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KIBRIS’TAKURULMASIDÜÜNÜLENFEDERASYONUN
YAPISALÖZELLKLER


SoyalpTAMÇELK

Özet
Buaratrmada,Kbrs’takurulmasdüünülenfederasyonundevletekli,yapsaldurumuve
özelliklerielealnmtr.Bundanhareketlearatrmanntemelamac,Kbrs’takurulacakfedera
tifyapdakidevletinfonksiyonelveyaayabilirliliközelliklerininnelerolduunugöstermektir.
Bugerçektenhareketlearatrma,ikianabölümdenolumaktadr.BirincibölümdeKbrs’ta
kurulmakistenenfederaldevletinekliveözellikleribelirtilmitir.kincivesonbölümdeise
kurulacakdevletinyapsaldurumuincelenmiveadadakitoplumlaraçsndanfaydaanalizi
yaplmtr.
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THESTRUCTURALFEATURESOFTHEFEDERATIONTHATISCONSIDEREDTOBE
ESTABLISHEDINCYPRUS

Abstract
Inthisresearch,thestatetype,structuralstatusandfeaturesofthefederationthatisconsidered
tobeestablishedinCyprus,areexamined.Themainpurposeofthestudyistoshowthefunc
tionalityandviabilityofthefederativestatetobeestablishedinCyprus.
Fromthispointofview,theresearchconsistsoftwomainparts.Infirstpart,thetypeandfea
turesofthefederalstatethatistobeestablishedinCyprus.Inthethirdandlastsection,thestruc
turalstatusofthestatetobeestablishedisexaminedandabenefitanalysisforthecommunities
intheisland,ismade.
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GR
Kbrs’takurulmakistenenfederaldevlet,yapsalolarakddünyayakar‘tek
egemendevlet’olurken,içerdedeiki‘oluturucudevletin’birarayageldiibir‘birlik’
olacaktr.DolaysylaKbrs’taaltdüzeydekitekilâtlanma,federedevletlerbünye
sinde gerçekletirilmek istenmektedir. Üst düzeydeki tekilâtlanma ise federal de
vletadaltndavemerkezîotoriteçerçevesindeoluturulmastasarlanmtr.Ayr
caherbirfederedevlet,kendihukukunuuygulayabilmektevekendiyasaldüzen
lemelerini yapabilmektedir. Aslnda Kbrs’ta kurulacak federasyon tipi, yapsal
açdanneviahsnamünhasrbirhâlalacaortadadr.
NevarkiKbrs’tafederatifbirbirliedayalçözümün,ancakbirlikteolmann
yararna inanlmas hâlinde gerçekleebilecektir. Eer taraflarn birlikte olmas,
kazanmlarn geriye götürecekse, federatif birlik formülünün bir anlam veya ya
rarolmayacaktr.Aslndabubalamdabakldndafederasyonlar,ibirlii,gü
venvedostlukrejimleridirler.OysaKbrs’takiikihalknmillîhedefleri,örtümek
tençokçalmaktadrlar.Ancakherfederasyonun,‘bar’getirecekdiyebirkural
olmadgibi,anlaamayanetniktoplumlarnmutlaka‘savaacaklar’diyeherhangi
bir sosyolojik veya siyasal kural da yoktur. Dolaysyla söz konusu olan ‘bar’
kurmakdeil,ikitarafnyenibiremsiyealtndaibirliininsalanmasdr.Kald
ki bu emsiye ‘federasyonla’ da olabilir; ‘konfederasyonla’ da olabilir. Hatta hiçbir
emsiyeolmadandaayrayryaayabilecekleriunutulmamaldr.

1. KIBRIS’TAK KURULMAK STENEN FEDERASYONUN DEVLET
EKL
Devletler,corafîolarakisterbüyükisterseküçükolsun,nüfusolarakisteraz
isterseçokolsun,idarîolarakistersosyalist,kapitalist,teokratikistersedemokratik
olsun,yurttaolarakisterhomojenisterseheterojenolsun1,onudierkurulular
dan ayran balca özellik, ‘egemen ve bamsz’2 olma niteliidir. Yani da ve içe
karenyüksekemretmegücünesahipolmasvedevletkudretininüstündebaka
birkuvvetinolmamasdr3.
Aslndadevletlerifarklölçütleredayanarakayrmlaratâbitutmakmümkün
dür.Ancakburadahiçbirayrmagitmeden,sadeceikidevlettipindensözedile
cektir.Bunlarsrasile‘basitdevletler’ve‘birleikdevletlerdir’4.
Basitdevlet,devletkudretininbirbirlikveyabütünlükgösterdiidevletekli
5
dir .Buyönüilebasitdevlet,ülkesindehukukbirliinigerçekletirmibirdevlettir.
Yasama,yürütmeveyargerkleri,tekmerkezinüstünotoritesininelindedir.
Federaldevleteklindekidevletlerisebirimerkezîyetkiyielindebulunduran
otoriteden,dierideüyedevletlerdenolumaktadr.Merkezîdevlete,federaldevlet,
1
2
3
4
5

Dâver, 1972: 167.
Çelik, 1965: 258-260.
Çelik, 1965: 258-260; Dâver, 1972: 166.
Bundan hareketle federal ve konfederal devletler, birleik devletlerin alt kategorisi olarak deerlendirilebilirler.
Göer, 1971: 186.
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üyedevletlereisefederedevletlerdenilmektedir6.Ancakdegemenliedairyetki
lerin tamam, federal devlette toplanmaktadr. Bundan dolaydr ki, uluslararas
ilikilerdefederedevletlerinkiiliigenelliklekaybolmaktadr.Gerçektendefedere
devletindevletnitelii,ancakiçhukukbakmndangörünmektedir.
Gerçifederaldevletlerde,federedevletleriniçhâkimiyetiazveyaçokolabilir.
Bu devletlerin anayasalar, federe devletler ile federal devletin yetkilerinin neler
olduunu göstermektedir. Ayrca federal devletlerde, ikili meclis sistemi bir kai
dedir.Birmeclis,federaldevlethalknntümünütemsiletmektedir.Diermeclis
ise federe devletlerin temsilcilerinden olumaktadr. Ancak federal devletlerin
hukukvekanunbirliinisalamamolmasdamümkündür.Butakdirdeherbir
federe devletin kendi kanunlar ve mahkemeleri bulunmaktadr. Ayrca federe
devletler,federalanayasayaaykrolmamakkaydylakanunyapmayetkisinede
sahiptirler.AslndaAmerikaBirleikDevletleri,eskiSovyetSosyalistCumhuriye
tlerBirlii,AlmanyaFederalCumhuriyetivesviçre7gibidevletler,enöndegelen
federaldevlettirler.
Buyönüiledevletler,sosyalyöndenazveyaçokentegrasyonasahipolabile
ceklerigibi,ekilbakmndandabasit(üniter)veyabileik(konfederasyon,federa
syonvb.)devleteklinidealabilirler8.Aslndadevletlerhukukuaçsndandevle
tler,‘bütünyönleriileyetkili’ve‘yetkilerisnrldevletler’9olarakikiyeayrlmaktad
rlar.Ancakbuikikategoridnda,devletsaylmayanveyaözelstatüaltnda10bulu
nantopluluklarveteekküllerdevardr.
Hâlbumerkezdeikendevletlerumumîhukukagöresiyasîvetarihîtemellere
dayanan federatif sistemler, iki ekilde görülürler. Bunlardan birincisi konfedera
syona, ikincisi de federasyona dayanan devlet tipleridirler11. Aslnda uluslararas
hukukagörebuikidevlettipininözellikleriarasndabenzerliklerolduugibi,far
kllklar da vardr. Özellikle Kbrs’ta, Türk tarafnn önerisi, federasyondan çok
konfederasyonayakndr.Çünkükonfederasyonönerisi,ikitoplumlubiradann
federalbirçataltndabirlemesiiçinatlanilkadmolarakgörülmektedir.Türk
tarafnnRumlarayaptkonfederasyonönerisi,kamuoyunubiranlamdafedera
syon ve konfederasyon arasnda hukukî açdan bir farkllk olup olmad yö
nündedeerlendirmeyapmayaitmitir.Buitibarladevletlerhukukunagörefede
ral devlet ile konfederal devlet arasndaki benzerlik ve farkllklar u ekilde ifade
edilebilir.
Hereydenöncedevlet,yapsalkarakterinegöreekilalmaktadr.Kimidevle
tler,siyasaliktidar,uluslararashukukveiçhukukaçsndantekbirkimlikgös
termektedirler. Dolaysyla bu tür devletlere üniter yapl devlet, tekil devlet ya da
6
7
8
9
10
11

Göer, 1971: 187.
Göer, 1971: 187.
Çelik, 1965: 283-285.
Meray, 1960: 125-129.
Özel statü konusu, bu makalenin amac dnda olduu için ele alnmamtr.
Erolu, 1975: 250.
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basitdevletdenilmektedir12.Aslndabunlarnsiyasetmerkezitektirvesiyasalikti
dar,tekkaynaktanbeslenmektedir.Yasama,yürütmeveyargerklerinden,birtek
merkezî otorite13 sorumludur. Bir baka deyile vatanda, emre itaat etmeye zor
layacak otorite, bir tek odaktan kaynaklanmaktadr. Bu yüzden merkezî otorite,
dta ve içte gerçek ve tek yetkilidir. Bugün mevcut olan devletlerin büyük bir
çounluu,butüreörnekolmaklabirlikte,bunlardanbirtanesideKKTC’dir.Asl
ndaKKTC’ninbutürebirörnekolmas,Kbrs’tahâlensürmekteolantoplumla
rarasgörümelerdeyenibirdevletinkurulmasnengellemektedir.Çünküadann
sosyal,siyasalvetarihîgerçekleri,butürbirdevletinkurulmasnaveyayaamas
naizinvermemektedir.
Bunakarnbileikdevletyadakarmayapldevletdendiizamansiyasalyap
larnskyadagevekbalarlabirbütüntekiledecekekildebirarayagelmi,iki
veyadahafazladevlettenoluanorganizasyonlarolduuunutulmamaldr14.Bu
tür devletlerde yetki yaps, organizasyonu ve yerel organlarla merkezî organlar
arasndaki nisbî dalm, farkllklar göstermektedir. Baz devletlerde yetkinin
büyük bölümü merkezî organlarda toplanrken, bazlarnda yerel organlar daha
fazla yetkilendirilmilerdir. Merkezî ve yerel organlar arasndaki bu yetki
dalm, aslnda uluslararas hukuk açsndan önemli sorunlar beraberinde ge
tirmektedir. Aslnda bunlar, uluslararas kiilik, uluslararas sorumluluk ve
baklkyönündenoluabileceksorunlardrlar15.Birdenfazladevletinbiraraya
gelmesindendolaybutürdevletleriçindehukukbirliiolmadgibidevletteki
lâtndadabirbirliktensözetmekmümkündeildir.Butipdevletlereörnekolarak
ahsî birlik, hakiki birlik, federal devlet veya devletler konfederasyonu16 eklinde tan
mlamakdahagerçekçidir.Lakingünümüzdeahsîbirlie,hakikibirlieveyadevle
tlerkonfederasyonunasomutbirörnekgöstermekmümkündeildir.Ancakfederal
devlettürü,özelliklegüçlüdevletlerarasndagözeçarpmaktadr.
Federaldevlet,dakartekbirdevletgibihareketeden,ikiveyadahafazla
devletten oluan bir birliktir. Her eyden önce federal devlet bir anayasa ile ku
rulmaktadr.Kendiözorganlarveegemenliivardr.Buyönüilefederaldevleti
oluturandevletler,‘federedevletler’17olarakadlandrlmaktadrlar.Aslndafederal
devlet, devlet yapsnn iki deiik düzeyde tekilâtlanmasndan baka bir ey
deildir.Butürdevletlerdekialtdüzeydekitekilâtlanma,federedevletlerdüzeyinde
gerçekletirilmektedir.Üstdüzeydekitekilâtlanmaisefederaldevletadaltndabir
kaç federe devletten oluan merkezî otorite çerçevesinde olumaktadr. Genelde
federal devleti oluturan federe devletler, devletin uluslararas kiiliini temsil
etmek, uluslararas sorumlulua sahip olmak ve dier devletlerle diplomatik
12
13
14
15
16
17

Baykal, 1998: 7.
Baykal, 1998: 7.
Baykal, 1998: 7.
Baykal, 1998: 7.
Baykal, 1998: 7.
Baykal, 1998: 7.
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ilikilerkurmakgibidyetkilerinifederaldevletedevretmiolduklarndan,bun
larn uluslararas kiilikleri ya yoktur ya da federal anayasa ile oldukça snrland
rlmlardr18. Bu çerçevede, özellikle de uluslararas düzeyde hukuksal ilemleri
yapma yetkisi, ilke olarak federal devlete verilmitir. Bununla birlikte federal
anayasalarnbazlarnda,federedevletlerinticarîvekültürelanlamayapmayetki
sinin verildii de görülmütür. Gerçi federal devletlerin diplomatik ilikiler kur
masyla ilgili ilke, bu yetkinin genel manada federal devlete ait bulunduu yö
nündedir.Ancakfederedevletlerin,federaldevletindenetimvegözetimialtnda,
butürilikilerkurabilmesineimkântanyandevletlerdevardr.Dolaysylaulu
slararasdavalaratarafolabilmek,federaldevletingenelyetkileriarasndasayla
bilir.Ancakiçhukukbakmdanbunlarndevletvasf,nispetenmuhafazaedilmek
tedir.Yaniherbirfederedevlet,kendihukukunuuygulayabilmektevekendiya
sal düzenlemelerini yapabilmektedir. Bununla birlikte vatandalar, hem federal
devletin,hemdefederedevletinkoymuolduukurallarauymakzorundadrlar.
Hâl böyle olunca hukuk kurallarn uygulama iinde ‘zorlayabilme gücü’19 federal
devlete aittir. Aslnda federatif yapya yönelen tehlikeye kar federal devletin
zorlamaaraçlarherzamaniçinilemeyeaçktr.Zatenbütünfederaldevletlerde,
federalanayasannüstünlüünügözetmek,zorunlubirhukukkuraldr.Federa
syonda, iktidarla ilgili anayasal düzen, federal hükûmet (merkezî hükûmeti) ile
çeitlimahallîhükûmetler20(federedevletlerinhükûmetleri)arasndabölütürül
mütür. Bir baka deyile federal devletin üyesi olan federe devletler, yetkilerini
anayasadan alrlarken, devletin kuruluunu da anayasaya dayandrmaktadrlar.
Böylece her bir federe devletin, kurucu anlamalara ve federal anayasaya atfen
ayrbiranayasasolur.Pektabiîkibuanayasa,federaldevletinanayasasnaaykr
olamaz21. Bu yüzden federal devlet, merkezî otoriteyi temsil ettiinden, ayn za
mandaüyedevletlerenazaranüstünyetkilerledemücehhezdir.Dolaysylafede
ral devletin kanunu, üye devletin kanunundan üstündür. Hâl böyle olunca
Kbrs’takurulacakfederaldevletinyapsalözelliiarasndabutürbirüstünlüün
olmasdoaldr.

2. KIBRIS’TA KURULMAK STENEN FEDERASYONUN YAPISAL DU
RUMU
2.1.Kbrs’taKurulmasDüünülenFederasyonunTanm
Esasnda‘federalizmin’tekveherkesçebenimsenmigerçekbirtanmyoktur22.
Bununbalcasebebifederalizmindahaçokfelsefîaçdandeerlendirilmesi,dier
18
19
20

21
22

Baykal, 1998: 7.
Baykal, 1998: 7.
Eitim, kültür, din ileri, kooperatçilik, belediyeler, spor ve sosyal faaliyetler ve örgütler, evlenme ve ayrlma gibi toplumsal meseleler, otonom durumundaki federe devlet yönetimlerine braklmaktadrlar. Genelde bu yönetimlerin medenî iler için mahkeme
kurma ve yukardaki amaçlar için vergi koyma ve toplama gibi haklar da vardr. Bunun için bkz... Kbrs Anlamazl Kronolojisi
1878-1978, Kbrs Türk Tarih Kurumu Yaynlar, Lefkoa, 1978, s. 7.
Erolu, 1975: 252.
Prélot, 1961: 233.
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yandanise20.yüzyldafarklfederasyonlarnkurulmuolmasdr.Zamanzaman
bazdeiikliklergöstermiolmasnaramenfederalizmisavunanbirgrup23,fe
deralrejimikendigörülerineuygunolmasaçsndanbenimsemilerdir.24Klasi
klemiolandiergrup25isefarklar26birpotadaeritmegayesiyleoluturduklar
na inanmaktadrlar. Dolaysyla bu tür alglama, federasyonun tek bir anlamda
tanmlanmasnaimkânvermemektedir.
Ancakfederasyondeyiminin,‘federedevletler’topluluuyerine,‘devletbenzeri’
veya‘yetkilidevlet’saylmasnengelleyecekderecedekstlanmkurululartoplu
luuolduubilinmektedir27.Kaldkifederedevletlerinbellibirfederasyoniçinde
toplanmas ve ‘Birleik Devlet’ tipi ad altnda birlemesi (ABD gibi) baz far
kllklar ortaya koymaktadr. Dolaysyla Kbrs’ta kurulacak federasyon tipi, iki
örnekarasndagidipgeleceiveyapsalaçdanneviahsnamünhasrbirhâlala
caortadadr.

2.2.Kbrs’taKurulmakstenenFederasyonunKuruluNedenleri
Gerçekuki,herfederasyonunkuruluuna,baztarihîvakalarveolgularne
den olmaktadr. Dolaysyla bu nedenler, federasyonun yapsnda daima etkili
olmulardr.Gerçi bahis konusu nedenler, her federasyonda ayni nitelikte deil
dirler.Aslndagünümüzdekifederasyonlarnpekçoununkökeninde‘sömürgeci
likten’gelenkalntlararastlamakmümkündür.teKbrsmeselesindedesömür
geciliedayanan‘Enosis’olgusu,bunlardanbirisidir.Ohâldekurulmasdüünü
lenfederasyonunbuetkiyikesinolarakbertarafetmesitemelamaçolmaldr.
ÖrneinFransaveABD’nintarihinde,yaygnbiriççekimeyaanmvebu
günküdevletekliortayaçkmtr.Fakatherikiülkeninyaadihtilâldönemi,
aynsonucuvermideildir.KaldkiFransa’daantifederalistakmlarbaarka
zanm ve federasyon, bu yönü ile ‘parçalayc’28 saylmtr. Hâlbuki Amerika’da
federasyon‘birletirici’29olmutur.Aslndabufarknnedeni,tekmilletilemilletler
topluluuvakasnadayanyorolmasndankaynaklanmaktadr.OhâldeKbrs’ta
kurulmakistenenfederasyonun,tarihîgerçekleredahauygunolduusöylenebilir.
Zatenbirdevletinfederedevletlerebölünüü,ilkdefaKbrs’tameydanagelmi
deildir. Aslnda bu tür bölünmelerin ortak bir nedeni vardr. Bu ortak nedenin
özelliiiseudur:Nezamankibirdevlet,vatandalarveyaoluturucutoplumlar
arasndakifarkgörürse,iteozamanbölünmekoullarortayaçkmdemektir.
Kaldkibudurum,19631975yllararasndaKbrs’tadabelirginbirekildeor
tayaçkmtr.LakinbugünKbrs’takurulmakistenenfederasyonda,yapsalan

23
24
25
26
27
28
29

Meksika, Brezilya, Avusturya, Pakistan vd.
Federal Almanya gibi.
sviçre, Kanada, Avustralya gibi.
Kbrs Sorunu, 1975: 6.
Prélot, 1961: 244.
Kbrs Sorunu, 1975: 7.
Kbrs Sorunu, 1975: 7.

1/2 • ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE • 217

lamdaciddibirskntvardr.Hereydenönceotoritesitannanikiünitenin,kendi
hür iradeleri ile federal yapl bir devlete dönümesi gerekmektedir. Ancak ilgili
taraflar,Kbrsl Türklerinkurduu otoritenin tannmamas içinelinden gelen her
eyiyapmaktadrlar.

2.3.Kbrs’taKurulmakstenenFederasyonunFaydas
Her eyden önce Kbrs’ta kurulmak istenen federasyonun salayaca ilk
fayda, toplumlara “kendi kendini yönetme hakknn” tannm olmasdr. Aslnda
bunungerçekanlamudur:Hertopluma,kendiniilgilendirenkarar,yinekendi
sininalmashakknntanmasdr.Nevarkibuhak,herikitarafiçindehâlenyü
rürlükteolanbireydir.Buyönüyledikkatealndndakurulmakistenenfedera
syon,herikitarafadaekstradanhaklarverecekdeildir.
Aslnda Kbrs’ta federasyonu savunanlarn beklentilerine göre federasyon
hogörü, demokrasi, özgürlük, süreklilik, geliim ve etkinlik salayacaktr30. Eer bu
federasyonda toplumlarn ayrl perspektifine younlalrsa, yukarda ifade
edilen bütün bu deerlerin ada sathna yaylmas mümkün olacaktr. Zaten
Kbrs’takigibimillîuurunuyitirmemitoplumlarn‘federasyona’rzagöstermele
ri, siyasî, hukukî ve iktisadî zorunluluktan kaynakland düünülmektedir. An
cak adadaki her iki toplum için de esas kural, ‘kendi kendini yönetme hakknn’
snrlandrlmamasdr.BuyüzdenKbrs’takifederasyonundevam,kabuledilen
yetki snrlarnn açkça ve içtenlikle saptanm olmasna baldr. Bu yönü ile
Kbrs’tabellibirfederalizmgeleneininyerleebilmesiiçinfederaldevletinkuru
luunda maddî ve kurucu unsurlarn belirgin ve noksansz bir ekilde kayda al
nmasna baldr. Zaten 1959 Kbrs antlamalar, iki toplumun birletirilmesi
esasnagöreoluturulduuherkesçebilinmektedir31.Ogünküartlardabile‘Türk
aznl’kelimesireddedilerek,‘KbrsTürkToplumu’kabuledildiinegöre‘federa
syon’ istemek, Kbrs Türk halknn temel hakkdr. Fakat ayn zamanda bu bir
feragattir. Çünkü Kbrsl Türkler için bu feragatin karl ve teminat, bu defa
peksalamesaslaravemüeyyidelitaahhütlerebalanmasgerekeceiortadadr.
Bunundndakibirdiersorun,federedevletlerineitstatüdeolmasdr.Zira
birbütünden,ikiayregemendevletinkurulmasnadairemsalyokdeildir.Ör
nein 1905 Karlstad Antlamas ile sveçNorveç’in, 1867’de Avusturya
Macaristan’n32, 1994’te Çekoslovakya’nn ve 2008’de Kosova’nn ayrlmas buna
örnekgösterilebilir.
Dolaysyladevleteklisadecefertdevletilikisiolarakelealnmamaldr.Bu,
aynzamanda‘konjonktürel’birmeselesidir.Ancakudagözgönündebulundu
rulmaldrki,hiçbirtoplum,kendigeliimiiçinyetersizveyazararlbirortamda

30
31
32

Tamçelik, 2008: 139-146.
Armaolu, 1963: 551.
Kbrs Sorunu, 1975: 6.
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yaamayamecburedilemez.Dolaysylataraflarn,Kbrs’tafederasyonkurmas
nnbiryarardabuolduusöylenebilir.
Bunun dnda Kbrs’ta iradî olarak federal bir devletin kurulmas ciddi bir
baar konusudur. O hâlde Kbrs’ta kurulmas düünülen bu devletin ‘iktisadî
bütünlüü’mutlakasalanmaldr33.Aksitakdirdebudevletinyaamaansorta
dankalkacaktr.Aslnda‘siyasalfederasyonunkriterleri’oldukçafarklolduundan,
federasyonortaklar,bukonudaenmakulveenhaklsebepleredayanarakfedera
syonun ‘ekonomik düzenini’ aratrmak zorundadrlar. Çünkü birçok kiinin id
diasnagöreKbrs’tafederasyon,büyükbirekonomikgelimeyeimkânsalaya
caktr.Hâlbukibununböyleolabilmesiiçinfederaldevletinolduukadarfedere
devletlerinde‘ekonomikartlarnn’düzeltilmesigerekmektedir.Birbakadeyile
Kbrs’tafederedevletlerdenbirinin,dierinisömürmesinedayananbellibir‘dü
zen’ veya buna ‘dönüebilen bir yap’ kurulur ise federasyonun baarya ulamas
imkânszdr.
Dieryandanfederedevletlerin‘ortakihtiyaçlarnn’nelerolduuaratrlrken
veyabunlariçinlüzumlukaynaklarsaptanrken,çokdikkatliolunmasgerekecek
tir.Çünküortakihtiyaçlarnfederalbütçenintekkalemindenkarlanmas,sayca
azolanTürktoplumuiçinhakszlanedenolabilecektir34.
Aslnda Kbrs’ta kurulmak istenen federal devletin varl, bamszlnn
devamiçinbüyükkatksalayacaktr.Çünkügerçekletirilecekhukuksistemiile
FederalKbrsDevleti,‘kanunlarnahsîlii’ilkesinden,‘kanunlarnmülkîlii’35ilke
sine geçecektir. Böylece ülke vatandalar etnik ve dinî özelliklerine göre deil,
yeni benimsenen kanunlara göre ilem görecektir. Aslnda bu uygulama, hukuk
ve yarg birliinin ülke barnn da bir ifadesi olmas açsndan önem tamak
tadr.
DolaysylabütünbunlarKbrs’tafederatifbirbirliin,ancakbirlikteolmann
yararna inanlmas ile gerçekleebileceini ortaya koymaktadr36. Eer taraflarn
birinde, birlikte olmann getirdii kazanmlarda geriye gidi varsa, pek tabiî ki
federatifbirliinherhangibiranlamveyayararolmayacaktr.Buyönüilefederatif
birlikmodellerininbaars,ancakortakolantaraflarnkazanmlarnndahaileriye
götürülmesiylemümkünolacaktr37.Aksitakdirdebaaryaulamasimkândahi
lindedeildir.

2.4.Kbrs’taKurulmasDüünülenFederasyonunYaabilirlilikÖzellii
Federasyonkavramnnbiriklasik,dieridemodernolmaküzereikiteoriden
olutuu, birinci anlaya göre federasyonun ancak konfederasyonla kar

33
34
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Young, 1941: 68.
Olgun, 1975: 54.
Akyol, 1996: 176.
Özgür, 1992: 219-220.
Özer-Cankat-Göksan, 2003: 32.
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latrmaksuretiyleizahedilebilecei38ifadeetmektedir.Birbakadeyilekonfe
derasyonunuluslararashukuktasarrufuilegerçekleebilecei,bunakarnfede
rasyonun ise onu kuran antlamaya ait bir anayasa veya iç hukuk tasarrufu ile
olabileceiyönündedir39.Bunundndakonfederasyonlardaüyedevletlerdenher
biriegemenliinivebamszlnmuhafazaettiisürece40,ikincigörüegöreise
federasyonlardabamszlnfederaldevlettebulunduumüddetçesürmesidir.
Modern doktrinde ise bu ölçütlerin konfederasyonfederasyon farkn ortaya
koyamad,antlamaveyaanayasailekuruluunkesinbirfarkyaratmad,hat
tabununlailgilibirörnekverilecekolursaKuzeyAlmanyaKonfederasyonunbir
antlamailedeil41,1867Anayasasilekurulduubilinmektedir.Ohâldebununla,
kurulumetninegöreherhangibirayrmagidilmesimümkündeildir42.Aslnda
modernanlay,dilikilerdeveuluslararasyetkilerinkullanltarzndabulun
maktadr.Dolaysylauluslararasyetkilerdorudandoruyavemünhasranüye
devletlerin her biri tarafndan kullanlabiliyorsa konfederasyon, bu çeit yetkileri
kullanmainhisarmerkezîdevletteisefederasyonsözkonusudur43.Aslndaböyle
bir durumda konfederasyonun iki önemli nitelii ortaya çkmaktadr: Birincisi
hukukîbakmdanüstünbirdevletinvarolmamas;ikincisindeiseuluslararashu
kukauygunbirtekilâtlanmayapsnasahipolmasdr44.
Kbrs’ta kurulmas düünülen konfederasyon ile federasyon arasndaki far
klardanbiriside‘çekilmehakk’üzerindetoplanmasdr.Konfederasyonlarda‘ahdî
birantlama’sözkonusuyken,federasyonlardadahaçok‘federalbiranayasa’mev
zubahistir.Buyönüylefederasyonlarda,‘çekilmehakkndan’45feragatedilmesiart
tr. Gerçi bu konu, ‘federal anayasann deitirilmesi’ usulünün saptanmasnda da
ortaya çkmaktadr. Dolaysyla ilgili anayasann deitirilmesinde nüfus oran
deil,devletbirimlerininesastutularakdeitirilmesi,federasyonanlaynndoal
birsonucudur.
Aslnda kurulmak istenen Federal Kbrs Devleti, bamsz bir devlet olarak
düünülecekse, 1960 Anayasasndan farkl olarak, federal anayasaya getirilecek
deiiklikler, her iki federe devletin ve garantör devletlerin serbest iradesiyle
uzlamasnabraklmaldr.AksihâldeKbrs’taçatmannvegerginliinönlen
mesimümkünolmayacaktr.
Bunun dnda federal anayasann ‘resmî yorumunu’ yapacak organn kuru
luunda da dikkatli olunmas gerekecektir. Bu açdan ‘Federal Anayasa Mahkeme
si’ninkuruluundaönemlisorunlarlakarkaryakalnacaktr.
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Aslndadünyadakibütünfederasyonlarabakldnda,anayasalarndadaima
uikiözellikmevcuttur.Odafederedevletlerineittemsiledilmesiveeitmuamele
görmesidir.tebu,federasyonunbaaryaulapulamadnnbirincikaidesidir.
Dorusubutüryaplarda,federedevletler,federasyonunbirer‘organ’deil,
aksinebirer‘kurucusudurlar’.BuyönüileKbrs’tafederasyonarazolmak,birüst
otoriteyi tanmak anlamna gelecektir. Aslnda bu kabul, ancak ‘ortak bir otorite’
olursa belli bir anlam ve yaptrm kazanabilirdi. Aksi hâlde Kbrs’ta kurulacak
federasyonun,herhangibir‘barbelgesinin’olmayacagayetaçktr.Gerçekuki,
herhangi bir federasyonun yaayabilmesi için federe devletlerin temelden ayr
kurulular hâlinde olmamasna baldr. Örnein federe devletlerden biri ‘sosyal
hukuk devleti’, dieri de bunun tam tersi olsa, federal bir ortamda birlemeleri
mümkündeildir.OhâldeKbrs’tadafederalanayasann,federedevletlerinilke
lerini batan belirlemi, saptam, hatta tayin etmi olmas gereklidir46. Zaten bu
sayede Kbrs’taki federe devletler, federal bir ortamda birleebilirler. Örnein
Kbrs’ta kurulacak bir federal anayasada, federe devlet biçimlerinin ‘demokratik
cumhuriyet’olmas,evrenselinsanhaklaranlaynadayanmasgibiilkeler,federe
devletlerikesinolarakbalayacandanbuilkelerinyeralmasgerekecektir.
BunakarnKbrs’tafederedevletlerintambirbenzerlikgöstermesigibibirzo
runluluk da yoktur. Ancak birbirine taban tabana zt veya ilkelerinde tamamen
ayrdümüdevletlerinbirfederasyondabirletikleridegörülmemitir.
AslndaheryerdeolduugibiKbrs’tadafederedevletler,anayasalarnken
dileriyapmaldrlar.Çünküüstkurulularnveyadbasklarnsonucundakabul
edilenanayasalarlakurulanfederaldevletler,tambirfederaldevletolmazlar.Bu
naciddibirörnekvermekgerekirse,1871’deAlsaceLorraine’nin47Almanmpara
torluu’ndaki durumudur. Dolaysyla bir yandan kendi anayasalarn yapma
yetkilerinin federe devletlere ait oluu ve dier yandan federal anayasaya ters
dümemek zorunluluu karsnda, ‘Federal Kbrs Anayasas’nn’ hazrlanmas
srasnda,nelerintaahhütedildiininbelirtmesiarttr.
Bununla birlikte Kbrs’ta federasyonunun süreli olup olmayaca, ciddi bir
tartmakonusudur.Genelliklefederasyonlarsaptayanbelgelerde‘süre’48bulun
mamaktadr.NevarkisadeceAmerikanveAlmananayasalarnda‘süresizlikten’49
söz edilebilmektedir. Esasnda federasyonlar, ‘koullu anlama’50 niteliindedirler.
Dolaysyla Kbrs’ta da olmas kuvvetle muhtemeldir ki, bu, federal anayasay
ihlâletmemekkoulluyla,‘zmnisüreyi’51ifadeedeceiortadadr.
Aslnda genel olarak federasyonlar, millî hedefleri birbirine yakn olan veya
çakanhalklararasndakurulmaktadrlar.Çünküfederasyonlaribirlii,güvenve
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dostlukrejimleridirler52.OysaKbrs’takiikihalknmillîhedefleri,örtümektençok
birbiriyleçatmaktadrlar.Ziraaralarndauzunbirzamandrtoplumlararasçat
mamevcuttur.Hattatoplumsaltravmalar,güncelliinihâlendahakorumaktad
rlar.
OzamanKbrs’tafederasyonnaslkurulacaktrveyakurulsabilemillîhedefleribir
birleriyle uyumlu hâle getirilmeden nasl yaayacaktr? sorusu, akllar hep kurcala
maktadr.tebukaotikdurum,Kbrs’tahiçbellideildir.
Nevarki,aralarndasorunolanülkeler,bariçindeyaayabileceklerigibi,fe
deralbirortaklkkurmakonusundaanlamayanülkelerdeyanyanaveiyikomu
luk ilikisi içinde yaayabilirler. Aslnda bunun aksi de söz konusudur. Önceleri
çeitlietkenlersonucufederalbirçataltndayaamayanveuzunyllarbutürbir
çataltndabulunanhalklar,yllarsonraçatpbirbirlerindenayrlabilirler.Tpk
Kosovaörneindeolduugibi...
Ksacasherfederasyonun,‘bar’53getirecekdiyebirkuralolmadgibi,fe
derasyonkurmaktaanlaamayanhalklardamutlaka‘savaacaklar’diyesosyolojik
veyasiyasalbirkuraldayoktur.DolaysylaKbrs’tasözkonusuolan‘bar’kur
mak deil, iki tarafn da yeni bir emsiye altnda ibirliinin salanmasdr. Bir
bakadeyilebuemsiye,‘federasyonla’dakurulabilir;‘konfederasyonla’daolabilir...
Fakat hiçbir ekilde emsiye olmadan da ayr ayr yaayabilecekleri unutulma
maldr.TpkbugünKbrs’tayaandgibi...

SONUÇ
Kbrs’ta önemli olan mevcut iki tarafn, bar ve güven ortam içinde ve hal
klarn refahna yönelik ibirliinin yaplmasdr. Dolaysyla Butros Gali’nin
1992’deveKofiAnnan’n2002’degelitirdiiönerilerkapsamnda,Kbrs’tafede
rasyonadayalbirçözümeyaklaldizlenimidomutur.Fakat‘ikikesimliveiki
toplumlu federasyon’ denildii zaman iki tarafn da bundan farkl eyler anlad
ortadadr.
Rumtarafbundan,adayfiilenikiyebölmeyecekikikesimlibirfederasyonu,Türk
tarafiseikiayrdevlettenoluacakbirfederasyonualglamaktadr54.
Aslnda bu konuyla ilgili olarak gerek Gali Fikirler Dizisi’nde, gerekse Annan
Plân’ndabirhaylitartmaolmutur.Türktaraf,bazitirazlarolsadabuplânlar
kabul etmi, Rum taraf ise iki kesimliliin, iki tarafn siyasal eitlii manasna
geldiiiçinreddetmitir.BuyüzdenKbrs’tafederaliçeriklibiryapkurulamam
tr.
Her eyden önce Kbrs’ta federal bir yapnn kurulabilmesi için her iki to
plumda youn bir ‘sosyal ilikiler örgüsünün’55 kurulmasna baldr. Bunun yan
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sraibirlii,hevesvehogörünündebulunmasgereklidir.EerKbrs’taçatanzt
çkarlar bir arada tutulamaz veya badatrlamazsa, federal devlet sisteminin
çökmesiveyaparçalanmasmukadderdir.Hattahiçarzuedilmediihâldeiçsava
dahiçkabilmektedir.OhâldeKbrs’takurulmakistenenfederaldevletinbalca
görevi,herikitoplumdakiadaletsizliiveeitsizliitörpülemek,bunlarasgariye
indirerek,taraflararasndabiranlamavedengeyaratmasgerekecektir.
Bu itibarla Kbrs’ta kurulacak federal devletin yaayabilmesi için aada
ifadeedilenesaslarnyapsalözellikleridikkatealnmaldr.Bunlarsrasyla:
1. Kurulacak yeni federal devlete uygun fikirde ve yaayta vatanda ye
titirmek,
2.Yenidevletvatandalarnnmüreffehbiryaamstandardnasahipolmasn
salamak,
3.Federaldevletintoplumsalahlâkdeerlerinikorumak,
4. Federal devletin varlnn temelini ve hedefini, ortak kültür esaslarna
dayandrmak,
5.KbrslTürklerinveRumlarnkültürmirasnvetarihîdeerlerini56koruya
rak,FederalDevletinçadakültürünüyaratmak,
6.Kbrs’tafederaldevletinkuruluideolojisinianlayacak,anlatacakvekuak
tankuaaaktaracakkiivekurumlarnoluturulmasnsalamak,
7. Kaynan bu kültürden alan Federal Kbrs Devleti, Türkiye ve Yunanis
tan’danintikaledenmillîkültürünükorumakbalcagörevleriarasndaolmaldr.
DolaysylaKbrs’takurulmakistenenfederaldevletinyaamasiçinpragmatik
yaklamlarn yan sra yukarda ifade edilen rasyonel esaslara da dikkat edilmesi
gerekecektir.



56
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