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KTBK ve GKK Asker Sayısını Artırmalı 
 

Prof. Dr. Ata Atun 

 

Anastasiadis’in başkanı olduğu İşlevsiz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Savunma bakanlığı oturmuş ve 

Kıbrıslı Rumların tehdit altında olduğuna kanaat getirerek Rum Milli Muhafız Ordusu’na uzman 

asker niteliğinde 3 bin kişilik yeni istihdam yapması yönünde bir karar almış. 

 

Adada kapsamlı bir çözüme ulaşmak amacıyla müzakereler yoğunlaştırılmış şekilde devam ederken 

bir taraftan Dış işleri bakanı Kasulidis ABD’ye gidiyor ve asimetrik tehditten, yani Kıbrıslı Türklerin 

saldırısından dem vurup Profesyonel Rum Ordusu kurmak için hem ağız yokluyor, hem de izin 

istiyor. Diğer taraftan da Rum Savunma bakanlığı Rum Milli Muhafız Ordusunu güçlendirmek için 3 

bin kişilik yeni bir istihdam yapmak istiyor. 

 

Müzakereler devam ederken ve de ortak bir devlet kurmak çabaları sarf edilirken Rumlar kime 

karşı profesyonel bir ordu kurmak istiyor ve 3 bin kişi daha orduya almak istiyor pek anlamış 

değilim. 

 

Rumlara veya da Kıbrıs adasına, son 3 yıldır her konuda ortak müşterek çalışma yaptıkları Mısır mı, 

İsrail mi, Lübnan mı yoksa Suriye mi saldıracak da böylesi bir silahlanmaya gidiyorlar. Zaten şu anda 

20 bine yakın paralı asker var Rum Milli Muhafız Ordusunda. Hepsi de Yunanistan’dan gelme. Şimdi 

bu 3 bin paralı asker daha mı ilave edilecek? Anastasiadis yönetiminin aldığı bu karar, liderlerin 

2016 yılı içinde bir çözüme ulaşılabileceği yönündeki açıklamaları ile hiçbir şekilde bağdaşmıyor. 

Nedense Anastasiadis kendini adanın tartışılmaz lideri ve sahibi sanıyor ve ben ne istersem 

yaparım havasını taşıyor. 

 

Müzakereler çerçevesinde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamının sağlandığı, adadaki 

iki halkın siyasi ve egemen eşitliğine dayalı kurulması öngörülen yeni bir ortaklık yönetiminin 

ordusunun dahi olmayacağının müzakere edildiği bir ortamda, yürürlüğe konan 3 bin kişilik 

istihdam kararı, Rumların çözüme olan inançsızlığını ortaya koymakta. Belli ki çözüm konusunda 

hiçte samimi değil Rum adadaşlarımız. Aslında burada yapılması gereken kuru kuruya protesto 

olmamalıdır. Rumların yıllardır yaptığımız protestoları “siz de kimsiniz” diyerek dikkate almadıkları 

ve burunlarının dikine gittikleri her olayda ortaya çıkmış durumdadır. Bu karara karşı müştereken 

bir açıklama yaparak, Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO)  3 Bin kişilik personel alınırsa, karşılık 

olarak KTBK’ye ve GKK’ya Türkiye’den ve KKTC’den ayrı ayrı 3’er bin asker daha takviye personel 

alınacağını açıklamak olmalıdır. 
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Rumlar ve de Anastasiadis Yönetiminin de artık, bizim onayımız olmadan ve görüşümüzü almadan 

bazı kararları alamayacaklarını anlamaları gerekmektedir. 

 

Kıbrıs Müzakereleri bir sonuca ulaştırılmak isteniyorsa, Rumlara karşı göze göz, dişe diş 

uygulamalar yapmamız gerekmektedir. Rumların anlayacağı tek dil budur. Geç bile kaldık bu 

konuda. 


