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Kıbrıs Rumlarının Garantörlük Oyunu 
 
 
Kıbrıslı Rumlar 21 Aralık 1963 tarihinde adanın tümünü ele geçirmek ve Kıbrıslı Türkleri aynen 
Girit’te yaptıkları gibi adadan sürmek ve yok etmek için saldırılara başladıkları vakit kendilerini 
aslan, Kıbrıslı Türkleri de bir lokmada yutulacak tavuk gibi görüyorlardı dört misli nüfusa ve devlet 
olanaklarına sahip oldukları için. 
 
Makarios kendini muzaffer bir komutan ve bölgenin en güçlü lideri, Türkiye’yi ve Batı dünyasını da 
dikkate alınmayacak kuruluşlar olarak addediyordu. Türkiye’nin adada soykırım altında kırılan 
Kıbrıslı Türkleri bu mezalimden kurtarmak için harekete geçemeyeceğinden, BM’de politik üç beş 
protesto yaptıktan sonra yerine oturacağından adı gibi emindi. Bu nedenle de 1960 Anayasasında 
var olan EK 1, Garantiler ve İttifak Anlaşması onun için çok önemli değildi. Nasıl olsa güçlü olan 
kendisi, zayıf olan da Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’ydi. Her zaman güçlü olanın kuralları geçerliydi ve 
güçlü olan neyi isterse onu yapmakta serbestti. 
 
Makarios’un, Rum siyasilerin, RMMO komutanı ve subayları ile Kıbrıs Rum halkının görüşleri aynen 
bu şekildeydi 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistan’ın adayı ilhak etmek için Kıbrıs’ta yaptığı 
darbeye kadar. Darbe ve darbe sonrası 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen “Mutlu Barış 
Harekâtı” Kıbrıslı Rum siyasilerin ve Kıbrıs Rum halkının bu inanışını kökünden yıktı ve değiştirdi.    
 
Bizden dört misli fazla nüfusa sahip oldukları için kendilerinin yenilmez ve karşı konulamaz bir ordu 
olduklarını zannettiler.  BM Barış Gücü’nün ada bulunmasına rağmen, her istedikleri vakit Kıbrıslı 
Türklerin gözünü korkutmak, sindirmek ve öldürmek amaçlı zayıf ve korumasız Kıbrıslı Türklere 
saldırdılar. Ele geçirdikleri köylerde ellerinde Türk Bayrakları ile gösteriler yapan Rum Milli Muhafız 
Ordusunun, Türk Ordusu karşısında nasıl ayakları arkalarına vura vura kaçtıklarının gözleri ile gören 
canlı bir şahidim ben. 
 
1974 Mutlu Barış Harekâtı ile kendilerinden daha güçlü orduların olduğunu ve Türkiye’nin de gerek 
gördüğü anda uluslararası haklarını kullanarak adaya müdahale edebileceğini gören ve yaşayan 
Kıbrıslı Rumlar, o gün bu gündür Türkiye’nin Garantörlüğünü ve garanti Anlaşmasını dillerine 
dolamaya başladılar. Biliyorlar ki Rum Milli Muhafız Ordusu asla Türk Ordusunun karşısında 
duramaz ve tutunamaz. Bu nedenle de Türk ordusu adadan gitmediği müddetçe de adanın tümüne 
hâkim olmaları sadece pembe bir düştür ve pembe bir düş olarak kalmaya da mahkûmdur. 
 
Makarios’un 1977’de ölümünden sonra başa geçen Kyprianu’dan başlamak üzere başa geçen her 
Rum Başkanın Kıbrıs Rum halkına verdiği ilk söz, Türkiye’nin garantörlüğünün ve garanti sisteminin 
kaldırılması, Türk askerinin adadan tümüyle gitmesi ve Türkiye’den gelen kardeşlerimizin tümü ile 
geri gönderileceği yönünde çalışmak oldu. 
 
Anastasiadis’in, hepimizi enayi yerine koyarak öne sürdüğü gerekçe “Bir AB devletinin 
garantörünün AB dışından olamayacağı, bu nedenle de Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması, 
Türk askerinin de geri gitmesi” şekline dönüştü. Bu söylemini de her platforma dile getiriyor artık, 
özellikle de müzakerelerin devam ettiği bu süreçte. 
 



 

2 

Anastasiadis bu işe şimdi AB’yi de bulaştırdı ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Federica Mogherini de Kıbrıs’a yaptığı ziyarette “Kıbrıs için en iyi garantinin AB 
olduğunu” dile getirdi. Anastasiadis niye acaba bize AB’nin kurucusu ve lokomotifi olan 
Almanya’nın garantörünün AB dışındaki bir devlet olan ABD olduğundan hiç bahsetmiyor, 
gerçekten de çok merak ediyorum. 
 
Bu konuda ABD Başkanı Barak Obama’nın resmi bir açıklaması var. The WHITE HOUSEPRESIDENT 
BARACK OBAMA, The White House, Office of the Press Secretary, For Immediate Release June 07, 
2011, Fact Sheet: U.S.-Germany Security Cooperation  
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/06/07/fact-sheet-us-germany-security-
cooperation, sayfasındaki bu açıklama ABD ile Almanya arasında Güvenlik anlaşması olduğunu ve 
Almanya’da 51,000 kişilik bir ABD ordusu bulunduğunu ortaya koymakta.  ABD’nin Almanya’nın 
garantörü olduğu konusu Detlef Junker’in derlediği, “The United States and Germany in the Era of 
the Cold War, 1945-1990”, A HANDBOOK Volume 1: 1945-1968, University of Heidelberg, 
GERMAN HISTORICAL INSTITUTE, Washington, D.C. and Cambridge UNIVERSITY PRESS adlı kitabın 
7. Sayfasında da yer alıyor.    
 
AB dışındaki bir ülkenin AB’nin temel direği olan Almanya’da USEUCOM, USAFRICOM, USAREUR, 
USAFE adlı askeri merkezleri (Military Headquarters) ve ordusu olacak ama KKTC’de Türk askeri 
olmayacak diyor Kıbrıslı Rumlar. Üstüne de bu tutarsızlığı, bu saçmalığı utanmadan, sıkılmadan 
ortaya atıp savunuyorlar… Pes doğrusu.   
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