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Giriş;  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Aralık 1983 Tarihinde kurulmuş olup, Kurucu 

Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’tır. Cumhuriyet’in Kuruluş Deklarasyonu Giriş Bölümünde“ 

Büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri ortak kurdukları 1960 Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nden Kıbrıs Rum Siyasetçileri tarafından atılmış bu süreç içerisinde birçok kez 

soykırıma uğrama tehdidini yaşamışlardır. Anavatan Türkiye’nin uluslararası hukuka 

dayanarak 1974 yılında gerçekleştirmiş olduğu Mutlu Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türkleri 

can mal güvenliklerini sağlama imkânını yakalamışlardır.” ifadesi yer almaktadır.  

 

Bu bildirge sonrasında Türkiye, KKTC’yi tanımış ve Lefkoşe’ye Büyükelçilik açmıştır. Fakat 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 550 Numaralı Kararı ile “KKTC -Kıbrıs Cumhuriyeti- 

içerisinde bir ayrılıkçı hareket olarak algılanmış ve kınanmıştır” Aslında Uluslararası hukuka 

göre bu kararın bir yaptırımı olmamasına rağmen devletler üzerinde siyasi bir ağırlığı 

olmaktadır.  

 

Fakat 2003'e gelindiğinde Annan Planı Oylamalarında ve öncesinde görülmüştür ki;  

KKTC ve Türkiye'nin Kıbrıs Politikası adil ve kapsamlı çözümden yanadır, Uluslararası sistemin 

korunmasından yana olan bu ikilinin amacı, Doğu Akdeniz'de 74 Barış Harekâtı ile 

neticelenmiş fiili barış durumunu tescilleyebilmek ve Uluslararası sisteme Doğu Akdeniz’in de 

entegre olmasını kolaylaştırmaktır. Fakat GKRY'nin uzlaşmaz tutumu ve politikaları bunu 

engellemektedir.  

 

Bu noktada KKTC'nin uzun yıllar boyunca müzakerelerin sonuçlanmasını beklemek gibi bir 

durumu söz konusu değildir. Bu sebeple dış ilişkilerini artırmak, Uluslararası sisteme entegre 

olmak durumundadır. Annan Planı sonrasında Kıbrıslı Türklere yönelik beliren sempati ve 

olumlu görüş ve düşüncelerden de yararlanarak aynı zamanda İKÖ'nün aldığı tavsiye 

kararlarda ve BM Raporlarına da dayanarak ilişkilerde bir ivme kazanmış olduğu bir gerçektir. 

Çalışmamızın amacı KKTC'nin dış ilişkilerinde Türkiye faktörünü göz önünde tutarak genel bir 

çerçeve çizmek, bu çerçeve ile beraber kısa ve orta vadede genel öngörüler çıkartmaya 

çalışmaktır. 

 



 

 

 

KKTC-Azerbaycan İlişkileri  

 

 Azerbaycan’ın Türkiye Politikası ve “Ortak Çıkarlar” 

Azerbaycan, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle beraber tarihsel ve kültürel alanda yakınlığı 

bulunan ülke ve topluluklarla eskisine oranla daha çok ilişkilerini artırma çabası içerisinde 

olmuştur. Bunun en belirgin örneği Türkiye ile olan ilişkileridir. Azerbaycan’ın 90 yıllar 

boyunca ve halen izlediği politikalarda kişisel temelli yöntem farklılıkları olsa da genel olarak 

“Türkiye Yanlısı” politika izlediği görüntüsü vermektedir. 

 

Tarihsel ve kültürel yakınlıkla beraber iki ülkenin de ortak çıkarları bu ilişkilerin daha sağlıklı 

yürümesinde aktif rol oynamıştır. Örnek olarak Dağlık Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgali 

ve de-facto Dağlık Karabağ Cumhuriyeti- ki bu Cumhuriyeti Ermenistan dahi tanımamaktadır 

fakat Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle beraber söylem değiştirmekte, Dağlık Karabağ 

Sorunu devam etmesi durumunda Ermenistan’ın bu de facto ülkeyi tanıyacağı sinyalini 

vermektedir- Bölgede Rusya-Ermenistan ikilisinin Dağlık Karabağ’a olan desteği karşısında 

Azerbaycan Türkiye ile yakınlığı ile Ermenistan’ın izole olmasını istemekte, böylece 

Ermenistan’ın yalnızlaşmasını sağlama amacındadır. 

 

Aynı şekilde Türkiye-Azerbaycan ulaşım yollarında bir istikrarsızlık unsuru olan Dağlık 

Karabağ, Türkiye içinde büyük bir sorundur. Bu sorunun çözülmeden Kafkaslarda istikrar ve 

barışın sağlanması imkânsız gözükmekte, bu istikrarsız coğrafyanın terörist gruplara ev 

sahipliği yapma ihtimalinden çekinilmektedir. 

 

İkinci olarak Azerbaycan bilindiği üzere petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip bir ülkedir, 

fakat siyasi olarak bağımsızlığını sağlamasına rağmen, Sovyetlerin Halefi rolünü üstlenen 

Rusya’nın ekonomik baskısı altındadır. Bu gaz ve petrolün önemli bir kısmını Rusya üzerinden 

Batı pazarlarına ihraç etmektedir. Kaynak dağıtımında çeşitliğinin bağımlılığını çok taraflı 

yaparak, bağımsızlığının garantisi olacağı yönünde bir siyasa izleyen siyasal rejim politik 

anlamda destekçisi Türkiye üzerinden bu gaz ve petrolün en azından bir bölümünün 

dağıtılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. (Bakü - Tiflis - Ceyhan hattı) Türkiye’de Batı 

pazarlarına satılacak petrol ve doğal gazın Türkiye üzerinden sevki oranın artırılmasını bölge 

ülkeleriyle mevcut olan ilişkilerin artırılmasına yönelik bir politika olarak belirlemiştir.  

 

Üçüncü olarak Azerbaycan’ın Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’ni savunma gibi bir durumu söz 

konusu değildir. Çünkü Nahcivan ile Azerbaycan arasında direkt bir kara bağlantısı 

bulunmamaktadır. Türkiye’nin 1921 Kars Anlaşması ile Nahçıvan’a garantör ülke olduğu da 



bilinmektedir- Dağlık Karabağ işgali sonrası Nahçıvan’ında tehdit altında olması üzerine 

Türkiye konuya taraf olduğunu bu sebeple Nahçıvan’a yönelik herhangi bir eylemin 

karşılığında harekete geçeceğinin sinyalini vermiştir.  

 

Son olarak Azerbaycan, İran’ın kuzeyinde ve kuzeybatısında yaşayan Azeri kökenli İran 

vatandaşlarına hitap etmek istemektedir, bu durum Azerbaycan ile İran ile arasında gerginlik 

yaratmakla beraber, İran’ın da Ermeni toplumuna orta vadede destek olduğu bilinmektedir. 

Türkiye’nin desteğine bu alanda da ihtiyaç duyan Azerbaycan alanda da ortak politikalar 

üretilmesinden yanadır. Türk Kamuoyu ve Medyasına pek yer almayan bir konu dahi olsa 

akademik ortamlarda bu konunun yer aldığını söylemek pek de yanlış olmayacaktır.  

 

Genel olarak Azerbaycan ile Türkiye’nin bölgede siyasal ve askeri olarak yaptıkları işbirliğinin 

altını çizmeye bölgedeki konjonktürü betimleyeme çalıştık, şimdi ise Azerbaycan’ın KKTC olan 

ilişkilerini bu veriler ışığında incelemeye çalışacağız;  

 Annan Planı, Referandum ve Doğrudan Uçuş Azeri siyasi hayatında iç politika 

Malzemesi olarak Kıbrıs Konusu;   

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)'nun; altında bu örgüte üye her ülkenin imzası 

bulunduğu, ülkelerin birbirine uçuşlarıyla ilgili düzenlemeleri ihtiva eden Chicago 

anlaşmasına göre ülkeler kendi hava sahasını kontrol etme hakkına sahiptir. Kendi hava 

sahası üzerindeki uçuşları da kendisinde saklı olan bu hak doğrultusunda kontrol eder 

 

Chicago anlaşmasının altında KKTC imzası olmadığından ve KKTC hava sahasını temsilen Rum 

hükümetinin kalemi o belge üzerine kaydığından KKTC'ye gerçekleştirilecek doğrudan 

uçuşlarla Rum Hükumeti de doğrudan ilgilidir. Rum Hükumeti, Kuzey Kıbrıs'taki 

Havaalanlarını yasadışı giriş ve çıkış noktaları olarak tanımlamaktadır. KKTC'ye üçüncü bir 

ülkeden uçuş yapılabilmesi ya da havalimanları aracılığıyla ticari mal girişi yapılabilmesi için 

uçağın ya da beraberine taşıdığı malların muhakkak önce Türkiye'ye giriş yapması 

gerekmektedir. 

 

Annan Planının referanduma sunulması sırasında uluslararası toplum Kıbrıslı Türklere ve 

Kıbrıslı Rumlara yönelik “Çözüm” yanlısı tutumlarını güçlendirmek istediler. Dönemin Türkiye 

Hükümeti Kıbrıslı Türklerin çözüm yanlısı olmaları durumunda uluslararası toplumla 

bütünleşeceklerinin mesajını vermekteydi. Aynı sırada dönemin KKTC’de Annan Planı için 

evet diyen kesim de aynı mesajı vermekteydi.  

 

Bu mesajı güçlendirmek amacıyla Türkiye Hükümeti izlediği Kıbrıs Politikasına yakın 

politikalar izleyebilme ihtimali olan devletlerle görüşmeye başladı. Buradaki asıl amaç Kıbrıs 

Türklerinin Plana Evet oyu vermeleri durumunda uluslararası toplumun KKTC’nin yanında 

olacağı izlenimi vermektir.  



Bu noktada BM Genel Sekreterinin öncülüğünü yaptığı, ABD, AB’nin -Yunanistan Hariç- 

desteklediği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Rusya ve Çin haricinde destek alan 

plana Azerbaycan da destek vermeyi uygun bulmuştur. Aslında bağımsızlığını yeni kazanan ve 

bu bağımsızlığını güçlendirmek için uluslararası sisteme gereksinim duyan devletlerdeki genel 

eğilim Birleşmiş Milletler gibi evrensel bir kuruluşun kararlarıdır. Kısaca yapıyı anlatmak 

gerekirse; bu çıkan kararlarda en önemli karar alıcı birim BMGK’dir. 5 daimi üye ve belirli 

sayıdaki geçici üyelerden oluşmaktadır. Daimi üyelerin tutumları oylamayı belirlemektedir.  

 

Haydar Aliyev Azerbaycan'ın tutumunu şu şekilde özetlemiştir; Kıbrıslı Türkler Evet oyu 

kullanır ve Plan buna rağmen onaylanmazsa ülkem, Uluslararası toplumun adımlarını takip 

ederken en önde olacaktır. Daha sonra Azerbaycan'dan bir uçak doğrudan uçuşu 

gerçekleştirmiş. Fakat Rum-Yunan ikilisinin AB'ye uyguladığı baskı üzerine, AB-Azerbaycan 

ilişkilerinde bir durgunluk gözlenmiş, Azerbaycan seferlerin artırılması veya devamı yerine 

uçuşları askıya almıştır.  

 

Burada gözüken durum şudur; Azerbaycan yeni bağımsızlığa kavuşmuş bir ülkedir ve bölgesel 

olarak Rusya'nın etki alanındadır, AB bu etki alanından çıkma ve bu etki alanının baskısını 

azaltabilecek bir siyasi bölgesel bir güçtür. Bu sebeple “AB Karşıtı” bir politika izleyebilecek 

durumu yoktur. Bu tezi zamanın Azerbaycan Dış İşleri Bakan Yardımcısı “Şimdiye kadar 

sadece bir uçuş yapıldı, bu uçuştan bir sonuç çıkarmak gereksizdir.” şeklinde verdiği 

demecinden de rahatlıkla açıklayabiliriz. Daha sonra yapılan geniş bir açıklamada ise ”KKTC 

üzerindeki izolasyonların hafifletilmesini amaçlayan Azerbaycan, BM Genel Sekreteri'nin 

çağrıları doğrultusunda hareket ettiği ve yanlış bir adım atmadığı vurgulanmış, AB'nin 

Azerbaycan'a baskı oluşturmasının, KKTC'ye uygulanan izolasyonların kaldırılmasına yönelik 

sarf ettikleri yönündeki demeçlerine tamamen ters düştüğünü belirtmiştir”1 

 

 

KKTC-Suriye İlişkileri  

a) Bölge Ülkesi olarak Suriye'nin Türkiye ile ilişkileri;  

Ortadoğu olarak adlandırılan bölgede yer alan devletlerin bir kısmı Kıbrıs Adası ile yakın 

coğrafi konuma sahiptir. Adanın konumu (siyasi sosyal ve ekonomik anlamda ) bu devletleri 

yakından ilgilendirmektedir. Bu ilgiye rağmen, 1960-1974 arası bölge ülkeleri adadaki 

gelişmelere kayıtsız denilebilecek ölçüde politikada zayıf kalmışlar, 1974 Kıbrıs Barış 

Harekâtıyla birlikte içinde bulundukları siyasi ve sosyal yapıyı da göz önünde bulundurarak 

Kıbrıs Türk Kesimi ile ilişkiye geçmeye başlamışlardır. 1983 KKTC ilanı ile beraber bölge 

ülkeleri ile ilişkilerde Türkiye ile ilişkiler parametre alınmaya, aynı zamanda “BM Kararları 

çerçevesinde KKTC ile ilişkilerin düzenlenmesi” görüşü hâkimdi. 

                                                             
1 Stratejik Analiz Kasım 05 – Sema Sezer “ Bir Millet, Üç Devlet” : KKTC-Türkiye-Azerbaycan 



2000 yıllarla beraber KKTC ve GKRY'nin Kıbrıs Sorunu ile ilgili olarak platformun BM'den 

ziyade AB perspektifine taşınması, bölgede var olan sorunun devamı, aynı zamanda Türkiye 

Yunanistan ve Birleşik Krallık ile izlenen politikalara paralel politika izleme durumu, bölge 

ülkeleri ile KKTC'nin ilişkilerini sınırlı bir düzeyde izlenmesine sebep olmuştur.  

 

Türkiye'nin 80 sonrası Ortadoğu bölgesinde izlediği politika, bölge ülkelerinin Kıbrıs 

Türklerine olan politikalarında temel belirleyici olarak devam etmekle beraber, son 

zamanlarda sorunun yapısının değişmesinde rol oynayan faktörler ve 2003 yılında Amerika 

Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ın öncülüğünde Çokuluslu Kuvvetlerin Irak'a yaptıkları 

müdahale sonrası Ortadoğu coğrafyasındaki güç dengesinin bozulması bölge ülkelerini farklı 

dış politik seçenekleri kullanmaya itmiştir.  

 

Klasik olarak Ortadoğu Coğrafyasında;  

-Suriye bir Arap Cumhuriyeti özelliği taşımaktadır.  

-Rejimi Baas yapılanması üzerine kurulmuş, sivil ve askeri bürokrasinin egemen olduğu, bir 

siyasi yapı sergilemektedir.  

-Nüfus olarak belirli azınlıkları(Türk, Kürt Ermeni vs)  içerisinde barındırmakta bu azınlıkları 

içinde bulunan duruma göre siyasi yapının devamlılığı için kullanmaktadır.  

-Kuruluşu Fransa'nın 1930 yılların sonunda bölgeden çekilmesiyle başlamıştır.  

-Kuruluşundan itibaren ülkeye hâkim olan Suriye Topraklarının parçalandığı görüşüdür. Bu 

görüş içerisinde Hatay Sorunu geniş yer tutmaktadır.  

 

Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerde gündeminde yakın bir zamana kadar - Orta doğudaki güç 

dengesinin bozulmasından önce- Hatay Sorunu, Fırat ve Dicle'nin paylaşımı sorunu, Suriye'de 

örgütlenen PKK Sorunu, gibi konular bulunmaktaydı. Bu sorunların bazılarının Hatay Sorunu 

gibi giderek önemini kaybetmesi, bazılarının uzlaşı ile çözülmeye çalışılması (Fırat ve Dicle 

gibi), bazılarının Türkiye'nin askeri güç kullanma söylemi ( PKK Terör Örgütü'nün Suriye'deki 

kamplarının ve Terör Örgütü'nün sözde üst düzey sorumlularının terk etmesi için) ile 

çözülmüştür.  

 

Bu durum ilişkileri olumlu yönde etkilemiştir, fakat Klasik politikaların iki taraf tarafından da 

takip edilmemesinin en önemli sebebi Irak' yapılan askeri müdahalenin güç dengesini 

bozmuş olduğu gerçeğidir. Bu yeni yapılanma Suriye'deki Başer Esad'ı zor durumda bırakmış 

ülkenin iç dinamiklerinde belirli oynamalar gözlenmeye başlamıştır. ABD'nin bölgede aktif 

olarak bulunması ve taraflardan biri haline gelmesi ve “Suriye Karşıtı” söylemlerde 

bulunmaya başlaması ve Irak içerisinde yeni bir yapılanmanın başlaması Suriye'yi bölgesel 

anlamda derinlik sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır.  

 



Bu sorunu kısaca açıklamak gerekirse her siyasal sistem, egemenliğini kurduğu ülke içerisinde 

mevcudiyetinin devamlılığını sağlamak amacıyla “ülkenin sınırlarından bir adım daha ileride 

savunma savaşı” yapmayı kabullenir. Bu mantıkla Suriye'deki siyasal sistem, Kuzey 

sınırlarında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik derinliğini (Hatay Üzerinden), batı sınırlarının Doğu 

Akdeniz ki bu bölgede Kıbrıs Adasının konjonktürel yapısını, doğu sınırlarında Irak'ın 

parçalanmış yapısıyla beraber Kuzey Irak'ta ortaya çıkan devletleşme çabasında olan Aşiret 

Örgütlenmelerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda ki etkisini Güney hattında ise Golan 

Tepeleri'nin İsrail tarafından işgali ile derinlik yitirilmesi ile karşı karşıya kalmış bir 

durumdadır.  

 

Aynı zamanda Güneybatısında bulunan Lübnan'da yakın bir zamana kadar devam eden siyasi 

krizler sebebiyle ve Güney Lübnan'da bulunan BM Barış Gücü sebebiyle siyasi bir istikrarsızlık 

içerisinde bulunan yakın çevresinden de oldukça etkilenmiştir. Kısaca yakın çevresinde yer 

alan sorun yumağı karşısında Türkiye ile derinliğinin artmasına ve savunmasının kolaylaşması 

için ve Türkiye'nin de kendisine karşı cephede olmasını engellemek amacıyla çok yönlü 

ilişkilerini Türkiye ile artırma çabası içine girmiştir. 10. Cumhurbaşkanı Sn.Ahmet Necdet 

Sezer'in Suriye ziyareti ve Başer Esad'ın ülkemize yapmış oldukları ziyaretlerde bu konuların 

detayları görülebilmektedir.  

 

Arap Baharı ile başlayan sürecin Suriye’ye sıçraması sonucunda çıkan iç savaş neticesinde 

Esad yönetimi kendi mevcut durumunu koruma telaşına düşmüş ve ülke topraklarının önemli 

bir kısmında egemenliğini kaybetmiştir. Bu kapsamda mevcut yönetim Kıbrıs konusunda şu 

anki haliyle devre dışıdır. Ancak Suriye topraklarının belli bir bölümündeki egemenliğini 

uluslararası sisteme kabul ettirebildiği takdirde mevcut yönetimin Türkiye ile olan ilişkilerine 

paralel olarak Kıbrıs konusunda masada olan devletlerden birisi olması orta ve uzun vadede 

ihtimaller dâhilindedir. 

 

Kısaca bu noktaya kadarki amacımız, Suriye ile KKTC ilişkilerini incelemeden önce bir bölge 

ülkesi olarak Suriye'deki rejimin durumunu arka planını Türkiye ile ilişkilerini, Kıbrıs adasının 

Suriye için önemini betimleyerek konuya giriş yapmak istedik. Bu noktadan sonra Suriye ile 

doğrudan KKTC ilişkilerini anlatmaya çalışacağız. 

 

 b) Suriye-KKTC ilişkileri (Deniz Seferleri Üzerinden);  

Suriye-KKTC arasındaki ilişkiler denince akla ilk gelen şey; Lazkiye-Magusa Feribot 

Seferleridir. Bu seferler 30 yıl boyunca yapılamamış, daha sonra KKTC Dış İşleri Bakanı'nın 

Suriye'yi Ziyaretiyle paralel şekilde gelişen ilişkiler bu şekilde meyvesini vermiştir. Bu 

ilişkilerin zamanlaması ayrı bir önem taşımaktadır. 

 



GKRY'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın bütününde petrol arama çıkartma için Uluslararası 

ihaleler açmaya çalıştığı ve Mısır-Suriye-Lübnan ile GKRY'nin haksız yere KKTC ve Türkiye'nin 

egemenlik alanlarının bulunduğu bölgeler hakkında Münhasır Bölge sınırlarının Suriye hariç 

çizildiği bir zamanla olması dikkat çekicidir. KKTC açısından bu seferlerin anlamı; Şu durumda 

KKTC ile direkt olarak sadece Türkiye arasında ulaşım söz konusudur. Bir diğer ülkeden 

KKTC'ye gelmek mümkün olmakla beraber bu ulaşımın Türkiye aktarmalı olması 

gerekmektedir.  

 

KKTC - Pakistan İlişkileri  

a) “Hint Müslümanları” 'nın Ulusal Kimliklenme Sürecinde Türkiye'nin Rolü Üzerinden;  

Pakistan, bazı analistlere göre Uzakdoğu, bazı analistlere göre ise Ortadoğu, bazı analistlere 

göre Hint Dünyasında yer almaktadır. 2.Dünya Savaşı sonrası Koloniyel Hareketin boyut 

değiştirmesi ve aynı zamanda Sömürge statüsündeki birimlerin bağımsızlık kazanma 

isteklerinin artışı ile beraber Hindistan Sömürgesi içerisinde “Müslüman Kimlik” Wilson 

Dönemi Amerikan Politikası'nın Yalta Konferansı ile geliştirilmesi ve Sovyetlerin Sömürge 

Düzeni'ne aykırı politikasından da yararlanarak ve Sömürge gücü Birleşik Krallık'ın  

Hindistan'ın iki parça olarak bölünmesinin önünü açan politikaları destekleyerek ortaya çıkan 

bir yapılanmanın bir ürünü olarak nitelendirilebilir.  

 

Hint Müslümanları Kavramının Türk Devlet literatürüne girişi Osmanlı Devleti Yükselme 

Zamanına rastlamaktadır. Bu sırada Hint Müslümanları, Portekiz vb gibi bazı Batılı Güçlerle 

mücadele etmekte ve dönemin  “Halifelik” kurumunun Padişahlık unvanı içerisinde yer 

alması sebebiyle “Müslüman Kimliği Koruyucu “ Devleti Osmanlıdan yardım ve himaye 

istemektedir. Bu isteğe olumlu cevap veren fakat bazı sebeplerden ötürü başarısız olan 

Osmanlı Devleti uzun bir süre bölge ile ilgili politikalar üretememiştir.  

 

Hindistan'ın Birleşik Krallık'ın Sömürgesi olması aynı zamanda Osmanlı ile anılan devletin iyi 

ilişkileri sebebiyle bölge ile var olan ilişkilerin boyutu değişmiş, Halifelik Kurumu bölgedeki 

halkın isyanını engellemek için kullanılmaya başlanmıştır. Fakat Birleşik Krallık ile Osmanlı'nın 

ortak politikaları terk etmesi üzerine bu boyut tekrar değişmiş, bölge halkı Osmanlı'nın 

uyguladığı dış politikada önemli bir koz haline gelmiştir.  

 

Osmanlı'nın Balkanlardaki gerilemesine paralel, Osmanlı-Yunan Savaşı Hint Müslümanları'nın 

Halifelik Kurumuna olan bakışlarının anlaşılmasında önemli bir parametredir. Dönemde Hint 

Müslümanları sömürge sisteminden en çok etkilenen gruplardan gelmekle beraber Cemaat 

olarak toplanan paranın boyutu şaşırtıcıdır. Bu miktarın ve Osmanlı'ya olan bakışın altında 

dönem içerisinde Hint Müslümanlarının bulundukları coğrafya içerisinde kimliklerini 

kuvvetlendirmek hamilik/koruyuculuk hissiyatını yaşama amacıyla İstanbul’a yönelmenin 

olduğunu anlıyoruz. Halifelik Kurumu Hint Müslümanları için ortak siyasi bir yapı görünümü 



çizmekte, kendilerini Müslüman ve Halife'nin Tebaası olarak addetmekteydiler. Bu onlara 

Sömürge Karşıtı Hareketin içerisinde ayrı bir konum kazandırmaktaydı. 1.Dünya Savaşı'nın 

başlaması ve Osmanlı ile Birleşik Krallık'ın farklı cephelerde yer alması sebebiyle ilişkilerin 

durağanlaştığını fakat hala devam ettiğini görmekteyiz, tabi burada İngiltere'nin Hint 

Müslümanlar'ına yönelik politikasını da Alman Kuvvetlerine esir düşen ve Berlin'e götürülen 

Müslüman Askerlere konuşma yapmak için giden Mehmet Akif'in satırlarından görebiliriz;“ 

İngilizler Müslümanlar'a Halife'nin Alman baskısı altında olduğunu ve İngilizlerin Halife'nin 

İngilizlerle dost olduğunu, ve İngiltere'nin amacının Halife'yi kurtarmak olduğunu ifade 

ediyorlardı”  

 

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlaması ile beraber Ankara'daki basın ve yayın Kurtuluş 

Savaşı'nın “Emperyalistlere karşı verilen bir savaş olduğunu, Doğu Halklarının isyanı” olarak 

nitelendirilmesine özel bir önem atfetmekteydi. Bunun amacı hem Sovyetler Birliği gibi 

önemli ve güçlü bir komşunun iç karışıklıklarının olduğu bir dönemde güney kanadının tehlike 

arz edebilecek bir siyasi duruşa sahip olunmadığını gösterme isteği ile beraber, dönemde 

birçok Müslüman unsurun sömürgelerde yaşadıklarının bilincinde olarak bu unsurları politik 

ve ekonomik anlamda desteklerini alma isteğidir.  

 

İkinci somut örnekse Hint Müslümanların topladıkları yardımların Mustafa Kemal adına 

gönderilmesi ve bu paranın önemli bir kısmının İş Bankası kurulurken kullanılmasıdır. Bu 

yardım sayesinde denilebilir ki Türk Devrimlerinin ihtiyacı olan Ulusal Sermaye kavramının 

somutlaşmasına bir nebze de katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın 

sonrasında sürdürülen ilişkilerin kırılma noktası 1924 yılında yaşanmıştır. Halifelik 

Kurumunun ilga edildiği ve yine 3 Mart tarihinde çıkan bir yasaya göre “BMM uhdesinde 

olduğuna” dair kanundur. Hint Müslümanları tarafından tepkiyle karşılanan bir olay olmasına 

rağmen Türkiye-Hint Müslümanları ile ilişkilerini sürdürmeye devam etmiş aynı zamanda 

bölgeye 1947 yılından sonra Pakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra teknik destek 

vermeye gayret göstermiştir. 

 

b) KKTC'nin İlanı Karşısında Pakistan'ın Tutumu ve Süregelen Pakistan Politikası;  

KKTC'nin ilanı sonrası Pakistan ve Bangladeş'in tanıma hazırlığında olduklarını fakat BMGK 

550 No'lu kararın baskısı ile bu tanımadan vazgeçmiş oldukları bilinmektedir. Pakistan bu 

durma rağmen;  

− Annan Planı'nın oylanması sonrasında İKÖ'nün aldığı kararlarında çerçevesinde KKTC'ye 

uygulanan izolasyonların hafifletilmesi amacı ile Sn. KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ı KKTC 

Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye haricinde kabul eden ikinci ülke olmuştur. Sn. Talat'ın 

Pakistan'a yapmış olduğu ziyarette kendisine Cumhurbaşkanı Protokolü uygulanmış, aynı 

zamanda Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref kendisi ile bizzat görüşerek bunu 

belirtmiştir. 



− Bu ziyaretle beraber daha önce de iki taraf arasında kurulmak istenen ilişkiler geliştirilme 

fırsatı bulmuş karşılıklı görüş alışverişi içerisinde bulunulmuştur, Örneğin;  

a) Turizm Konusunda KKTC'nin Pakistan yetkililerine fikir ve görüşlerini aktarma düşüncesi2 

b) KKTC'deki eğitim standartları ve düşük harçlar gibi kolaylıklarla beraber KKTC 

üniversitelerinde okuyan 2000 Pakistanlı öğrenci kalmaktadır. Pakistan-KKTC ilişkilerinin 

önemli bir ayağını da bu konu oluşturmaktadır.  

c) İki ülkede parlamenter heyeti oluşturulup bir diğer ülkeyi ziyaret etmesi fikri. 

 

Mısır-KKTC ilişkileri 

Türkiye – Mısır Liderlik Mücadelesi Üzerinden; 

Mısır ve Türkiye Ortadoğu Coğrafyasında tarihsel anlamda birbirlerine uzun süre boyunca 

rakip olan iki ülke, kültür niteliğini taşımaktadır. Mısır’ın Birleşik Krallık’tan ayrılması ile 

beraber Mısır’daki siyasal sistem ile Türkiye arasında “Ortadoğu ve Müslüman Dünyası” 

üzerinde liderlik mücadelesi sürmektedir. Bu gün bu mücadelede rejim ve tecrübe açısından 

Türkiye Fransız Modeli Laik Modeli ve çağdaşlaşmayı rol model olarak sunarken, Mısır Anglo-

Sakson usülü Sekülerizmi, ve muhafazakarlığı sunmaktadır. 

 

Bu iki temel görüş farklılığı ile beraber, Mısır ve Türkiye Soğuk Savaş yılları boyunca, farklı 

kamplarda olmuş, Mısır Sovyetlere daha yakın bir politika izlerken, Türkiye Batılı ülkelerle 

beraber hareket etmeyi seçmiştir. Bunun yanında Ortadoğu Sorunları hakkında başta Filistin-

İsrail olmak üzere Türkiye ve Mısır “arabulucu” ülke rolüne girmeyi istemektedir.  

 

Bölgeye daha yakın olan Mısır Türkiye’den daha aktif politika izlemekle beraber, “Irak 

Sorunu” kapsamında ise Türkiye bölgeye daha bir konumda olmakla beraber Mısır bölgedeki 

gelişmeleri yakından takip etmektedir. Sünni Gruplarla olan ilişkisi buna örnek gösterilebilir.  

Mısır içerisinde Rum-Ortodoks Patrikliği bulunmakta, bu patriklik İstanbul Fener Rum 

Patrikliği ile sorun yaşamaktadır. Çünkü Mısırda ikamet ve hizmet eden Patrik İstanbul 

tarafından değil “Yunanistan Atina Ortodoks Kilise”'si yöneticilerince atanmaktadır. İstanbul 

Fener Rum Patrikliği bu atamaların kendi kontrolünde olduğunu iddia etmektedir.  

 

Buradaki asıl sorun Yunan-Türk Sorunundan öte, Mısır bölgede sayıları az da olsa Ortodoks 

nüfusa dair politika üretiminin içerisinde yer almak istemektedir. Aynı zamanda bu konum 

onu “Ortodoks Hristiyan Rumlar ile Müslüman Türkler arasında” Forum/Toplantı ve benzeri 

çalışmalarda aktör olarak yer almasını sağlayacaktır.  

 

                                                             
2 http://www.trncinfo.com/TANITMADAIRESI/2002/TURKCE/MAKALEveYORUMLAR/M52.htm  Erişim Tarihi: 
1./05/08 



Arap Baharı adı verilen süreçten en fazla etkilenen ülkelerden birisi de Mısır’dır. Arap Baharı 

sonucunda yapılan seçimlerde Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Mursi yönetime 

gelmiş ancak Abdulfettah el-Sisi öncülüğünde yapılan darbe ile demokrasi askıya alınmıştır. 

Sisi’nin darbeyi yaptıktan sonra yaptığı konuşma sırasında Mısır’daki Hristiyanların dini 

liderini de yanına aldığı ve Mısır’daki Ortodoks Hristiyan cemaatinin darbeyi desteklediği 

bilinmektedir. Bu bağlamda mevcut yönetimin Kıbrıs Türklerinin menfaatine olacak bir 

girişimin içerisinde olmasını beklemek fazla iyimserliktir. 

 

Sonuç Yerine;  

Kısaca çalışmada belirtilmek istenen düşünceler ve stratejik öngörüler şu şekilde sıralanabilir;  

- Kosova’nın “Tek taraflı bağımsızlığı” ve arkasından Rus Devlet Başkanı Putin’in Kıbrıs 

Konusundaki tutumu Kıbrıs Rumlarını endişelendirmiş Başkanlık Seçimlerinde Papadopulas’a 

karşı Kosova-KKTC benzerliği kullanılmıştır. Bu durum sonucunda adada tekrar görüşmelerin 

başlatılması yolunda bir ortam doğmuştur. 

 

- Adada müzakerelerin tekrar başlama ihtimali ve iki lider arasındaki diyalog çözüme yönelik 

umutları canlandırmakla beraber Türk Kesimi Çözüme ulaşılamaması durumunda izleyeceği 

taktiği Ankara da iktidar muhalefet ve siyasi parti liderleri ve kadrolarıyla beraber düşünce 

kuruluşları, ticaret odaları, mümkün olduğunca sivil toplumu da entegre ederek geniş 

katılımlı bir perspektif ile çözme stratejisi belirlemelidir.  

 

- Bu süreç içerisinde uluslararası toplum önünde Rum-Yunan ve AB içerisinde TSK’nın işgalci 

olduğuna yönelik tutumlarını koruyan devletler, düşünce kuruluşları vb gibi kuruluşların 

tezlerini destekleyecek girişimlerden kaçınılmalıdır. Bu tutum izlendiği takdirde KKTC’nin 

iddia edildiğinin aksine tam bağımsız bir devlet mekanizmasına sahip olduğu izlenimi verilmiş 

olacaktır.  

 

-Bu süreç içerisinde Kıbrıs Türk tarafı elini kuvvetlendirecek girişimlerde bulunmalıdır. Bu 

girişimler Dış İlişkilerin artırılması olarak hedeflenebilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken 

husus müzakereler başlamadan KKTC’nin uluslararası toplum tarafından siyasi bir tanınma 

isteme amacının olmadığını sadece ekonomik kültürel sportif vb gibi alanlarda uygulanan 

ambargoların uluslararası toplumun verdiği sözlere AB’nin hazırladığı raporlara, Birleşmiş 

Genel Sekreterinin hazırlamış olduğu raporlara dayanarak yapılmasını sağlamaktır. Bu 

sağlandığı takdirde Kıbrıs Türk tarafı müzakerelerde daha rahat davranabilecek çözümsüzlük 

durumunda tanınma kartını ileri sürebilecektir. 

 

- BMGK üye ülkeleri bu ülkelerdeki etkili lobi ve grupları müzakereler süresince KKTC ile yakın 

temasta bulundurmalı bu gruplar arasında Türk Kesimine sempati besleyen gruplara yakın ilgi 

gösterilmeli, lobi çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bu lobi çalışmaları somut anlamda 



projelere dökülmelidir. Örnek olarak İsrail’in su ihtiyacını karşılaması için alternatif boru 

hattının aynı zamanda içerisinde gaz ve petrolde taşıyabilecek hattın Türkiye-KKTC-İsrail 

üzerinden geçmesi durumu gibi. 

 

-Mevcut dış ilişkiler korunmalı, korunan ilişkiler daha da güçlendirilmelidir. Türkiye bu 

ülkelerle ilgili politikalarında insani yardım eğitim ve teknik destek sağlık desteği gibi konuları 

gündeme getirmelidir. 


