
1	
	

İngiliz Yönetiminde Kıbrıs: 1878-1955 Yılları 
Arasında Gerçekleşen Belirli Arazi Etüdleri ve 
Arazi Tahsisleri ile İlgili Devletler Hukuku 
Analizi 

1. Bernhard Hofstötter (*) 

http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/7/1/159.full 

Bir Sonraki Bölüm 

Özet 
İngiltere, 1878 yılından başlayarak, Kıbrıs konusunda kendisine tanınmış olan 
egemenlik haklarını tam bir hakimiyet biçiminde uygulamaya başladı. Bu makale, 
Kuzey Kıbrıs’taki dini emlak ile ilgili belirli arazi etütleri ve arazi tahsisleri konusunda 
taahhütte bulunma ve Osmanlı Vakıflar Hukuku’na sadık kalma konusunda 
uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarının kullanımını sınırlayarak, 
sonuçta  başarısız olan Büyük Britanya’nın durumunu gözler önüne sermektedir. 
Günümüzdeki söylemi şekillendirmeye devam eden uluslararası kamu hukukunun 
ana kavramlarına sıkı sıkıya bağlı olan sömürge yasasının genellikle yok sayılan bir 
yönüne ışık tutma dışında geçmişteki zarar ziyanın karşılanması için serbest bir 
başvuru çerçevesi tasarlanmıştır. 

Bir Önceki Bölüm Bir Sonraki Bölüm 

I.Giriş 
1.Ada’nın birleştirilmesi amacıyla U Thant’dan bu yana, uzun süredir yürütülmekte 
olan çabalara rağmen, BM’nin bu yıllar süren anlaşmazlığa çözüm bulmak amacıyla 
en son girişimi Annan Planı’nın başarısızlığa uğramasının ardından Bölünmüş Kıbrıs, 
1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği’ne katıldı. Kıbrıs’taki arazi sorununa çözüm 
bulunması konusu Annan Planı’nda sayfalar dolusu yer almıştı; aslında Kıbrıs 
Sorunu konusundaki herhangi bir çözüm, diğer koşullar yanında, Ada’nın her iki 
kesiminde mallarına el konmuş arazilerin haklarının devredilmesi veya bu şekildeki 
arazilerin sahiplerine ödenecek tazminat hususu ele alınmadan anlaşılamaz. Oysa, 
arazi sorunu altında yatan belirli bir hususun halen göz önüne alınmamış olduğu ya 
da en azından tatmin edici akademik bir ilgi veya başka bir yorumla 
değerlendirilmemiş olduğu görülüyor. Bu husus, Kuzey Kıbrıs’taki dini vakıfların belirli 
gayrimenkulleri ile ilgili olup, 1878 yılında Kıbrıs’ı eline geçiren İngilizlerin sömürge 
yönetimi sırasında İngiliz yetkili makamlarının yaptıkları arazi etütleri ve arazi 
tahsisleri ile alâkalıdır. İlerleyen sayfalarda, bu kadastro çalışmaları ve arazi 
tahsislerini o dönemin devletler hukuku çerçevesinde yeniden gözden geçirmeye 
çalışacağız. Bu bildiri, günümüzde devletler hukukundaki söylemi şekillendirmeyi 
sürdüren, egemenlik ve savaşın antlaşmalar üzerindeki etkisi gibi sömürge yasasının 
belirli yönlerini yeniden değerlendirmek ve onları uluslararası kamu hukukunun ana 
kavramlarıyla ilişkilendirmenin dışında, zararların karşılanması açısından  ve 
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devletler hukukunda geçerli olan duruma atıfta bulunarak ve geçmişteki zarar ziyanı 
mümkün olabildiğince ele alarak serbest bir başvuru çerçevesi sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu bildiri, aşağıdaki konuları devletler hukuku açısından analiz 
edecektir: a. Antlaşmalar ve devletler hukuku bakımından, bu konularda kanun 
koyma konusunda İngiltere’nin yetkileri ne ölçüde kapsamlıdır (örnek: kadastro 
çalışmaları yapmak, arazi tapu sicili ihdas etmek ve vakıf mallarını kapsayan arazi 
tahsisleri yapmak)? Bu yapılanlar, devletler hukuku açısından gerçek anlamda yasal 
mıdır?  b. İngiltere’nin 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs’ı ilhak etme deklarasyonu ne 
ölçüde değerlidir ve geçerliğe sahiptir?  c. İngiltere, devletler hukuku bakımından, 
medeni kanun yapma konusunda nasıl bir hak ve yetkiye sahip olabilmiştir ve en 
önemlisi, tapu siciline kayıtlı kişiler ve vakıflara ait gayrimenkulleri hangi hakla 
ortadan kaldırmıştır? 

2.İleride,	sadece devletler hukuku ile yönetilen ve Türkiye ve İngiltere’yi ilgilendiren 
konuyla ilgili antlaşmalar değil, fakat aynı zamanda, özellikle yirminci yüzyılın 
başlangıcından itibaren devletler hukuku ile ilgili metinler (gözden geçirilen dönemde 
devletler hukuku ile ilgili tam olarak farklılaşmış yasal makamların yokluğunda) 
çerçevesinde, bu yasal sorunların her biri, o dönemde kullanılan devletler 
hukukundaki durum açısından incelenecektir. Çalışmanın özünde, devletler 
hukukunda yasal olarak ortaya çıkan tek taraflı (1914 tarihli İngiliz deklarasyonu 
gibi), iki taraflı (örneğin 1878 Antlaşması) veya çok taraflı (örneğin 1923 tarihli 
Lozan Antlaşması) gibi tarihi olayların devletler hukuku çerçevesinde 
değerlendirilmesi bulunmaktadır. Devletler hukuku ile ilgili olayların tarihsel dizilişi, bu 
çalışmada gözden geçirilen yasal sorunların yanıtlanması açısından gayrı resmi bir 
yapı oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, tüm soruların altında yatan konu, İngiliz 
egemenlik güçlerinin ve/veya Kıbrıs’ta mevzuata ilişkin yetkinin mevcudiyeti ve 
kapsamının, her durumda, devletler hukukunun belirli bir zamanda geçerli 
uygulanabilir standartlarına dayanılarak değerlendirilmesi koşuludur. Bu yüzden, ilk 
incelenmesi gereken husus, 1878 Antlaşması ve aynı yıl yapılan ekleri ve diğer ek 
hükümleridir (Bakınız Bölüm II). Daha sonra, geçici bulguların temelinde,	 özellikle 
1914 tarihli tek taraflı İngiliz deklarasyonu ve 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması’na 
odaklanarak, devletler hukukunda mevcut yasal durumun sonradan tek taraflı, iki 
taraflı ya da çok taraflı olarak ne ölçüde değiştirildiği konusuna dikkat gösterilecektir 
(Bakınız Bölüm III). Bu eylemlerin araştırılmasından sonra, Kıbrıs’taki İngiliz Devlet 
Uygulamaları’nın devletler hukukunu ihlal ettiği kabul edilirse, devletler hukukunun 
sonuçlarına karşı çıkılmış olduğu sorusu ortaya çıkacaktır ki, bu durum özel olarak 
incelenecek eylemlerle bağlantılı olarak ele alınacaktır. Çalışmanın anahtar sonuçları 
ve bulguları, daha sonra sonuç özet bölümünde kuramsal olarak ortaya konacaktır 
(Bakınız Bölüm IV). 

3. Bir sonraki çözümleme devletler hukuku ile ilgili olduğundan, ele alınan çeşitli yasal 
sorular, bu çalışmada yer alması ve cevaplanması gerekecek Kıbrıs’taki vakıflar 
yasasına ilişkin bazı başka sorular ortaya koyacaktır. Ancak önemine binaen işaret 
etmek gereği olan bir diğer konu, bu çalışmanın sınırlı bakış açısı yüzünden, ulusal 
yasal sorunlarla ilgilenmek, yazarın sadece ilgili İngilizce metinlere ulaşabilmesi 
nedeniyle dış görünüşe bakarak yapılan bir inceleme halinde sınırlanmış olacaktır; 
örneğin yaptırımların uygulanması ve özellikle içtihatlar konusunda derinlemesine bir 
araştırma olanağı bulunamamıştır.  
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Bir Önceki Bölüm Bir Sonraki Bölüm 

II.1878 Antlaşmaları 
II.A.İngiliz mevzuata ilişkin yetkileri kapsamında 

4.Osmanlı İmparatorluğu ile Büyük Britanya, 4 Haziran 1878 tarihinde, Rusya ile 
savaşında İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’na yardım sağlama sözünü içeren bir 
antlaşma imzaladılar (1). Askeri destek karşılığında, antlaşmanın taraflarının daha 
sonra belirlenecek bazı reformlar gerçekleştirmeleri öngörülmüştü ve antlaşmada 
ayrıca şu husus şart koşulmuştu: Ve İngiltere’nin, üzerine aldığı yükümlülüğü yerine 
getirmesi için gerekli koşul olarak, Majesteleri Osmanlı Padişahı, Kıbrıs Adası’nın 
İngiltere tarafından işgali ve yönetilmesi amacıyla bu ülkeye devredilmesine rıza 
gösterir (2). 

Kıbrıs’ın Büyük Britanya tarafından işgal edilmesi ve yönetilmesi, antlaşma gereği 
destek sağlanması görevi ile birlikte mütalaa edilmişti (“İngiltere’nin, üzerine aldığı 
yükümlülüğü yerine getirmesi için gerekli koşul olarak”). Bu yorumlama, Savunma 
İttifakı Antlaşması’nın amacının ve hedefinin “Majesteleri Osmanlı Sultanı’nın 
Asya’daki topraklarının geleceğini güvence altına almak” biçiminde bir giriş bölümüyle 
desteklenmiştir. Antlaşmanın yapısındaki destek koşulu, böylece yapılması 
gerekenlerin tam olarak yerine getirilmesini kapsıyor (3) ve kabullenme haklarının 
verilmesiyle bölge üzerindeki işgalin ve yönetimin gerçekleşmesine olanak tanıyordu. 
1 Temmuz 1878 tarihli ekin VI. Maddesi’ne göre, Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu 
ile yaptığı son savaşta ele geçirdiği Kars ile Ermenistan’da “fethettiği” yerlerden 
çekilmesi halinde Savunma İttifakı Antlaşması sona erecekti (4). Bu durumda Büyük 
Britanya’nın Kıbrıs’tan çekilmesi gerekirdi. Kıbrıs, 12 Temmuz 1878 tarihinde, 
antlaşmaya uygun olarak Büyük Britanya tarafından işgal edildi (5). 

5.İngilizler’in Kıbrıs’taki mevzuata ilişkin güçlerinin boyutlarını sorgulama durumunda, 
“işgal” ve “yönetim” terimlerinin gerçek anlamlarının doğrusunu öğrenmek gerekir. 
Burada özellikli olarak tartışılması gereken konu, bu iki terimin kullanım ölçülerinin 
İngiliz bölgesel yargı yetkisini sona erdirme olanağı ile bir Devlet’in gücünün belirli bir 
bölge üzerindeki etkisidir. Örneğin, bölgenin kullanımının karşılıklı olarak diğer 
devletlerden daha güçsüz olanına geçmesinde olduğu gibi, bölgesel yargı 
uygulaması konusundaki hak imtiyazı, bölgesel egemenlik tahsisi ile aynı şey 
değildir. Bölgesel egemenlik tahsisi, söz konusu bölgenin kesin olarak ilhakına yol 
açar; oysa, bölgesel yargı yetkisinin devredilmesi durumunda, devreden devletin 
bölgeye ilişkin hakları, gerçeklere dayalı olarak canlandırılabilir (6). 

II.A.i. O dönemin metinlerindeki değerlendirmeler 

6.1878 tarihli Savunma İttifak Antlaşması’na dayalı Kıbrıs üzerindeki İngiliz bölgesel 
yargı yetkisinin mevcudiyeti ile ilgili değerlendirmeler konusunda tam anlamıyla tutarlı 
metinler bulunmadığından, farklı durumların ayrıntılı biçimde incelenmesi gerekiyor. 
1878Antlaşmaları tahtında Kıbrıs üzerindeki Türk egemenliğinin devamı ve/veya 
boyutlarıyla ilgili soruların cevaplanması konusunda çeşitli yazarlar arasında çelişkiler 
mevcuttur.  
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7.Dönemin yazarlarından von Liszt, Kıbrıs’ın İngiltere tarafından işgalini, devlet 
toprağının türetilmiş ele geçirme durumunun üstü kapalı bir çeşidi olduğunu 
varsayıyor ve Devlet toprağının ele geçirilişi,i bölgesel yargı yetkisi ve/veya 
egemenlik gücü ile eşdeğer sayıyor (7). Bu türetilmiş ele geçirmenin önemli 
yönlerinden birinin, ele geçirenin sınırlandırılmamış hakkının kendi adına egemenlik 
hakları kullanma anlamına geldiğini savunuyor (8). Von Liszt’e göre antlaşmanın 
açıkça ve sadece yönetim ve işgalden söz ediyor olması gerçeği ve aslında 
egemenliği kastetmiyor olmasına rağmen, önceki egemen gücün ismen var olan 
devamlılığı kavramı sonucunda ve buradaki sınırlamayla işgalcinin tam ve kapsamlı 
egemenliğinden bahsedilemez (9). Buna göre, von Liszt’in bakış açısıyla, egemenlik 
devredilmiştir. Strupp, sorunun ayrıntılarına girmeden, Kıbrıs’ın Büyük Britanya’ya 
devredilmesini, olasılıkla çözüm gerektiren bir durum olarak varsaymaktadır (10). Öte 
yandan Stockton, görüşleri sonuçta von Liszt ve Strupp ile örtüşse de, fazla derinlere 
inmeyip bir egemenlik devrinden ve Türkiye’nin egemenliğinin ismen devamlılığı ile 
“yönetimsel bir işgal”den söz etmektedir (11). Ancak, bu ismen egemenlik 
durumunun, onun “egemenliğinin gerçek anlamda parçalanması”nın önünü 
kapatmadığını ve Türk Sultan’ın elinde çok az bir egemenlik kalıntısı kaldığını ileri 
sürüyor (12). Bu bağlamda Stockton “yapmacıklı kiralamalar”dan söz eder ve ilgili 
Devlet’in ve onun halkının saygınlığını yitirmesini önlemek amacıyla bölgenin 
devredilmesi olayının üzerine bir perde çekilmeye çalışıldığını belirtir (13). Stockton 
böylece Westlake’in “egemenliğin gerçek anlamda parçalanması” ifadesiyle ortaya 
çıkan yaklaşımını benimsemiş olmaktadır. Bu yaklaşım, Sultan’ın Ada’da mevcut 
barışı devam ettirebilmek adına önceki haklarından sadece belirli bir payı elinde 
tuttuğu anlamına gelir – Westlake burada, elde kalan dış egemenliği ima etmektedir; 
bu arada Ada’da mevcut şeri mahkemeler mevcudiyetlerini sürdüreceklerdir (14). 
Bunun dışında, Westlake İngiliz Yüksek Komiseri’nin İngiltere Kraliyeti’nin vereceği 
izinlere bağlı olmak kaydıyla ve bir kavanin meclisi tavsiyeleri çerçevesinde yasalar 
ve yönetmelikler yapıp yayınlamaya veya bunları feshetmeye ve bunlarla Ada’yı 
yönetmeye yetkili olduğunu gözlemler (15). 

8.Bu yaklaşımla egemenliğin gerçeklere dayalı olarak ve aynı zamanda yasal 
biçimde ve hangi ölçülerde devredilmiş olduğu belirsizliğini korumaktadır. Bu eksiklik, 
1878 antlaşmalarının yasal niteliklerini geniş kapsamlı bir şekilde inceleyen Dendias 
tarafından geçiştirilmiştir. Ona göre antlaşmalar tahtındaki İngiliz egemenlik hakları 
imtiyazı her ne kadar bir sonuç koşuluna bağlı geçici bir tahsis olsa da herkesçe 
gayet iyi bilindiği şekliyle bu şartın hiçbir zaman için geçerli olmayacağı doğal 
karşılanmalıdır; yine de ‘dostlar alışverişte görsün’ kabilinden bir tutumla zevahirin 
kurtarılmasına çalışılmış ve sonuçta egemenlik yine Sultan’da kalmış, ancak bu 
sadece lafta kalmıştır (16). Dendias, ayrım gözetmeksizin 1878 antlaşmasına atıfta 
bulunan diğer yazarların aksine, 14 Ağustos 1878’de Tarabya’da (17) imzalanan ve 
Büyük Britanya’ya İngiltere Kraliçesi adına yasalar çıkarma ve Ada üzerinde belirli 
antlaşmaları sonuçlandırma yetkisini Bab-ı Âlî’yi işe karıştırmadan kendisine tanıyan 
ek maddeyi de ekleyerek olayı değerlendirmektedir (18). Bir başka yerde de, 
kuramsal olarak Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu’nda kaldığını, ancak Sultan’ın 
elindeki egemenliğin Büyük Britanya tarafında kullanılacağı yorumunu yapar. Sonuç 
olarak Kıbrıs’taki nüfusun uyrukluğunda bir değişiklik olmamış  -Osmanlı 
İmparatorluğu tebaası olarak kalmışlardı-  ve Türkiye ile imzalanan antlaşmaların 
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yasal etkisinin de olduğu kabul edilmişti. Yazar, von Liszt’i taklit ederek, sonuçta kılık 
değiştirmiş bir devretme olgusundan söz etmektedir. Ancak ve haklı olarak Dendias, 
von Liszt’in Büyük Britanya’nın egemenliği 1878 antlaşmaları sonucunda ele geçirdiği 
şeklindeki düşüncesini açıkça reddetmekte ve bu görüşün antlaşmaların metinlerinde 
yer alan hususlarla ters düştüğünü belirtmektedir (20). Dendias’a göre, Osmanlı’nın 
egemenliği Ada üzerindeki mevcudiyetini sürdürmektedir (21). Bununla birlikte, 
Dendias fiilen von Liszt’in analizleriyle aynı fikirde olduğunu belirtmekte, ancak 
antlaşmaların anlatım biçimine rağmen Büyük Britanya’nın ne olursa olsun Kıbrıs’ta 
herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmadan egemenliğini sürdürdüğünü öne 
sürmektedir (22). Osmanlı İmparatorluğu’nun devam etmekte olan egemenliğine 
karşın, egemen durumda olanın (yani Osmanlı İmparatorluğu’nun) Ada’nın (yetki 
tanınmış)  yönetimine katılması mümkün görülmemektedir (23). Egemenliğin 
mevcudiyeti ile uygulanışı arasındaki bu ayrım, 1937 yılında beşinci baskısı yapılan 
Hersch Lauterpacht’ın Oppenheim’s International Law adlı eserinde ele alınan, 
Bosna Hersek’in yönetiminin 1908 yılından itibaren Avusturya-Macaristan’a verilmesi 
ile ilişkilendirilebilir; ona göre Kıbrıs’ta da bir Devlet diğer Devlet’in egemenlik 
haklarını kullanmaktadır. “Nereden bakılırsa bakılsın” bölge, yasal olarak devreden 
Devlet’in elinde kalıyor olsa da, bir toprak parçasının devredilmesi (24) gerçekleşmiş 
oluyordu (25). Dolayısıyla, Storrs ve O’Brien’a göre, Kıbrıs’ın ismen Osmanlı 
İmparatorluğu’nun elinde tutuluyor olması varsayımı (26) ile Kıbrıs halkı Osmanlı 
İmparatorluğu uyrukları olarak kalırken, Kıbrıs da Büyük Britanya tarafından 
yönetiliyor olacaktı (27). Ve sonuçta, bu yazarlar 1878 antlaşmalarına göre Kıbrıs’ı 
İngiliz toprağı olarak görürlerken, onun yasal açıdan Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı 
kaldığı gerçeğini görmezden geliyorlardı (28). 

II.A.ii. Daha yeni metinlerle teyid 

9.Berber, devletler hukuku ile ilgili ders kitabının ikinci baskısında,	 Lauterpacht ve 
Dendias’ın  görüşlerini izler. “Ausnahmen von der Ausschliesslichkeit der 
Gebietshoheit” başlığı altında “faktische Ausübung der Gebietshoheit mit 
Zustimmung des juristischen  Gebietsherrn” konusunu işler; örneğin, yasal bölgesel 
egemenliğin rızasıyla bölgesel yargı yetkisinin gerçek anlamda kullanımı (29). 1878 
antlaşmaları tahtında Kıbrıs örneğinden yararlanarak, Bosna Hersek konusunda 
olduğu şekliyle, bölgesel yargı yetkisinin yasal olarak bir Devlet’in uhdesinde kalırken 
devreden Devlet’in rıza göstermesiyle bir başka Devlet tarafından uygulamaya 
konabileceğini söyler (30). Özetle, hayal ürünü kurgulamalarla sınırlandırılmış kısa 
ömürlü böyle düzenlemelerin, Avusturya-Macaristan tarafından Bosna Hersek’te 
olduğu şekliyle 1914 yılında İngiltere tarafından da Kıbrıs’ta aynen uygulandığı 
vurgulanmaktadır. 

10.Lauterpacht bu bağlamda, basitçe, mevzuata ilişkin yeterli gücün elde edilmesine 
olanak tanıyan ve siyasal açıdan uygunsuz görülen ve apaçık bir ilhak ile sağlanan 
“diplomasinin sade araçları”ndan söz eder; her ne kadar antlaşmalarla elde edilen bu 
tür düzenlemeler açıkça ilhak durumlarıyla ilişkisiz gibi görünseler de, genelde ilhaka 
giden yol için hizmet sağladıkları kabul edilir (31). 

11.Malanczuk, Türk adası Kıbrıs’ı (32) yönetmek üzere antlaşmalar tahtında kabul 
edilmiş haklardan söz eder, ancak antlaşmaların metinlerinde yer alan ifadeleri 
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yorumlamak istemez. Ancak İngiltere’nin “Bölge üzerindeki küçük haklar” başlığı 
altındaki rolünü sistematik olarak sınıflarken, açıkça İngiltere’nin Kıbrıs üzerindeki 
tam egemenliğinin tadını çıkarmasını açık seçik kabul etmez. Oppermann, Sultan’ın 
işgal ve yönetim izinlerini İngiltere’ye verirken, ilke olarak Türk egemenliğini 
(“yargılama gücünü”) teslim etmemiş olduğunu varsayar. Yukarıda sözü edilen 
hakların verilişinin, siyasal bakış açısıyla, Büyük Britanya’ya sunulan bir devretme 
olgusu olarak görülmesi gerektiğine işaret eder (33). “Devletler hukukuna göre” Türk 
egemenliğinin devam ediyor olmasına rağmen, Kıbrıs tüm kasıtlar ve amaçlar 
çerçevesinde bir İngiliz sömürgesi olarak kabul edilmelidir (34). Ancak bu gerçek, 
Kıbrıs’ta yaşayanların  Türk uyrukluğundan ayrılmalarını veya Türkiye’nin “Kıbrıs” ile 
ilgili antlaşmalardaki hükümlerinden feragat etmesini gerektirmez; bunun da ötesinde 
Kıbrıs, Türkiye’nin taraf olduğu 1911-1913 savaşlarında tarafsız devlet statüsünü 
korumuştur (35). Oppermann, Kıbrıs’ın “tam anlamıyla ilhak”ının 1914 yılındaki tek 
taraflı deklarasyona kadar gerçekleşmediğini söyleyerek bir sonuca ulaşır (36) ve bu 
deklarasyonun Büyük Britanya’nın savaştan önceki yasal durumuna bir değişiklik 
getirdiğini belirtir. Ancak Altuğ’un başlıca siyasal baskılar  altında devretme 
biçimindeki gözlemleri, belirsizliğini korumaktadır. İngiliz egemenlik haklarının ölçüleri 
sorununa girmeksizin sadece 4 haziran 1878 antlaşmasına atıfta bulunmakta ve şu 
nokta üzerinde durmaktadır: “Kıbrıs, Büyük Britanya’ya Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs 
üzerindeki haklarına halel gelmeme şartıyla bırakılacaktır” (37). Kohen, Kıbrıs’ı örnek 
göstererek, bir Devletin egemen güçlerini kullanmasıyla ilgili gerçek olasılıkla ya da 
bir bölge üzerinde egemenlik haklarına sahip olmaksızın bölgenin mutlak yetkilisi 
olma durumuyla ters düşen herhangi bir konunun olamayacağını söylüyor (38). 

II.A.iii. Sentez ve değerlendirme 

12. von Liszt, Kıbrıs’ın karşı karşıya kaldığı durumu, Devlet toprağının türetilmiş ele 
geçirilmesinin (ve böylece egemenlik) üstü kapalı bir şekli olarak algılaması, büyük 
ölçüde dışlanmasına yol açmıştır. Sadece Strupp yazılarında 1923 Lozan 
Antlaşması’nın sonucuna ileri bir tarih atfederek ve Büyük Britanya’ya egemenlik 
devredilmesi olayının daha önce gerçekleşmiş olduğu şeklinde bir düşünceyle (39) 
Kıbrıs’ın İngiltere’ye tahsis edilmiş olduğu biçiminde bir görüş açısı benimsemektedir 
(40). Diğer taraftan, o dönemin yazarlarının büyük çoğunluğu, Büyük Britanya’ya 
bölgesel yargı yetkisi imtiyazı tanınmış olmasını, Büyük Britanya’ya verilmiş olan 
Ada’yı işgal ve yönetme hakkının yasal açıdan bir devamı olarak görmektedirler (41). 
Bu görüşler, daha yakın zamanlardaki yazılarda da benimsenmiş ve uygun 
bulunmuştur. Yine de yazarlar dünyasının gözlemlerinin anlamlılığının sonuçta basit 
bir şekilde “1878 Antlaşması”na bağlı kalmış olduğunun önemini yadsımamak 
gerekir; ancak, bundan sonuçlar çıkarmaya çalışırlarken, taraflar arasındaki bunu 
izleyen diğer anlaşmaları göz önüne almadıklarını da unutmamalıyız (42). Sonuç 
olarak, belirtilen yorumlarda temel olarak hangi antlaşmanın şartlarının esas alınmış 
olduğu konusu belirsizliğini korumaktadır. 

13.Bu duruma rağmen, özellikle taraflar arasındaki ilkini izleyen anlaşmaların ışığında 
ve “işgal” ve “yönetim” terimlerinin karşılaştırmalı belirsizliğine rağmen, antlaşma 
taraflarının eğilimlerinin net bir görüntüsünü elde edebilmek mümkündür. Bu, 4 
Haziran 1878 tarihli antlaşmanın 14 Ağustos 1878’de Tarabya’da imzalanan ek 
maddesi ile doğrulu kesinleşen bir durumdur; bu maddede şöyle deniyordu: 
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Antlaşmanın Yüksek Tarafları arasında 1 Temmuz 1878 tarihli Ek’in I, II ve IV. 
Maddelerinin açık şartlarına önyargısız yaklaşılarak anlaşılmıştır ki, Majesteleri 
Osmanlı Sultanı, Kıbrıs Adası’nın İngiltere tarafından işgali ve yönetimi hususunu 
kararlaştırırken, böylece Kıbrıs’ı Majesteleri Kraliçe’ye vermiş ve devretmiş olurlar, 
işgal terimi ile ve bundan böyle Majesteleri Kraliçe adına İngiltere’ye Ada Hükümeti 
için Yasalar çıkarma ve Antlaşmalar yapma konusunda tam yetki verilmiş olup, Ticari 
ve Diplomatik ilişkiler ve işlemler de Bâb-ı Âli’nin denetiminden çıkarılmaktadır (43). 

14. Antlaşmanın tarafları, bu ek madde ile, lisan açısından çok açık bir ifade ile 
“kararlaştırırken ..... vermiş ve devretmiş” ibareleri sayesinde, “işgal” ve “yönetim” 
terimlerine gerçek bir yorum getirmiş oluyorlardı. Burada çok açık bir ifadeyle  
(“Yasalar çıkarma ve Antlaşmalar yapma yetkileri”) belirtilen husus, yasal yetkinin 
İngiliz Kraliyeti’ne devredilmesidir. Sözcükler, mevzuata ilişkin kapsamlı bir yetkiyi 
belirtmek için (“Yasalar ve Antlaşmalar yapma konusunda tam yetki”) kullanılmıştır. 

15. “işgal terimi ile ve bundan böyle” ibaresi, bu yetki verilmiş mevzuat güçlerine 
herhangi bir sınırlama getirmez, sadece 1878 Eki’nin koşullarıyla bağlantı sağlar (44). 
Bu koşul, antlaşmanın uygulanması döneminde hiçbir zaman için yürürlükte 
olmadığından (45), bu çalışma içinde rolü bulunmamaktadır. Aynı şekilde, “Ada 
Hükümeti için” ibaresi, İngilizler’in mevzuata ilişkin yetkilerinin kapsamına herhangi 
bir kısıtlama getirmez ancak tam olarak açık seçik değildir. Önce “Ada Hükümeti”, 
Sultan’a atıfta bulunmayı amaçlayan bir ifade olabilir  -“Hükümet” sözcüğüne büyük 
harfle başlanması, bu nedenle düşünülmüş olabilir; İngiliz Kraliyeti ibaresi de, 
Sultan’ın devam etmekte olan egemenliğinin altını çizmek için kanun koyucu rolü 
vurgulamaktadır. Ancak, 1878 antlaşması grubunun tümü sistematik olarak göz 
önüne alındığında, bu yorumun ortama uymadığı düşünülebilir; çünkü diğer şartlarda 
hep “Majesteleri Sultan” ya da “Bâb-ı Âli” kullanılmış, hiçbir zaman “Hükümet” 
denmemiştir. Bir başka bakış açısıyla “hükümet” (government) sözcüğünün bugün 
daha yaygın kullanıma sahip olan “yönetişim” (governance) sözcüğü anlamında 
kullanıldığı düşünülebilir ve bu kavramın yönetim/hükümet anlamına uygun yasama 
organını kastettiği kabul edilebilir. Ancak, bu yorumlardan hangisinin tercih edildiğini 
hesaba katmadan, İngiliz Kraliyeti’nin “tam yetki”si üzerinde hiçbir sınırlama 
olmadığını da kabul etmeliyiz. 

16. İngiltere’nin başlıca kanun çıkarma yetkilerinin kullanımına bir örnek de 1879 
yılında kapitülasyonların kaldırılmasıdır (46), aslında bu işlem sıradan yasa çıkarma 
çerçevesinde değil, daha ziyade idari kanallar yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Karar 
hakkında bilgi verilen Devletlerden hiç biri, İngiltere’nin bu konudaki mevzuat yetkisini 
sorgulamamışlardır. Konsolosluk ilişkilerinde de “tam yetki” imtiyazı sağlayan 
Tarabya ek madde antlaşmasının ışığında, bu konuda tartışmanın sürdürülebilirliği 
olanaksız görülmekteydi. 

17. Aynı zamanda, ilgili devletler kapitülasyonların kaldırılmasını tanımayı reddettiler 
ve prensip olarak İngiliz yönetiminin kesin bir çözüme bağlı olduğunu ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun egemenliğinin devam ettiği gerçeğini ileri sürerek yalnızca geçici 
bir durdurmayı kabullendiler (47). Kabul edilmelidir ki, bu konu İngiltere’nin devletler 
hukuku çerçevesindeki mevzuata ilişkin yetkisini sorgulamak olarak 
yorumlanmamalıdır (48), bunun yerine kapitülasyonların kaldırılmasının istisnai bir 
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durum olduğunun kabullenilmesi ve doğası gereği üçüncü devletlerin haklarına 
tecavüz ettiğinin de kabullenilmesi ve sonuçta onların iznine tabi olduğu konusunda 
hemfikir olunması gerekiyordu. 

18.Lindley, Büyük Britanya’nın herhangi bir tartışmaya mahal vermeksizin  yaptığı 
diğer mevzuata ilişkin güç uygulamalarına atıfta bulunur; örneğin İngiltere 
Parlamentosu 1911 tarihli Telif Hakları Yasası ile aynı zamanda 1911 tarihli Denizcilik 
Antlaşmaları Yasası bölgesel uygulamasını tanımlarken bunların Kıbrıs için de geçerli 
olduğunu belirtmişti. Her iki yasa da “onun koruması altındaki tüm bölgelere ve 
Kıbrıs’a da” uygulanacaktı (49). 

19. “koruması altındaki herhangi bölgeler” ibaresiyle birlikte Kıbrıs’ın önemine vurgu 
yapılması, basit bir açıklık getirme amacına dayanıyor gibi görünür, çünkü söz 
konusu yasalardan hiç biri Kıbrıs’a tanınmış özel bir durumu belirtmemektedir. 
Tümüyle anlamsal düzeyde Kıbrıs’a tanınan ayrıcalığın bir sebebinin de 1878 
antlaşmalarının Büyük Britanya’ya yalnızca bir destek vermekten öte anlam 
taşıdığının kabul edilmesidir. 

20.Özetlersek, benzer antlaşma şartlarının yokluğunda, 1878 antlaşmaları egemenlik 
devredilmesini kapsamadığı düşünülmelidir (50). Egemenliğin devredilmesi sorusu, 
aslında ikinci derecede öneme sahiptir. Her ne olursa olsun, antlaşma şartları 
üzerinde yapılacak ayrıntılı bir çalışma, 1878 antlaşmalar grubunun, bölgesel yargı 
yetkisi uygulama hakkı tanıdığını ve sonuçta Sultan’a sadece istisnai bazı güçlerin 
bırakıldığını ortaya çıkaracaktır. Bu, sonuç olarak, “çeşitli önemli haklar”ın Sultan’ın 
uhdesinde kalmış olma olasılığını ortadan kaldırmaz (51). Bu noktada, Sultan’ın 
hakları derinliğe incelenmeden, ek madde ile mevzuata ilişkin geniş çaplı güçlerin 
Büyük Britanya’ya devredilmiş olduğu hiçbir ölçüde açıklığa kavuşturulamaz. 
Örneğin, Lauterpacht ayrıca ek maddeye açıkça bir dokundurmayla, “bu 
düzenlemeyle devredilen yetki, mevzuata ilişkin tam gücü de kapsar ve aslında 
üçüncü Devletler bu hususu, Ada’daki kapitülasyonlardan doğan haklarının daha 
önce belirtilen ölçüde olduğu şeklinde kabul ederler” diye yazmıştır (52). Bu yüzden, 
1878 antlaşmaları sayesinde egemenlik, hukuken (de jure) Türkiye’nin elinde kalır; 
ancak uygulama bakımından, işgal ve yönetim için antlaşmaya ilişkin devir 
sayesinde, egemenlik hakları ilgi alanlarına da tahsis edilmiş oluyordu (53). 
Gördüğümüz gibi, yazarların yazdıklarında ağırlıklı olarak öne sürülen görüş budur 
(54). Ayrıca, 1 Temmuz 1878 tarihli fermanla istikrarlı biçimde ortaya konan şekliyle 
Sultan, bundan dolayı 1 Temmuz 1878 tarihli Ek’te ortaya konduğu haliyle, “söz 
konusu Hükümet (Büyük Britanya), Ada’yı geçici olarak sahiplenecektir” ve “söz 
konusu Ada’nın geçici yönetiminin söz konusu Hükümet’e devredilmesi, bir tedbir 
olarak varsayılmalıdır” buyurmaktadır (55). Üstelik, Padişah ile İngiliz müzakere 
temsilcisi Layard arasındaki 15 Temmuz 1878 tarihli yazışma bu açıklamaya 
herhangi bir değişiklik getirmez ve Padişah’ın 1878 antlaşmalar grubunda 
değişmeksizin muhafaza edilen egemenlik haklarını ileri sürer (56). Akıldan 
çıkarılmaması gerekir ki, bu yazışma, rastlantısal olarak, 14 Ağustos 1878 tarihli 
Tarabya ek maddesinden önce yapılmıştır ve bu yüzden antlaşma yorumu çerçevesi 
içinde ikinci derecede bir role sahiptir. 
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21. Bu arada belirtmek gereken bir husus da antlaşmalara ilişkin bu yorumlamaların, 
genellikle kullanılan sözcüklere dayanmakta olmasıdır; ondokuzuncu yüzyılın 
sonlarında hatta yirminci yüzyılın başlarında bile, yürürlükte olan devletler hukukunun 
yorumlanması hakkında, bugün geçerli devletler hukuku için yapılmış 1969 tarihli 
Antlaşmalar Yasası Hakkında Viyana Konvansiyonu’nun (VCLT) 31. Maddesi ve 
sonra gelen sayfaları gibi bağlayıcı nizamlar mevcut değildi (58). Bu belirsizliğe 
rağmen, herhangi bir şekilde anlaşma taraflarının eğilimleri ile olan ilişkisinde özellikli 
bir belirsizlik bulunsa da, üslup yorumlamasının uygunluğunun tartışmasız kabulü 
gerekir (59). Bu olayda anlaşma taraflarının eğilimleri ile üslup arasında herhangi bir 
çelişki olmadığını farz edelim, bu uyuşmazlığın yorumlamanın sonuçları üzerinde 
hiçbir etkisi yoktur. Aynı şekilde, bu olayda, daha sonraları genel anlamda tanınıp 
benimsenen hafif şüphe (in dubio mitius) doktrinine gerek yoktur, buna göre şüphe 
varsa, zorunluluk sahibi olduğuna inanılan taraf için daha az zahmetli yorum tercih 
edilir (60), burada buna gerek yok, çünkü açık seçik üslup herhangi bir şüpheye 
mahal bırakmamaktadır. 

22. Ancak, Büyük Britanya’ya devredilen mevzuata ilişkin güçlerin 1878 Eki’ndeki 
belirli şartlara bağlı olduğunu gözden uzak tutmamak gerekir. Gördüğümüz gibi, 14 
Ağustos ek maddesinde yer alan “işgal” ve “yönetim” ifadelerinin yorumuyla ilgili 
olarak anlaşma tarafları arasında varılan mutabakat, “1 Temmuz 1878 tarihli Ek’in I, II 
ve IV. Maddeleri açık hükümlerine önyargısız yaklaşılarak” şeklindedir. Bu ibare, bu 
nedenle ve daha ayrıntılı biçimde bir alt paragrafta ele alınacaktır.  

23.Diğer taraftan, kanun yapma gücünün işgal ve yönetim  imtiyazları yoluyla 
İngiltere’ye devredilmediği şeklinde bir görüş de sürdürülebilir olmayacaktır. Gerçekte 
bu tartışma, özde buradaki durumla benzerlik taşıyan, Bosna Hersek’in Avusturya-
Macaristan tarafından işgali ve yönetimine atıfta bulunularak üretilmiştir: örneğin 
Holtzendorff, Bosna Hersek’teki (Türk) topraklarının Avusturya-Macaristan tarafından 
işgalini ve yönetimi şartını içeren1878 Berlin Antlaşması temelinde Avusturya-
Macaristan’ın Bosna Hersek’te mahkemelerin düzenlenmesi ve zorunlu askerlik 
hizmeti ile ilgili olarak, devletler hukuku altında herhangi bir mevzuata ilişkin yetkisi 
olduğunu reddeder (61). Kıbrıs’taki yasal durum ile Bosna Hersek’teki arasındaki en 
önemli fark, yine de “işgal ve yönetim” ifadelerine güvenilir bir yorum getiren ve 
böylece mevzuata ilişkin yetkileri açıkça kabullenen, yukarıda belirtilen ek maddedir; 
1878 Berlin Antlaşmasında bu türden bir hüküm yoktur. Kabul edilebilir ki, 
Holtzendorff’un da sonuçta kabullendiği gibi, Bosna ve Hersek ile ilgili olarak 
Avusturya-Macaristan tarafından öne sürülen mevzuat fiilleri, diğer devletlerce de 
kabul görmüştür (62).   

II.B. İngiliz egemenlik davranış biçiminin anlamlı belirteçleri 

24.1878 tarihli Ek’in I. Maddesi, “Müslüman bir dinsel kurum olan Şer’i Mahkeme 
Ada’daki varlığını sürdürecek, yalnız ve sadece dinsel konularla ilgilenecek, Ada ’nın 
Müslüman nüfusunun meseleleri dışında hiçbir şeye bakmayacaktır” şartını 
getirmekteydi. Bu önce, Ek’in ortaya konduğu tarih itibariyle, dinsel konularla 
ilgilenecek Müslüman mahkemelerinin varlığını teyid ederken onların devam 
edeceğini de emretmekteydi. Üstelik bu mahkemelerin maddi hüküm alanı, nispeten 
ve kesin olmayarak 1dinsel konular” şeklinde açıklanmıştı; aynı zamanda kişisel 
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maddi hüküm alanı da Kıbrıs’ın Müslüman nüfusu ile sınırlanmıştı. Son olarak, dini 
mahkemelerin kendi maddi hüküm alanları içinde münhasır yargı hakkı ve yetkisi 
kullanmaları konusunda mutabık kalındı. 

25.Büyük Britanya tarafından egemenlik güçlerinin kullanılması konusu böylece 
özellikle dinsel konulardaki mahkemelerin düzenlenmesi ile sınırlamaya tabi 
olmaktadır. Bu bağlamda, hiç kuşkusuz olarak devamlılık düzeni için başlangıç 
noktası oluşturan mevcut yasal duruma atıf yapılmaktadır. Ancak, bu kurumsal unsur 
dışında, anlaşma taraflarının dinsel konular kavramının iyice anlaşılması ve bu 
konunun devletler hukuku düzeyinde tartışılması konusunda girişimde 
bulunulmamasını kabullendikleri anlaşılmaktadır. Bu husus, tarafların mutabakatlarını  
mevcut ulusal hukuk üzerine inşa etmeleri ve bunun mümkün olabilmesi durumunda, 
bu hukuka atıfta bulunarak, “dinsel konular” ifadesini bu bakımdan ele almalarını 
gerektirir. Böylece, ulusal hukuktaki dinsel konular kavramı ve aynı zamanda onun 
kurumsal dolaylı anlatımları, uluslararası boyuta kavuşturulmuş oluyordu. Her ikisi de 
Büyük Britanya’nın düzenlenmiş alanı için engel oluşturuyordu. Aslında dinsel 
konuların düzenlenmiş alanı, bir bakıma devamlılığın teminatıdır. 

26.Ek’in II. Maddesi daha sonra, “Türkiye’deki Vakıflar Kurulu”nun  -Evkaf- Ada’nın 
Müslüman halkından birisini, İngiliz yetkililerden oluşan bir delegasyonla birlikte, her 
gayrimenkulü, camilere ait arazileri ve vakıfları, mezarlıkları, Müslüman okullarını ve 
Kıbrıs’ta mevcut diğer dinsel kurum ve kuruluşları gözetip denetleyerek yönetmek 
amacıyla tayin edeceği hükmünü getirir. Bu koşul, sadece örgütsel bir düzenleme 
midir, yoksa mevcut sürekli hukukla ilgili olarak bir kere daha devamlılığın korunması 
mı ortaya konmaktadır? Bu koşul tam anlamıyla açık seçik değildir ve üslubundan 
dolayı, basitçe dinsel gayrimenkullerin yönetiminin düzenlenmesi ile ilgilidir. Yine de, 
imzalanma zamanındaki yasal durumla ilgili sabit bir atıftan, en azından ve bir 
dereceye kadar, bu gayrimenkule uydurulan ve halen 1 Temmuz 1878 itibariyle 
yürürlükte olan, söz konusu dinsel kuruluşlara ait (camiler vesaireye ait)  antlaşma 
şartlarından bir anlam çıkarılması mümkündür: eğer Büyük Britanya’nın amme yararı 
için bir vakıf arazisini istimlak etmesine izin verilirse (63), ve dolayısıyla vakıflarla ilgili 
ulusal hukukta değişiklik yapmaya kalkışırsa, bu durumda II. Madde olanak 
dahilindeki uygulanabilirliğini yitirmiş olacaktır. Ancak bu, devletler hukukundaki 
yorumlamanın yıllar öncesinden gelen ve antlaşma şartlarına saçma sapan şekilde 
açıklama getirmeye çalışacak herhangi bir anlama izin verilmez şeklindeki tanınmış 
kurala ters düşecektir (64). Her ne kadar kurala göre şüphe doğması durumunda, 
anlaşmaya taraf olan için en az sınırlayıcı sorumluluk gerektiren anlam seçilecekse 
de (ve bu durumda açıkça anlaşılamayan bir antlaşma şartının devletin yasal rejimi 
konusunda uygulamanın mümkün olan en geniş görüş açısıyla sorumluluk altına 
alınması ve yorumlanması gerekecektir) (65) aslında yine de aynı sonuca 
ulaşılacaktır. 

27.Bu durumda, Kıbrıs’ta yürürlükte olan Vakıflar Yasası, ilke olarak, Büyük Britanya 
tarafından 1878 tarihli Ek temelinde ele alınacaktır. Ancak, yasadaki herhangi bir 
değişiklik konusunda söz konusu iki koşulun ne ölçüde etkili olacağı konusu 
belirsizliğini korumaktadır. Ek’in gerçek metni, İngiliz egemenlik güçlerinin 
uygulanması açısından kesin sınırlar saptama konusunda pek de cömert değildir. 
Kurumsal unsurların devam eden mevcudiyeti üzerindeki ilk odak noktası, yasadaki 
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değişikliklere, bu unsurların mevcudiyetine etki yapılmadığı takdirde izin verilebileceği 
konusunda sonuç çıkarır; diğer taraftan dinsel konuların düzenlenmesine yapılacak 
ciddi müdahalelerin Ek’te yer almasına meyledilmemiştir. 

28.Son olarak, IV. Madde, Bâb-ı Âli’nin kendi takdirine bağlı olarak (“özgürce”), 
Osmanlı İmparatorluğu’na ve Devlet’e ait arazileri ve diğer gayrimenkulleri 
satabileceği şartını getirmektedir. Bu satışlardan elde edilecek gelirler, III. Madde 
tahtında Büyük Britanya tarafından ödenecek miktarın hesaplanmasında kullanılacak 
gelirlere dahil edilmemiştir. Buradan, Vakıflar’la ilişkili olarak egemenlik haklarının 
kullanımı ile ilgili herhangi bir elle tutulur gözle görülür şart çıkarılamaz. 

29.Burada özellikle Büyük Britanya, söz konusu Ek temelinde kendisine tanınan 
“Yasalar çıkarma ve Antlaşmalar yapma bakımından tam yetki” konusunda 
sınırlamalar olduğunu kabul etmiş olsa da, gerçekte İngiltere işgalden hemen sonra, 
Osmanlı Vakıflar Kanunu’nun ve uygulamalarının uygulama kapsamını incelemek 
amacıyla hatırı sayılır masraflara girmiştir (66). 

30.Sonuçta, söz konusu Ek’in başlıca uyarmalarının ardından, dönemin genel 
devletler hukukundan, Kıbrıs’taki İngiliz egemen davranışı ile ilgili herhangi bir 
belirteç çıkarılıp çıkarılamayacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu soru, bir yandan 
Büyük Britanya’nın Müslüman vakıflarına yaklaşımı ile öte yandan Ortodoks 
Kilisesi’nin arazileri ve gayrimenkullerine yaklaşımında uyguladığı farklılık açısından 
son derece ilginçtir. Eşit muamele ilkesi uygulanabilirliğini göz önünde tutma 
durumunda olanın, farklı dinsel gayrimenkullere eşit olmayan tarzda yaklaşımı, bu 
ilkenin ihlaline yol açar. Ancak, dönemin genel devletler hukukunda, ayrımcılığa 
yasaklama getiren herhangi bir husus bulunmamaktadır. Bu yüzden, Kıbrıs’taki İngiliz 
egemen davranışı için devletler hukuku tarafından konmuş taahhütlerin ancak söz 
konusu Ek’den elde edilebileceğinin kabul etmek gerekir. 

II.C. Devletler hukuku ışığında empoze edilen Devlet Onayıyla İşlenmiş Yasadışı 
Fillerin özellikleri 

II.C.i. Gerçek ve yasal arka plan 

31.Kıbrıs’ta İngiliz yönetimi döneminden önce de belirli türlerdeki arazilerin, her 
durumda kayıt altına alınması gerektiği kabul edilir. Bu durum, özellikle Osmanlı Arazi 
Mevzuatı’nda kütüğe kaydedilmeleri zorunlu olan mülk araziler için geçerlidir (67) 
(mülk, Osmanlı Arazi Mevzuatı’nın I. Maddesi’nde açıklandığı şekliyle Devlet’in 
hüküm ve tasarrufunda olan araziyi kasteder). Ada’nın tümünün envanteri ile 
birleştirilmiş taşınmaz mal mülkiyetinin kadastro kaydı, ilk kez İngiliz yönetiminde ele 
alınmıştır (68). İngilizler tarafından farkına varılan ve Limasol Bölgesi’ne odaklanan 
sistemin eksiklikleri, 1879 yılında Albay Warren tarafından açıklanmıştır: Kıbrıs’taki 
arazilerin tapuları, sınırlarının belirtilmesi açısından fazlasıyla belirsiz ve anlaşılmaz 
durumdaydılar ve halen de öyledirler ve her ne kadar ölçekler ve dönümler aynı 
şekilde belirtilmişse de, özellikle dönümler ile ilgili çok az belirteç bulunması 
nedeniyle bu ölçü hiçbir zaman tam bağlayıcı değildir; “sınırında bir tepe vardır” sözü, 
o yönde bir mile kadar uzanacak bir mesafeyi, “ekilmemiş bir tarlayla sınırdır” sözü 
ise en yakın komşuya bir metre kadar uzanmayı kastedebilmektedir (69). 
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32.Albay Warren ayrıca önemli miktarda arazinin dinsel vakıflara ve manastırlara ait 
olduğuna ve bunların “hayırseverlik ve yardım amaçlarıyla bu kuruluşlara verilmiş 
olduğuna inanıldığına” işaret ediyor (70). Yüzbaşı Inglis, Mağusa Bölgesi ile ilgili 
raporunda, arazi kayıtlarında (“Tapu defterleri”) suç teşkil eden değişiklikler yapılmış 
olduğuna ve düşüncesine göre bunların İngilizler’in gelmesinden hemen önce 
yapıldığına atıfta bulunur (71). Ayrıca, arazilerin özel işgali ve oralara yerleşmenin 
yaygın uygulaması sorununun kırsal kesimden nüfus (köylüler) tarafından, geçerli 
kurallarda hilecilik ve kanundaki boşluklardan yararlanma suretiyle yaratıldığını 
açıklar: “.... Sonuçta, sahip çıkılan ve ekili durumdaki arazilerin çok büyük bir 
bölümünün kayıt dışı olduğu görüldü. Ellerinde koçan olmayan çok sayıda köylü, 
arazilerin kendilerine miras yoluyla intikal ettiğini iddia ettiler” (72). Benzer sorunlar, 
Bay Young’ın Baf Bölgesi ile ilgili raporunda da yer almaktadır: Üzülerek belirtmeliyim 
ki, arazilerin tapuları tatmin edici durumda değildir. Geçen Aralık ayında eski Komiser 
ile birlikte oraya gidip köylülerin ellerindeki tapulardan kimin ne kadar araziye sahip 
olduğunu öğrenmeye çalıştık. Bunun umutsuz bir çalışma olduğunu farkettik tapular 
ile Vukuat defterleri arasında büyük çelişkiler vardı ve birçok arazi tapusuz 
durumdaydı... her yerde aynı durumla karşılaştık, halkın çoğunluğu tapularında 
gösterilenden daha fazla araziye sahip olduklarını iddia ediyorlardı” (73). 

Özetle, yeni bir arazi kayıt sisteminin “çok büyük bir lütuf” olacağını belirtiyordu. 

II.C.ii.   Devletler hukuku tahtında empoze edilen Devlet Onayıyla İşlenmiş 
Yasadışı Fillerin durum tespiti  

II.C.ii.a. Arazi etüdleri ve bir arazi tapu sicilinin ihdası 

33.Bu arka plan karşısında, öncelikle İngiliz arazi etüdlerinin ve kadastrolu bir arazi 
tapu sicilinin ortaya konmasının yasallığının durum tespitinin yapılması gerekir. 
İngilizler’in Kıbrıs’taki mevzuata ilişkin yetkilerinin kapsamına yönelik daha önceki 
gözlemler temelinde, devletler hukuku tahtında yapılacak itirazlar, ancak İngilizler 
tarafından yapılmış Devlet Onayıyla İşlenmiş Yasadışı Fillerin (ister yasamayla, ister 
yürütmeyle, isterse yargılamayla ilişkili), Ek’ten doğan önemli belirteçleri ihlal edip 
etmediğine bakılarak yapılabilir. Bu noktada, Ek tarafından Büyük Britanya’nın 
egemenlik haklarını uygulama konusunda konmuş engellerin hiçbirinin arazi etüdleri 
yapılması veya bir arazi tapu sicili ihdasını bariz bir şekilde  yasaklamadığı açıkça 
ortadadır. Gerçekte, egemenlik haklarının Tarabya ek maddesi (sonuç olarak sadece 
istisnai hakların Sultan’ın uhdesinde kaldığını belirtmekteydi) tahtında geniş kapsamlı 
olarak Büyük Britanya’ya verilmesinden yola çıkarak, esasen Büyük Britanya’nın bir 
tapu sicili ihdas etmesi ve arazi etüdleri yapması konusunda kanun koyucu olarak 
hareketini mümkün görmektedirler.   

34.Bu arada, İngiliz arazi yasalarına göre 1925 yılından önce gayrimenkullerin kayıt 
zorunluluğu olmamasına rağmen, Kıbrıs’ta kadastrolu bir arazi tapu sicili yapmaya 
girişmenin şaşırtıcı olduğunu bilmekte de yarar vardır. 1925 yılında Arazi Sicil Yasası 
çıkarıldıktan sonra belirli yasal işlemlerin tapu siciline kayıt zorunluğu getirilmiştir. 
Kabul etmek gerekir ki, tek başına bu gerçek, önceki gelişmeler kendi ülkesindeki 
yasal sistemin devletler hukukuna karşı gelmesi gibi bir durum yaratsa da Kıbrıs’taki 
İngiliz eylemine mazeret gösterme bakımından yeterli sebep değildir. Sonuç olarak, 
Devletler’in egemenlik güçlerini ellerinde bulundurdukları bölgelerdeki yetkilerini kendi 
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ülkelerindeki yetkilerine paralel olarak uygulamak zorunda olduklarını koşul olarak 
varsayma durumundayız, fakat bu tür bir zorunluluk, o dönemin devletler hukuku 
tarafından (ya da muhtemelen günümüzün devletler hukuku tarafından bile) 
sağlanamaz. En sonunda, Kıbrıs’taki gayrimenkul sicil kaydına yönelik bir sistem 
değişikliğinin kabul edilebilirliği, tamamen 1878 antlaşmaları tahtında verilen güçler 
temelinde belirlenmelidir ve konuyla ilişkili İngiliz arazi yasası, devletler hukuku ile 
ilgili bir değerlendirme için ölçüt olarak kullanılamaz. 

35.Bir arazi tapu sicili ihdası, eğer sonuçta, yürürlükte olan Vakıflar Yasası ile ilgili 
yukarıda sayılan teminatların devamlılığına müdahil duruma gelirse, devletler hukuku 
tahtında bir sorun yaratabilir. Büyük Britanya’nın yönetimi devralması sırasında 
Kıbrıs’ta mevcut yasal duruma göre	 dinsel bir vakıf (76) kurmak amacıyla 
düzenlenmiş bir vakfiye (75), Şer’i Mahkeme’de tutulan bir kayda geçirilmiş ve 
böylece dinsel mahkemenin kayıtlarında yer almıştır (77). Bundan başka, tapu sicil 
kaydına görünürde mülk arazisindekine benzemez şekilde bir giriş yapılmamıştır. 
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: dinsel mahkemelerin yetkisiyle ilgili olarak 
devamlılık konusunda devletler hukuku tarafından verilen teminat, bir vakıf arazisinin 
tapu sicil kaydına geçirilmesi ile dinsel mahkemelerin yetki alanına bir müdahale 
oluşturduğu için ihlal edilmiş olmaktadır (78). 

36.Bu sonuç, olaya kesin bir netice sağlamaz; ancak şöyle ki, tapu sicil kaydı sadece 
dinsel mahkemelerin yetkilerine ilişkin bir ekleme olup, onların yerine geçemeyeceği 
şartı yüzünden, prensip olarak bir tapu sicil kaydı ihdası, devamlılık halindeki 
varlıkları Ek ile teminat altına alınmış olan dinsel mahkemelerin yetkisini etkilemez. 
Daha önce de belirtildiği gibi, 1878 Eki, mevcut yasal duruma yönelik ve aynı 
zamanda Vakıflar Yasası’na etki yapabilecek değişiklikler yapmaktan sakınma 
konusunda bir zorunluk şartı getirmemiştir. Bir tapu sicil kaydı ihdası, Vakıflar Yasası 
ile doğrudan ve bu tür bir ilişki içinde değildir, ve gerçekte daha çok yorumcuların 
şikayet ettiği, gayrimenkuller arasındaki kesin olmayan sınırlara açıklık getirme 
gayretlerinden ve/veya çapraşık mülkiyet durumuna bir ölçüde şeffaflık sağlamak 
amacından kaynaklanmaktadır ve bu durum, sonuçta dinsel vakıfların da yararına 
olabilir. Ancak gözden uzak tutulmaması gereken gerçek, bu durumun dinsel 
vakıfların kayıtlarında ve tapu sicil kaydında potansiyel olarak aykırı girişler yapılması 
sonucu doğurabilecek olmasıdır. İngiliz yönetimi, tapu sicilindeki kayıtların güvenilir 
olduğunu varsayıyorsa, bu, dinsel konularda “ayrıcalıklı yargılama yetkisi”ne sahip 
(Ek’in I. Maddesi) dinsel mahkemelerin yetkisine bir müdahale olduğuna işaret eder. 
Bu bağlamda, İngiltere’nin Ek tahtındaki bazı görevlerini ihlal etmesi, her ne kadar 
görünüşte tapu sicil kaydı ihdası içinde değil, fakat sadece dinsel mahkemeler 
tarafından yapılmış girişlerdeki muhtemel sapmalardan doğmuşsa, bu ihlal, bu 
nedenle kabul edilmelidir. Arazi etüdlerinin bir tapu sicil kaydı oluşturmak için yapılan 
hazırlık çalışmaları olduğu düşünülürse, o takdirde mantıken Ek’de yer alan 
yükümlülüklerin ihlal edilmediği varsayılmalıdır. 

II.C.ii.b. Arazi tahsisleri 

37.Bu bildirinin yazarının tetkikine izin verilen belirli tapu sicil kaydı girişleri, vakıf 
arazisinin (arazi-i mevkufe) görünüşte özel şahıslara, farklı başlıklar (ölüm sonucu 
intikal, satın alma, uzun süreli yasal olmayan kullanım sonucunda ele geçirme, vb.) 
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altında devredilmiş olduğunu gösterir. Bu kayıt girişleri, bu girişlerin altında yatan 
işlemlerden dolayı, mülhak kategorisine ait vakıf arazisi tapularının da devredildiğini 
açığa çıkarmaktadır. Bu yüzden, aşağıda belirtilen gözlemler, mülhak vakfın 
devredilebilirliğini araştırarak sınırlandırılmıştır. Bu, özel şahıslarca bağışlanan 
gayrimenkuller ile özel dinsel amaçlar için kullanılacak gelirler ile ilgilidir (79). Mülhak 
vakıflar, uygulamada, bir kısmı din yararına, bir bölümü ise adı zikredilen bir şahıs 
veya şahıslar grubunun menfaati için kullanılmak ve bu yararlanmanın çeşitleri veya 
neye göre yapılacağı vakfeden tarafından belirtilmiş şekilde, özel şahıslar tarafından 
bırakılmış ya da devredilmiş gelirler olup, bunların yönetimi, dinsel makam tarafından 
tayin edilen bir görevlinin denetiminde olur (80). 

38.Vakıf arazisinin tahsisinin devletler hukukuna uygunluğunun aslının ortaya 
çıkarılması incelenmeden önce, hangi vakıf arazisinin mülhak kategori kapsamında 
ve gerçekte devredilebilir olup olmadığının etraflıca araştırılması gerekir, şayet 
mümkünse, bunun da 1878’de yürürlüğe konan şartlar çerçevesinde yapılması 
gerekecektir. Son olarak, 1878’den sonra Büyük Britanya tarafından oluşturulan 
yasal zeminlerin, vakıf arazisinin tahsisi açısından İngiltere’nin devletler hukuku 
mükellefiyetlerinin dinsel vakıflara ilişkin hususları ile uzlaştırılabilir olup olmadığını 
saptamak önemlidir. 

II.C.ii.b.i. Vakıf arazisinin devredilebilirliği hakkında 

39.Bir araziyi vakıf arazisine dönüştürmek, o araziyi Tanrı’nın malı haline getirmek 
demektir, böylece o arazi Tanrı’ya hizmet amacıyla ve insanların yararı için 
kullanılabilir (81). Genel kural gereği, vakfeyleyen yaşadığı süre içinde ve aynı 
zamanda mirasçıları onun ölümünden sonra bu vakfedişi yürürlükten kaldıramazlar 
ve şahsen söz konusu araziyi işgal edemezler (82). Vakıf arazisi, Padişah’ın 
tasarrufundan da muaftır (83). Sonuç olarak, vakıf arazisinin satılamayacağı, 
devredilemeyeceği ve miras olarak bırakılamayacağı şeklinde yasal bir sonuca 
ulaşırız (84). 

40.Mülhak vakıf, iki alt kategoriye ayrılır: bunlar İcar-ı Vahide (tek kiralama) ve 
İcareteyn (çifte ya da çoklu kiralama) (85), ikinci kategoride dinsel amaç arka planda 
kalmaktadır:  İcar-ı Vahide durumunda, belirlenmiş dinsel amaçlara ulaşıldığında, 
artakalan miktar vakfın yöneticisi ya da mirasçıları tarafından alıkonulabilir. İcareteyn, 
yalnızca arazinin satışıyla bağlantılı ismen dinsel bir görevle ilişkili vakıf arazisinin 
durumunu kapsar. Seager, bu alt görünüşü aşağıdaki örnekle açıklar: A, bir arazi 
parçasını B’ye satar. Bu satıştaki koşul, her yıl arazinin gelirinden ayrılacak 50 
kuruşun belirli bir günde yapılacak bir dua (mevlit, ya da hatim, veya başka bir tür 
ibadet) için kullanılacak olmasıdır. Bu yüzden arazi, iki türlü gelir gerçekleştirir: bir 
bölümü arazinin alınmasına ayrılan miktar, diğer bir bölümü de dinsel görevin yerine 
getirilmesi için kullanılacaktır –bu nedenle “çifte kiralama” olarak adlandırılmıştır (86). 

41.İcareteyn, temelde İcar-ı Vahide’den ayrılmakta, ölümle intikal uygulamasına yer 
vermemekte ve ayrıca satılabilme olanağı sağlamaktadır (87). Bu özellikler, İcar-ı 
Vahide’nin İcareteyn’e dönüştürülmesi şeklinde yaygın bir uygulamaya yol 
açmaktadır; bu uygulama, İngiliz yönetiminin başlamasından önce de, belirli ön 
koşulların yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyordu (88). Aslında, görünüşe göre ön 
koşulların yerine getirilmesi göreceli olarak mümkündü (89). Seager, mevcut yasal 
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durumu kısa ve öz olarak aşağıdaki şekilde açıklar: İcar-ı Vahide’ye tabi gayrimenkul 
hiçbir şekilde doğrudan satılamaz, sadece İcar-ı Vahide’den İcareteyn’e 
dönüştürülebilir. İcareteyn haline geldiğinde satılabilir ancak vakıf özelliğini yitirmez 
ve her zaman Mevkufe olarak kaydedilir; bu oluşumun nedeni, mirasçılarının 
başarısızlığı halinde tekrar İcar-ı Vahide haline dönebilmesidir (90). 

42.Bu, bizleri aşağıdaki ara sonuca yöneltir: vakıf arazisi satılamaz ve yasal yollarla 
devredilemez. Ancak bu koşul, mülhak vakıfların bir alt kategorisi olan İcareteyn 
kategorisine uygulanmaz: bu kategori kapsamındaki vakıf arazisi satış bakımından 
herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir ve ayrıca miras bırakılabilir. Bu durumda belirsiz 
kalan tek nokta Osmanlı Arazi Mevzuatı anlamı içinde vakıf arazisinin 
devredilmesinden tam olarak ne anlaşılacağıdır. Olasılığın biri, vakıf arazisi 
mülkiyetinin devredilmesi, diğeri ise mülkiyet ile yakın anlama sahip sadece kullanma 
hakkının, bu itibarla vakıf mülkiyetinin hiçbir kuşkuya mahal bırakmaksızın 
devredilmesidir. Buradan, İcareteyn’in vakıf karakterini hiçbir zaman için yitirmediğini 
düşünerek, İcareteyn için sadece kullanma hakkının devredilebileceği, ancak 
mülkiyetin söz konusu olamayacağı şeklinde bir sonuca varabiliriz. 

43.Bunun sonucu olarak, arazi tapu sicil kayıtlarında mevcut ve oradan çıkarılarak bu 
bildirinin yazarının yararlanmasına sunulan mülhak vakıflara ilişkin işlemlerin özellikle 
miras, satış  ve “tapu değiş tokuşu” olduğu kabul edilmeli (91) ve eğer vakıf arazisinin 
mülkiyeti devredilmişse, Osmanlı Arazi Mevzuatı’na uygun olup olmadıklarına 
bakılmalıdır. Ek temelinde, Büyük Britanya’nın devletler hukukundaki mükellefiyetleri 
açısından Müslüman mahkemelerin faaliyet alanı içindeki “dinsel konular”a ciddi bir 
müdahale olduğu konusu derinliğine ele alınmalı ve aynı zamanda vakıf mal 
varlığının Türkiye’deki Evkaf İdare Heyeti’nin koruması altında  yönetilmesi 
hususunun göz ardı edilmemesi gerekir. Miras yoluyla intikal, satış ve “tapu değiş 
tokuşu” temelinde vakıf arazisi mülkiyeti ile ilgili tapu sicil kaydı girişleri ve vakıf 
arazisi devredilebilirliğinin ilişkili (anlaşılan) onaylaması, deyim yerindeyse dinsel 
vakıfların temelinin yitirilmesine neden olmaktadır. Sonuçta bu, dinsel makamlar ve 
mahkemelere tanınmış yetki alanına yönelik büyük çaplı bir fuzuli, işgal anlamına 
gelmektedir. Buradan bir sonuç çıkarmak gerekirse, Ek’in I. ve II. Maadeleri’nde yer 
alan önemli devamlılık teminatı ihlal edilmiş olmaktadır. Ek tahtındaki bu 
mükellefiyetler ihlali Büyük Britanya’ya atfedilebilir, prensip olarak bunun İngiliz tapu 
sicili yetkilileri veya kanun koyma yetkisi ya da Ek’in II. Maddesi muvacehesinde tayin 
edilmiş, vakıfların ihmal suçları olup olmadığını denetleyen gözlemciler  tarafından 
yapılmış olması hiç fark etmez. 

44.Ancak, kaale alınmalıdır ki, son durumdaki atıfta bulunabilmeye olanak sağlayan 
konu, Ek’in II. Maddesi temelinde biraz karmaşıktır; çünkü burada Türkiye’deki Evkaf 
İdare Heyeti tarafından tayin edilmiş Müslüman ahali temsilcisi, İngiliz makamları 
tarafından tayin edilen bir delege ile “birlikte çalışacak”tır. Bu nedenle, bu eşit oranda 
sorumluluk sahibi makamın herhangi bir eylemi ya da ihmali, doğrudan ve tek başına 
Büyük Britanya’ya atfedilemez. Ancak bu kuşkular, 30 Kasım 1915 tarihli vakıfların 
yönetilmesiyle ilgili reorganizasyona ait düzenlemelerin devreye girmesiyle ortadan 
kalkmıştır, bu düzenleme (1915 Konseyi’nde Kıbrıs Müslüman Dinsel 
Gayrimenkulleri’ne İlişkin Emirname’nin I. Maddesi) “Kıbrıs Yüksek Komiseri”ne 
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vakıfların denetlenmesi hak ve yetkisini bahşediyor ve “denetleyiciler”i fiilen (de facto) 
İngiliz Devlet makamları duruma getiriyordu. 

II.C.ii.b.ii. Vakıf arazisiniuzun süreli kurallara aykırı kullanım yoluyla ele geçirme 
olasılığı 

45.1886 tarihli Taşınmaz Mal Sınırlama Yasası’nın (92) 5. Maddesi, vakıfların vakfa 
ait gayrimenkulleri işgal eden üçüncü taraflara yönelik yaptırım haklarını 
düzenlemektedir: bu tür vakıfların yöneticileri, dinsel vakıfların gayrimenkulleri konusu 
ile ilgili özel bir kanun yapılıncaya kadar –bir makam ya da kayıt olmasa da- 
gayrimenkulü zararına işgal eden şahıslar aleyhine zaman aşımı süresinin sona 
ermesinden önce, harekete geçme hakkına sahip olacaklardır. 

46.Buradan anlaşıldığı kadarıyla, dinsel vakıfların yöneticileri, “zaman aşımı 
süresi”nin dolmasını beklemeden harekete geçme olanağına kavuşmuş oluyorlardı. 
“Zaman aşımı” terimi, hem kısıtlamayı hem de (“kazandırıcı zaman aşımı”nın 
kısaltması) uzun süreli kurala aykırı kullanım yoluyla kazanımı belirtir. Bunun anlamı, 
yoruma bağlı kalarak, yöneticilerin, ya kısıtlama süresi ya da uzun süreli kurallara 
aykırı edinim süresi sona erdiğinde üçüncü taraflar aleyhine girişimde bulunma 
haklarının durdurulacağıdır. İfadeyi kısıtlama süresi olarak yorumlama daha doğal ise 
de bu, halen gayrimenkulü işgal eden üçüncü taraflar aleyhine öne sürülen iddiaların, 
verilen sürenin sona ermesinden sonra yasal olarak sürdürülemeyeceği anlamına 
gelir. “Zaman aşımı” terimi, uzun süreli kurala aykırı kullanımdan doğan edinime 
nazaran hangi zaman diliminin kullanılması gerektiği bakımından İngiliz yönetiminden 
önceki Osmanlı Arazi Mevzuatı’nda da görülür. 

47.Efendi, aşağıdaki örneği vermektedir: Bir kişi, bir İcareteyn vakıf arazisini, yasal bir 
mazereti olmaksızın belirtilen süre zarfında sessizliğini koruyan bir başka kişinin 
bilgisi dahilinde 15 yıllığına sahiplenirse, bu ikinci kişi herhangi bir girişimde 
bulunduğunda, bu gayrimenkulü İcareteyn olarak o zamandan önce sahiplendiğini 
iddia ederse, girişimi reddedilir (93).		

Uzun süreli kurala aykırı kullanımdan doğan edinimler, Osmanlı Arazi Mevzuatı’nda 
herhangi bir bilimsel incelemeye tabi tutulmamışlardır; sonuç olarak bu, bir vakıf 
arazisinin uzun süreli kurala aykırı kullanımdan doğan ediniminin Osmanlı hukukunda 
göz önüne alınmadığını gösterir. Burada sunulan örnekten de görüldüğü gibi, uzun 
süreli kurala aykırı kullanımdan doğan edinim sayesinde sadece bir kullanım hakkı 
söz konusu olacaktır. 

48.1907 tarihli, 12 Sayılı Yasa’nın 29. Maddesi’nin 1. paragrafı, on yıllık itiraz 
edilmeyen işgalden sonra, bir vakıf arazisine (arazi-i mevkufe) özgün tapu ile kayıt 
yapıldığını belirtir. Bunun usul hukukunda bir kısıtlama süresini standartlaştırmaya 
yönelik olduğu düşünüldüğünde, bu yeni düzenleme Osmanlı Arazi Mevzuatı’na ve 
Efendi’nin açıklamalarına yakın kural ile bir farklılık göstermeyecektir. Öte yandan, 
uzun süreli kurala aykırı kullanım sonucunda mülkiyet edinimi olasılığı, büyük 
ihtimalle 12 Sayılı Yasa’nın 29. Maddesi’nin 1. Paragrafında yer almamaktadır. 

49.1958 ve 1960 yıllarına ait mahkeme kararları, İcareteyn ve İcar-ı Vahide arasında  
ayrım yapan “uzun süreli kurala aykırı kullanım sonucu edinim” olasılığına açık seçik 
bir sınırlama yorumu getirmiştir. “Uzun süreli kurala aykırı kullanım sonucu edinim” 
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olasılığı, her ne kadar İcareteyn bakımından kabul görüyor olsa da, İcar-ı Vahide 
yönünden açıkça inkar edilmiştir: “Ve işte şimdi en önemli soru ortaya çıkıyor: Bu 
türden bir gayrimenkulün (örneğin İcar-ı Vahide), (davaya konu olan), bu davada 
kanıtlandığı şekli ve davacının ediniminin koşulları ve durumları ile 50 yıldan uzun bir 
süre için edinimi, bu türden bir edinimin ebedileştirilmesi  yönünde, menfi tespit 
kararına konu olabilecek yasal bir hak yaratır mı? Bu sorunun cevabının, etkisi 
sahipliği elinde tutanlar için önemli bir zorluk oluşturarak sonuçlanacak biçimde 
olumsuz olması gerektiğine inanıyoruz (94). Kıbrıs Yüksek Mahkemesi de, aynı dava 
için baktığı temyiz yargılamasında şu varsayımdan hareket etmiştir: “bu davadaki 
esas konu, sorgulanan vakıf gayrimenkulünün hangi kategoriye ait olduğunun 
kesinleştirilmesi” (95) olup, uzun süreli kurala aykırı kullanım sonucu edinim olasılığı 
üzerine hüküm verebilmek için, bir alt mahkemeden gelen kararın sonuçlarını da göz 
önüne almak gerekir (96). Yüksek Mahkeme, İcareteyn için “uzun süreli kurala aykırı 
kullanım sonucu edinim” olasılığı ile ilgili yorum yapmamış, tartışma konusu olan 
arazinin “İcareteynli Vakıf” olarak görülemeyeceği ve bu nedenle bu kategori 
üzerinde tartışmanın yersiz olduğuna karar vermiştir (97).  

50.Bildirinin yazarının incelemesine sunulan tapu sicil kaydı girişleri açıkça 
göstermiştir ki, uzun süreli kurala aykırı kullanım sonucu edinim ile ilişkili girişlerin 
(“zaman aşımı”), yapıldığı konusunda kuşku yoktur. Bu yüzden, bu uygulamanın 
İngiliz egemenlik haklarının kullanımı konusundaki önemli belirteçlerle ne ölçüde 
istikrarlı olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. 

51.Tapu sicil kaydındaki girişlerin vakıf arazisi mülkiyetinden söz ettiği yerlerde 
Müslüman mahkemelerinin ihtiyarında olan “dinsel konular”a bir müdahale yapıldığını 
varsaymak ve aynı zamanda “Türkiye’deki Evkaf İdare Heyeti”nin himayesi altındaki 
vakıf değerlerinin yönetiminde özellikle dinsel vakıflar sisteminin sonuç olarak köklü 
biçimde değiştirilmiş olduğunu görmek, mantıklı olacaktır. Sonuç, dinsel vakıflara ait 
değerlerin mülkiyet durumunda oluşacak potansiyel bir değişim olmakla birlikte, 
dinsel makamlar ve mahkemelerin yetkilerine de etki yapacaktır. Ek’in I. ve II. 
Maddelerinde yer alan başlıca devamlılık teminatlarının ihlalinin de bu nedenle göz 
önünde tutulması gerekir. 

II.D. Aykırı devletler hukukunun yasal sonuçları hakkında 

52.Aşağıda, devletler hukuku konusundaki yerleşmiş ihlallerin yasal sonuçları genel 
hatlarıyla özetlenecektir. Kararname ya da yasa uygulaması içeren ve antlaşmayla 
kabul edilmiş yasal yetkinin çiğnenmesiyle ortaya çıkmış devletler hukuku ihlali, 
yasalaştırılmış kanunun otomatik olarak feshedilmesi anlamına gelmez. Ayrıca 
devletler hukuku tahtında ulusal bir yasanın feshini gerektiren herhangi bir süreç 
mevcut değildir. Bunun yerine, devletler hukuku bakış açısıyla, antlaşmayla kabul 
edilmiş yetkini çiğnenmesinin antlaşma şartlarının ihlali olarak yorumlanması gerekir 
(98) –konu, ihlalin devletler hukuku (yasal olmayan bölge devri örneğinde olduğu 
gibi) ile mi yoksa ulusal hukuk ile ilgili bir girişimin ihlali mi olduğu noktasına 
indirgenmez (99). Uluslararası bir antlaşmanın şartlarının ihlali, ihlalde bulunan 
Devletin sorumluluğuna yüklenebilir mi sorusu önem kazanacaktır. Bu yüzden, 
devletler hukuku tahtında mağdur Devlete ait bir hakkın ihlali (ilk iddia), ilke olarak 
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ikinci bir hakkın (ikinci iddia) oluşturulmasına yol açar ve bu da bir onarım 
mükellefiyeti doğurur (100). 

53.Chorzow Fabrikası davasında Uluslararası Sürekli Hukuk Mahkemesi (PCIJ), 
onarmanın uluslararası hukukun ihlali ile ilgili sonuçların tamamını mümkün olan 
ölçüde ortadan kaldırması gerektiğini belirterek bu ilkeyi açıklığa kavuştururken, 
konunun mali hasarların tazminiyle sınırlı olamayacağını da karara bağlamıştır: ... 
Onarma, yasadışı eylemin tüm sonuçlarını mümkün olabildiğince ortadan kaldırmalı 
ve önceden var olan durumu, bu eylem hiçbir zaman olmamış gibi yeniden ve tüm 
olasılıklarıyla yeniden tesis edebilmelidir. Aynen eski durumuna getirme veya eğer bu 
mümkün değilse aynen eski durumuna getirmenin mal olacağı miktarda ödeme; eğer 
gerekirse ödül, kalıcı zarar ziyan ve kayıpların aynen eski durumuna getirme ya da 
onun yerine ödeme ile karşılanması gibi ilkeler, devletler hukukuna aykırı eylem 
karşılığında ödenecek tazminatın belirlenmesinde göz önüne alınacak kıstaslardır 
(101).  

54.Eski haline getirmenin (restitutio in integrum) mümkün olmadığı veya meydana 
gelmiş hasarları tamamen ortadan kaldırmadığı durumlarda, tazminat ödenmelidir. 
Maddi olmayan hasarlar için, uluslararası bir mahkeme tarafından devletler 
hukukunun ihlali beyanının da mevcut olduğu durumlarda, yasal tashih (düzeltme) 
sağlanmalıdır (102). Bu genel ilkelerin Kıbrıs’taki duruma uygulanması halinde ortaya 
çıkacak manzara şöyle olacaktır: Büyük Britanya, artık Kıbrıs’ta egemenlik hakları 
kalmamış olduğundan, daha önce mevcut durumu geri getirmesi konusunda 
zorlanamayacaktır. Dolayısıyla, ilke olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun devamı 
durumundaki Türkiye tazminat ya da devletler hukukunun ihlalinin düzeltilmesini talep 
etmek açısından tek seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Zamanlararası durum 
ilkesine (tempus regis actum) göre önemli talep gereksinimleri için yetkili olarak o 
dönemin devletler hukukuna başvurmalıdır (özellikle devletler hukukuna bir ihlal 
olduğunun belirtilmesi durumunda) halbuki bir taleple ilgili uygulamanın yürürlükte 
olan yasaya bağlı olması gerekir (103). 

55.Ancak, devletler hukukunun ihlali nedeniyle ortaya çıkan taleplerin rıza gösterme 
yüzünden zaten kaybolmuş olduklarını da akılda tutmak gerekir. Bunun, bir karşı 
çıkmanın beklendiği durumlara rağmen nitelikli sessiz kalma olarak anlaşılması 
gerekir; herhangi bir karşı çıkış olmaması sonucunda ihlalde bulunan Devlet’in 
reddettiği mağdur Devlet’e ait herhangi bir hak ortadan kalkabilir (104). Bu bağlamda 
özellikle ilgi çeken nokta, Padişah’ın Kıbrıs’ın yönetim ve işgal için Büyük Britanya’ya 
verilmesini kabul ve tasdik eden 1 Temmuz 1878 tarihli fermanıyla,  tebalarına 
“Padişahlık takdir ve tensiplerime aykırı hiçbir hareket veya eylem yapılmaması 
konusunda dikkat edilmesi”ni emretmesi gerçeğidir (105). Açıkça, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda vakıfların çok açık bir şekilde önemli oldukları düşünüldüğünde 
beklenmesine karşın, 1878 antlaşmaları yürürlükte olduğu süre boyunca, devletler 
hukukuna yönelik İngiliz ihlallerine karşı hiçbir zaman için hiçbir karşı çıkma 
olmamıştır. 

56.Ancak, ne olursa olsun, vakıf arazisinin uzun süreli kurala aykırı kullanım sonucu 
edinimi olanağının ortaya konmasının, biraz gizli biçimde ve yasanın sistematikleri 
göz önüne alındığında tamamen beklenmedik şekilde şart koşularak, 12 Sayılı 
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Yasa’ya göre yapıldığını hatırlamak gerekir (“Muhtelif” başlığı altındaki suçlamalarla 
ilgili kurallarla birlikte yer almıştır). Bu bakımdan, aşırı katı bir standardı uygulama 
olanağı yoktur. Dinsel makamların ve mahkemelerin yetkilerini potansiyel olarak 
ortadan kaldıran tapu kayıtları konusuna bakıldığında, rıza gösterme varsayımı, diğer 
taraftan daha bariz olarak ortaya çıkacaktır. Yine de en sonunda Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tepkilerinin kesin analizi ile durumun açıkça görülebilmesi ancak 
mümkün olabilecektir ve bu durum için Kıbrıs ve Türkiye’deki arşivlerde bulunan 
belgelerin etraflıca tetkiki gerekecektir.  

57.Şu veya bu şekilde, mali talepler konusunda belirgin bir haklardan vazgeçme 
durumu ancak Kıbrıs’taki sömürge yöneticisi ile Doktor Küçük ve Rauf Denktaş 
arasındaki yazışmalar sayesinde anlaşılabilir. 1960 tarihli Kıbrıs Anayasası’nın U Eki 
içinde aynen yer alan İngiliz yöneticinin mektubu 3 numaralı konuda şu görüşlere yer 
vermiştir: Evkaf Yüksek Meclisi de dahil olmak üzere Türk toplumunun, Birleşik 
Krallık Hükümeti’nden veya Kıbrıs Sömürgesi Hükümeti’nden, gerek Kıbrıs yönetimi 
gerekse kurulmakta olan Kıbrıs Cumhuriyeti dolayısıyla kaynaklanan ya da 
kaynaklanmış gibi görünen maddi taleplerde bulunamayacağı veya bunun dışında 
Türk toplumu olarak ya da onun adına bu tür taleplerde bulunamayacağı hususunda  
ayrıca sizin teyidinizi talep ederim. 

Doktor Küçük ve Rauf Denktaş yazılı bir cevapla bu mektubun  alındığını belirttiler ve 
bu cevapla talep edildiği şekilde ve belirgin bir biçimde haklardan vazgeçtiklerini teyid 
ettiler. Bu mektuplaşmayı çerçeveleyen koşulların kesinlikle ve tam olarak açıklığa 
kavuşturulmadığı gerçeği yanında  -Rauf Denktaş’ın el yazısıyla yazılmış vakıfların 
varlıklarıyla bağlantılı taleplere ilişkin bir ön koşulun varlığıyla ilgili sorular ve 
tartışmalar da ortadadır-  devletler hukukuyla ilişkili bir anlaşmanın varlığını 
kabullenmenin ne derecede mümkün olabileceği konusunda genel bir soru ortaya 
çıkmaktadır.  

58.Bu durumda, devletler hukuku tahtında bir antlaşmanın gerçekleşmesi için ön 
koşul olan devletler hukuku öznelliğinin “Türk toplumu”ndaki eksikliği ile ilgili kuşkular 
doğar (106). Her ne kadar ilke olarak mevcut durumun, devletler hukuku amaçları için 
bir anlaşmayı temsil ettiği varsayılsa da, imza sahiplerinin “Evkaf Yüksek Meclisi”ni 
ve aynı zamanda Türk toplumunu temsil yetkilerinin kapsamı konusunda da bir soru 
oluşacaktır. Bu soru üzerindeki ayrıntılı tartışmayı bir tarafa bıraksak da VCLT’nin 7. 
Maddesi’nin, uluslararası antlaşmaların sonuçlandırılması konusunda eksiksiz 
yetkilerin temsilini gerektirdiğinin göz ardı edilmemesi lazımdır  -buradaki şart, 
özellikle Devlet başkanları, hükümet başkanları ve dışişleri bakanları gibi Devlet 
görevlilerini kasteder. Bununla birlikte söz konusu mektupla ilgili çok daha esaslı bir 
sorun bulunuyor; her ne kadar imza sahiplerinin  “Evkaf Yüksek Meclisi”ni ve 
Kıbrıs’taki Türk toplumunu temsil yetkisine sahip oldukları varsayılsa da Doktor 
Küçük ve Rauf Denktaş’ın gerçekte bu amaçla Osmanlı İmparatorluğu’nun ve onun 
devamı olan Türkiye’nin haklarından feragat etme konusunda yetkili kılındıklarını 
kanıtlayacak hiçbir husus yoktur. Bütün olan bitenlerden sonra, Türkiye’nin haklarına 
tecavüz edilmiş olmaktadır. Sonuç olarak, sadece Türkiye tarafından murahhas 
olarak yetkilendirilmiş kişiler, tazminat taleplerinden vazgeçme konusunda geçerli bir 
konuma sahip olmalıdır. 
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59.Yukarıda belirtilenlerin ışığında, her ne kadar mektuplaşma çevresindeki kesin 
koşullar ve olaylar hakkında bilgi sahibi olunmasa da, mektuplaşma, devletler hukuku 
tahtında bağlayıcı etkisi olmayan basit bir siyasi niyet beyanı olarak nitelendirilemez. 

60.Son olarak, sınırlı sorumluluk sorunu şu şekle bürünmüştür: devletler hukukunda 
ulusal hukukta bilindiği şekilde sınırlı sorumluluk dönemleri olmadığından bu, koşullar 
talepte bulunmaya yetkili tarafın talebinden vazgeçmesi ve böylece “eylemsizlik 
yüzünden kendi eylemi vasıtasıyla hakkı iskat ve iptal edilmiş” duruma düşmesi 
sonucuna izin vermişse, sınırlı sorumluluğun oluşmasını önlemez (107). Bir kere ilke 
olarak yasal ihlal üzerinden geçmiş olan fazlasıyla uzun zaman, devletler hukuku 
tahtında bir sınırlı sorumluluğun oluşmasına yol açar. Ancak, yine de kesin bir 
değerlendirme, daha ileri gerçeklere dayanan bilgiye tabi olacaktır. 

 Bir Önceki Bölüm Bir Sonraki Bölüm 

 

III. 1914 tarihli tek taraflı bildirge 
61.Kral V. George, 5 Kasım 1914 tarihinde “Kraliyet Konseyi tarafından Kral’ın onayı 
ile alınan karar” ile Kıbrıs’ın ilhakını bildiren “konsey kararı”nı açıkladı, buna göre 
Kıbrıs, o tarihten itibaren “Majestelerinin Sömürgeleri’nin bir parçası haline geliyordu 
(bildirgenin I. geçerli bölümü ile kıyaslayınız) (108). Bununla birlikte Kıbrıs, ancak 
1925 yılında  resmi olarak İngiliz Kraliyet Sömürgesi haline gelmiştir (109). 

62. Tek taraflı bir ilhakın 1878 antlaşmalarına ters düşeceğini söylemeye gerek yok, 
tahminimizce ilhakın amacı, burada gördüğümüz şekliyle egemenliğin (“ilhak edilecek 
ve Majestelerinin Sömürgeleri’nin bir parçası haline gelecektir”) 1878 antlaşmaları 
temelinde, ilke olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun uhdesinde kalmış olmasıdır. Ancak, 
Büyük Britanya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki savaşın antlaşmaların 
temellerini ortadan kaldırmış olduğunu ve bunun sonucunda söz konusu 
antlaşmaların durma noktasına geldiğini görmek ve bu yüzden 1914’den itibaren 
geçerli olan Büyük Britanya davranışını devletler hukuku açısından kabul edilebilir bir 
kriter olarak değerlendirmek de mümkündür. Bu yüzden ilhakın yasal etkisi ile ilgili 
soruyu genel devletler hukuku bakış açısıyla cevaplamak gerekir. Devletler hukuku 
ile ters düştüğü kabul edilirse, devletler hukuku tahtındaki sonuçların Vakıflar 
Mevzuatı’na etki eden ilgili yasal eylemler açısından belirlenmesi gerekir. Başlangıç 
noktası, her halükarda Büyük Britanya’nın “ilhak” hareketinin devletler hukuku içinde 
sınıflandırılmasıdır. 

III.A. Tek taraflı 1914 bildirgesinin devletler hukuku içinde sınıflandırılması 

63.Kıbrıs’ın Büyük Britanya tarafından “ilhak”ını devletler hukuku içinde 
sınıflandırmak o kadar da kolay değildir. Akılda tutulması gereken ilk şey, günümüzde 
geçerli olan anlayışa göre bu terimin bir toprak parçasının güç kullanılması yoluyla 
ele geçirilmesi anlamına geldiğidir (110). Bu yorum, o devirde uygulanan ve ilhak 
amacıyla güç kullanılması yoluyla ele geçirme anlamını da kapsayan yorumla  büyük 
ölçüde örtüşmekte fakat aynı zamanda ilhak anlamında güç kullanımıyla işgali 
izleyen resmi bir eylem anlamını da taşımaktadır (111). Bununla birlikte Kıbrıs 
olayında Ada, Büyük Britanya tarafından yaklaşık 40 yıl boyunca “barışçı biçimde 
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işgal” edilmiştir; bu yüzden bölgesel yargı yetkisi elde etmek için güç kullanarak 
Kıbrıs’ı ele geçirme bu andan itibaren söz konusu olmayacaktır. 

64.Sonuçta Kıbrıs’taki ilhak, tam egemenliğin elde edilmesini amaçlayan resmi bir 
hareket olarak anlaşılabilir, çünkü Büyük Britanya antlaşmalar temelinde zaten ve 
gerçekte egemenliği bünyesinde bulundurmaktadır (112). Devletler hukukunda özel 
bir durumu olan bu tür ilhaka paralel olarak gösterilecek tek bir örnek daha vardır, o 
da Bosna Hersek’in 1908 yılında Avusturya tarafından ilhak edilmesidir (113). 
Toynbee de Kıbrıs’ın göreceli özelliğe sahip statüsüne dikkat çekmiştir: “...İngiliz 
Hükümeti, kendilerini alışılmışın dışında bir durumda bulmuştu. Bir toprak parçasını 
dostlukla işgal etmiş olmalarına rağmen bu bölge yasal açıdan düşman bir devletin 
egemenliğindeydi; ve yasal bakımdan düşman bir halkın siyasi kontrolünü de 
ellerinde bulunduruyorlardı” (114). Prensip olarak ilhak, yönetim sistemi, mahkemeler 
ve kanun koyma yetkisiyle birlikte, ilhak edilen Devlet’in siyasi kurumlarının ortadan 
kaldırılması sonucunu doğurur (115). 

 

III.B. 1878 antlaşmalarını ortadan kaldırma olanağı sağlayan savaş? 

65.Uluslararası bir antlaşmanın tarafları arasında savaş çıkması, sözleşmeye ilişkin 
bağlantılar üzerinde geri tepme etkileri yaratır ve döneminin yazılarında ortaya konan 
geçerli ve tutarlı içerikleri ortadan kaldırabilir (116). Bununla birlikte, bu konuya daha 
ayrıntılı biçimde eğilmek önerilir: örneğin, bir savaş durumu ile ilgili antlaşmalar, 
savaş patlayıncaya kadar “tam bir canlılık ve güç” haline dönüşmezler (117). 4 
Temmuz 1878 antlaşması, bir savunma ittifakı antlaşması olup, gerçekte bir savaş 
durumuna uygunluk özelliği taşımamaktadır. Bu arada, savunma ittifakı yönü 
yalnızca Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu topraklarını işgali halinde geçerlik 
kazanacaktı (Madde I); bununla birlikte antlaşma taraflarının gerçek bir savaş 
durumuna girmelerinin ayrıntılarını düzenlememişti, bu nedenle bu durumda, 
Devletler’in ancak bir savaş patladığında alacakları önlemler, buradaki duruma şamil 
olamaz. Öte yandan, dostluk ve savunma ittifakı antlaşmaları, savaş durumunda 
gerekli olmaktan çıkacak ve sona erecektir (118). 

66.Antlaşmaların sonuçlarıyla ilgili olarak o dönemin yazılarında bir fikir birliği yoktur, 
çünkü yapılan iş savaş durumuyla bağdaşmaz değildir ve barışın varlığına 
gereksinim duymaz. 

67.Sonuç olarak, o dönemde yazılanların temelinde, Savunma İttifakı Antlaşması ve 
onun eklerinin, Birinci Dünya Savaşı’nın patlamasıyla ve dolayısıyla Büyük Britanya 
ile Osmanlı İmparatorluğu arasında bir savaş başlamasıyla feshedildiği söylenebilir. 
Bu, yukarıda söz konusu olan genel prensiplerin uygulanmasıyla, tüm dünyada 
yazılanlarda gösterilen durumdur (120). Böylece, Büyük Britanya tarafından 1914 
bildirgesiyle duyurulan durum, yani “söz konusu antlaşma, Eki ve Anlaşma, 
Majesteleri Kral ile Majesteleri Sultan arasında patlak veren savaş nedeniyle 
feshedilmiş olup, bundan böyle geçerliğini yitirmiştir” ifadesinin o dönemin devletler 
hukuku ile uyumlu olduğu kabul edilmelidir (121). Feshedilme tarihi olarak, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri ile savaşa girdiği 5 Kasım 1914 tarihi alınmalıdır 
(122). 
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68.Bu tarihin, Kıbrıs’ın “ilhak” edildiğini ilan eden İngiliz bildirgesinin tarihi ile 
örtüşmesi nedeniyle, antlaşma temelinin savaşın patlaması yüzünden	kendiliğinden 
mi (ipso facto)  yoksa taraflardan birinin bu konuda bir bildirge yayınlaması sonucu 
mu olduğu sorusunu cevaplamanın gereği yoktur.  

69.Peki ama bu durumda Büyük Britanya’nın egemenlik haklarını uygulamasının 
sonucu ne olacaktır? Tahminimizce, bunlar birbirleriyle bağlantılı antlaşmaların 
koşulları tahtında verilmiş olduğundan, dolayısıyla (eo ipso) söz konusu 
antlaşmaların ortadan kalkmasıyla bunlar da sona erecektir. Bu yüzden “işgal etme 
ve yönetme” hakkı Osmanlı İmparatorluğu’na iade edilmelidir (123), İngiliz işgali ve 
yönetimi yasal dayanağını yitirmiştir, herkesin kabul edeceği gibi sadece devletler 
hukukunda yeni bir durum yaratan antlaşmaların sona ermesi ve Kıbrıs’ın ilhakı 
arasındaki hayali kısa zaman süresi, Kıbrıs’a daha önceden türetilmiş olanın yerine 
yeni bir yönetim ismi verilmesine neden olacaktır. 

70.1921 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan bir antlaşma ile 1878 Eki’nin 
VI: Maddesi’nde değinilen üç Ermeni bölgesinden iki tanesi Türkiye’ye iade edildi. 
Kabul etmek gerekir ki, 1878 antlaşmalar topluluğundaki hususlardan bir parçası 
konusunda düzeltme uygulaması, salt yasal bakış açısından bakıldığında, 1914 
mevcut durum geçmişi (status quo post) ile ilgili herhangi bir değişiklik oluşturmaz 
(124), çünkü şarta bağlı antlaşma temeli savaşın patlak vermesi yüzünden ortadan 
kalkmıştır. 

III.C. Genel devletler hukukuna dayanarak İngiliz bildirgesinin değerlendirilmesi 

71.Devlet toprağından 1878 antlaşmalar topluluğu yardımıyla karşılıklı mutabakata 
dayalı biçimde feragatin yerini, (tek taraflı) bir ilhak almıştır. Bir İngiliz görüş açısına 
göre ilhak, antlaşmaların ortadan kalkması sonucunda yasal dayanağını yitirmiş olan 
Kıbrıs’ın işgalini yeni bir yasal çerçeve içinde ifade etmek için kullanılan bir yoldur. 
Kabul etmek gerekir ki, bu işlemin yasallığı ile ilgili olarak henüz bir şey 
söylenmemiştir ve artık işin analizin zamanı gelmiştir. Daha önce de gösterildiği gibi 
ilhaklar, kendilerine cevaz verilmesi hususu saldırganlık ya da savaşa cevaz 
verilmesine bağlı şekilde, genellikle saldırganlık veya savaşlar sonucunda gerçekleşir 
ve bu durum yirminci yüzyılın ilk yirmi yılına kadar hemen hiçbir sınırlamaya tabi 
değildi (125). Savaşın patlak vermesiyle Kıbrıs da uğrunda silahlı çatışmaya 
girişilebilecek  bir savaş alanı haline geldi (126). Genel anlamda, savaş sonrasında 
sınırların değişmemesi (uti possidetis) ilkesine dayanan o dönemin doktrini, savaşta 
fethedilen toprak parçasının (savaş alanının) savaş sonunda orayı fetheden tarafın 
elinde kalması sonucunu doğurmaktadır; aslında yaygın uygulamaya göre fethedilen 
toprak parçasının tahsisinin resmi bir düzenlemeyle ve bir barış antlaşması 
çerçevesinde çözümlenmesi gerekse de, fetheden taraf yeni ele geçirilen toprak 
parçasını ilhak etme hakkına sahip olmaktadır (127). Ancak bu genel ilkeler (128), 
doğrudan doğruya Kıbrıs’a uygulanamaz, çünkü Kıbrıs savaşta fethedilmemiş, 
antlaşmalara dayanılarak 1878 yılında Büyük Britanya tarafından işgal edilmiştir. 

72.İsterse savaş sırasında bir fetihten söz ediyor olalım, o dönemin anlayışına göre 
ilhakın gerçekleşebilmesi için savaşın sonunu beklemek gerekirdi (129). 
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73.Bu durumda Kıbrıs’taki durum savaşla ilhak değil, daha çok söz konusu toprak 
parçasının isimlendirilmesinin (en azından planlanmış şekilde) değişmesi olmakta, 
fakat Kıbrıs üzerindeki gerçek İngiliz bölgesel egemenliği, savaş çıkması 
durumundan dolayı da olsa değişmemektedir. Bu özel ilhak etme senaryosu bu 
yüzden, ayrı bir hukuki değerlendirmeye ihtiyaç gösterir. 

74.Kıbrıs’ın ilhakının değerlendirilmesinde tam bir fikir birliği olmadığı biliniyor olsa 
da, yorumcuların çok büyük bir çoğunluğu olayın hukuka aykırı olduğu konusunda 
birleşmektedirler. Toynbee, savaş çıkması durumunda düşman toprağını ilhak 
etmenin devletler hukuku ve örf ve adet hukukundaki geleneklere uygun olduğunu 
belirtirken (önemli ölçüde kesinlikten uzak) yalnız kalmıştır (130). Onun aksine 
Lauterpacht, savaş zamanlarında bu özellikteki bir ilhakın yasallığının şaibeli 
olduğunu ileri sürerken aslında böyle bir bildirimin barış zamanında yapılmasının is 
kesinlikle yasa dışı olacağını savunur ve her iki durumda da bunun kurala uygun bir 
toprak edinimi olup olamayacağının tartışılmasını önerir (131). Dendias’a göre Büyük 
Britanya tarafından yapılan ilhakın yasaya uygun tek yönü,	 herşeyden önce ve 
gerçekte hiçbir şeyin değişmemiş olmasıdır (132). Dolayısıyla ilhakı, yalnızca resmen 
teyid edilmiş bir oldu bitti (fait accompli), bir fetih hareketi olarak sınıflandırmaktadır 
(133). Bununla birlikte, tek taraflı bir eylemin egemenliğin el değiştirmesinde yeterli 
olmayacağını ileri sürer ve egemenliğin Büyük Britanya’ya geçmesinin yalnızca 
Osmanlı İmparatorluğu’nun bu toprak parçasından feragat etmesi (134) veya 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması (135) nedeniyle mümkün olabildiği yönünde bir 
yorum yapar. İlhak bildirgesinin devletler hukuku tahtında hükümsüz ve geçersiz 
olarak görülmesi gerektiğini çünkü hukuki sonuçların savaşan taraflardan birinin tam 
anlamıyla yenilmesiyle (debellatio) verilebileceğini söyleyerek devam eder; bu 
nedenle bu, daha sonra çaresi bulunması gerekecek düşüncesiz bir eylemdir (136). 
Öte yandan Emilianides, ilhakın ancak Türkiye’nin 1878 antlaşmalarının tasfiyesine 
razı olması durumunda yasal olabileceği görüşünü öne sürer (137). Çok daha 
sonraları yazan Bindschedler de sonuçta Kıbrıs’ın ilhakının devletler hukukunu ihlal 
ettiğini ve egemenliğin el değiştirmesi açısından meşru bir araç olamayacağını belirtir 
(138). Lauterpacht tarafından yapılan barış zamanında ilhakın yasal olmadığı 
şeklindeki yorum Bindschedler tarafından da benimsenmiştir: “Bir toprak parçasının 
savaştan önce ve sözleşmeye dayanan bir rıza gösterme olmadan bir başka Devlet 
tarafından  ilhakı hukuka aykırıdır. Söz konusu toprak parçasının halen kontrolü 
elinde bulunduran Devlet tarafından ilhak edilmiş olması bu görüşü değiştirmez” 
(139). Bu bağlamda, hukuka aykırı bir ilhak durumuna örnek olarak Bosna Hersek’in 
Avusturya – Macaristan tarafından benzer şekilde ilhak edilmesine atıfta bulunur; bu 
örnekte bile egemenliğin el değiştirmesi, daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ile 
Avusturya – Macaristan arasında yapılan iki taraflı anlaşmalar sonucunda 
gerçekleşmiştir (140). Kıbrıs’ın ilhakının meşruluğu konusunu çözümlenmemiş olarak 
ortada bırakan diğer bazı yazarlar da vardır (141). 

75.Özetle, Kıbrıs’taki özel durumla ilgili olarak görüş belirten yazarların çok büyük 
çoğunluğu, 1914 ilhakından çıkarılacak gerekçeli sonucu, açıkça hukuka aykırı 
buldukları biçiminde ifade etmişlerdir. Bu yüzden Kıbrıs’ın ilhakı, bu türden herhangi 
bir egemenliğin el değiştirmesi olamaz. Ne de ilgili antlaşma dayanaklarının zaten 
ortadan kalkmış olduğu düşünülse bile,	 savaşın patlak vermesini izleyen dönemde 
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Büyük Britanya’nın antlaşmalara uygun olarak egemenliği uygulamış olduğu     daha 
fazla kabul edilemez.  

76.Emilianides’in ortaya koyduğu görüşün aksine,	herhangi bir şekilde ve özellikle o 
dönemde mevcut en yaygın görüşe göre, destek antlaşması savaşın patlak 
vermesiyle feshedilmiş olduğundan, Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1878 
antlaşmalarının sona erdirilmesine herhangi bir şekilde rıza gösterilmesi bile ilhakın 
hukuka aykırılığını değiştiremez. Bununla birlikte, Kıbrıs’ın 1914’de yeni bir unvanla 
Büyük Britanya’ya devri, Osmanlı İmparatorluğu ile Büyük Britanya arasında yapılmış 
sahte bir anlaşmayla bile düşünülemeyecek, varsayılamayacak bir olgudur. 

III.D. Hukuka aykırı ilhakın devletler hukukundaki sonuçları 

III.D.i. Geçmişe dönük iyileştirme 

77.Dönemin hukukuna göre, devletler hukukuna ters düşen bir ilhakın düzeltilmesi, 
en azından ilke olarak mümkündür  - günümüzde geçerli devletler hukukuna göre 
evrensel olarak artık kabul edilmeyen bir girişim (142). 

78.Buradaki düşünce (ilhakın tüm zamanlarda ve çok büyük ölçüde hukuka aykırılığı 
temel görüşüne dayanmasına rağmen), Schaetzer tarafından şöyle özetlenmiştir: 
“ilhak, şimdi ve her zaman için egemen bir devletin isteğinin ciddi bir şekilde ihlal 
edilmesidir. Bu nedenle hiçbir mantıklı değerlendirme onu “hukuki” olarak 
derecelendiremez. Ancak, yarattığı durumu meşrulaştırmak amacıyla,	ulusal hukukta 
olduğu gibi,  eskiden mümkün olabiliyordu” (143). 

Yasaya aykırı durum belirlenmiş süre içinde tersine çevrilerek düzeltilemezse, istikrar 
kavramı ve yasal güvenliğe dayanan geçerlilik ilkesi devreye girer (144). 

Merkezileştirilmiş kanun yaptırım mekanizmalarının yokluğunda, bir “temel hukuk 
sistemi” olarak devletler hukuku, devletler hukuku ile ters düşen eylemler üzerine 
kurulmuş olsalar bile, yerleşik gerçek durumları göz önünde bulundurmak zorundaydı 
ve bu, bugün de böyledir. 

79.Hukuka aykırı bir ilhakın iyileştirilmesinde kullanılabilecek devletler hukuku 
içindeki ilgili işlemler, bir barış anlaşması içinde tanınmayı ve aynı zamanda basitçe 
bir karşı çıkmanın yokluğu (146) olarak da ifade edilebilecek olan diğer Devletler 
tarafından (zımnen, ima edilmiş) uluslararası tanınmayı kapsar (145). 

80.Kıbrıs’ın ilhakını izleyen tarihi olaylar komplike ve karmaşıktır. Yine de bunların 
hukuka aykırı ilhak durumunun olası iyileştirilmesi açısından hukuki olarak kategorize 
edilmesine çalışılması gerekir. Öncelikle, Osmanlı İmparatorluğu tarafında elle 
tutulur, gözle görülür bir karşı çıkma eksikliği mevcuttur (147). Ayrıca, Avusturya 
Macaristan’ın Bosna Hersek’i üzerine oluşan ve Bosna Hersek’de şiddetli isyanlara 
ve uluslararası platformda ve üçüncü Devletler tarafından ortaya konan protestolar 
örneğinin büyük ölçüde tersine olarak üçüncü Devletler tarafından da Büyük 
Britanya’nın ilhakına yönelik protestolar görülmedi (148). Kabullenilmesi gereken 
ikinci bir unsur da Brest-Litovsk ayrı barış antlaşması için Sovyet Rusya ile İttifak 
Devletleri arasında yapılan 1917/1918 tarihli görüşmelerdir: Osmanlı İmparatorluğu, 
barış görüşmeleri çerçevesinde, sadece Kars, Ardahan ve Batum’un geri verilmesini 
değil, Kıbrıs’ın da iadesini talep edebilirdi, ama etmedi (149). Bu, Kıbrıs’la ilgili 
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herhangi bir talepten feragat olarak yorumlanabilir, ancak Kıbrıs’ın hiç konu 
edilmemesinin nedeni, Büyük Britanya’nın Brest-Litovsk Barış Antlaşması’nın 
taraflarından birisi olmamasıdır, bu yüzden Rusya ile ilgili bir antlaşmanın içine 
Kıbrıs’ın iadesi konusunu dahil etmenin gereği yoktu. Üzerinde durulmaya değer 
üçüncü bir nokta da Osmanlı İmparatorluğu’nun 1918’deki şartlı teslim olmasıdır. 
Daha önce de üzerinde durulduğu şekilde, Kıbrıs’ın Büyük Britanya tarafından 
devletler hukukuna uygun biçimde ve o dönemde geçerli devletler hukuku tahtında 
ilhakının ön koşulları bugün yerine oturmuş olacaktı (150). Dördüncü olarak, 1920 
Sevr ve 1923 Lozan (151) barış antlaşmaları, İngiltere’nin Kıbrıs üzerindeki hakkının 
devletler hukuku içinde daha sağlam bir temele oturtulmasının yolunu belirledi (152), 
Osmanlı İmparatorluğu, hiçbir zaman kabul edilmeyen ve bu yüzden hiçbir zaman 
yürürlüğe giremeyen birinci antlaşmada “5 Kasım 1914 tarihinde İngiliz Hükümeti 
tarafından ilan edilen Kıbrıs’ın ilhakı”nı tanımış (Madde 115) ve aynı anda Kıbrıs 
üzerindeki tüm haklarından feragat ettiğini belirtmişti (Madde 116)(153). Diğer 
hususlar yanında Türkiye’nin sınırlarının çizilmesine yardımcı olmayı amaçlayan 
Lozan Antlaşması (154), “Türkiye, burada, Kıbrıs’ın İngiliz Hükümeti tarafından 5 
Kasım 1914’de ilan edilen ilhakını tanır (Madde 20) ifadesini taşımaktadır. Bundan 
başka Türkiye, antlaşma ile belirlenen sınırları dışında kalan bölgelere ve bununla 
birlikte antlaşma ile Türk egemenliğinin tanınmamış olduğu adalara ilişkin tüm 
haklarından -bu husus böylece Kıbrıs’ı da kapsamaktadır-  feragat etmektedir (155). 

81.Yazarlar, yazılarında, her ne olursa olsun İngiliz ilhakının Lozan Antlaşması’yla, 
antlaşma tarafından tanınmış olması yüzünden, düzeltilip iyileştirildiği gerçeği 
konusunda fikir birliği içindedirler (156). Bu yüzden, en azından bu husus nedeniyle 
İngiltere’nin Kıbrıs’taki hakkı devletler hukuku açısından geçerli hale gelmiş ve Kıbrıs 
üzerindeki İngiliz egemenliği resmiyet kazanmıştır. 

82.Her ne kadar o devirde, geçerlilik ilkesi üzerindeki büyük belirsizlikler yüzünden 
kesin bir görüşün belirtilmesi olasılıkla ve halâ tartışmalı olsa da, bununla birlikte 
Büyük Britanya, bu tarihten önce bile, geçerlilik ilkesi ve bununla birlikte uluslararası 
protestonun eksikliği nedeniyle devletler hukuku bakımından geçerli bir hakka sahip 
olmuş olabilir (157). Hukuka aykırı ilhakın özgün bildiriminin Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 1918’deki şartlı teslim olmasından sonra derhal düzeltilip 
iyileştirildiği ve o dönemde geçerli devletler hukuku tahtında ilhakın ön koşullarının 
bugün yerine oturmuş olduğu yolunda son derece makul bir görüş de bulunmaktadır 
(158).  

83.Ancak en sonunda, Lozan Antlaşması öncesinde geçerli bir İngiliz hakkının varlığı 
konusundaki soru, tamamen akademik bir konu olarak ortaya çıkmaktadır: sonuç 
olarak, yapılması önerilen şeyin Lozan Antlaşması’nın, ilhak zamanından başlamak 
üzere geriye dönük bir etkiye sahip olduğunu kabul etmek olduğu görülmektedir 
(159). Bu ilk kez, ilhak tarihine açıkça ithafta bulunan 20. Madde’nin açık ve kesin 
şekilde ifade edilmesiyle anlatılmıştır. Burada anlamlılık açısından önemli olan, 
ilhakın 5 Kasım 1914’de bildirildiğini ileri süren ve (“bu vesileyle”) artık tanınmış 
olduğunu belirten “ilan edildi” terimidir. Sonuç olarak bu hüküm, Antlaşma’nın 17. 
Maddesi’nin anlamıyla uyum sağlamaktadır (“Türkiye’nin Mısır ve Sudan üzerindeki 
tüm haklarından feragat etmesi, 5 Kasım 1914 tarihinde yürürlüğe girecektir”). 
Planlanan feragat etkisi, 21. Madde’nin 1. paragrafında da açıkça gösterilmiştir: “5 
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Kasım 1914 tarihinde normal olarak Kıbrıs’ta ikamet eden Türk vatandaşları, İngiliz 
vatandaşlığına geçeceklerdir..”. Bir feragat etkisi öngörülmemiş olsaydı, sözleşmenin 
tarafları, ilhak gününü referans noktası olarak almak yerine daha sonraki bir tarihi 
seçebilirlerdi. Yine sonuç olarak, antlaşma ilhak ve onun tanınmasına ilişkin (geçici) 
kurallar kapsamadığından feragat teorisi bir kez daha teyid edilmiş olmaktadır. 

84.Özetle, kökeninde hukuka aykırı olan Kıbrıs’ın ilhakı, Lozan Antlaşması’yla 
geçmişe dönük olarak hukuka uygunluk kazanıyor ve ilhakın hukuka aykırılığını 
kapsamlı biçimde düzeltmiş oluyordu.  

85.Kıbrıs’ın 10 Mart 1925 tarihinde bir İngiliz Kraliyet (Crown) Sömürgesi olarak 
duyurulması sayesinde Kıbrıs’ın yeni statüsü kuşku götürmez biçimde, milletçe kabul 
edildi (160). Dışta ise, Kıbrıs üzerindeki İngiliz egemenliği, “23 Aralık 1920 tarihli 
Suriye ve Lübnan ile Filistin ve Mezopotamya Mandaları’na ilişkin belirli noktaları 
kapsayan Fransız-İngiliz Antlaşması” yüzünden sınırlanmış olarak kaldı (161). 

III.D.ii. Lozan Antlaşması yoluyla tek taraflı deklarasyonun dinsel vakıflar 
açısından devletler hukukunda herhangi bir onayı olup olmadığı? 

86.Lozan Antlaşması’nın 20. Maddesi, 1914 tarihli ilhak bildirgesine atıfta bulunur. 
Kıbrıs üzerindeki İngiliz egemenliğinin tanınmasının kapsamı, bu bildirgenin 
kullanılması sayesinde belirlenmelidir şeklinde devam eder. Böylece, devletler 
hukukunda izlenen yol, 1914 tarihli ilhak bildirgesine geri döner. Storrs ve O’Brien’ın 
yorumları şöyledir: Nüfusun her iki kesimi tarafından da iyi karşılanan Kraliyet 
Konseyi tarafından Kral’ın onayı ile alınan kararın (yani, ilhak bildirgesinin) 
yayınlanması, Hükümet’in, dinsel kurum ve kuruluşlar ile Müslümanlar’a ait taşınmaz 
malların aynı şekilde teminat altında tutulmaya devam edileceği şeklindeki bir 
beyanatını içeren bir eke de sahipti (162). 

87.Yazarlar, bu beyanat ile, Kraliyet Konseyi tarafından Kral’ın onayı ile alınan 
kararın 2 sayılı uygulama bölümüne açıkça atıfta bulunmaktadırlar. Anlamının 
buradaki ilişki sorununun anlamıyla alakalı olabilmesinden dolayı, bu bölüm şu 
şekilde yorumlanmalıdır: Bu karardaki hiçbir husus (…….), Kıbrıs’ı etkileyen herhangi 
bir Kraliyet Konseyi tarafından Kral’ın onayı ile alınan kararın, veya herhangi bu 
türden talimatlar veya emir tahtında geçirilmiş veya yayınlanmış herhangi yasa ya da 
resmi beyannamenin, veya herhangi bu türden talimatlar veya emir, yasa veya resmi 
beyanname tahtında yapılmış herhangi bir eylem ya da işlemin,	 Kraliyet Konseyi 
tarafından Kral’ın onayı ile alınan herhangi bir kararın şartlarının, yasanın veya resmi 
beyannamenin, beyanat burada belirtilen ilhakın Kıbrıs’ı kastetmesi nedeniyle 
Parlamento Kararları’nın koşullarına muhalif bile olsa geçerliliğini etkilemeyecektir 
(….). 

88. Bu ön şart, Kıbrıs ile ilgili yasaların ilhak zamanındaki varlıklarıyla ve bu yasaların 
geçerliliğinin ilhaktan etkilenmemeleri koşuluyla devamını emretmektedir. Bununla 
birlikte 3 sayılı uygulama bölümü, bu emrin zaman zaman yürürlükten 
kaldırılabileceğini veya tadil edilebileceğini belirtmektedir. Bu yüzden İngiltere’nin, bu 
başlangıçtan itibaren tek taraflı bildirge bakımından, daha sonra Lozan 
Antlaşması’nda atıf yapıldığı şekliyle devletler hukuku tahtında mükellefiyetinin, 
dinsel vakıflar ile ilgili o dönemde halen yürürlükte olan yasalara uygunluğunun 
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sorgulanması gerekmektedir. Burada önemli olarak sorgulanması gereken, İlhakın 
tanınmasının Lozan Antlaşması ile nereye kadar gideceğidir. Bir kez daha 
Antlaşma’nın “Türkiye böylece İngiliz Hükümeti tarafından 5 Kasım 1914 tarihinde 
ilan edilen Kıbrıs’ın ilhakını tanır” ifadesine sahip 20. Maddesi’ne atıf yapmamaız 
gerekiyor. 2 sayılı uygulama bölümünü içeren bu ön koşul, 5 Kasım 1914 tarihli 
emirname ile mi ilgili midir veya en dar anlamıyla ilhak konusuyla sınırlandırılmış  
kaynakla ve bu nedenle 1 numaralı uygulama bölümüyle mi ilgilidir? 

89.İlhakın antlaşma sayesinde tanınması, aynı zamanda ilhak ile ilgili ayrıntılar ve 
açıklamalara –bu nedenle 2 sayılı uygulama bölümüne dayandığından tartışamaya 
açık bir durum arzetmektedir. Bu yorum, mantıken, 3 sayılı uygulama bölümünün 
ilgililiğine de işaret eder ve böylece Büyük Britanya’yı devletler hukuku tahtında bir 
dereceye kadar emri yürürlükten kaldıracak ya da tadil edecek ve bu nedenle halen 
yürürlükte olan mevcut yasaların devamlılığı ile ilgili ön şartı işletecek durumda 
bırakır. Tek taraflı bildirgenin bağlayıcı karakterine atıfla, Lozan Antlaşması 
tarafından onaylanması öncesinde hiçbir sonuca ulaşılamaz. Her ne kadar dinsel 
kurum ve kuruluşların statükolarının devletler hukuku tahtında, tek taraflı bağımsız bir 
taahhüt ile korunması ilke olarak mümkün görünse de (163), böyle bir bildirge aynı 
zamanda 3 sayılı uygulama bölümünün değişik ön koşulunun koruması altındadır. En 
iyi ihtimalle bu değişik ön koşul sadece Hukuk Devleti tahtında olası bir işlemle ilgilidir 
ve bu durum devletler hukuku düzeyinde hiçbir etkiye sahip değildir (164). Bununla 
birlikte bu tartışma 3 sayılı uygulama bölümü ile ilişkilendirilirse, 2 sayılı uygulama 
bölümü ile de ilişkilendirilmememesi için hiçbir neden kalmaz, çünkü bu iki ifade 
arasında bariz bir farklılık yoktur. 

90. Bu bakımdan, geçici sonucu şu şekilde ortaya koyabiliriz: dinsel vakıflarla ilgili 
olarak, 5 Kasım 1914 tarihinden sonra devletler hukuku tahtında Büyük Britanya’ya 
özel bazı yaptırımların yüklenmesi mümkün değildir. Bu tarihten itibaren antlaşma 
taahhütlerinini herhangi bir geçerliliği kalmamış  -1878 antlaşmalar topluluğu, savaşın 
patlak vermesiyle münfesih olmuş, yürürlüğünü yitirmiştir-  ve bu yüzden Büyük 
Britanya’nın 5 Kasım 1914 tarihli tek taraflı bildirgesi üzerine söylenebilecek bir şey 
de kalmamıştır. Sonuçta, tek taraflı bildirge ile Lozan Antlaşması birlikte ele 
alındığında, herhangi olası bir sonuç kalmamaktadır. 

III.D.iii. Lozan Antlaşması temelinde dinsel vakıflara saygı gösteren herhangi 
başka bir yaptırım var mıdır? 

91.”Muhtelif Hükümler” başlığı altında Lozan Antlaşması’nın 60. Maddesi’nde 
bulunan bir şart, Balkan savaşından sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarının 
devredilmesiyle ilgili olup, antlaşmanın koşullarıyla da ilgilidir: Balkan savaşları 
sonrasında Osmanlı İmparatorluğu toprakları ve sahibi bulunduklarından hangi 
toprak parçalarının hangi Devlet lehine Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparıldığını 
veya koparılacağını veya mevcut Antlaşma sayesinde hiçbir ödeme yapmadan ele 
geçirileceğini tespit etmektedir. 

92. 60. Madde’nin 2. Paragrafı, “bu tür araziler üzerinde kurulmuş Vakıflar’ın 
devamlılığı sağlanacaktır” şeklindeki ifadeyle bu koşula açıklık getirmiştir. Böylece, 
Osmanlı İmparatorluğu topraklarının verildiği devletler, bu itibarla vakıf arazilerine 
saygı göstermek zorunluğuna sahiptirler. Bu şartın Büyük Britanya’ya 
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uygulanabilmesi koşuluyla, vakıf arazilerinin gözetilmesi ve devamlılığının 
sağlanması hususlarında devletler hukuku tahtında bir görev üstlenildiği anlamı 
çıkarılabilir. Bununla birlikte, bu şartın Büyük Britanya aleyhinde ileri sürülüp 
sürülemeyeceği konusunun son derece tartışmalı olduğunu kabul etmeliyiz. Nispeten 
açık seçik cümle yapısı, kendi başına 60. Madde’nin  -burada ilgisi olmadığından 
Balkan savaşları konusunu bir yana bırakarak-  Lozan Antlaşması ile Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan koparılan toprak parçalarına atıfta bulunduğunu belirtmektedir 
(“... mevcut Antlaşma ile .... Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparılan toprak parçası”). 
Öte yandan Kıbrıs, Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparılan topraklar arasında birinici 
sırada yer almaz, bu konuda Rodos, patmos ve Kos Adaları örnek gösterilebilir (15. 
Madde ile kıyaslayınız). Kıbrıs’ın ilhakı, bunun yerine, 20. Madde’deki geriye dönük 
etki ile kendi münferit tanınırlığına sahip olmaktadır. Bu nedenle, Kıbrıs’ın Lozan 
Antlaşması sayesinde  Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparıldığı söylenemez. 
Dolayısıyla, Lozan Antlaşması’nın 60. Maddesi’nin 2. paragrafı, devletler hukuku 
tahtında vakıf arazileri ile ilgili olarak herhangi türden özel yükümlülüklere sebebiyet 
vermemektedir. 

93. Aksine, Lozan Antlaşması’nın 27. Maddesi, Büyük Britanya tarafına İslami 
vakıflar mevzuatına dair sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler için bir başvuru 
noktası sağlamaktadır. 27. Madde şöyle der: Türk Hükümeti ve yetkilileri tarafından,	
her ne sebeple olursa olsun, Türk toprakları dışında, herhangi bir siyasi, yasamayla 
ilgili veya yönetime ilişkin konuda, işbu Antlaşma’nın imzalayıcı tarafları olan diğer 
Güçler’in egemenliği altına veya himayesine verilmiş bölgelerin uyrukları üzerinde 
veya Türkiye’den koparılmış bir toprak parçasının uyruklarına yönelik hiçbir yetki 
kullanılamaz. Buradan, İslam dini yetkililerinin manevi niteliklerinin hiçbir şekilde 
antlaşma hükümlerini ihlal edemeyecekleri anlaşılmaktadır (165). 

94.Bu düzenlemenin yorumu, zorlukları yüzünden rahatsız edicidir. Herşeyden önce 
koşulun ortaya konduğu 1. ve 2. Paragraflar arasındaki sistematik karşılıklı ilişkinin 
tesis edilmesi gerekir. 1. paragraf sadece açıklayıcı bir fonksiyona sahiptir  -en 
azından günümüzdeki devletler hukukunun bakış açısından-  ve burada Türk 
hükümetinin ve yetkililerinin her ne şekilde olursa olsun diğer imza sahibi tarafların 
egemenlik sahibi oldukları toprak parçaları ve/veya Türkiye’den kopartılmış toprak 
parçaları üzerinde yaşayan halklar üzerinde bir egemenlik yetkisi olamayacağı şart 
koşulmuştur. 2. paragraf, aynı zamanda Müslüman dini yetkililere yurt dışı bir yetki de 
tanıdığından, bu koşulun bir istisnası olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte 1. 
paragraf ile doğrudan sistematik bir karşılıklı ilişkisi olmayan bir kural olarak da 
yorumlanabilir. Bu durumda, tam anlamıyla ve genel olarak dini yetkililerin yetkilierinin 
(diğer bir deyişle, yurt dışı bir referansın mevcudiyetine gerek duyulmaksızın) 
gözetilmesini emretmektedir. 1. ve 2. paragraflar arasında doğrudan linguistik bir 
ilişkinin yokluğu durumunda, ikinci yorumdan yana bir tercihte bulunulacaktır. 

95.Bu sonuç, yani İngiliz delegasyonunun diğer konular arasında da değindiği 
şekilde, İngiliz toprakları üzerinde mevcut Türk kurum ve kuruluşlarına tam anlamıyla 
saygı gösterme konusundaki eğilim Lozan Antlaşması’nın hazırlık çalışmaları 
(travaux préparatoires) tarafından desteklenmiştir (166). Bu yüzden, eğer 2. paragraf 
imza sahibi tarafların dini yetkilileri kaale alması konusunda kapsamlı bir yükümlülük 
getirdiği şeklinde yorumlanırsa, bunun Kıbrıs’a da şamil olması gerekir. Bu durum, 
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koşulun kesin olmamasına dayanan yorumla ilgili belirsizliklere yol açar. “Müslüman 
dini Yetkililer (makamlar)” terimi, ilke olarak dini mahkemeleri de kapsayabilir. Her ne 
kadar 1878 Eki’nin II. Maddesi’ndeki “Türkiye’deki Dini Vakıfların Yönetim Kurulu” 
ibaresine ilaveten I. Madde’de “Müslüman dini Mahkemesi” ibaresi hatırlanıyor olsa 
da, bu husus kesin olarak dile getirilemez. Kesin olan bir şey varsa, o da 
“Türkiye’deki Dini Vakıfların Yönetim Kurulu” konusunun bu koşulun kapsamı 
dahilinde olmasıdır. “Manevi nitelikler” kavramı da bazı soruların oluşmasına yol açar: 
bunu vakıf arazilerinin yönetimini kapsayacak bi,çimde düşünebilir miyiz? Muhakkak 
ki bu, özellikle 1878 Eki’nin “manevi nitelikler” terimiyle özdeşleşen“ dinsel 
konular”dan bahsetmesi gerçeği göz önüne alındığında, muhtemel bir tartışma olarak 
ortaya çıkmaktadır. Geriye dönüp hazırlık çalışmalarına atıf yapıldığında “manevi 
nitelikler”in daha geniş bir yorumu elde edilebilir (167). Özet olarak, Lozan 
Antlaşması’nın 27. Maddesi’nin 2. paragrafı, buradaki yorumda savunulduğu şekilde, 
Vakıflar Mevzuatı ile ilgili konularda dinsel yetkililerin (makamların) ve mahkemelerin 
yetkilerine saygı duyulmasını talep etmektedir. Bununla birlikte, 27. Madde’nin 2. 
paragrafının basit anlamda kurumsal bir teminat olduğu şeklinde bir sonuç da 
mümkün görünmekte olup, belirli yetkililerin (makamların) “nitelikleri”nden söz 
etmekte (1878 Eki’nin aksine), ancak özellikli bir mevzuattan (“dinsel konular”) 
bahsetmemektedir. Sonuç olarak, sağlam yapıya sahip mevzuat değişiklikleri, tam 
olarak göz ardı edilmemelidir. 

96. 27. Madde’nin 2. paragrafının uygulanabilirliği, şu sonuçların altının çizilmesine 
olanak tanımaktadır: 14 Aralık 1928 (168) tarihli Kıbrıs Evkafı (Müslüman Dinsel 
Emlak Yönetimi) Emirnamesi, Kıbrıs’taki vakıfların yönetimini yeniden 
düzenlemektedir, buna göre temel  ve önemli yapıların etkilenmeden kalması 
gerekmektedir. Emirnamenin 10. Maddesi ile emredilen, ancak 9. Madde içinde 
“kamusal nitelikli dava işlemleri” olarak da sınırlandırılan hukuk mahkemelerinin 
yetkisi tartışmalı olabilir. Dinsel yetkililerin (makamların) ve mahkemelerin yetkisine 
müdahale eden içerik, eldeki bilgiler temelinde kesin olarak açıklığa kavuşturulamaz. 
Fasıl 225 (1944) ve Fasıl 224 (1946) sayılı Yasalar, önemli olanlar başta olmak üzere 
vakıflarda temelli reformlara yol açmaktadır. Bu iki yasanın, dinsel yetkililerin 
(makamların) bazı vakıf arazilerini mülke çevirme ve vakıf arazileri ile ilgili mevcut 
bazı kategorileri ortadan kaldırma konusunda yetkilendirilmelerine büyük ölçüde bir 
müdahale getirerek dinsel yetkililerin (makamların) faaliyet alanına doğrudan etkili 
olduğu söylenebilir. Lozan Antlaşması’nın 27. Maddesi’nin 2. Paragrafının 
uygulanabilirliği kabul edilecek olursa, bu, devletler hukukunun ihlali olarak 
görülebilir; çünkü bu türden bir ihlalin yasal sonuçları –okuyucu, bir kez daha Fasıl 
377 (1955) Yasası için Bölüm II.D.’deki yorumlara atıfta bulunmaya davet 
edilmektedir- diğer taraftan, reformlardan büyük ölçüde vazgeçmekte ve  Lozan 
Antlaşması’nın 27. Maddesi’nin 2. paragrafı ışığında herhangi bir ön şart ileri 
sürmemektedir. 

Bir Önceki Bölüm Bir Sonraki Bölüm 
IV. Varsayımlar içindeki temel bulguların özeti 
97. 1878 antlaşmaları, Kıbrıs üzerindeki egemenliğin Büyük Britanya’ya devredilmesi 
ile ilgili bir hüküm taşımıyor. Ancak Büyük Britanya’ya Kıbrıs’ın “işgali ve yönetimi”nin 
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tahsisi dolayısıyla bölgesel yargı yetkisi verilmiştir. Sonuç olarak, sadece istisnai 
haklar Padişah’ın uhdesinde kalmıştır. 

98. İngiliz bölgesel yargı yetkisinin sınırları, 1878 Eki’nden çıkarılabilir. Bu, özellikli 
olarak, Osmanlı Vakıflar Mevzuatı’nın kurumsal elemanlarının sürdürülecek 
olan varlığını koruma altına almaktadır. Buna ek olarak, Vakıflar Mevzuatı 
açısından dinsel yetkililerin (makamların) ve mahkemelerin mevcudiyetini etkileyecek 
türden herhangi bir temel değişikliğe izin verilemez.        

99.İngiliz yönetimi tarafından ortaya konan bir kadastro tapu kaydı, ilke olarak, 
devletler hukuku açısından herhangi bir önem taşımaz. Bununla birlikte, devletler 
hukukuna yönelik herhangi bir ihlal, tapu kayıtlarına yapılan girişler ile dinsel 
mahkemelerin kayıtları arasında bir tutarsızlık olması durumunda ortaya çıkar ve bu 
durumda İngiliz yönetimi dinsel mahkemelerin kapsamlı yargı yetkisine müdahalede 
bulunarak tercihini tapu kayıtları lehinde kullanır. 

100.Dinsel vakıf arazisi ilke olarak satılamaz ve miras olarak devredilemez. 
Mülhak vakıfların bir alt kategorisi olan icareteyn durumunda bile mülkiyetin devri söz 
konusu olamaz. Miras temelinde vakıf arazisi mülkiyetine ilişkin tapu kaydı girişleri, 
satış ve “tapu değiş tokuşu”  ve vakıf arazilerinin mülkiyetini devrinin buna bağlı 
(kastedilmiş) onayı, dinsel yetkililerin (makamların) ve mahkemelerin tanınmış 
yetkileri açısından ciddi bir ihlal yaratır ve bu durum da Ek’in I. ve II. Maddeleri ile 
sağlanmış temel teminatlerın devamlılığının ihlali anlamına gelir. 

101.Uzun süreli kurala aykırı kullanım sonucu edinim temelinde vakıf arazisi 
mülkiyetini güncel girişi, dinsel yetkililerin (makamların) ve mahkemelerin yetkilerini 
etkileyen vakıflar sistemine yönelik bir müdahaleyi temsil eder. Bu bağlamda, bu 
durumun devletler hukukunun iptali olarak görülmesi gerekecektir. 

102. Devletler hukukna yönelik bir ihlal, ilke olarak Devlet’in sorumluluğuna yol açar 
ve bu da ihlalde bulunan Devlet’in düzeltmeler yapma yükümlülüğünde olduğunu 
gösterir. 

103.Ek maddesi ve ekleri ile birlikte 1878 antlaşmasının, bir savunma ittifakı 
antlaşması olduğunu ve Büyük Britanya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında savaş 
patlak vermesiyle ortadan kalktığını düşünelim. Sonuç olarak, Büyük Britanya’nın 
Kıbrıs üzerindeki yönetimi ve işgali de yasal temelini yitirecektir. 

104.Kıbrıs’ın 1914 Kasımı’nda Büyük Britanya tarafaından ilhak edilmesinin devletler 
hukukuna aykırı olduğu kabul edilmelidir. Yine de bu yasaya aykırı durum, Lozan 
Antlaşması’nın daha önceden düzeltmiş olmamasına karşın, ilhakı geriye dönük 
olarak tanıması sayesinde kabul görmüştür    
105.Büyük Britanya, ilhak ile bunun Lozan Antlaşması’yla tanınması arasında geçen 
zaman zarfında, dinsel vakıflar açısından herhangi özel bir yasal tutum 
sergilememiştir. 

106.Dinsel vakıflar açısından Büyük Britanya’nın yasal mükellefiyetleri –özellikle 
kurumsal unsurları bakımından- Lozan Antlaşması’ndan çıkarılabilir. Sözleşmeden 
doğan bu mükellefiyetlerin ışığında, Vakıflar Mevzuatı ile ilgili olarak yapılan 
reformların belirli yönlerinin devletler hukukuna ters düştüğü ortaya çıkmaktadır. 
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ve/veya İngiltere’nin Kıbrıs’a ilişkin genel politikası ile ilgili bilgiler için; Dwight E. Lee, 
Great Britain and the Cyprus Convention Policy of 1878, (1934), sayfa 88 ve onu 
izleyen sayfalar. 

2.The History of Cyprus, sayfa 300’den alıntı. 

3.Franz von Lizst, Das Völkerrecht – systematisch dargestellt (1907), sayfa 185 ile 
karşılaştırınız. 

4.von Lizst, a.g.e. n.3, sayfa 103 ve onu izleyen sayfalar. Bununla birlikte Karl 
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6.Konunun tümüyle ilgili olarak, Alfred Verdross ve Bruno Simma, Universelles 
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7.von Lizst, a.g.e. n.3, s. 93. 

8.von Lizst, a.g.e. n.3, s. 102. 
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12.ibid. 
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27.Storrs ve O’Brien, a.g.e. n.5, s. 27. Hükümete olan belirli bir yakınlık,Storrs’un 
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28.Editör’ün Yorumu, AJIL (1915), s. 204, 205. 

29.Friedrich Berber, 1 Lehrbuch des Völkerrechts (1975), s. 310. 

30.ibid. 
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35.Oppermann, a.g.e. n.33, s. 923. 

36.III’teki ayrıntılı tanıma bakınız. 

37.Yılmaz Altuğ, The Cyprus Question, 21 German YIL (1978), s. 311, 312. 

38.Marcelo Kohen, Possession contestée et souveraineté territoriale (1997), s. Y6 ve 
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40.Strupp, a.g.e. n.10, s. 53. 
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45.Ehrlich, a.g.e. n. 9, s. 1025. 
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48. 


