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için fazla birþey yapýlamadý ve Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn 20. 
maddesi gereði, Kýbrýs'daki Ýngiliz egemenliði hukuken  de 
kabul edilmiþ oldu. 
    

Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn doðrudan doðruya Kýbrýs'la 
ilgili olan maddeleri, 16, 20 ve 21. maddelerdir. Bu maddeler 
özet olarak þunlarý ifade eder; 16. maddede, “Türkiye'nin 
antlaþmada açýklýkla belirtilen sýnýrlar dýþýnda bulunan bütün 
arazi üzerinde ve bu araziye baðlý adalardan ayrý cezireler 
üzerinde her ne mahiyette olursa olsun, sahip olduðu bütün 
hukuk ve dayanaklardan vazgeçtiði” belirtilmektedir.
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64 Gazioðlu (I), a.g.e., s. 30-31.; Ýsmail Soysal, Türkiye'nin Siyasi 
Andlaþmalarý, C.1., TTK., Ankara, 2000, s. 99.
65 16. madde, Yunanlýlar tarafýndan, Türkiye'nin artýk Kýbrýs'la hiçbir ilgisi 
kalmadýðý konusunda bir delil olarak çeþitli zamanlarda ortaya atýlmýþtýr. 
Oysa, Türkiye , Lozan Görüþmelerinde, kendisine dikte ettirilmeye çalýþýlan 
ve adý geçen bölgelerde söz sahibi olmasýný engelleyecek ifadeler bulunan 
16. maddenin ilk þekli olan “Türkiye, kendi sýnýrlarý dýþýnda kalan arazi ve 
adalar ile ilgili ilhak, istiklâl veya herhangi bir idare þekli hakkýnda alýnan 
ve alýnacak olan bütün kararlarý kabul ve tasdik eder” ifadesine itiraz 
ederek, bu arazi ve adalar hakkýnda ileride alýnacak kararlarý peþinen 
kabulleneceðine dair bir üstlenmeye (taahhüde) giremeyeceðini söyleyip, 
karþý madde tasarýsý sunmuþtur. Zorlu tartýþmalar sonunda ilgili maddeye, 
“Bu arazi ve cezirelerin mukadderatý ilgililer tarafýndan tayin edilmiþtir ve 
edilecektir.” ibaresi eklenmiþtir. Böylece ilgili taraf olarak Türkiye bu 
yerlerin geleceði üzerinde söz sahibi olma, hakkýný karþý tarafa kabul 
ettirmiþtir. Gazioðlu (I), a.g.e., s.32-33.  Eðer 16. madde ilk þekli ile kalmýþ 
olsaydý, Kýbrýs sorununun tarihsel gidiþi deðiþmiþ olacak, Ada büyük bir 
olasýlýkla Ýngilizler tarafýndan Rumlar'a ya da Yunanistan'a verilmiþ olacaktý. 
Bener Hakeri, 1878'de 1960'a Dek Kýbrýs Tarihi, Kýbrýs Gazetesi, 15 Mayýs 
2009.
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20. madde, “Türkiye; Britanya Hükümeti tarafýndan 5 Kasým 
1914'de ilan olunan Kýbrýs'ýn ilhakýný tanýdýðýný beyan eder.” 
ibaresini içermektedir ki, bu madde ile Kýbrýs Türkleri'nin 
kaderi Ýngilizler'in, doðal olarak da Rumlar'ýn insafýna 
terkedilmiþ oluyordu.  21. maddede ise vatandaþlýk haklarýndan 
söz ediliyor, “5 Kasým 1914 tarihinde Kýbrýs Adasý'nda 
yerleþmiþ bulunan Türk uyruklular, yerel kanunun saptadýðý 
koþullar içinde, Ýngiliz uyruðunu edinecekler ve bu kimseler 
Türk uyrukluðunu yitireceklerdir.”  deniliyor, isteyenlere de iki 
yýl  içerisinde Türkiye'ye göç hakký tanýnýyordu. Göç edenler 
Türkiye vatandaþý olabileceklerdi. Bu süreçte, Anadolu'ya 
büyük bir göç dalgasý yaþandýðý bilinmektedir. Bu nedenle, 
adada Enosis savaþýmý yapan Rumlar lehine bir çýðýr açýldý. 
Nüfus çoðunluðuna dayanarak, Enosis savaþýmlarýna hýz veren 
Rum toplumuna karþý, her yönden güçlenmeyi hedef almasý 
gereken Kýbrýs Türkleri'nden bir çoðu, umutlarýný Kýbrýs'tan 
keserek ve mallarýný satarak, canlarýný Anavatan'a atmýþlardý.
    

Lozan Antlaþmasý'yla Ada'nýn statüsü artýk resmen 
belirlenmiþ  ve  Ada  yasal  olarak  Ýngiltere'ye  baðlanmýþ  
oldu. Bu  antlaþmanýn  6  Aðustos  1924'de  Ýngiltere  
tarafýndan  onaylanmasýnýn ardýndan, ayný yýlýn Kasým 
ayýndaki  seçimlerde  Ýngiltere'de  iktidara   gelen  
muhafazakar Baldwin Hükümeti, Kýbrýs'ýn statüsünde 
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66 Laptalý, a.g.e.; s.134.
67 M.Cemil Bilsel, Lozan, C. II, Ýstanbul, 1933, s. 589.; Gazioðlu (I), a.g.e., s. 
32-33.;  Soysal, a.g.e.,s. 99.
68 Faiz Kaymak, Kýbrýs Türkler'i Bu Duruma Nasýl Düþtü?, Ýstanbul, 1968, s. 
8.
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deðiþiklik  yaptý. 10 Mart 1925'de, Kral V. George'un 
imzaladýðý  ihtira  beratý  (letters patent)  ile   Kýbrýs,  Ýngiliz 
Taç  Kolonisi (Crown Colony)  ilan edildi ve Yüksek 
Komiserlik  yerine, ayný zamanda Kýbrýs'ýn Baþkomutaný 
olarak  da  kabul  edilen “valilik makamý”  tahsis  edildi.  1920 
yýlýndan beri Ada'da yüksek komiser olan Sir Malcolm 
Stevenson,  valiliðe   atanarak, “Kýbrýs'ýn ilk Ýngiliz Valisi” 
oldu.  Kýbrýs'ýn  Taç  Kolonisi olmasý nedeniyle anayasasýnda 
da deðiþikliler  yapýldý  ve  1 Mayýs  1925'de Lefkoþa 
Sarayönü'nde (Bugünkü Atatürk Meydaný) törenle halka 
açýklandý.  Ayný  gün  The  Cyprus  Gazette'de de  (Kýbrýs 
Resmi Gazetesi) yayýmlanan  deðiþiklikler  þunlardý: 18  
üyeden oluþan Yasama Meclisi'nin üye sayýsý 24'e çýkarýldý. 
Rum  üye  sayýsý 9'dan 12'ye, hükümetin atadýðý resmi üye 
sayýsý  ise  6'dan  9'a yükseltildi. 1882  Anayasasý'nda 3 olan 
Türk üye sayýsýnda deðiþiklik yapýlmadý. Böylece, Türk 
Toplumu  için  yeni  bir  haksýzlýk  ortamý  daha 
oluþturulmuþtu.  Resmi üyeler ile Türk üyelerin toplamý, Rum 
üyelerin toplamýna eþit  oldu,  bu  durumda   karar,  meclis   
baþkaný  olan  Ýngiliz  Vali'ye  kaldý.  Dolayýsýyla,  yýllarca  
Ýngiliz Yönetimi'ne   meclisdeki  üye  sayýlarýnýn  artýrýlmasý  
talebinde bulunan Rumlar'ýn da kýsmen istekleri yerine 
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69 Öztoprak, a.g.m., s. 312.
70 Taç Kolonisi= Ýngiliz Ýmparatorluðu Tacýna baðlý sömürge, koloni.
71 Debeþ, a.g.e.,s. 22.; Gazioðlu (II), a.g.e., s.193.; Gazioðlu(I), a.g.e.,s. 34.; 
Öztoprak, a.g.m., s. 312.
72 Gazioðlu (II), a.g.e., s.194. 
73 Hill, a.g.e.,s.427-429.; The Middle East, A Political and Ekonomik Survey, 
Royal Ýnstitute of  Ýnternational Affairs ,London,1950, s.132. 
74
 Gazioðlu (I), a.g.e.,s. 59.
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getirildi, ancak Rum üye sayýsýnýn artýþý, resmi üye sayýsýnýn 
artýþý ile dengelenmiþ oldu.
    
       1926 yýlýnda ilk vali Stevenson'un yerine, Sir Ronald Storrs 
atandý. Yaklaþýk altý yýl valilik yapan Storrs'un dönemi Ada'daki 
geliþmeler bakýmýndan Kýbrýs tarihinde önemli bir yer tutar. 
Yeni valinin Yunan hayraný olduðu inancý içindeki Rum 
toplumunda Ýngiliz Yönetimi'nin de politikasýnýn deðiþeceði ve 
Enosis'in gerçekleþeði konusunda yeni umutlar ve iyimser bir 
hava oluþtu. Storrs'un, 30 Kasým 1926 günü Magosa limanýna 
geliþinde, Belediye Baþkaný Emfiyeci, yeni valiye, Yunan 
ulusal renkleri olan mavi-beyaz kurdeleye sarýlmýþ ve ilhak 
istemlerini dile getiren bir mektup sundu.
    

Rumlar'ýn, Ýngiliz Yönetimi'ne karþý istemleri bitmek 
bilmiyordu. Yine, 1928  yýlýnda  Enosis  isteðiyle  verdikleri  
bir  muhtýraya 1 Aðustos 1928'de Sömürgeler Bakaný 
Amery'nin   yanýtý  “Ýlhak meselesi kapanmýþtýr.” þeklinde  
oldu.  Ayný  tarihte  Times  gazetesinde yayýnlanan bir 
makalede þu hüküm yer alýyordu; “Kýbrýs ve Rodos'un 
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75 Gürel,a.g.e.,s.122-123.; Gazioðlu (I), a.g.e.,s. 59.; Debeþ, a.g.e.,s. 37.; 
Þükrü Torun, Türkiye, Ýngiltere, Yunanistan Arasýnda Kýbrýs'ýn Politik 
Durumu, Ýstanbul, 1956, s.59-60.
76
 Gazioðlu (II), a.g.e.,s. 205. ; Storrs, adaya ilk geliþini kendi yazdýðý aný 

kitabýnda þöyle anlatýyor: “Henüz gemi demir atmadan politika baþlamýþ ve 
Magosa komiseri bana, Belediye Baþkanýnýn hoþ geldiniz konuþmasýnda 
þehrin Yunanistan'ýn mavi ve beyaz kurdeleleri ile donanmýþ olacaðýný 
bildirmiþti. Ýlave ederek uygulamanýn uzun süreden beri böyle olduðunu ve 
Belediye Baþkanýnýn böyle bir karþýlama konuþmasý yapmak zorunda 
olmadýðýný ve dolayýsýyla görevime nüfusun beþde dördünü gücendirecek bir 
olayla baþlamamýn yazýk olacaðýný bildiriyordu Magosa Komiseri.” Debeþ. 
a.g.e., s.10.
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Yunanistan'la  birleþmesi  fikri  kaybolmaya  mahkumdur.”
      

1929 yýlý Ýngiltere'de seçim yýlýydý ve iktidar tekrar Ýþçi 
Partisine geçti. Bu da her zamanki gibi Rumlar'ýn Enosis hayali 
için yeni bir umut oldu. Malum istemlerini, oluþturduklarý bir 
heyet ile yeni Ýngiliz hükümetine 20 Temmuz 1929'da bir 
muhtýra ile sundular. Bu istemler, mecliste Rum çoðunluðun 
saðlanmasý,  Vali'nin  yetkilerinin sýnýrlandýrýlmasý   ve  Enosis 
idi. Dönemin Sömürgeler Bakaný Lord Passfield, heyetle 
yaptýðý görüþmede; “Enosis isteminin olanaklý olmadýðýný, 
diðer istemleri ise, hükümeti ile danýþacaðýný” bildirdi.  28 
Kasým 1929 tarihinde verdiði yazýlý yanýtta ise; “Rum 
istemlerinde belirtilen konularýn Kýbrýs'ta denenmesi için 
zamanýn erken olduðunu, Kýbrýslýlar'ýn idari kontrol için 
olanak duyulan yeterliliðe ulaþmadýklarýný, Kýbrýs'ta 
gereksinim duyulan konunun, politik tartýþmalardan çok, sýký 
bir çalýþma olduðunu” belirtti. 
      

Rumlar ' ýn  Mayýs  1930'da,   Yunanistan' ýn   
baðýmsýzlýðýnýn 100. yýldönümü  kutlamalarý kapsamýnda, 
beþyüze  yakýn  imzalý   dilekçe  ile  Ýngiltere'ye  “Kýbrýs'ýn  
tüm   Rum  nüfusunun Yunanistan'la birleþme kararý”ný 
bildiren  bir mektup  gönderdiklerini görüyoruz. Lord 
Passfield, bu mektuba  23   Temmuz  1930   tarihli   yazýyla   
verdiði  yanýtta; “Daha önce söylediklerime bir ekleme 
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77 Torun, a.g.e., s. 97. 
78 Gazioðlu (I), a.g.e., s. 61-62.
79 Gürel, a.g.e.,s.128.
80 Gazioðlu (I), a.g.e.,s. 62.; Gürel, a.g.e.,s. 128. 
81 Hill, a.g.e.,s.544.
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yoktur. Majestelerinin hükümeti Kýbrýs'ýn Yunanistan'a 
býrakýlmasý isteðine boyun eðemez.”  diyordu.
     

15 Ekim 1930'da Ada'da yapýlan seçimlerde Rumlar, 
Enosis yanlýsý ve aþýrý milliyetçi adaylarý seçtiler. Seçim 
dönemi de Sömürgeler Bakanlýðý Müsteþarý Dr. Drummond 
Sshields'in Kýbrýs'a geldiði güne rastlamýþtý. Seçim 
kampanyalarýndaki ilhak çaðrýsý yapan ateþli konuþmalarýn 
yarattýðý ortamdaki Shields'in ziyareti, Enosis gösterilerini daha 
da coþturdu. Seçim günü Shields, Magosa limanýnda yaklaþýk 
4000 kiþilik Rum kalabalýðý tarafýndan Yunan bayraklarý ve 
Enosis sloganlarýyla karþýlandý ve Belediye Baþkaný tarafýndan 
Enosis istemini dile getiren bir konuþma yapýldý. Limanda bu 
konuþmaya yanýt vermeyen müsteþar, daha sonra Kaza 
Komiseri'nin ikametgahýndaki görüþmede, Rum Belediye 
Meclisi üyelerine, 1929 yýlý Kasým ayýnda Lord Passfield'in bir 
baþka muhtýraya verdiði yanýtý hatýrlatarak, Enosis konusunun 
kapanmýþ olduðunu    vurguladý.  
    

Shields'in geçeceði tüm yollar, Yunan bayraklarý ve 
“Enosis” yaftalarýyla donatýlmýþtý. Ziyaret ettiði köy ve 
kasabalarda, öðretmen ve öðrenciler de Yunan bayraklarý ile 
yollara dökülerek Enosis sloganlarý haykýrdýlar. Ada'da kaldýðý 
9 günlük zamanda, Shields'e Ada'nýn her yanýndan Enosis 
telgraflarý gönderildi. 
     

20 Ekim günü, Rum din adamlarý ve ulusal örgüt 
temsilcilerinin hazýrladýðý yeni bir muhtýra, Shields'e 

30

82 Gürel., a.g.e., s. 129.; Hill, a.g.e.,s.544
83 Gazioðlu (II), a.g.e., s.207.
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sunuldu. Ayný gün meclis toplantýsýnda söz alan Shields, 
Sömürgeler Bakaný'nýn Kasým 1929'daki yanýtýndan söz ederek, 
“enosis konusunun kapandýðýný, þimdi yapýlacak iþin, adanýn 
ekonomik, sosyal, ticari ve anayasal alanda geliþmesini 
saðlayacak pratik ve uygulanabilir politikalar üretmek” 
olduðunu belirtti. Buna raðmen Baþpiskopos, Shields'e 10 
Kasým 1930'da bir mektup yazarak, “Yunanistan ile 
birleþmenin Kýbrýs halkýnýn vazgeçilmez arzusu olduðunu” 
ifade etti. Bir kaç kez daha devam eden bu tür yazýþma ve 
görüþmelerin tamamýna Ýngilizler, ayný þekilde olumsuz 
yanýtlar verdiler.   
      

Rumlar'ýn Yunanistan'la  birleþme  istekleri  ve  
faaliyetleri,  Yunanistan'ýn  da  desteðiyle  aralýksýz  devam 
ediyordu. Bunu doðrulayan bir belge, Ýngiliz Dýþiþleri 
Bakanlýðý'ndan  Nisan  1931 tarihinde, Sömürgeler 
Bakanlýðý'na  gönderilen  bir yazýydý. Ýngiltere'nin  Atina 
Büyükelçisi  Ramsey'den   alýnan   bilgileri  aktaran  bu  
yazýda,   Yunanistan'ýn   Kýbrýs'taki   konsolosu   M. 
Aleksander    Kyrou'nun   Yunanistan'da  yayýnlanan  ve  
Enosis  destekçisi olduðu  bilinen  Hastis  gazetesi ile olan 
iliþkileri ve dolayýsýyla, Yunanistan'ýn Kýbrýs'taki 
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84 Bu muhtýrada. “Plebisit sonucu halkýn ulusal duygularýnýn ve kararýnýn 
kanýtlanabileceði ve adanýn Yunanistan'a ilhaký ile buradaki Türk azýnlýðý 
ile bu azýnlýðýn kurumlaþan haklarýnýn ve ayrýcalýklarýnýn tehlikeye 
düþmeyeceði, çünkü toplumlararasý iliþkilerin iyi olduðu, Yunanistan'ýn 
kendi yönetimindeki azýnlýklara saygýlý davrandýðý ve Kýbrýs'taki azýnlýk 
haklarýnýn özel koruma altýna alýnabileceði” belirtiliyordu. 
G.S.Georghallides, Cyprus and The governorship of Sir Ronald Storrs, 
Cyprus Research Centre,Nicosia, 1985, s.386.
85 Hill, a.g.e., s.545-546.
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olaylarla  organik  baðý olduðu, bildiriliyordu.  Kýbrýs'taki 
Ýngiliz  Vali  Storrs da ayný konudaki endiþelerini, 1930 
yýlýndan itibaren  Londra'ya  gönderdiði  gizli  mesajlarla  dile 
getirdi.  Storrs,  yazmýþ  olduðu  aný  kitabýnda  Kyrou ve 
yaptýðý faaliyetler hakkýndaki görüþlerini ayrýntýlý þekilde 
anlatýyor  ;  “M. Aleksander Kyrou çok canlý konuþmasýný bilen, 
eski Lefkoþa Kaza Mahkemesi katiplerinden birinin oðluydu. 
Ailesi Atina'da 'Ocak' dergisinin de sahibiydi. Bir ara Yunan 
Dýþiþleri Bakanýnýn özel sekreterliðini yapmýþ, bakan, 
hizmetlerinden pek memnun olmayýnca kendisini bir tepkiye 
sebebiyet vermemek için bu göreve atamýþtý. Adaya gelir 
gelmez ilk iþi yýllarca yerleþmiþ konsolosluðu, tüm gemi 
acentelerinin ve diðer konsolosluklarýn da merkezi olan 
Larnaka'dan, politik merkez olan Lefkoþa'ya taþýmak oldu. 
Bunun sebebi 'yapýlacak görüþmeleri kolaylaþtýrmak' içindi. 
Orada derhal her türlü dini, milli ve meclis kýþkýrtmacýlýðýyla 
yakýn temas kurmayý baþarýr. Lefkoþa'da bir Mason balosunda 
daha önceden ayarlanmýþ bir þekilde ve Ýngiliz davetlilerin 
nefret ve hayret bakýþlarý arasýnda Yunan Milli Marþý okunur. 
Bu esnada Kyrou salona girip herkesi selamlar. Bu olayý 
öðrenince derhal Dýþiþleri Bakanlýðýna bir rapor 
gönderip,Yunan hükümetine Bay Kyrou'nun artýk Kýbrýs'ta 
istenmeyen bir þahýs olduðunu bildirmelerini istedim. Lord 
Passfield bu görüþümü destekledi ve bakanlýk da anlayýþla 
karþýladý. Ancak harekete geçmek için daha fazla detay 
isteðinde bulundular. Tekrar yazýp böyle Kýbrýslýlar'la kan 
iliþkileri ve þahýs çýkarý olabilen bir kimsenin Yunan Konsolosu 
olarak adada bulunmasýnýn hiç is tenmeyen bir  
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86 Gürel. A.g.e., s.119.
87 Debeþ, a.g.e., s.101-102.
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olay olduðunu bildirdim. Hükümete daha önce çok sadýk bir 
azýnlýða etki etmesine raðmen yaptýðým dilekçe sonucu, Türk 
Konsolosunun adadan uzaklaþtýrýlmasýnda gösterdikleri 
dakikliði hatýrlattým. Oysa þu anki tehlikeler çok daha kötü idi. 
Uyarým, Kyrou'nun adada kaldýðý her gün Ýngiliz 
düþmanlýðýnýn artmasýna sebep olduðu yolunda idi. 

88 Vali Storrs'un sözünü ettiði Türk Konsolos, ilk kez 1925 yýlýnda 
Türkiye'den adaya  konsolos olarak gönderilen A. Asaf Bey'dir. 1927'de 
konsolosluk kapanýnca Türkiye'ye dönmüþ, 1928 yýlýnda konsolosluðun 
tekrar açýlmasý üzerine ikinci kez adada konsolos olarak görevlendirilmiþtir. 
Bu kez de Ekim 1930'da yapýlacak Yasama Meclisi seçimlerinde 
Evkafçýlar'a karþý çýkan Atatürkçü ve Türk ulusçuluðu (milliyetçiliði) yanlýsý 
Halkçýlar'ý desteklediðinden ötürü Baf'ta önceleri Atatürkçü ve Türk 
ulusçuluðu akýmýna öncülük eden Halkçý Cephe'den olan ve sonradan 
Evkafçýlar'a katýlan Dr. Eyyub (Eyüp Necmettin) tarafýndan Vali Vekili 
Henniker Heaton'a  30 Aðustos 1930 tarihli bir mektup gönderiliþinin 
ardýndan A. Asaf merkeze alýnarak yerine Aralýk ayý ortalarýnda Celal Bey 
gönderildi. Bener Hakeri,1878'den 1960'a Dek Kýbrýs Tarihi, Kýbrýs 
Gazetesi, 16 Mayýs 2009. 
   Vali Storrs 7 Mayýs 1930'da Sömürgeler Bakaný Passfield'e Asaf Bey'le 
ilgili gönderdiði mektubunda; “Asaf Bey'in ilk konsolosluk yýllarýnda (1925-
1927) daha yetenekli ve daha makul bir diplomat olarak, Türkiye'ye göç 
etmek isteyen Kýbrýslý Türkler'in göç iþlerini düzenlediðini, halbuki ikinci 
kez bu göreve atanmasýndan sonra Türk milliyetçiliði propagandasý 
yapmaya baþladýðýný, buna karþý kendisinin Müslüman ahalinin ileri 
gelenlerini toplayýp bu konuda onlarý uyardýðýný, adada baþlayan Ýngiliz 
aleyhtarý kýþkýrtmalardan Türk Konsolosunun sorumlu olduðunu” 
bildiriyordu. FO 371/ 14584 /E 2903.
   Vali Storrs anýlarýnda Asaf Bey hakkýnda þunlarý yazýyor; ““Her þeye 
raðmen þimdi dahi biraz sabýr ve anlayýþla 3 Türk üyenin hükümetle birlikte 
oy kullanacaðýna güvendiðim sürece Meclis'i çalýþtýrmam mümkün 
oluyordu. Fakat milliyetçi bir Kemalist olan Türk Konsolosu Asaf Bey sadýk 
Türk çoðunluðu içinde az da olsa aktif bir muhalefet oluþturmayý baþarmýþtý. 
Hemen Asaf Bey'in birkaç entrikasýný öðrenmiþ ve bunu Ýngiltere'deki 
hükümete bildirip geri alýnmasýný saðlamýþtým.”  Debeþ, a.g.e.,  s.98.
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Üçüncü kez yaptýðým dilekçe sonucu Atina'ya durum bildirilmiþ 
ve Kyrou'nun atanmasýnýn baþýndan beri yanlýþ olduðu 
kabullenilmiþti. Bu arada Kyrou'nun transferi için dikkat 
çekmeyecek bir fýrsatýn beklendiði bildirildi.”  Vali Storrs'un bu 
uðraþlarýna karþýn, Konsolos Kyrou ancak 22 Ekim 1931'de, 
isyan sýrasýnda adadan gönderildi.
      
     Kyrou'nun Kýbrýs'ta bulunduðu dönemde bir kýsým Yunanlý 
subayýn Ada'da Enosis düþüncesiyle ilgili direkt faaliyetlere 
giriþtiði, Aðustos 1931'de üç Yunanlý subayýn Ada'ya gelerek  
Kyrou ve Baþpiskopos ile görüþtükleri, beraberlerinde 
getirdikleri bazý yayýnlarý da daðýttýklarý bilinmektedir. 
    
      Yunanistan  baðlantýlý faaliyetlerle ilgili olarak Vali 
Storrs'un anýlarýnda vurguladýðý bazý bölümler, dikkatlerden 
kaçýrýlmamalýdýr;  “Okullarda açýk bir Ýngiliz düþmanlýðý deðil, 
fakat etkin bir Helenleþtirme faaliyeti mevcuttu. Tüm Rum 
okullarýnda 'Analitik Program' denen Yunanistan'da 
hazýrlanan ve Kýbrýs Eðitim Komisyonunun onayladýðý bir 
sistem kullanýlýyordu. Atina'daki seçim encümeninin 
onayladýðý  kitaplar  hariç  hiçbir  yabancý  kitap  kullanýmýna 
izin verilmezdi. Her kazadaki Cimnasiumlar ve Öðretmen 
Koleji, Yunan  Eðitim  Bakanlýðý  tarafýndan  tanýnýr  ve  
onlarýn  kural ve talimatlarý altýnda faaliyet gösterirlerdi. 
Sýnýflarý Ýngiliz deðil, Yunan Kralý Konstantin ve Kraliçe 
Sofhie'nin ve Venizelos'un resimleri süsler, her tarafta 

89 Öztoprak, a.g.m., s.342.
90 Gürel., a.g.e., s. 119.
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Yunanistan'ýn büyük, detaylý ve modern haritalarý göze 
çarpardý. Kýbrýs Haritasý eðer mevcut ise, çok küçük, eski 
tarihli ve yýpranmýþ ve çoðu zaman siyah tahtanýn arkasýna 
saklanmýþ gibiydi.” Bu belgeler, Kýbrýs Rumlarý'nýn 
Yunanistan'la birlikte ne kadar kararlýlýkla ve bir o kadar da 
sabýrla, Enosis ideali uðruna çaba gösterdiklerini 
açýklamaktadýr.

                                    1931  Ýsyaný

       Ýsyanýn Nedenleri (Oluþum Süreci): 
     

     1915 yýlýnda Yunanistan'ý kendi saflarýnda savaþa sokmak 
isteyen Ýngiltere'nin, Ada'yý ileride kendilerine býrakacaklarý 
sözüne inanmayan Rumlar, Yunanistan'la sýký bir iþbirliðine 
girdiler ve sonunda Ada'nýn Yunanistan'a ilhakýna yönelik 
olarak 1931 yýlýnda, Rum Ortodoks Kilisesinin de desteði ile 
Ýngiliz Yönetimi'ne karþý fiili bir ayaklanma, isyan baþlattýlar.  

91 Debeþ., a.g.e., s.29-30.
92 Vali Storrs'un Rum-Yunan ikilisinin Ada'daki kararlýlýðý ile ilgili olarak 
anýlarýnda aktardýðý bir anektod, dikkat çekicidir; “Vali olarak Ada'ya 
atandýðým zaman ilk yaptýðým iþler arasýnda Lefkoþa Müzesini incelemek 
olmuþtu. Katalogda bazý Fenike eser ve yazýlarýnýn mevcudiyetinden 
bahsediliyordu. Bunlardan bazýlarýný Filistin'deki Yahudi Üniversitesi'ni 
ilgilendirir düþüncesiyle incelemek istedim. Fakat hiçbiri bulunamadý. Tüm 
Ada'da bu böyleydi. Rum çoðunluðun azmi Ada'da Yunan kökeninden baþka 
hiçbir ize yer vermeyecekti. Gerçekten de Yunan ýrkçýlýðý, sadece Yahudi 
ýrkçýlýðýndan biraz daha azdýr.” Debeþ, a.g.e., s.33-34.
93 Nuri Çevikel, Kýbrýs'ta Osmanlý Mirasý (1570-1960), Ýstanbul, 2006, s. 
340.
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94 24 Kasým 1931 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde yayýnlanan 
“Kýbrýs'ta Kargaþalýklar Arasýnda” baþlýklý yazýda, “Türkiye'nin bu adadan 
yararýnýn, vergi karþýlýðý olarak her sene Ýngiltere'nin Türkiye hazinesine 
ödediði maktu bir paradan ibaret olduðu, Yunanistan'a ilhak hevesinin, 
Kýbrýs Rumlarý'nda ara sýra nükseden bir maraz þeklini aldýðý belirtilmekte, 
Ýngiltere'nin para buhraný ve Ýngiliz Bahriyesinde heyecanlý hadiselerin 
meydana geldiði sýrada ayaklandýklarý” vurgulanmaktadýr. 
95  Ünlü, a.g.e., s.75.
96 Gazioðlu (II), a.g.e., s.253.
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Bu isyan hareketi, 1878 yýlýndan beri devam eden ve 
Enosis'in gerçekleþmesini hedef alan propagandalarýn, 
eylemlerin, giriþimlerin ve kýþkýrtmalarýn bir sonucuydu. Bu 
dönem içerisinde gerek Yunanistan, gerekse Kýbrýs Rumlarý, 
Ada'nýn Yunanistan'a baðlanmasý için þiddetin dýþýnda her çeþit 
yolu denemiþlerdi.  Bu yollar sonuç vermeyince, Kýbrýs'ta ilk 
þiddet denemesi olan bu hareketi gerçekleþtirdiler.  Herþeyden 
önemlisi bu hareket, Rumlar'ýn Enosis emellerini 
gerçekleþtirmek veya Ada'da egemen olmak için tedhiþe, teröre 
ve kanlý eylemlere de baþvurmaktan kaçýnmayacaklarý ve bu 
yola baþvurulmasý için içten ve dýþtan sürdürülen kýþkýrtmalara 
açýk bir toplum olduðu gerçeðini somut þekilde ve açýkça 
göstermektedir. Tarih ve Rumlar, bu þekilde düþünenleri 
yanýltmamýþtýr. 

Ayrýca, aþaðýda sunulan Dýþiþleri Bakanlýðýnýn 29 Kasým 
1931 tarihli yazýsýndaki;  

     “Kýbrýs'ýn Yunanistan'a iltihaký hakkýndaki son isyanla 
Fener Baþ Papazlýðýnýn da alakadar oldugu hakkýnda.
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Yüksek baþvekalete

Yunanistana iltihak maksadiyle Kýbrýs Rumlarýnýn 
çýkardýklarý son isyan hareketinde, ayný zamanda 
Ýstanbul'daki Rum Ortodoks Ruhani reisliðinin gizli 
faaliyetinin de müessir olduðu, aþaðýya naklonulan 
malumattan istidlal olunmaktadýr.

Atina'da senede bir defa intisar eden "Megas Engiglopedikos 
Kazamias" unvanlý 1931 senesine ait takvimin 24 üncü 
sahifesinde müneccim gibi daha evvel zuhurunu bildirdiði 
hadisat meyanýnda bu sene Teþrinisani zarfýnda Kýbrýs'ýn 
Yunanistan'a ilhakýna dair bir hareketin vukua geleceðini ve 
bu meyanda on iki adanýn da bu suretle ilhakýna bir numayiþ 
yapýlacaðýný yazmakla bu faaliyeti teyit etmekte ve ayni 
zamanda Atina'da muntesir "Patris" gazetesinin 5 
Teþrinisani 931 tarihli nüshasýnýn birinci sahifesinde 
dercedilen bir resimde Rum Ortodoks ruhani reisinden son en 
buyuk "Protosingelos" rutbei ruhaniyesine irtika ettirilen 
Sinot azalarýndan Alaþehir metrepolidi Maksimos'un son 
Kýbrýs ihtilalini ihdas ve hareketi idare eden en mühim 
uzuvlardan milli sair Libertis ve mustafa mebus Lanitis ve 
Kýbrýs'ýn Yunan konsolosu Aleksi Kiro ve belediye reisi haci 
Pavlo arasýnda fotoðrafýnýn bulunmasý son Kýbrýs isyaný ile 
fener baþpapazlýðýnýn da alakadar olduðu kanaatina takviye 
etmekte olduðunu arzeylerim efendim.

Dahiliye Vekili” 
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ifadeleri, bu isyan hareketinin daha önceden planlandýðýný ve 
Ýstanbul'daki Rum Ortodoks Ruhani Liderliði'nin de parmaðý 
olduðunu ortaya koymaktadýr.
        Bazý çevrelerin, 1931 Ýsyaný'nýn temel nedenini ekonomik 
gerekçelere dayandýrdýðý görülse de,  temelde yatan neden, 
Rum toplumunun ilkokul düzeyinden baþlayarak uzun yýllar 
boyunca Ada'nýn  Yunanistan'a baðlanmasý konusunda 
yetiþtirilmiþ olmasýdýr. Ayný dönemde Ada'da Ýngiliz Valisi 
olarak görev yapan Sir Ronald Storrs'un, 11 Þubat 1932'de 
isyanla ilgili olarak, Sömürgeler Bakaný'na gönderdiði 
rapordaki ifadeleri, bu görüþümüzü, desteklemektedir;  
“Kasabalarda  Enosis  hareketi,  zaman süreci içinde 
ilerlemeye  devam  etti. Orta  dereceli Rum okullarýndan 
yetiþen  her mesleðe mensup yeni nesillere ve gençliðe, 
yönetime karþý sadakatsýzlýk aþýlayan ve onlarý bu yönde 
doktrine eden devamlý bir kampanya sebatla, özenle 
sürdürüldü. Kamu hizmetleri ve hükümetin etkisiyle, etkinlik 
alaný  dýþýndaki  her  alanda  Rum  Ortodoks  toplumu, þu  veya 
bu þekilde Yunanistan'a ilhak emeliyle iliþkiliydi. Özellikle 
sportif ve sosyal klüpler bu Enosis hareketinin içindeydiler. 
Ýzcilik  kurumu  bu hareketin hedefiydi. Yunan savaþlarýnda yer 
almýþ az sayýda bazý eski askerler, her fýrsatta halký ve özellikle 
öðrencileri coþturan eylemlerde bulunmaktaydý. Enosis 

98 Adý geçen isyan sonrasýnda, Ýngiliz basýný ve bazý etkili çevreler, isyanýn 
nedeninin tamamen ekonomik nedenler ve adanýn Ýngiliz yönetimince 50 
yýl ihmal edilmiþ olmasýna baðlamýþlardýr. Gazioðlu (II), a.g.e., s.253.
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gösterilerinde,  Ada'daki  Yunan  konsolosu,  hükümetinin 
tutumuna    ters    düþen    kýþkýrtýcý    bir   davranýþ  
içindeydi.”    Storrs'un anýlarýnda da bu görüþü destekleyen bir 
çok örnek görmek mümkündür.

      1929 yýlýnda baþlayýp, 1931'e kadar devam eden büyük  
ekonomik bunalým, kaçýnýlmaz bir þekilde Kýbrýs'ý da 
etkilemiþti. Bu olumsuz koþullarýn üzerine, 1931 yýlý bütçe 
tartýþmalarýnda, yýllýk bütçe açýðýný kapatmak için hükümetin 
ek gümrük vergisi koymak için giriþimde bulunmasý, bardaðý 
taþýran damla oldu. Bütçe Komitesi'nin gümrük vergisini 
arttýrmak yönündeki yasa tasarýsý, 28 Nisan 1931 günü 
Meclis'te oylamaya sunulduðunda, Kýbrýslýlar'ýn Konseydeki 
temsilcileri  (Bunlar  içinde bir Türk üye olarak, Lefkoþa-Girne 

99   CO 883/8, cmd 4045 (1932), paragraf 11.
100 Bu örneklerden birinde Storrs þunlarý anlatýyor; “Bana gerçekten izcilik 
faaliyeti gösteren tek bölge Baf'mýþ gibi geliyor. Diðerleri atletizm gibi özel 
günlerde yürüyüþler yapar, ya da Adayý dolaþarak Yunan Kýzýlhaçý ve Yunan 
Hava Kuvvetleri yararýna para toplarlardý. ' Yunan Ýzci Teþkilatý' adlý resmi 
bir esere göre tüm Kýbrýslý Rum Ýzciler, Yunan Tüzüðüne baðlý olup, direktif 
ve yetkilerini ondan alýrlar ve Yunan Eðitim Bakanlýðýna aidat öderlerdi. Bu 
tüzüðün II. Maddesi ' Anavatana ve Devletin Kanunlarýna Baðlýlýk'ý 
içeriyordu. Bayraklarý Aziz George'un bayraðý olup, mavi zemin üzerine 
beyaz bir haçtan oluþurdu. Ortasýnda ise izci armasý olurdu. Her çeþit 
Patriotizm (Latince patriot kelimesinden gelen sözcük. vatanseverlik 
anlamýna gelir. Ancak milliyetçilik deðildir. Daha çok toprak ve sýnýr 
temeline dayanan radikal tutuculuktur. T.B.G.) konusunda kademeli eðitim 
görürdü. Önce Yunan bayraðýna saygý öðretilir, ' En eski çaðlardan beri 
Yunan bayraðý tarihi', 'Yunan Milletinin Anayasasý', 'Devletin askeri ve 
politik yapýsý ve vatandaþlýk görevleri' konularýnda dersler alýnýrdý. Her izci 
Yunan milli marþýný ezbere bilmek zorundaydý.” Debeþ., a.g.e.,s. 30-31.
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kazalarý Türk milletvekili Necati Mýsýrlýzade (Özkan)' da 
bulunuyordu.) bu  vergiyi  reddettiler. Bir Türk üyenin de Rum 
üyelerle birlikte oy vermesi,    valinin  “ayýrt edici oy” hakkýný 
kullanmasýný engellemiþ oldu.  Necati Bey, Rum üyelerle 
birlikte oy verince, bir oy farkla tasarý reddedildi.

Gümrük   Vergisi  Yasa  Tasarýsý'nýn  meclis'te  
reddedilmesi  üzerine,  Valinin  teklifi  ile  Ýngiliz   hükümeti, 
11  Aðustos  1931'de  bir  “Order in Council” (Kraliyet  
Konsey Kararý) çýkararak valiye ek vergi toplama yetkisi 

101 Vali Storrs, anýlarýnda bu konuya kendi bakýþ açýsýyla þu þekilde deðiniyor: 
“1931 bütçesini dengelemek için çok sýký ekonomik tedbirlere raðmen eðer 
çok kýsýtlý olan Reserve Fonuna dokunmak istenmiyorsa ilave gelir bulmak 
zorunda kalýnmýþtý. Resmi görevlilerden üç Rum ve bir Türk'ten oluþan 
karma bir komisyonu bu soruna çare bulmak için atadým. Devlet 
maaþçýlarýnýn gelirlerine vergi ve bazý gümrük deðiþikliklerinin yapýlmasýný 
önerdi bu komisyon. Oy birliði ile alýnan bu kararlarý kabullenip gümrük 
tarifesindeki deðiþikliði kanun tasarýsý halinde meclise sundum. Tasarý Rum 
çoðunluk tarafýndan reddedildi. Bunlar arasýnda tasarýyý bizzat 
hazýrlayanlardan biri de vardý. Diðer Rum üye, bir yolsuzluk iddasý ile 
meclisteki yerini kaybetmiþti. Oylama günü tüm Rum üyeler birlik halinde 
red oyu kullandýlar. Onüçüncü Rum olarak sayýlan ve 1880'lerin 
liberalizmini elinde tutan zavallý Türk üye de maalesef ýrkýnýn ezeli 
düþmanlarýyla birlikte oy kullanmýþtý.” Debeþ., a.g.e.,s. 30-31. Storrs, 
'Orientation' adlý aný kitabýnýn 590. sayfasýnda Necati Bey hakkýnda, Yasama 
Meclisindeki “Onüçüncü Rum” ifadesini kullanmaktadýr. Ayrýca ayný 
kitapta, “Küçük Türk”, “Saman çöpünden Adam” gibi aþaðýlayýcý 
nitelemelerde de bulunmaktadýr. Gazioðlu (II),a.g.e., s. 251
102 Vali, ayýrt edici oy hakkýný, ancak lehte ve aleyhteki oylar eþit olunca 
kullanabilirdi. O da hükümetin atadýðý resmi üyelerle 3 Türk üyenin hepsinin 
de birlikte Rum üyelere karþý oylarýný birleþtirmeleriyle gerçekleþebilirdi. 
Gazioðlu (II), a.g.e.,s. 255.
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verdi. 9 Eylül'de bu kararýn Ada'da açýklanmasýndan sonra, Ada 
yönetimine karþý oluþan direniþ süreci de keskinleþerek hýz 
kazandý. Kýbrýs'taki Yasama Meclisi tarafýndan reddedilen bir 
yasa tasarýsýnýn, Londra'da hazýrlanan Kraliyet Konseyi Kararý 
olarak Kýbrýs Halký'na dýþarýdan dayatýlmasý, bir baþka ifade ile 
meclis'teki halk iradesinin çiðnenmesi,   yýllardan beri mevcut 
yönetime baþ kaldýrmak ve ulusal amaçlarýný gerçekleþtirmek 
için uygun ortamý kollayan Rumlar için de yeterli bir gerekçe 
oluþturmuþtu. 

11 Eylül'de Kitium Piskoposu ve Yasama Meclisi üyesi 
Nikodemos Milonas, Limasol'da yaptýðý konuþmada, Kýbrýs 
halkýný Ýngiliz Yönetimi'ne vergi ödemekten kaçýnmaya ve 
kokuþmuþ Ýngilizler'i Ada'dan  çýkarmaya çaðýrarak isyanýn ilk 
iþaretlerini verdi. Milonas, ertesi gün de Meclisin Rum 
üyelerini Trodos daðlarýndaki piskoposluðun dinlenme 
merkezi  Saita'da  toplantýya çaðýrarak, bir manifesto 
hazýrlýðýna giriþti. Vali Storrs, o günleri þöyle anlatýyor; “Eylül 
ortalarýnda Piskopos, Rum Meclis üyelerini Ýngiliz 
parlamentosunda yapýlan bir konuþmayý ve son Order in 
Council'i deðerlendirmek  için  gizli toplantýya çaðýrýr. Genel 
olarak  bilinip  basýnda  da  yer alan bir habere göre Rum 
üyeler Milli Komitenin de onayladýðý takdirde topluma fazla 
vergi ödememeyi ve Ýngiliz mallarýný protesto etmeyi 

103 Ünlü Ýngiliz Tarihçisi Arnold Toynbee, bu konuda þu yorumu yapýyor. 
“Ýngiliz tarihine vakýf olanlar için, Kýbrýs Yasama Meclisi'nin reddettiði bir 
tasarýyý, Kraliyet konseyi Kararý þeklinde dayatmanýn bir ay sonra Ada'da 
geniþ çaplý, yaygýn ayaklanmalara yol açmasý bir sürpriz 
oluþturmamaktadýr.” Arnold Toynbee, 'Cyprus, British Empire and Greece', 
Survey of Internatinol Affairs ,1931, s.381.

41

103



resmen çaðrýda bulunma kararý almýþtý. Milli Komite, milliyetçi 
bir kuruluþ olup, Kýbrýs Ortodoks Kilisesinin desteðinde idi. Ýki 
hafta sonra meclis ve bu milli komite üyeleri Lefkoþa'da 
baþpiskoposlukta toplanýp bu karar üzerinde kesin bir hükme 
varmayý amaçlýyordu. Hemen ayrýlýklar çýktý. Rum üyeler bir yýl 
önce pek pahalýya satýn aldýklarý meclis koltuklarýndan kolay 
kolay istifa etmek istemiyorlardý. Neticede toplantý fiyaskoyla 
kapanýr. Bu þekilde neticesiz üç toplantý daha yapýlýr.....   Milli 
liderlerin bir karara varamamasý, Ýngiliz eþyalarý boykotunun 
tutarsýzlýðý ve kendi yýllýk vergilerini peþinen ödemiþ olmalarý 
onlarý gülünç bir durumda býrakmýþtý. Maalesef aþaðýya 
týrmanacak merdivenleri yoktu. Bu gülünç durumla ilgileri 
olmadýðýný ispatlama azminde olan ve yenilgiyi sezen milli 
komite üyeleri iþgal ettikleri görevler için herhangi bir þey 
ödemediklerinden istifa ederler.” 

      Vali  Storrs'un  sözünü  ettiði  üç  toplantý,  10,11 ve 17 
Ekim tarihlerinde gerçekleþtirildi. 17 Ekim'de yapýlan 
toplantýda  Kitium  piskoposu Milonas, hazýrladýðý 
manifestoyu  okuyarak   diðer  üyelerin  de  bunu  
onaylamasýný istedi. Üyeler manifestoda yazýlanlarý kabul 
etmekle birlikte, bir hafta sonra yeniden toplanarak 

104 Milli Komite: 1922 yýlýnda kurduklarý Rum Milli Meclisine baðlý olarak 
oluþturulan bir örgüttür. Ulusal Örgüt olarak da adlandýrýlýr. Yunanistan'a 
ilhaký gerçekleþtirmek için ' her kuvvete ve vasýtaya baþvurmak' kararýný 
uygulamaya koyma kararýný verdikleri, Vali Storrs'un 11 Þubat 1932'de 
Sömürgeler Bakanýna yazdýðý raporun 8. paragrafýnda belirtilmektedir. 
Örgüt Baþkanlýðýný baþpiskopos, ilçe baþkanlýklarýný da piskoposlar 
üstlenmiþtir. Gazioðlu (II), a.g.e.,s. 254.
105 Debeþ, a.g.e., s.105-106.
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konularýn tekrar  müzakere  edilmesi  ve  belirlenecek bir 
tarihte hep beraber istifa edilmesi konusunda görüþ birliðine 
vardýlar. Bir  oldu  bitti  yaratma  peþinde olan Milonas, 17 
Ekim toplantýsýnýn ertesi günü, milli örgüte mensup Kýbrýslý 
Rum eylemciler ve rahiplerle birlikte “Ulusal Radikalistler 
Birliði”ni kurdu ve Phaneromeni kilisesi önderliðinde,  diðer 
meclis üyelerinin  bilgisi  dýþýnda, kendi hazýrladýðý 
manifestoyu  açýkladý. Bu manifestoyla birlikte, Vali Storrs'a 
gönderdiði, Yasama Meclisi'nden istifa ettiðini ve Kýbrýs'ýn 
Yunanistan'a ilhakýný ilan etiklerini bildiren mektubu   da basýna 

106 Mustafa Haþim Altan, Kýbrýs'ta Rumlaþtýrma Hareketleri, Milli Arþiv Yay. 
No:1, KKTC, 2000, s. 71.
107 Manifesto'nun içeriði þu þekildeydi:
 “53 yýllýk Ýngiliz iþgali en açýk þekilde kanýtladý ki,
a) Köleleþtirilmiþ halklar tiranlarýn duygularýna hitaben dualarla, 
yalvarma , yakarma  ve  rica  ile  kölelikten  kurtulup, hürriyete kavuþamaz.
b) Tiranlara yanýt, onlara saygý göstermeyerek karþý koymak ve azametle, 
gururla davranmaktýr.
c) Her yönden kurtuluþumuz, ulusal özgürlüðümüzle mümkün olabilir.
    Gideceðimiz tek yol vardýr. Bu yol dardýr, acýlarla doludur, fakat kurtuluþa 
götüren yoldur. Günün ýþýðý içinde ilhak bayraðýný çekecek ve bu bayraðýn 
altýnda tek vücut halinde birleþip tüm ayrýlýklarýmýzý bir yana býrakacak ve 
ulusal kurtuluþa kavuþup anavatan Yunanistan ile birleþmek için her türlü 
özveride bulunup her vasýtaya baþvuracaðýz. Misolongi ve Arkadi 
katliamlarý karþýsýnda büyük ve baþarýlý kahramanlýklar göstermiþ bir ýrkýn 
çocuklarý olarak bizi zaferin baþarý zirvelerine ulaþtýracak olan yolumuzda 
duraklamayalým.” Hill, a.g.e.,s.546.
108 Milonas'ýn  valiye  gönderdiði mektup þunlarý içeriyordu; “Bir meclis 
üyesi  olarak,  Kral  George'a  sadakat  andý  içtim. Bir din  adamý  ve  
ulusal  bir lider olarak, bugün, Kral George'un  zorunlu olarak  tebasý 
bulunan  Kýbrýslýlar'a, çiðnenen  insan  haklarýmýzýn  dikte  ettiði 
i taa t s i z l ið i  ve  boyun  eðmemey i  tavs iye  e tmey i  zorun lu  
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daðýttý. Ayný gün de Larnaka'da halka hitaben yaptýðý 
konuþmada; “Bu  ülkenin yararý için ülkede uygulanan 
yasalara saygýlý olmamalýyýz. Ýngiltere'nin bir donanmasý var 
diye korkmayýnýz. Hepimiz ilhak için çaba göstermeli ve 
gerekirse bu uðurda kanýmýzý akýtmalýyýz.”  diyerek isyan 
meþalesini ateþledi ve bu isyanýn ekonomik nedenlerle deðil, 
ilhak amaçlý olduðunu da doðrulamýþ oldu. 
         
         Ýsyanýn Gerçekleþmesi:
         

Limasol meclis üyesi N.K. Lanitis'in 20 Ekim'de 
Limasol'da organize ettiði ve Milonas'ýn halka hitabýný 
amaçlayan   toplantý,   ertesi   gün  Lefkoþa'da  baþlayacak  
olan  isyanýn  da  ilk  kývýlcýmýný  oluþturdu. Vali  Storrs  bu 
olay  hakkýnda  anýlarýnda  þunlarý  söylüyor: “Kitium 
Piskoposu  Milonas, ayýn yirmisinde Limasol'u ziyaret edip, 
istifa  sebeplerini  izah eder.  Halký  toplamak  için kilise 
çanlarý  çalýnýr  ve  Yunan  bayraðýyla  sarýlý  otomobil ve 
kortej aðýr bir þekilde ilerleyerek piskoposu karþýlar. Okul 
çocuklarý  da   dahil  üçbin  kiþilik  kalabalýk  topluca  
stadyuma  giderler. Piskopos önce orada, sonra þehirde 

saymaktayým. Bundan böyle, her yere giderek vatandaþlarýma, gayrimeþru 
otoritenin yasal olmayan kanunlarýna karþý yasa dýþý bir direniþ 
göstermeleri için çaðrý yapmak görevim olacaktýr. Kýbrýs'ýn anavatan 
Yunanistan'a ilhakýný ilan ediyoruz ve bu kararýn erken zamanda 
uygulanabilmesi için insanýn yapabileceði her þeyi yapacaðýmýzý, Tanrýnýn 
ve adaletin de kaba kuvvete karþý bu haklý mücadelede bizi destekleyeceðine 
güvenerek ilan ediyoruz.” Gazioðlu (II), a.g.e.,s. 257.
109 [Cmd 4045 (1932), paragraf 10] Gazioðlu (II), a.g.e.,s. 256, 271.
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baþka bir gruba ve ertesi gün bir köy kilisesindeki kalabalýða 
konuþmalar yapar.” 

Milonas, önce  stadyumda,  daha  sonra  da  Enosis adlý 
spor  klübünün balkonunda yaptýðý konuþmalarda   “Tanrý ve 
halk adýna, Kýbrýs'ýn Yunanistan'a ilhakýný ve ahlaksýz, yüz 
kýzartýcý, rezil bir rejimin yasa dýþý kanunlarýna uyulmamasý, 
itaat edilmemesi gerektiðini ilan ediyorum.... Her Kýbrýslý 
Rumu özveri yoluna çaðýrýyorum. Ulusal duygularý tam ve 
tahsilli  bir  halk  olduðumuzu ve Helen bayraðý altýnda 
özgürce  yaþamak  istediðimizi  yabancý  yöneticilere 
göstermek zamaný gelmiþtir. Rezil ve yüz kýzartýcý rejim 
kahrolsun! Ýlhak çok yaþasýn!”    ifadeleriyle halka hitabederek 
yönetimle arasýndaki köprüleri tamamen atmýþ oldu. Vali 
Storss'a göre, aslýnda bu konuþmalar halk üzerinde yeterli 
heyecaný yaratmamýþtý ve halk, yaklaþan tehlikeli olaylardan 
henüz habersizdi.  Ancak, toplantýyý organize eden Lanitis, 
milliyetçilik yarýþýnda öne geçmek için bu olaylarý, 21 Ekim'de 
abartýlý bir telgrafla, Lefkoþa'daki Rum Milli Meclisi Ulusal 
Örgütü'nün sekreteri Ahilleas Emilyanidis'e bildirdi. “Çok 
büyük ve coþkulu kalabalýða karþý yapýlan konuþmalarda, 
kasaba halkýnýn bugüne kadar rastlanýlmayan bir coþku ve 
övgü ile karþýlýk verdiði” gibi abartýlarý içeren bu telgraf 
haberinin Lefkoþa'da Rum toplumu arasýnda hýzla 

110 Debeþ, a.g.e., s.107.
111 Gazioðlu (II),a.g.e., s. 257.
112 Storrs'un Sömürgeler Bakanýna gönderdiði 20 Þubat 1931 tarihli 
raporun 4 nolu eki.; Gazioðlu (II), a.g.e.,257. ; Hill,a.g.e., s. 547 ve ayný 
sayfada 1 Nolu dipnot. 
113 Debeþ, a.g.e.,s.107.
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yayýlmasý üzerine, istifa etmek için zamanýn henüz erken 
olduðunu düþünen Yasama Meclisi'nin diðer sekiz Rum üyesi, 
kilise ve aþýrý milliyetçi Rum örgütlerinin de desteklediði bu 
hareket karþýsýnda zor duruma düþerek meclis üyeliðinden istifa 
etmek zorunda kaldýlar. 

Sekreter Emilyanidis, 21 Ekim 1931 günü, Lanitis'ten 
gelen telgrafý çoðaltarak kulüplere daðýttý. Halkýn Ticaret 
Kulübü binasýnýn önünde toplanmasý için yapýlan çaðrý 
sonucunda üçbin kiþiden fazla Rum, binanýn önünde toplandý. 
Bu arada Yasama Meclisi'nden istifa eden Rum üyelerden 
birkaçý burada yaptýklarý konuþmalarda, valinin ertesi günü tatil 
maksadýyla adadan ayrýlýp Ýngiltere'ye gideceðini söyleyince, 
kalabalýktan “Vali Konaðýna, ....Vali Konaðýna” sesleri 
yükselmeye baþladý. Lefkoþa'da Phaneromeni kilisesinin 
baþpapazý olan Dionisos Kikkotis de, elindeki Yunan bayraðýný 
sallayarak ihtilal ilan etti. Kalabalýk halk topluluðu, kendilerine 
önderlik eden papazlar ve gençlerin peþine takýlarak yürüyüþe 
geçti ve Vali Konaðýn önüne geldi.

Vali Storrs, anýlarýnda gözüdönmüþ kalabalýðýn Vali 
Konaðý  önündeki  durumlarýný þu sözlerle ifade ediyor: 
“Akþam  yemeði için giyinirken Maltalý stenografer bana 
karýþýk  bir  kalabalýðýn  hükümet  konaðýna  doðru  
yaklaþtýðýný bildirdi. Derhal Koloni Müsteþar Vekiline ve 
Lefkoþa Komiserine  telefon  edip, on  dakika  içinde  yanýmda 
olmalarýný  saðladým. Kýsa bir görüþme yaptýk ve kurallar 
gereði  kontrolü  Lefkoþa  Komiseri  yüklendi. Bu  arada 
giderek artan birkaç bin kiþi  Hükümet Konaðý 

114 Kypros Tofallis,  A History of Cyprus, London, 2002, s. 93-97.; 
Gazioðlu (II), a.g.e., s.258. 
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önünde birikmiþ vaziyette idi. Bahçe kapýsý falan yoktu. Limasol 
toplantýsý ve telgraftan haberimiz olmadýðý için karýþýklýðýn 
sebebini bilmiyorduk. Bu arada güneþ batmýþ ve akþam 
olmuþtu....  Ýlk memur gitmiþti. Polis komutanýnýn bir anda 
toplayabildiði sekiz atlý ve oniki coplu yaya polis,  atlarýn 
ürkmesiyle halký coþkuya getirmiþ, taþ ve deynek hücumuna 
uðramýþlardý. Liderler, halký yararak konaðýn balkonuna 
yanaþmýþ,  polisle  karþý  karþýya idiler. Sürekli  alkýþ, baðrýþma 
ve  Enosis  sesleri  yükseliyordu.” 

Lefkoþa kaymakamý (komiser), polis komutaný ve 
Sömürge Müsteþarý göstericilerin liderleriyle konuþarak, 
ortalýðý yatýþtýrmaya çalýþtýlar ve sakin olurlarsa valinin 
kendileriyle görüþebileceðini bildirdiler. Ancak bu bildirimler, 
kalabalýðýn gürültüsü arasýnda kayboldu. Hatta Meclis 
üyeliðinden istifa eden üyelerden Feodotu, “Vali bizi görmeyi 
reddediyor” diye baðýrarak kalabalýðý galeyana getirdi. Bunun 
üzerine konaðýn camlarý taþlandý ve birkaç gösterici binanýn 
üstüne týrmanarak Konaðýn damýna Yunan bayraðýný çekti. 
Geliþen olaylar karþýsýnda polis merkezinden takviye olarak 
istenilen önce 40 kiþilik, ardýndan 22 kiþilik polis gücü de 
yetersiz kaldý. Konaðýn ön kapýsý ve pencerelerini kýran 
göstericiler içeriye girdiler. Can ve mal güvenliði kalmadýðýný 
gören polis müfettiþi ateþ açmak için Lefkoþa Kaymakamý'ndan 

115  1931 yýlýnda adadaki  polis gücü 762 kiþiydi. Bunlarýn yarýya yakýný 
Türk, diðerleri Rum'du. Ayrýca 4 Ýngiliz, 8 Türk ve 10 Rum'dan oluþan 18 
polis subayý, 8'i Türk, 6'sý Rum 14 Baþçavuþ, 10 Rum ve 10 Türk çavuþ ve 
10 Türk, 23 Rum onbaþý görev yapýyordu. Gazioðlu (II), a.g.e., s.271.
116 Debeþ, a.g.e.,s.109.
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izin istedi. Ancak, kalabalýðýn önünde öðrenciler olduðu 
gerekçesiyle, bu izin verilmedi. Hareketlerine polisten yeterli 
tepki görmeyen göstericiler, bundan cesaret alarak Sömürge 
Müsteþar Vekili'nin aracý ile takviye polis gücünün dört 
aracýndan üçünü yaktýlar. Ardýndan Vali Konaðý'nýn kýrýlan 
pencerelerinden içeriye ucu tutuþturulmuþ odun çubuklarý 
atmaya baþladýlar. Taþ atmaya da devam ederek polislerin bina 
dýþýna çýkmasýný engellediler. Konaðýn ateþe verileceði 
yadsýnamaz bir hal alýnca, Lefkoþa Kaymakamý ateþ emrini 
verdi. Önce boru çalýnarak gösteri yasasý (Ýsyan yasasý) Rumca 
okundu ve ateþ açýlacaðý uyarýsý yapýldý. Boru uyarýsýný duyan 
göstericiler, biraz geri çekildiler. Ancak, ateþ açýlmayýnca tekrar 
binaya yaklaþýp, yanan odun parçalarýný binanýn içine atmaya 
baþladýlar. Bunun üzerine tekrar boru çalýndý ve 12 polis, 
kalabalýðýn bacak kýsýmlarýný hedef alarak ateþ açtý. Kalabalýk 
paniðe kapýlarak kaçmaya, polis de takibe baþladý. Açýlan ateþ 
sonucu yedi gösterici yaralandý, bunlardan biri hayatýný 
kaybetti. Bu arada konakta perdelerin yanmasýyla baþlayan 
yangýn, bütün binayý sardý ve ahþap bina birkaç dakika içinde 
kül oldu. Vali Storrs ve memurlarýnýn sað olarak kurtulduðu 
yangýn, saat 23.00'de binanýn tamamen yanmasýyla sona erdi. 
Ancak, Lefkoþa'nýn Rum kesiminde gösteriler sabaha kadar 
devam etti.  

      Göstericilerin  elinden  canýný  zor  kurtaran  Vali  Storrs,  
ilk  önlem  olarak Mýsýr'daki Ýngiliz askeri komutanýndan 
uçakla   acil   takviye  kuvvet,  Akdeniz'deki  Ýngiliz  
donanmasý komutaný'ndan da uçak gemisi veya kruvazör 

117 Debeþ, a.g.e.,s.110.; Gazioðlu (II), a.g.e., s.259-260.; Öztoprak. a.g.m., 
s.318.
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gönderilmesi talebinde bulundu. Ayrýca, Ýngiliz Sömürgeler 
Bakaný'na da telgraf çekerek geliþen durum hakkýnda bilgi 
verdi. Ada'daki önlemler kapsamýnda da, Telgraf Dairesi'nin 
dýþarýya gönderdiði tüm telgraflara sansür maksadýyla 
alýkonulmasý, gün batýmýndan gün doðumuna kadar halkýn 
sokaða çýkmamasý, beþ kiþiden fazla kimsenin bir araya 
gelmemesi, ateþli silah bulundurulmamasý ve taþýnmamasý 
talimatý verildi. Kýbrýs'taki yaþamýn artýk eskisi gibi 
olmayacaðýnýn önemli bir iþareti olarak da Yasama Meclisi ve 
okullar kapatýldý ve normal iþ hayatý geçici olarak durduruldu. 
     

Alýnan   tüm   önlemlere   karþýn   Rumlar,  Kýbrýs'ýn  
birçok  yerinde  taþkýnlýklara, kalkýþma, kýrma-dökme ve 
yakma eylemlerine devam ettiler. 22 Ekim günü Larnaka, 
Magosa  ve  Limasol'da  taþkýnlýklar yapýldý. Limasol'da 
Kitium  Piskoposu'nun  halký  kýþkýrtýcý  konuþmasýnýn 
ardýndan  bir  grup, Ýngiliz askerlerine gýda malzemesi 
yükleyen araçlarý engellemeye çalýþtý. Bu geliþmeyi Vali'ye 
bildiren telgrafý çekerek bisikletiyle evine dönmekte olan 
Ýngiliz Kaza Komiseri'nin (Kaymakam) peþine takýlan 
kalabalýk  bir  grup,  'Enosis' sloganlarý atarak binaya 
saldýrdýlar.  Eþi, 12  yaþýndaki  kýzý  ve  iki  hizmetçisi ile 
birlikte çaresiz kalan komiser, kalabalýða seslenerek onlarý 
yatýþtýrmak istedi. Ancak binayý taþlayan, pencereleri kýran, 
elektrik  tellerini  kesen gözü dönmüþ kalabalýk, benzin 
dökerek evin arka kapýsýný ateþe verdi. Binadaki yangýn 
büyümeye baþlayýnca Komiser, ön kapýdan ailesiyle birlikte 
sahile  koþarak, bir  sandalla bölgeden uzaklaþtý. Bina tamamen 
yandý. Yangýn yerine gelmekte olan bir polis aracý da yolda 

118 Gazioðlu (II), a.g.e., s. 260. 
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neþreder, davetnameler gönderir ve cezirenin ileri gelenlerini 
toplar ve meþveretler yapar ve neticede Hükümete müracaat 
ederek keyfiyeti anlatýr idi. Bu gibi haller Kýbrýs Türkleri'nin 
bir nevi cemaat teþkilatýndan ibaret olup, Türkler için epeyi 
bir mevcudiyet idi. Müftilik makamý laðvedilince bütün bu 
gibi haller ve hareketler dahi birlikte mahv oldular.

5-Cezire  Türkleri,  Hükümetin  yaptýðý  o  gibi iþleri kendi 
hayat  ve  mevcudiyetleri namýna büyük bir zayiat telakki 
ettiler. O sýralarda meclisi kavanin azalýðýnda bulunan bay 
Mehmed Necati Özkan, Hükümete þikayette bulundu, ve 
müftilik makamýnýn ihyasýný istedi. Vaktin müsteþarý, cevab 
olarak ; Türkler  istedikleri müftiyi kendileri intihab 
edebilirler, dedi ve bir müfti intihabýna Hükümetin muhalif 
olmadýðýný anlattý. Ve  Lozan  muahedesi  mucibince 
Türkler'in müessesati diniyelerine müdahele etmek niyetinde 
olmadýðýný beyan etti. Bunun üzerine bütün cezire 
köylerinden ve kasabalarýndan adamlar  intihab edildi. 
Lefkoþa'da 1 Mayýs 193I'de büyük bir kongre  akdedildi. 
Orada  halk, istedikleri müftiyi intihab ettiler. Kongrenin bu 
muamelesi Cezirede  müfti  tayini  usul ve ananesine  ve  
þeraiti  islamiyeye  muvafik idi. Kýbrýs  müftisini Ingiltere  
Hükümeti  resen  ve  doðrudan  doðruya hiçbir zaman tayin 
etmedi. Münhal vukuunda ileri gelenlerin ve çaðrýlan  
kimselerin  imzalarý  alýnarak Ýstanbul'a gönderilir ve  orda  
vaktin  Þeyhulislami Müftiyi tayin eder idi. ve Hükümet dahi 
tanýr ve maaþ verir idi. Müftilerin serbest olmalarý ve 
Hükümete karþý cemaati islamiyeyi himaye eylemeleri, bu 
sebebe menbi idi. Müfti, Hükümetin nüfuzu altýnda deðil idi. 
Ha lbuk i  K ýbr ý s ' ýn  son  müf t i s in i ,  ba lada  a r z  
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eylediðimiz gibi vali, doðrudan ve kimseye sormaksýzýn kendi 
tayin etti ve bir müddet sonra da o makamý Fetva eminliðine 
tahvil eyledi. O gibi bir kimse müfti olarak ibka edilse bile 
cemaati islamiye için ondan bir hayýr ümid olunmuyor idi. 
Zira hükümet memuru olup, hükümetin nüfuzu altýnda idi. 
Bunun içindir ki Umumi Milli Kongre kendi aralarýndan 
emin bildikleri, namus ve iktidarýna itimad eyledikleri bir 
kimseyi müftü intihab eylemeðe mecbur kaldýlar. Müfti 
olarak intihab ettikleri kimse, öteden beri maruflarý olup, 
Kýbrýs'ýn meclisi kavanin azalýðýndan hizmeti sebkeden hür 
ve genç fikirli ve ayný zamanda hususati diniyede teceddüd 
isteyen ve muteceddidane makaleleri ile bizi daima tenvir 
eyleyen ve halihazýrda Lefkoþa'da dava vekaleti ile iþtigal 
eylemekte bulunan hoca Said'i ittifaki ara ile intihab ettiler. 
Ve intihab ettikleri mumaileyh müftinin riyaseti altýnda bir de 
cemaati islamiye teþkili yaptýlar ve kararlarýný hükümete 
yazdýlar. Vali bu yoldaki harekatý tanýmadý ve tanýmadýktan 
baþka intihab edilen müfti hakkýnda eðer o gibi bir sýfatla 
amil olduðu takdirde takibati kanuniyede bulunacaðýný ilan 
etti. Bu suretle müfti intihabý ile cemaati islamiye teþkilatýmýz 
akim kaldý ve resmi bir þekil alamadý.

6-Cezirede bu gibi hallere maruz kaldýðýmýz sýralarda evvel ve 
ahir hissiyat ve maneviyatýmýzýn menbaý olan Türkiye 
Cumhuriyet Hükümetine müracaat eylemek ciheti daima 
varidi  hatýr  oluyor  idi. Fakat harici siyaset vaziyetlerini bu 
iþe musait görmiyor idik. Bu gibi mes'elelerin, bir Devlet 
umuru dahiliyesine müdahele suretile deyil, belki dostane 
tassavvut suretile halledilecekleri kanaatinda idik. Fakat  
hamdolsun giderek beklediðimiz müsait devirler geldi.
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Türkler ile Ýngilizler arasýnda ananevi dostluk çok ümidbahs 
bir surette teessüs etti. Ümid ederiz ki Türkiye Cumhuriyet 
Hükümetinin bizi istishab ve himaye eylemesi sayesinde 
idaresi altýnda bulunduðumuz Ýngiltere Hükümeti artýk bizi 
burada dost nazari ile görecek ve Rumlarýn hücumlarýna 
karþý evvelki gibi bizi müdafaasýnda devam edecek ve bu güne 
kadar her nasýlsa ziyanýmýza olarak yaptýðý hatalarý tashih 
eyleyecektir.

7- Bu cezirede yeniden nefes alýp yeniden hayata gelmemiz 
için istediðimiz þey, umumi bir tabir ile milli hissiyatýmýza 
hükümet tarafýndan hürmet edilip rencide edilmemesi ve bu 
cezirede hayat ve mevcudiyetimizi haleldar eden ve tehlikeye 
düþüren þeylerin tashihi ile cezirede Türk cemaatinin, Rum 
cemaatine nispeten daha aðýr ve farklý muamelelere tabi 
tutulmamalarýdýr. Bu noktayý berveçhi ati tafsil ediyoruz: 
A) 1 Mayýs 1931 tarihinde içtima eden umumi milli kongrenin 
müftülük makamý hakkýnda ittifak-ý ara ile verdiði kararýn 
hükümetçe tanýnmasý ve binaenaleyh kongrenin intihap 
eylediði Hoca Said'in müftü olarak kabul edilmesi ve 
maaþýnýn Kýbrýs Evkaf-ý Ýslamiye sandýðýndan verilmesi. 
B) Müftünün  riyaseti altýnda azalarý serbest kimselerden 
olmak üzere cezirede dokuz azadan müteþekkil bir cemaat-i 
Ýslamiye teþkiline müsaade edilmesi ve o gibi bir teþkilin 
hükümetçe tanýnmasý. 
C) Ýlk   mekteplerden  laðvedilenlerin   yeniden   açýlmalarý  
ve muallimlerinin  tekrar  tayini  ile  beraber  bundan evvel 
olduðu  gibi  ilk  mekteplerde  Türkiye  ilk  mektep  
programýnýn takip edilmesi ve kitaplarýn Türkiye'den  
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getirilmesi ve binaenaleyh þifahi tedrisat usulünün ortadan 
kaldýrýlmasý. 
D) Türk Lisesinin baþýna evvelki gibi daima Türkiye'den bir 
Türk müdür getirilmesi ve bununla beraber lise heyet-i 
idaresinin evvelki gibi intihap ile taayyün eden kimseler 
tarafýndan teþkil edilmesi ve programýnýn da Türkiye lise 
programlarýný ihtiva eylemesi, yani lise mezunlarýnýn Türkiye 
darülfünunlarýna kabul edilecekleri tarzda bir program takip 
edilmesi. 
E) 1 Mayýs 1931 kongresinin kararý mucibince teþekkül 
edecek ve balada (B) fýkrasýnda gösterilen cemaat-i Ýslamiye 
azasýnýn seneden seneye tensip edeceði altý aza tarafýndan 
Kýbrýs evkaf-ý Ýslamiye bütçesinin senede bir defa tetkik ve 
tasdik edilmesi. 
F) Bugün mevcut þeri mahkemelerde meriyülicra olacak ve 
muhit ile ihtiyaçlarýmýza tetabik edecek ahkâmýn yeniden 
tedvin edilmesi ve bu yolda bir kanun-u medeni tanzim 
olunmasý. 
G) Ecnebi bir idarede kahir ve mutaassýp bir ekseriyet içinde 
ekalliyette kalan bir cemaatin canlý bir halde devam 
eylemeleri iktisaden kuvvetli bulunmaya vabeste olduðundan 
burada iktisadi sahada ve sai mikyasta muavenette 
bulunulmasý ve binaenaleyh Türkiye Ýþ Bankasý'nýn burada 
Lefkoþa'da bir þube açmasýna himmet ve delalet edilmesi ve 
baþta Ýþ Bankasý olmak üzere burada ticari faaliyetlere germi 
verilmesi ve bu suretle Kýbrýs'ýn Türkiye ile olan ticari 
muamelatýnýn azami nispette inkiþaf ettirilmesi. 
8-  Vakýa  bunlardan  baþka  daha  meselelerimiz  ve   daha 
davalarýmýz  vardýr.  Fakat  en  mühim  ve  en  hayati  
meseleleri  arz ettik.  Mütebakiyi þimdilik geri tutuyoruz. 
Esasen  arz   eylediðimiz   meseleler,  ceziredeki  Türk 
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varlýðýnýn temel taþlarýdýrlar. Bilhassa kongrede intihap 
edilen müftü ile birlikte bir cemaat-i Ýslamiye teþkili yapýlacak 
olursa cezire Türkleri için yeni bir hayat devresi açýlmýþ 
addedilecektir. 
   Kýbrýs baþ Despotunun maiyetinde olmak üzre Kýbrýs 
Rumlarý'nýn o gibi bir teþekkülleri vardýr ve kendi iþleri ve 
ihtiyaçlarý için o vasýta ile Hükümet nezdinde mutemadiyen 
teþebbüsatta bulunuyorlar. Burada bu münasebetle sunu da 
arz eylemeliyiz ki cezirede bir müfti bulundurulmasýný talep 
eylememiz, cezirenin hususati diniyesini kuvvetleþtirmek 
maksadýna mebni deðildir. Cezirede Türkler, kafi derecede 
tenevvür etmiþ ve dini taassublardan kurtulmuþ, laik bir 
cemaat halindedirler. Bu halde bir müfti bulundurulmasýný 
istediðimiz, münhasýran cemaat iþleri ile uðraþacak ve fena 
cereyanlara karþý kanun dairesinde cemaati müdafaa edecek 
bir teþekkul bulundurmak içindir. (Müfti) tabiri ise öteden 
beri burada tanýnmýþ bir unvan olduðundan ve Hükümetin 
laðvettiði makamýn da (Müftlik) makamý olmasýndan nasidir. 
Binaenaleyh bu yoldaki müracaatýmýz, o gibi bir unvan 
altýnda milli ve hayati ve ayný zamanda hususati diniyede 
teceddüd isteyen ve Türkiye'nin dini inkilablarýna hürmet 
eden bir teþekkül gayretinden ileri gelmektedir. Hatta dinen 
mutaassýb yahut mütereddit olan ve din mes'elelerini akýl ve 
hikmete tevfikan kabul etmeyen ve tevfik eylemek kudretinde 
olmayan ve ayný zamanda Türk cemaatinin bugünki 
ihtiyaçlarýný takdir etmeyen ve asrýn teceddütlerine hürmeti 
olmayan bir müftiye hicbir zaman taraftar olamaz.
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9- Görülüyor ki büyük ve mühim iþlerinize ilaveten daha bazý 
iþler çýkararak sizi rahatsýz ediyoruz. Mamafih buralarda 
kimsesiz kaldýðýmýz ve bununla beraber bir taraftan 
hükümetin, diðer taraftan Rumlarýn tazyikleri arasýnda 
kýsýlýp kaldýðýmýz nazarý itibara alýnacak olursa mazur 
görüleceðimizi ümit eder ve bu suretle müteselli oluyoruz. 
Herhalde cihan durdukça durmasýný, azamet ve ikbalin en 
yüksek derecelerine kadar çýkmasýný samim kalbimizden arzu 
ve dua eylediðimiz Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin sýrasý 
geldikçe mazhar-ý lütuf ve inayetleri olmamýzý ve her nasýlsa 
anavatandan ayrýlmýþ ve ecnebi ellere düþmüþ olan þu bir 
avuç Türk evladýnýn da unutulmamasýný ister ve bekleriz.”  

Rapordan da  açýk þekilde  anlaþýldýðý gibi, Ýngiliz Sömürge 
Ýdaresinin  aðýr  baskýsý  altýnda bulunan Kýbrýs Türk Toplumu, 
o güne kadar Anavatanlarý'nýn uluslararasý platformda zor 
duruma düþmesini istemediklerinden, konjenktürün uygun hale 
gelmesini sabýrla beklemiþler ve savaþýmlarýný hem Ýngiliz 
Yönetimine, hem de Rumlara karþý tek baþýna sürdürmüþlerdi. 
Bu konuda yeterli sonuca ulaþamadýklarýndan ve uluslararasý 
konjenktürün  de  uygun bir  duruma  geldiðine 
inandýklarýndan artýk sorunlarýný Türkiye'ye anlatma yolunu 
seçtiler. Bu maksatla  yazýlan  yazýlardan birini de, Baþbakanlýk 
Müsteþarý Kemal  Gedeleç  tarafýndan Hariciye Vekaletine 
yollanan Kýbrýs Birinci Ýntihab Dairesi Mebuslarýndan 
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Necati Özkan'ýn Kýbrýs Türkleri hakkýnda verdiði açýklamalarý 
içeren rapor oluþturmaktadýr. Aþaðýda bir bölümü sunulan 
raporda, eðitim, evkaf ve politik konulardaki temel sorunlar ve 
bunlarýn çözüm önerileri dikkat çekmektedir: 
“Ada Türklerinin þikâyet ettikleri haller: 
a)Maarif sahasý: 
1)Rumlarýn her sene mektepleri çoðaltýldýðý halde Türk 
mektepleri azaltýlýyor. 1935'te 42 ve 1936'da 39 Türk mektebi 
kapatýlmýþ. 
2) Rumlarýn mekteplerine müdahale edilmediði halde Türk 
lisesine müdahale ediliyor. Gelecek sene lise kolej þekline 
sokulup baþýna bir Ýngiliz müdür konulacakmýþ. 
3) 1931 isyanýna iþtirak eden Rum muallimleri bile ancak 
mahkeme kararýyla iþlerinden çýkarýldýklarý halde milliyetçi 
Türk muallimleri sudan bahanelerle ve idari kararlarla 
iþlerinden çýkarýlýyorlar. Þimdi Sümerbank'ta çalýþmakta 
olan Tagi bunun bariz bir misalidir. 
4) Rum mektepleri için Yunanistan'dan kitap getirtilerek 
bunlar okutulduðu halde oraya Maarif Vekâleti tarafýndan 
tavsiye ile gönderilen Türk Lisesi müdürü mahalli hükümetin 
teþviki ve himayesiyle Türk mekteplerinde ancak kendisi 
tarafýndan telif edilen ve milli duyguyu uyandýracak bir tek 
yazýyý ihtiva etmeyen kitaplarý okutturuyormuþ. 
b)Evkaf iþleri: 
Türk  cemaatine  mali  sahada  kuvvetli  bir  destek  
olabilecek Evkaf, Lozan ahidnamesi ahkâmý hilafýna ve 
Kýbrýs Evkaf murahhasý  Münür'ün  delaletiyle  Ýngiltere  
Kralý namýna tescil  ettirilmiþtir.  Hâlbuki  Rum  evkafý  
serbesttir  ve  cemaate  aittir. Rum evkafýný halk tarafýndan 
müntahap heyetler  idare  ettiði  halde  Türk  evkafýný 
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hükümet tarafýndan tayin olunan bir Ýngiliz ve bir Türk 
memur idare eder. 
c) Siyasi saha: 
1)1931 Ýhtilalinden beri meclis içtimaya davet 
edilmemektedir. 1928 tarihinden beri de müftülük mülgadýr. 
Bu suretle Türk cemaatini temsil edecek ve hükümet yanýnda 
onun iddialarýný müdafaa edecek bir kimse yoktur. Halk 
mutaassýp deðildir. Ancak sýrf kendilerinin müddeiyatýný 
hükümete eriþtirebilmek için avukat Bay Said'i müftü 
seçmiþlerdir. Ancak hükümet bunu tanýmamýþtýr. Rumlarýn 
ise despotlarý vardýr ve hükümet yanýnda Rum cemaatinin 
mümessilliði vazifesini görür. 
2)Hükümet bütçesinden maaþ alan Türk cemaati 
memurlarýnýn maaþlarý kesilmiþtir.(Mahakimi þeriye 
memurlarý) Bu þekilde ezilmemelerini ve haklarýnýn 
korunmasýný temin için Bay Necati Özkan ve arkadaþlarý 
mahalli hükümet nezdinde semere vermeyen teþebbüslerde 
bulunmuþlar. Adanýn Türk halký bu badireden kurtulmak 
için yegâne çare olarak hicreti görüyor. Ancak bu halkýn 
mümessili olan ve 65.000 Türkten 63.000'in kendi partisine 
mensup olduðunu söyleyen Necati Özkan ve diðer 
arkadaþlarý hükümetin bu konudaki nokta-i nazarýný 
öðrenmeden adayý boþaltma mesuliyetini üzerlerine almak 
istemiyorlar. Bunlar, Türklerin Kýbrýs'ta kalmalarý lazým ise 
evvela iktisaden kuvvetlendirilmeleri lazým geldiðini 
söylüyorlar. Bu hususu temin için Nuri Özkan113 aþaðýda 
bildirilen vasýtalara müracaat edilmesini tavsiye diyor: 
a) Kýbrýs'ta  Gümrük  ve Ýnhisarlar Vekâleti'nin Mýsýr'da 
olduðu gibi bir sigara fabrikasý tesis etmesi. Rumlarýn 
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adada 5 sigara fabrikasý vardýr. Mumaileyh yaptýðý tetkikata 
istinaden açýlacak bir Türk fabrikasýnýn senevî 100.000 kilo 
Türk tütünü iþleyebileceðini söylüyor. 
b)Kýbrýs'ta Ýþ Bankasý'nýn bir þube açmasý. 
c) Sümerbank'ýn bir yerli mallar pazarý açmasý. 
Bunlar yapýlmak suretiyle birçok Türk aileleri iþ bulacak ve 
sýkýntýdan kurtulacaktýr diyen mumaileyh kendisinin bu 
vadide ilk adýmý attýðýný ve bir fabrika ve iki ticarethane 
açtýðýný söylüyor. 
Saniyen; Türk harsýnýn inkiþafý için burada hükümetinizin 
yardýmýyla tam kadrolu bir lisenin açýlmasýnýn temini. Bu lise 
için adadan duhuliye parasý olarak 1.500 Ýngiliz lirasý 
toplanabileceðini söylüyor. Salisen siyasi sahada 
hükümetimizin Ýngiltere ile inkiþaf etmekte olan 
dostluðundan bilistifade yapacaðý dostane bir teþebbüsle 
Türk cemaatine mahalli hükümetin hüsnü teveccühünü 
celbetmesi. Eðer matlup Türk halkýnýn adadan hicreti ise bir 
an evvel anayurda naklin kabil olup olmadýðýný soruyor ve 
þimdi anayurda dönülürse pek çoklarýnýn hükümete 
barolmadan yaþayacak kadar servetleri olduðunu söylüyor. 
Lefkoþa komiserinin kendisine Türkiye'ye giderse bir daha 
geri dönemeyeceði þeklinde vaki tehdidine raðmen anavatana 
vaziyeti arz için gelen mumaileyh bütün bu hususat hakkýnda 
direktif almak istiyor. 
4–5 Teþrinisani 1936”
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Kýbrýs'taki Türk Toplumu'nun çektiði sýkýntýlarý ortaya 
koyan en önemli resmi belgelerden birisi de, Kýbrýs Türk 
Konsolosluðunun 1937  yýlýnda  Anavatan'a  gönderdiði 
yazýdýr.    Burada da Ada Türkleri ve sorunlarý hakkýnda çok net 
bilgiler verilmekte ve 1931 isyaný sonrasý için þöyle bir 
deðerlendirme yapýlmaktadýr: “1931 senesinde Rumlarýn 
Ada'nýn Yunanistan'a ilhakýný talep ederek isyankar 
hareketlerde bulunmalarý ve bu arada Lefkoþa'daki Vali 
Konaðý'ný yakmalarý üzerine hükümet, Ada'nýn idare þeklini 
tebdil ederek müntehap olan Kavanin Meclisini ilga etmiþ ve 
Belediye azasýnýn halk tarafýndan intihap edilmeyerek 
hükümetce tayini usulünü vaz eylemiþdi. Bu vaziyette Türklerin 
intihap eyledikleri mümessillerin mahrum olmalarýný intac 
eylemiþtir.”  Raporda Kýbrýs Türkleri'nin Türk Devrimleri 
hakkýndaki yaklaþýmlarý þöyle anlatýlmaktadýr: “Kýbrýs'ta sakin 
Türkler umumiyet itibariyle Türk Inkilabi prensiplerini kabul 
eylemiþler ve Ada'nýn idari vaziyetinin bahþettiði imkanlar 
nisbetinde bunlarý tatbik eylemekde bulunmuþlardýr.” Raporun 
bazý önemli kýsýmlarý ise þunlarý içermektedir; 

“Bugün Türkler'in elinde bulunan emlakýn, þehir ve 
köylerde umum emlakýn dörtte birini teþkil eylediði, ehli 
vukufca ifade edilmekdedir. Fakat bu emlak sahibleri de 
ekseriyetle borçludurlar.... Yalnýz para ikraz eden 
sermayedarlar  hemen  tamamiyle Rum olduklarýndan 
Rumlara  ait  olan  arazi yine Rumlara geçerek cemaatin 
umumi  servetinin  eksilmemesine  mukabil, Türk emlaki de 
yine Rumlarýn eline geçmekde ve Türk emlaký miktarý 
azalmaktadýr. Hükümet,  adada  muhim  bir  içtimai  mesele 
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halini almýþ olan bu köy borçlarý meselesini tetkik ve halle 
uðraþmakda ise de þimdiye kadar bir çare bulunamamýþtýr.....

        Türk Cemaatinin nisbeten müreffeh kýsmýný teþkil edenler, 
hükümet memurlarýdýr. Ýngiliz iþgalinden sonra uzun müddet 
Türk memurlar bilhassa Gümrük, Tapu, Polis gibi dairelerde 
ekseriyeti teþkil etmekde idiler. Bugün bile Türk memurlarýn 
adedi, nüfuslarýna nisbeten fazladýr. Fakat bu sahada da 
Türkler tefevvuklarýný kaybetmek üzredirler. Rumlarýn 
mutemadi itirazlarý üzerine hükümet münhal vukuunda yapýlan 
tayinlerde nufus nisbetini göz önünde tutmakta olduðu gibi 
Ýngilizce, Türkçe ve Rumcaya aþina olmalarý dolayisile Ermeni 
memur tayinini de tercih etmektedir....

    Cemaatin iktisaden düþük vaziyette olmasý doktor, avukat 
gibi serbest meslek erbabýnýn miktarýnýn azalmasýna saik 
olmaktadýr. Bugün Türk Üniversitelerinde ve yüksek 
mekteplerinde okuyan bir çok Kýbrýslý gençler, tahsillerini 
ikmal ettikden sonra adaya dönmeyerek Türkiye'de bir vazife 
kabul eylemeði veya serbest calýþmayý tercih ediyorlar. 
Bunlarýn bu hareketlerinde milli bir idare altýnda serbest ve 
müstakil yaþamak arzusunun da müessir olmasý tabii 
görülmekle beraber, Kýbrýs'ta fakirleþen cemaatlerinin 
kendilerini besleyememesi hakikatinin amil olduðunu da kabul 
etmek icap eder....

      Hülasatan  denilebilir  ki,  Kýbrýs'taki  Türk  Cemaati bir 
çok  cihetlerden  zayýflamakla beraber bugüne kadar 
milliyetini ve hüviyetini muhafaza etmiþ, Ada'da ihmal 
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edilmez bir kuvvet olarak kalmýþtýr. Fakat son senelerde 
iktisaden çok düþmeðe baþlamýþ ve ayrýca harici kuvvetler 
benliðini unutturmak için faaliyet sarf etmekde bulunmuþlardýr. 
Kýbrýs'ta Türkler'in þuurlu bir kitle olarak idamesi arzu edildiði 
takdirde iktisaden tealisini temin edecek tedbir almak ve ayrýca 
Türklük hislerini idame ettirecek çareler aramak lazýmdýr.”

Türkiye yönetimi ise, bu baský döneminde, Kýbrýs 
Türkleri ile iliþkilerini sürdürürken, Yunanistan'ýn açýk 
Helenizm propagandasý, Enosis tahrikleri ve Ýngiliz 
Yönetimi'ne karþý isyan teþvik giriþimleri ile zýt, ihtiyatlý bir 
politika yürüterek, Ýngilizler'i kuþkulandýracak davranýþlardan 
ve Ada'da Türk milliyetçiliðini açýkça cesaretlendirmekten 
kaçýnýyordu. 

Sonuç

      Konsolosluðun göndermiþ olduðu rapor dikkatli olarak 
incelendiðinde, aslýnda dönemin konsolosluk görevlilerinin 
Ada'daki Türklerin sorunlarýný çok iyi tahlil ettikleri, sorunlar 
hakkýnda ileriye dönük çok doðru tespit ve teþhisler ortaya 
koyduklarý ve bugün bile Kýbrýs Türk Toplumu'nda sorun 
olarak karþýmýza çýkan bazý konularýn o günlerden beri bilindiði 
gerçeðini  ortaya koymaktadýr.  Benzer tespit  ve 
deðerlendirmelerin dönemin Kýbrýs Türk Toplumu ileri 
gelenleri tarafýndan da yapýldýðý, o yýllarýn gazetelerinde 
yayýnlanan makalelerden ve M. Necati Özkan'ýn Türkiye'ye 
yazdýðý yazýlardan tespit edilmektedir. 
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       Burada doðru deðerlendirilmesi gereken nokta, bu bilinen 
gerçekler kapsamýnda neler yapýlmalýydý?.. Nasýl 
yapýlmalýydý?...    Neden yapýlmadý/yapýlamadý?...

      Megali Ýdea yemininin sekizinci maddesinde yeralan, 
Kýbrýs'ýn  Yunanistan'a ilhaký (Enosis)  hedefini  kendilerine  
bir  vizyon  olarak belirleyen  ve yüzyýllardýr bu vizyonlarýndan  
geriye  bir  adým atmayan ve Girit örneði    Kýbrýs  Türkleri'ni  
adadan  zaman  içinde yoketmeyi amaçlayan Rum-Yunan 
ikilisinin gerek dini, gerek siyasi yöneticileri  aracýlýðý  ile  bu  
hedefi  her  fýrsatta  yinelediklerini görmekteyiz. Adanýn 
Osmanlý Yönetimi'nde olduðu süre içerisinde bu maksatla 
örgütlenmesini  gerçekleþtirerek, Ýngiliz Yönetimi  döneminde, 
önce  siyasi hamlelerle muhtýralar vererek, bu olmayýnca 
1931'de  yaptýklarý gibi  þiddete baþvurarak, Ýkinci Dünya  
Savaþý'nýn  bitiminde  yine  siyasi  olarak açýkça Ada'nýn 
Yunanistan'a verilmesini talep ederek, 1958'de Birleþmiþ 
Milletler'e  müracaat  ederek  atýlan  tüm  adýmlar,  Enosis 
maksatlý vizyonu gerçekleþtirmeye yönelikti. 1960 yýlýnda 
kurulan Ortak Cumhuriyet'in  bile  amacýnýn  Enosis olduðunu, 
Makarios, Rum Halkýna; “Diplomaside mümkün olan yapýlýr, 
fakat ulusal hedeflerden uzaklaþýlmaz.” ifadesiyle açýkça 
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160  Eski Yunan Baþbakaný Konstantin Mitsotakis, 21 Aðustos 1998'deki bir 
konuþmasýnda þöyle diyor: “.. Kýbrýs ve o zamanki Girit sorunu arasýnda 
büyük benzerlikler vardýr...”;  To Periodiko dergisinin Temmuz,1993 
Sayýsýndan bir bölüm: “Giritliler neden kurtuldular biliyormusunuz? Bir 
gece hep birlikte ayaklandýlar ve Türkler'i boðazlayarak ortadan 
kaldýrdýlar. Bizim elimize Kýbrýs Türkleri'ni kesip doðrama fýrsatý geçti, ama 
liderlerimiz herþeyi berbat ederek yüzlerine, gözlerine bulaþtýrdýlar...” Rauf 
R. Denktaþ, Kýbrýs Girit Olmasýn, Ýstanbul, 2004, s. 7.  
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belirtmiþti.     Nitekim en kýsa zamanda gerçek yüzünü gösteren 
Makarios, yeminine sadýk kalmýþ   ve Türk toplumuna 1963-
1974'ü yaþatmýþtý. 

     Bugün Avrupa Birliði(AB)'ne tam üye bir ülke olarak, AB'yi 
de arkasýna alan Rumlar, milli vizyonlarýný gerçekleþtirme 
yolunda daha da avantajlý konuma geçmiþ bulunmaktalar. Bu 
noktada, Rum-Yunan ikilisinin ikiyüz yýllýk ortak vizyonunda 
herhangi bir sapma bulunmadýðýný görmekteyiz.

     1950'lerde kamuoyunun yoðun baskýsý sonucu Türkiye'deki 
siyasi iktidarlarýn gündemine gelen Kýbrýs'taki Türk Vizyonu 
nedir? Gerçekten bu konuda deðiþmez bir vizyon varmý dýr? Bu 
vizyon kendi istemi ve gereksinimleri kapsamýnda mý 
belirlenmektedir? Yoksa deðiþen dünya konjonktürü içinde 
Türk iye 'n in  yapab i lecek le r i  i l e  deð i þmekte  ve  
sýnýrlandýrýlmakta mýdýr? Ve son olarak Kýbrýs Türk Liderliði ile 
Türkiye arasýnda “ortak  vizyon” var mýdýr? Ayrý bir inceleme 
konusu olan bu sorulara, duygusallýktan uzak, objektif ve 
mantýklý yanýtlar bulduðumuz ve bu yanýtlarý yüksek sesle 
dillendirdiðimiz zaman Kýbrýs'ta geleceðe dönük daha olumlu 
ve gerçekçi sonuçlar alýnacaktýr.

161 Denktaþ, a.g.e., s. 13.
162 Makarios 1950 yýlýnda, Kýbrýs'taki Ortodoks Kilisesi'ne Baþpiskopos 
seçildikten sonra þu Enosis yeminini etmiþtir: “Ulusal Baðýmsýzlýðýmýzýn 
doðuþu için çalýþacaðýma ve Kýbrýs'ý anavatan Yunanistan'a ilhak etme 
siyasetimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceðim üzerine and içerim.” 
Kýbrýs'ta Barýþa Gerçek Engel ENOSÝS, KTFD Enformasyon Dairesi Belge 
Yayýnlarý No 10, Lefkoþa, 1982, s.10.
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