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KUZEY KIBRIS’TA BARIŞ SÖYLEMİNİN FENOMOLOJİSİ

SADRAZAM, Ejdan*

KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Kıbrıslı Türkler arasında söylemsel biçimlenişin evrimini 
kısaca çözümlemektir. Bunu anlamak içinse Kıbrıs’ta, Türk kimliği ile toplumsal 
belleği şekillendiren hegemonik söylemin gözlemlenmesine başvurulmuştur. 
Araştırmanın başlıca sonuçlarından biri Kıbrıs’taki 1974 düzenlemeleri ile bir 
çekim merkezi olarak Avrupa Birliği’nin konuya dâhil olduğu 2000’li yılların 
başlarında açık bir farklılaşmayı ve kesinliği ortaya koymasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kuzey Kıbrıs, fenomoloji, söylem, barış.

ABSTRACT

The Phonomolgy of Peace Discource in North Cyprus

It is the intention of this research to briefly analyze the evolution of discourse 
formation amongst Turkish Cypriots. To apprehend this, it may be appeal to 
observe how hegemonic pronunciation shaped Turkish identity and social 
memory in Cyprus. One of the main results of this research is to expose an 
obvious diversity and certainty between the 1974 regulations in Cyprus and the 
intervening of European Union as an attraction center in the beginning of 2000’s. 

Key Words: North Cyprus, the Phonomolgy, discource, peace.

GİRİŞ

İdeolojik çözümlemenin tarihsel gelişimi içerisinde söylem kavramına 
kuramsal araç olarak başvurulmaya başlanmıştır1. Söylem çalışmalarının alanını, 
toplum için anlamlar haritası türetme çabası olarak da görülebilir2. Söylem 
yaklaşımları, betimleyici ve eleştirel olmak üzere iki genel kategori içerisinde 

* Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
e-posta: esadrazam@gmail.com

1 Serpil Üşür, bu tarihsel gelişimi üç ayrı aşamaya ayırır: Birinci olarak ideoloji, toplumsal 
gerçekliğin öznelerin bilincinde oluşan yanılsaması ya da yanlış bilinçtir. İkinci olarak ideoloji 
toplumsal sistemin çatışmacı yapısını bir arada tutan ve kendini yeniden üretmesini sağlayan 
hegemonya kavramı ile birlikte ele alınmakta ve daha çok egemen ideolojiyi inceleme konusu 
yapmaktadır. Üçüncü olarak, tüm toplumsal ilişkilerin dil dolayımı ile ifade edildiği gerçeğinden 
hareketle düşünce, değer ve anlamların belirlenmesi/ sabitlenmesi olarak söylem kavramına 
ulaşılmaktadır. Üşür, Serpil, İdeolojinin Serüveni Yanlış Bilinç ve Hegemonya’dan Söyleme, 
Ankara, İmge Kitapevi, 1997, s. 6-8. 

2 Mardin, Şerif, İdeoloji, Ankara, Turhan Kitapevi, 1982, s. 17.
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değerlendirilmektedir3. Birinci kategori, dilbilim merkezli ve disiplinler arası 
bir inceleme düzeyidir. İnsan iletişimini bütünlüğü içinde kavramak amacıyla 
dil kullanımını, kültürel ve toplumsal bağlamda ele alınarak, dilin toplum 
içindeki konumunu veya değişik toplum gereksinimlerine nasıl hizmet ettiği 
incelenmektedir. Bizim çalışmamız boyunca benimsediğimiz ikinci kategori ise 
söylemin güç/iktidar ve ideoloji tarafından nasıl biçimlendiğini ve toplumsal 
kimlik, toplumsal ilişkiler, bilgi ve inanç sistemlerinin oluşumunda nasıl etkili 
olduğunu açıklamaya çalışan yaklaşımdır.

Roger Fower’e göre söylem, maddileşmiş inançların, değerlerin ve 
kategorilerin belirli bakış açısı ile ifadesidir4. Söylemler, inançlarımızı taşıdığımız 
değerleri, dünyayı kavrayışımızı, deneyimlerimizi izâhını belirli bir bakışla, çoğu 
kez bir bütünsellik içerisinde anlamlı hale getirecek şekilde inşa eder ve/veya 
şifreler. Söylemler, toplumsal gerçekliğin bir boyutuna karşılık düşerler, ama 
gerçekliğin doğrudan yerini alamazlar5. Ne var ki, söylemlerin anlamlandırma 
işlevi belirleyici ve nesneldir. Anlamlandırma pratiği, en üst düzeyde toplumsal bir 
uzlaşıdan, bireysel izlenime kadar iletişim gelenekleri, töreler, gündelik konuşma 
tarzları, yemek yeme usulleri, giyim-kuşam, düşler gibi insanla dünya arasındaki 
çok sayıdaki tasarım biçimleri ile iç içe gelişir, şekillenir ve birbirinden etkilenir. 

Dünyaya bakışın bir yolunu oluşturan inançlar, değerler ve kategoriler 
tarafından, ortaya konulan farklı anlamların hangisinin geçerli olacağı ya da 
anlamın sabitleşmesi, bir iktidar sorunudur. Bu nedenle söylem alanı siyasal 
iktidarı dışlamadığı halde onun ötesine geçer. Anlamın sabitleşmesi ise bir 
standartlaştırma, kurumsallaştırma ve sınıflandırma işlevidir. “Bir konu hakkında 
ifadeler özel bir söylem içerisinde oluştuklarında, belli bir yönde konunun inşasını 
olanaklı kılmakta, konunun inşa edilebileceği diğer yolları da sınırlandırır”6. Bu 
nedenle, barış söyleminin Kıbrıs Türk Toplumu içerisindeki tarihsel dönüşümünü 
kavrayabilmek için biz de öndelikle başlıca “sabitlenme momentleri” tespit 
edilecek ve bu momentlerde ortaya çıkaran yansımalarını sergilemeye çalışacağız. 

1. Savaş Çağı ve Barış

Barış kavramı, 1955-1974 yılları arasında yaşanmış “savaş çağı” boyunca, 
ulusalcı ideolojinin derin etkisi altında kaldı. Hatta barış söyleminin kaynağını 
ulusalcı ideoloji içerisinden bizzat kendisi olduğunu söylemek dahi mümkündür. 
Ulusalcı ideoloji içerisinde kristalize olan barış istemi, önceliği silahların 

3 Widdowson, H.G. “discourse analysis: a Critical view”, Language and Literature-4, s.157-
172, 1994, s. 158

4 Hawthorn, Jeremy, A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory, Londra: Edward 
Arnold, 1992, s. 48.

5 Uras, Ufuk, İdeolojilerin Sonu mu?, İstanbul, Sarmal,1993, s. 39.
6 Hall, Stuart, “the West and the rest: discourse and Power”, (Haz.) S. Hall vd.,Formations of 

Modernity, Oxford, Polity Press, 1992, s. 291.
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susmasına, diğer bir anlatımla yaşanmakta olan silâhlı mücadele hâlinin 
yerini, silahların kullanılmadığı bir ortama bırakmasına veriyordu. “Bu bir 
güvenlik sorunuydu ve Kıbrıs Türkü’nün yaşamı güven altına alınmadıkça barış 
olmayacağı, uluslararası hayatın bir gerçeğiydi”7. Can güvenliğinin korunacağı 
“ulvi kurtuluş”8, ekonomik ve toplumsal olarak adadaki Rum boyunduruğundan 
kurtulma ve anavatan ile bütünleşme özlemi ile iç içe geçiyordu. Ali Rıza 
Bahçelioğlu’nun 1963 yılında kaleme aldığı Yavru Vatan9 adlı şiirinde bu özlem 
şöyle dile getirilmektedir:

Yavru Vatan 

Gökten haber verdi yıldız
ağlamasın güzel kıbrıs, 
buluşacak anayla kız
ağlamasın güzel kıbrıs.

Yavru vatan derler sana
anadolu müşfik ana
hürriyetin bağlı ona
ağlamasın güzel kıbrıs.

düşmanlar bozgundan korkar
barış ister sonra cayar,
bayraktara bomba koyar
ağlamasın güzel kıbrıs.

doktor küçük oldu önder
bir uçağa binip gider,
inönü’ye derdin döker
ağlamasın güzel kıbrıs. 

Silahların susması, nasıl barış kavrayışına karşılık düşüyorsa, Rum 
boyunduruğundan kurtulma da özgürlük kavrayışına karşılık geliyordu. Rumlar 
kendiliğinden, Türklerin özgür olmasına yanaşmayacaktı. Rumlar, sözde barış 
istemelerine rağmen, gerçekte, Türkleri yok etmek için mücadele ediyordu. 
Kıbrıslı Türklere özgürlüğü, yalnızca anavatan Türkiye verebilirdi. O, bir yandan 
silahların sustuğu, bir yandan da Rum boyunduruğunun ortadan kalktığı bir 
ortamın güvenliğini sağlamaya muktedirdi. Özgürlük ve barış kavramları bu 
yolla birbirini tamamlayan ve birinin varlığı diğerini anlamlı kılan bir bütünlük 
sergiliyordu. Denebilir ki, biri gerçekleşmeden diğerinin de gerçekleşmesi 
mümkün değildi. 

7 Polat,Y., Barış için Oradaydılar Parola:Kıbrıs,Ankara: Ulus Dağı, .2007, s. 14.
8 Buradaki kullanıldığı anlamı ile kurtuluş İngilizce karşılığı salvation’dır. liberation değil.
9 Limasol Türk Kadınlar Birliği’nin Şiir Gecesi Anısı, 7 Mart 1963, Lefkoşa: Devrim Basımevi, 

s. 7.
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Kurtuluş, her ikisinin de elde edilmesi durumunda kazanılabilirdi. Kurtuluşun 
gerçekleşmesi koşulu ise savaş alanındaki kahramanlıklardı. Atatürk’ün ulusun 
geleceğini emanet ettiği gençlik, daima savaşmak için hazır olmalıydı. Böylece 
barışın önceli ve koşulu olarak savaş yüceltisine erişmiş oluyoruz. Mehmet 
Zeki’nin 1963 yılında kaleme aldığı bir Gençlik arıyorum10 adlı şiirinde şehit 
olmak için hudut boylarında koşan gençlik özleminde bu düşünceyi açıkça 
yansıtmaktadır. 

Bir Gençlik Arıyorum 

durmadan hudut boylarında koşan,
şehitlik mefhumunu kavrayan
Canını vatana borç koyan
bir gençlik arıyorum.

Bir elinde bayrakla,
Bir elinde silahla, 
Dilinde Allah’la
kalbinde imanla koşacak
bir gençlik arıyorum.

İdeolojik düzeyde hegemonyasını, kendine has bir seyir izleyerek kurmuş 
durumdaki Türk ulusalcılığı, söylemsel formasyonun şekillenmesinde başat rolü 
üstleniyordu. Açık ve süreğen istemleri, toplum içerisindeki bireyin varlık nedenini 
şehitliğin ne olduğunu kavraması ile özdeşleşen görev bilincini edinebilmesine 
yöneliyordu. Bu sayede birey, hem toplumun bir parçası olduğunu ve hem de 
toplumun dışında bir varlığı olamayacağını kavrıyordu. Toplum, bireyin kendini 
var edebilmesinin nedeni ve görev bilincine sahip birey ise toplumun varlığının 
teminatı hâline geliyordu. 

Kurtuluşun gerçekleşeceği savaş alanı çok geçmeden hazırlanacak ve 
gençler kahramanlıklarını göstermek için fırsat bulacaklardı. 20 Temmuz 1974 
sabahı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar yaptığı ulusa sesleniş 
konuşmasında bu fırsatın doğuşunu ilan ediyor ve barışın ve kahramanlığın 
birlikteliğini bir kez daha ilan ediyordu: “Türk’ün kahramanlığı ve barışseverliğini 
bir kere daha cihana ispat eden silahlı kuvvetlerimiz! Bu hareketinizle şanlı 
tarihimize ve insanlığa unutulmayacak bir sayfa açmaktasınız.”11 Yine Semih 
Sancar, 2 Ağustos 1974’te yaptığı ikinci konuşmasında aynı mesajını daha açık 
bir şekilde verecektir. Ona göre mertlik, yiğitlik ve barışseverlik birbirinden 
ayrılamayan, kenetlenmiş bir bütün teşkil etmektedir12. Barışı hedefleyen, barış 
içerisinde yaşamak isteyen demek ki önce kendi kahramanlığını ispat etmeliydi. 

10 a.g.e. s. 36.
11 Aktaran: Polat, s. 24.
12 a.g.e. s. 92
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Kahramanlığın ispatı ile savaş alınındaki başarı ile ölçülmektedir. Savaş alanında 
başarılı olmuşsanız, kendi istediğiniz barışı da kurabilirsiniz. Bu dönemde “barış 
için savaş! ” şiarı toplumsal bilinç içerisinde oldukça yer etmiş ve savaşı haklı 
göstermek için oldukça kullanılmıştı. Savaş alanında yaşanan kayıplar, barış için 
ödenmiş bedellerdi. Şavaş alanlarında düşenler, şimdi şehittiler ancak Mehmet 
Zeki’nin şehitlik mefhumunu kavramışlar, “Türk’ün başını dik tutması, onurlu 
yaşaması için hayatlarını vermişlerdi”13.

1974’te Türkiye’nin adaya askerî müdahalesi sonrasında, adada uzun 
yıllar susmayan silahlar susturularak, o güne kadar anlaşılan anlamı ile barış; 
Türkiye’nin müdahalesinin adayı karşılıklı korunan sınırla ikiye bölmesi ve 
kuzeyde ayrı bir yönetsel yapının kurumsallaşması sonrasında ise o güne kadar 
anlaşılan anlamı ile özgürlük elde edilmiş oldu. Türkler için yaratılan yaşam 
alanı artık kurtarılmış bölge idi. Ancak belirtilmelidir ki, bu durum Rumlar için 
de benzer bir etkiye sahip olmuştur. 1974 yılında yaşanan askerî müdahalenin 
barış harekatı, askeri müdahalenin yapıldığı günün ise barış ve özgürlük 
bayramı olarak adlandırılması bu bağlamda büyük anlam taşımaktadır. 1974 ile 
o güne kadar ulusalcı ideolojinin yaygın olarak dile getirdiği beklentiler, artık 
gerçekleşiyor; özgürlük ve barış ortamı sağlanmış oluyordu. Bu bakımdan 1974 
yılında özgürlük ve barış ortamının fiziksel kuruluşu, söylemsel formasyon 
içerisinde kavramların sabitlenmesine yardımcı olmuştur. Bu sabitlenme, iki 
nedenden dolayı büyük önem taşımaktadır. Birincisi, söylemsel formasyon 
içerisinde “barışın başladığı gün” olarak tescil edilmesi ve ikincisi o tarihten 
günümüze kadar tüm toplumsal söylemler içerisinde bir kırılma veya sürekli baz 
alınan gönderge noktasını temsil etmesidir: “Barış Harekatı, Kıbrıs’ın tarihinde 
bir dönüm noktasıdır… Bu harekat, Kıbrıs Türk halkını zulümden kurtarmış, 
özgürlük ve refaha kavuşturmuş, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmiştir.”14 

20 Temmuz 1974’ün barış ve özgürlüğün başladığı gün olarak tescil tarzı, 
Türkiye’nin adadaki varlığı için meşruluk zemini yaratıyordu. Şöyle ki, 1950’li 
ve 1960 ‘lı yıllar boyunca sürekli yinelenerek bireylerin zihinlerine yerleşmiş 
bulunan Türkiye’den beklenen iki görev yerine getirilmişti. Silahlar susmuş-barış 
sağlanmış ve Rum boyunduruğu ortadan kaldırılmıştı-özgürlük kazanılmıştı. 
Türkiye bir kurtarıcıydı; yaratılan ve on yıllardır arzulanan ortamın başlıca 
mimarıydı. Kurtarıcı misyonu, onun Kıbrıs’taki varlığını meşrulaştırmak için de 
hem yeterli ve hem de gerekliydi. 1960 Anlaşmalarının kendisine verdiği haklar, 
onun 1974 müdahalesi için hukuksal bir zemin yaratsa dahi, adadaki varlığını 
uzun süre meşrulaştırması için yeterli değildi. Bu nedenle kurtarıcı savı, ulusalcı 
ideoloji içerisinde ve söylemsel formasyona hakim olacak şekilde askeri harekat 
sonrasında sistematik bir şekilde işlenmişti. 

13 a.g.e. 136
14 Denktaş, Rauf, Son Çağrı, İstanbul:Remzi, 2007, s. 56.
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Savlamalı bir kavram olarak kurtarıcılık iddiası, toplumsal yapı içerisinde 
dayanak bulduğu ölçüde geçerliliğini sürdürecek, aksi halde zaman içerisinde 
değerini yitirecekti. Diğer bir anlatımla, kurtarıcı mitosunun süreğenliği 
kurtarma eyleminin a) kurtarılma eyleminden önceki kötü hale ve b) kurtarılma 
eyleminden sonraki iyi hale gönderme yaparak sağlanabilecekti. Kurtarma 
eyleminden sonra geçmişe oranla daha kötü koşulların yaşanması durumunda 
ise bu mitos yıkılacaktı. Geçmişin karartılması üzerine inşa edilen Türkiye’nin 
kurtarıcı mitosunun sürekliliği, ister istemez; öyle olsun veya olmasın karanlık 
bir geçmiş üzerine inşa edilmek zorunda kalındı ve bu temel o günden günümüze 
değin varlığını korudu. 20 Temmuz 1974, adeta Nuh’un tufanından sonra suların 
çekilmesi ile yaşamın kaostan; ölümcül bir anarşiden kurtularak, bu topraklarda 
yeniden yeşermesiydi: “Ada’da rehindik. Ya Rum’a boyun eğecektik ya da yok 
edilecektik”15. Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya geldikleri böylesi bir ikilemin 
ardından yaşanan apokalitik sondan geri dönüş, adeta Tanrı’nın Kıbrıs Türkü’nün 
varlığını sürdürebilmesi için bir inayetiydi. Yazgının okunuşu, bir yandan kader 
ve ilahi takdir; ama daha çok hâlen varlığını sürdürenler ve gelecek kuşaklar için 
incelikle işlenmiş ve o tarihten sonra ritüellerle sürekli yinelenecek, uyarıydı aynı 
zamanda. 

Apokaliptik sondan Kıbrıslı Türklerini geri döndüren 20 Temmuz’un 
kazanımları “tehditkâr bir rakibin varlığını sürdürmesi” nedeni ile her an geri 
alınabilirdi. Böylece karanlık bir geçmişin ortadan kalkması savı üzerine inşa 
edilen kurtarıcılık mitosu, geri-dönüş tehdidinden de sürekli besleniyordu veya 
vica versa. Geri dönüş tehdidinin sürekliliği, kazanımın korunmasının yolları 
arasında savaşı da dışlamayan kısıtlı politik tercihlere olanak veriyordu. Kıbrıslı 
Türkler arasında hegemonik bir özellik gösteren söylem içerisinde bireyler teker 
teker gündelik yaşamları içerisinde tehdidin varlığını duyumsamakta ve zihinsel 
alışkanlık hâline getirmekteydi: Öyle ki, fiziksel olarak dost-düşman ayrımını 
Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyi arasında çizilen sınırdan geçirmeye başlıyordu; 
Düşman bundan böyle hem sınırın ötesinde ve hem de toplumun dışındaydı: 1975 
Viyana Anlaşması sonrasında gerçekleşen nüfus mübadelesi özgürlük ve barış 
alanına yaşanan bir göçtü; Rumlarla birlikte yaşamak katlanılamaz bir esaret ya 
da kurtulamama hâliydi. Bu nedenle kurtarılmış bölgeye gelenler düşmandan da 
arınmış oluyor; Mehmetçiğin ve mücahitlerin kanlarıyla suladıkları topraklarda 
korkusuz bir yaşama ilk adımlarını atıyorlardı16. Rauf Denktaş bu olayı şöyle 
aktarmaktadır: “1975 yılında gerçekleşen nüfus mübadelesiyle Güney’den 
Kuzey’e geçen Kıbrıs Türklerinin cenneti hâline gelmişti”)17.

15 Cumhurbaşkanı Denktaş tarafından kaleme alınan “Anadolu'nun Ümit Rüzgârları” yazısı 
Güvenlik Kuvvetleri Dergisi'nin 1989 yılında yayımlanan 8. sayısında yer al¬mıştı. Aktaran. 
Günsev, Mesut, 20 Temmuz 1974 Şafak Vakti Kıbrıs, İstanbul: Alfa, 2004, s. 2.

16 Bozkurt, 30 Ağustos, 1975
17 Denktaş, s. 94.
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2. Avrupa Birliği Düşleminde Barış 

1974 Sonrası Kıbrıs’ta kurulan ve ayrı devlet örgütlenmesi içerisinde iki 
toplumun ayrı ayrı varlığını pekiştiren düzenlemede adeta satranç oyunundaki 
piyan açmazı görünümünü sergiliyordu. Her iki taraf da varolan koşullar altında 
birbirlerini ortadan kaldırabilecek yeterliliğe sahip değildi ve kendi kazandıkları 
konumdan daha geriye düşmek istemiyorlardı. Açıkçası Kıbrıs’a dışarıdan 
bir başka etken müdahale etmedikçe her iki tarafın da varolan konumlarını 
koruyacakları görülüyordu. 

O dış etken, Avrupa Birliği’nin çekim gücü olmuştur. 

1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin ilerleme raporu kabul edilmiş, Kasım 
2000 tarihinde AB tarafından Türkiye için hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi’nde 
Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadede yerine getirmesi gereken koşullarla ilgili 
konular ortaya konulmuştu. Bu koşullar arasında Kopenhag Şartları olarak 
tanımlanan ve hukukun hakimiyeti, ölüm cezasının kaldırılması, insan hakları ve 
azınlıklara saygı gösterilmesi gibi18  demokratikleşme ve insan hakları konuları 
ile Kıbrıs oldukça tartışma yaratmıştır. Türkiye’deki tartışmalarda öncelikli olarak 
“ulusal çıkar” gözetenler söz konusu şartlara karşı tavır sergilemişken, liberal ve 
sosyalistler daha çok demokratikleşme olarak baktıkları bu konulara daha sıcak 
yaklaşmışlardır. Bu tarihten itibaren Kuzey Kıbrıs’ta da Avrupa Birliğine yönelik 
şekillenen siyasi tavırlar da genellikle bu iki eksen etrafında toplanacaktı. 

Avrupa Birliği’nin gelecek için arzu edilmeye başlanması, özellikle Kıbrıslı 
Türkler arasında bir siyasi gündem maddesi hâline gelişi adada var olan durumun 
barış koşullarını oluşturmadığı, barışın ancak iki toplum arasında varılacak bir 
çözüm anlaşması ile sona erebileceği düşüncesinin yavaş yavaş olgunlaşmasına 
neden olacaktı. Çözümden sonra gelecek Avrupa Birliği veya yeryüzü cennetine 
katılma vaadi o andan itibaren siyasal partiler için iktidar yolunu açacak başlıca 
değer hâline gelmişti. Ulusalcılar hariç, siyasi yelpazenin hem sağından ve hem de 
solundan partiler ve toplumda etkin yere sahip olanlar, yeryüzü cennetine girişin 
anahtarı olarak tanıttıkları kendi çözüm girişimlerini desteklemek için on binleri 
meydanlarda topladılar, söylemsel düzeyde Avrupa Birliği veya yeryüzü cenneti 
vaadi ile birleşen çözüm ve barış istemi neredeyse tüm toplum kesimlerince 
reddedilmeyecek hegemonik düzeye ulaştı.

 O andan itibaren de 1974 düzenlemeleri içerisinde barışın korunmasını 
ifade eden “çözümsüzlük çözümdür” stratejisi terk edilmek zorundaydı. Kıbrıslı 
Türkler Avrupa Birliği elini uzattığı her alanda, çatışmasız şekilde tüm sorunları 
çözebilme yeteneğine, mucizevî bir güce sahip olduğuna inanılmıştı. 

18 Aydın, Zülküf, “Milliyetçilik, Demokratikleşme ve Türkiye’de Kürt Sorunu”, N. Balkan ve S. 
Savran, Sürekli Kriz Politikaları-1, Türkiye’de Sınıf, İdeoloji ve Devlet içerisinde, İstanbul: 
Metis, 2004, s. 122-3.
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Barış kavramını hayali bir hipostaz olmaktan çıkarıp siyasal yapıya hakim 
toplumsal kesimlerin kapsamlı projesi hâline geldi. Bu durumu Ahmet An’ın 
aşağıdaki saptaması ile irdelemek olasıdır.

“Kıbrıs’ın AB üyeliği, yatırımdır, üretimdir, iştir, bilim ve teknolojidir, sosyal 
güvenliktir. Özgürlüklerin, refahın ve güvenin artmasıdır. Göçlerin durması, 
yurtdışındaki vatandaşlarımızın geri dönmesidir. Dünyadan izole edilmemizin 
sonudur. Bugün içinde bulunduğumuz ortamda, daha çok çalışarak, daha fazla 
fedakârlık yaparak sorunlarımızı çözmek mümkün değildir. Bunun için bir 
değişime ihtiyacımız vardır. Bu değişimin adı “Çözüm ve Avrupa Birliği’dir.”19

Yukarıdaki saptamadan da anlaşılacağı üzere 1974 düzenlemeleri ile birlikte 
toplumsal yapıya yerleşen değerler skalası içerisinde öncelikler değişmiş ve 
yeniden oluşmuştur. Değerler skalasında hiyerarşik öncelik, Türk Ulusçuluğu 
yerini en azından geçici bir süre Avrupa Birliği söylemine bırakmıştır. Avrupa üst 
kimliği oluşturma çabası içerisinde Türk Ulusculuğu da o güne kadar Kıbrıs’ta 
yaşananların sorumlu tutulmaya başlanmıştır. Çağdaşlığın doruk noktası 
olarak sunulan Avrupa örneği, bir yandan ulaşılması gereken bir hedef olarak 
belirirken, bir yandan da bu alan dışında kalan uluslara bu hedefe ulaşmak için 
“ne yapılmasını gerektiği” göstermekte, “insan hayatını dolduran tüm kaygıları 
çözebileceğini” kitlelere iletmektedir. Genel düzeydeki bu ileti içerisinde 
kristalleşen öğelerden bir tanesi Avrupa Birliği ile Kuzey Kıbrıs’ta yatırımların 
artacağıdır. Yatırımların artması, kalkınma ve daha genel düzeyde gelişme 
beklentisinin bir parçasıdır. Örtük olarak ise uluslararası sermaye ile işbirliğine 
açık bir yerli sermayenin varlığını anlamaktayız. Söylemsel düzeyde kristalleşen 
diğer bir öğe ise Avrupa Birliği ile Kuzey Kıbrıs’ta yatırımların artacağıdır. 
1974 sonrası izlenen ekonomik politikalar sonucunda dış yardıma bağımlı bir 
topluma dönüşen Kıbrıslı Türkler, ancak üretim sayesinde bağımlılıklarından 
kurtulabileceklerine inandıklarını göstermektedir. Oysa uluslararası sermayenin 
Kuzey Kıbrıs hakkında ne planladığını da dikkate almak gerekmektedir. Kıbrıslı 
Türk sermaye sınıfının uluslararası iş bölümü içerisinde üretici bir rol üstlenme 
gayreti içerisinde olsa da bunu kâr üretimi olarak ele almak daha anlamlıdır. 
Söylemsel düzeyde kristalleşen diğer bir öğe Avrupa Birliği ile işsizliğin ortadan 
kalkacağıdır. Bu vaat Avrupa Birliği destekçisi geniş bir kitle-ucuz ve vasıfsız 
iş gücünün kazanılması anlamına gelmektedir. Söylemsel düzeyde kristalleşen 
diğer bir öğe, en üst düzeyde bilim ve teknolojinin Kuzey Kıbrıs’a taşınacağıdır. 
Bu öğe daha çok bilim toplumu varsayımı üzerine hareket eden modernleşmeci 
modellemeye gönderme yapılmaktadır. Diğer bir anlatımla, her şeyin sınırının 
kesin bir şekilde tanımlandığı, doğal bilimlerinin yöntemlerini benimseyen toplum 
bilimleri sayesinde düzenli, sağlıklı, mükemmel bir toplum yaratılması anlamına 
gelmektedir. Örtük olarak Kıbrıslı Türkler bilim ve teknoloji sayesinde çağı 
19 An, Ahmet, “Günümüzde Kıbrıs Türk Toplumu”, Kıbrıs Dün ve Bugün İçerisinde (der. Masis 

Kürkçügil), İstanbul: İtaki,2003 s. 353
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yakalayacakları iddia edilmektedir. Yine bu savın gerisinde Toplumun evrimine 
müdahale ederek onun yönün değiştirilebileceği kabul edilmektedir. Toplumun 
değişimi bilimsel kriterlere göre olursa o zaman değişimde hata yapmak mümkün 
değildir. Çünkü bilimsel olan evrensel doğrudur. Yine kitle desteğini kazanma 
anlamına gelecek “bilim bütün dünyanın izlediği doğrular anlamına geliyorsa 
biz de o doğruları takip etmeliyiz” savı gizli bir ileti şekiline büründüğünü 
görüyoruz. Modenleşmeci söylem, homojenleştirici çabası standartlaştırmaya, 
genel kitlenin aynı şekilde düşündüğü ve aynı bekltentide olduğununu varsayar. 
Bu amaçla kitlenin doğrularını söyleme hakkını kendinde görür. Bu yönü ile 
de geçmiş söylemden bir farklılık görülmez, doğrunun ne olacağı toplumsal 
güç ilişkilerine indirgenmiştir. Ancak söylem içerisinde toplumsal değişimde 
belirsizliğe olumsuzluğa yer verilmemektedir. Aklın ve bilimin evrensel yasaları 
hüküm sürdüğü sürece toplum hep ilerleycektir. İlerleme, kalkınma ve gelişme 
neredeyse bir ve aynı kavramlaştırmaya içerisinde algılanmaktadır. 

Bilim ve teknolojiye olan tam güveni ile aklın egemenliğini kurmaya çalışan 
söylem çoğu kez basit ikilemlere dayanır. İyi ve kötü dikotomisi genişletilerek, 
ilerici/gerici, güvenilir /güvenilmez, status que’cu /değişimci şeklinde tüm 
toplumu kategorize edilmiştir. İyinin, ilericiliğin, değişimciliğin yanında yer 
alanlar “bizden”; diğerleri karşıt kesimlerdendir. Böylesi bir yaklaşımla tüm 
toplumsal ve bireysel farklılaşmalar, ihmal edilmekte/bilinç altına itilmekte; 
saflaşma veya kutuplaşma söylem içerisinde inşa edilmektedir. Sağ ve sol 
ideolojiler ortadan kalkmıştır; bundan böyle Söylenenler saflaşmanın temelidir, 
tutum ve davranışlar görmemezlikten gelinmekte veya ihmal edilmektedir. Siyasi 
perspektif de böylece söylem içerisinde hapsolmuş duruma gelmektedir. Böylesi 
bir söylemsel formasyon içerisinde doğru sözcükleri kullanan-temas eden siyasi 
öncüler, her zaman doğruyu söyledikleri izlenimini vereceklerdir. algılanmayan 
herşey ise akıldışı-karşıt hâline dönüşecektir20. Söylemsel düzeyde kristalleşen 
diğer bir öğe, toplumsal güvenliktir. Bu ileti söyleminin bağımlı sınıfları 
kapsamasına yardımcı olabilecek bir görev üstlenmektedir. Tüm toplumun 
özgürlük, refahın ve güvenliği artacaktır. Böylece 1974 düzenlemeleri içerisinde 
şekillenen söyleme karşı özgün duruş şekillenmiştir. Daha önce Rumlardan ayrı 
yaşamak özgürlük demekken, şimdi onlarla birlikte yaşamak özgürlüğün koşulu 
hâline gelmiştir. 1974 sonrası en fazla vurgulanan güvenlik sorununa ise Avrupa 
Birliğinin kesin çözüme getirerek, bir daha eski günlerin yaşanmayacağına dair 
güvence de verilmiş olmaktadır. O güne kadar Kıbrıs’un güvenliğini sağlayan 
Türkiye’nin yerini ise söylem içerisinde açıkça Avrupa Birliği almıştır. Söylemsel 
düzeyde kristalleşen diğer bir öğe, İzole edilmekten kurtulmadır. Avrupa Birliği 
dışa açılmanın tek yolu olarak görülmektedir. Daha çok çalışmak, daha fazla 
fedakarlık yapmak belki gereklidir ancak sorunlarımızı çözmek için yeterli 
değildir. Bunun için Avrupa Birliği’ne tam üye olmak kaçınılmazdır.  

20 Çubuklu, Yaşar, Postmodern Toplumda Kriz ve Siyaset, İstanbul: Kanat, 2004, s. 4. 
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Söylem içerisinde Avrupa Birliği alternatifsiz olarak sunulmuş; Avrupa 
Birliği’ne giriş mümkün olmadığı takdirde Kıbrıslı Türklerin modernleşmesinin 
de mümkün olmayacağı genel kabul görmüştür. Bu söylemsel doku içerisinde a 
priori olarak değişimin Avrupa Birliği olarak tanımlanması, “treni kaçırmak!” 
sloganının büyük bir etki yaratmasının ardında yatan neden olarak görülmektedir. 

SONUÇ YERİNE 

1974 düzenlemeleri ile ulusalcı ideolojinin hegemonik etkisi altında 
şekillenen söylemsel formasyon, barış kavramını öncelikle güvenlik önceliği 
ile tanımlamıştır. Can ve mal güvenliğinin sağlandığı ortam barış anlamına 
gelmektedir. 2000’li yılların başında Kıbrıs’ta iki toplum arasında kurulan denge 
ortamına dışsal bir güç; çekim merkezi olarak Avrupa Birliği dâhil olmuştur. Kitle 
iletişim araçları yolu ile her gün zenginliğin menşei olarak gösterilen Avrupa 
Birliği’nin tüketim toplumunun en uç noktası olarak yoksul dünya karşısına 
çıkarılışının21 yarattığı çekim kuvveti; dıştakilerin Avrupalı olmayı seçmeleri.22 
için yapılması gerekenleri bir söylem düzeni içerisinde aktarmaktadır. Bireylerce 
kurulan Avrupalılık düşü en göze çarpan yanı bu nedenle Avrupalı gibi tüketim 
olanaklarına kavuşmuş olmaktır. Üstelik cezbediciliğin kaynağı olan beklentiler 
de mevcut olmayanın sanrısına kolayca yol açabilmektedir. İşte tasarı ile gerçek 
arasındaki böylesi bir farklılaşma sürekli ve ister istemez, Avrupa Birliği ile 
eklemlenmiş barış söyleminin özelde bireylere ve genelde tüm topluma hayal 
kırıklıkları yaşatabilecek bir alanı oluşturmaktadır. 

21 Bernasconi, Robert, “Yoksulluk Felsefesi ve Felsefenin Yoksulluğu”, Avrupa’yı Düşünmek-
Cogito-39, Bahar 2004, S.: 18-27, s. 20.

22 Avrupa öteki ya da dıştakiler tarafından da tanımlanmaktadır. Jameson, Frederic. “Avrupa ve 
Ötekiler”, Avrupayı Düşünmek-Cogito-39, Bahar 2004, S.: 242-253, s. 247.


