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Kıbrıs’ta yaşanan çatışma sürecinde kayıp olan kişilere kaybedilmiş değil, daha çok kayıp denmektedir. Bu bağlamda, ‘kayıp şahıslar’ ailelerinin
kendilerinden hiçbir haber alamadığı ve güvenilir bilgiye dayanarak silahlı bir çatışma sonucunda kayıp olduğu bildirilmiş kişilerdir.1 Kayıp
şahıslar erkekler, kadınlar, çocuklar, sivil ya da silahlı güçler üyeleri olabilir.

Kayıp şahıslar, Kıbrıs sorununda en çetrefilli konulardan birini oluşturmakla birlikte, son yıllarda konuya insani boyutuyla yaklaşılması yönünde
önemli çabalar sarfedilmektedir. Kıbrıs’ta kayıp şahıslar konusuyla ilgili olumlu gelişmeler, sorunun direşkenliğine rağmen, mağdurların birtakım
temel ihtiyaçlarına yanıt verilebileceğini, toplumlararası düzeyde kurumsal işbirliği ve güven kurulabileceğini ve geçmişle yüzleşme sürecinin
başlayabileceğini gösterir. 

Çatışmanın kökeni

Kıbrıs, şiddetli çatışma ve bölünmenin doğurduğu sonuçlarla yaşayan çokkültürlü bir ülkedir. Akdeniz’de bir kavşak noktasındaki konumu
nedeniyle, Kıbrıs’ta farklı zamanlarda çok farklı gruplar, örneğin Romalılar, Haçlılar, Lüzinyanlar ve Venedikliler, yerleşmiş olup, adayı idare
etmişlerdir. Adada 1571'de başlayan Osmanlı dönemi, 1878'de Kıbrıs'ın Britanya İmparatorluğu'na katılmasıyla sona erdi. 1946’da sömürge
yönetimi tarafından yapılan resmi bir nüfus sayımına göre, o dönemde ada nüfusunun %80’ini Kıbrıslı Rumlar, %18’ini de Kıbrıslı Türkler
oluşturuyordu (diğer azınlıklar arasında Ermeniler ve Maronitler bulunuyordu) (Patrick, 1976).

1900’lerin başından itibaren, adadaki nüfusça baskın gruplar, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının farklı milliyetçi idealleri, adada gittikçe
artan bir çekişmeye yol açtı. 1955’te, birincil amacı Kıbrıs’taki İngiliz yönetimine son vermek ve Enosis’i, yani adanın Yunanistan’la birleşmesini,
gerçekleştirmek olan Kıbrıs Rum gerilla örgütü EOKA’nın (Kıbrıslı Savaşçıların Ulusal Örgütü) kurulmasıyla, sömürge karşıtı mücadele kurumsallaştı.
EOKA’nın gerçekleştirmek istediği amaç, örgütün düzenlediği şiddet eylemleri, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında oldukça büyük bir
gerginliğe neden oldu. 1957’de, EOKA’ya tepki olarak, TMT Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. TMT’nin temel amaçları Kıbrıs Türk toplumunu
savunmak ve, taksim, yani adanın etnik temelde ikiye bölünmesi yoluyla Türkiye ile yakın ilişkiler sürdürmekti. Bu dönemde yaşanan şiddet
olayları hem toplum içi hem de toplumlar arasındaydı, zira EOKA hangi toplumdan olursa olsun amacına ulaşmasında engel olarak gördüğü
herkesi hedef alıyordu. Kıbrıs sorununun bu aşaması 1960’ta, 1959 Zürih ve Londra Anlaşmaları’nın imzalanmasıyla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk
toplumlarının ortaklığında, iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sona erdi (Xydis, 1973).

Ancak, anayasa değişiklikleri konusunda yaşanan gerginlik ve çatışan milliyetçi ideallerin devam ettirilmesi, Aralık 1963’te toplumlararası
çatışmaların yeniden başlamasına neden oldu. 1964’te doruğa çıkan ve sonraki yıllarda dönem dönem devam eden çatışmalar, Kıbrıslı Türk
nüfusunun neredeyse %20’sine denk gelen yaklaşık 30,000 Kıbrıslı Türk’ün göç etmesine neden oldu (Minority Rights Group International, 2010).
Bu dönemde, çok sayıda ölüm ve kayıp kişi bildirimlerinin olması üzerine 4 Mart 1964’te Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP)
kuruldu ve Uluslararası Kızılhaç Komisyonu (ICRC) aktif olarak müdahil oldu. Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk temsilcileri arasında yapılan toplumlararası
görüşmelerle sorunun çözülmesi için birtakım çabalar sarfedilmiş olsa da iki taraf arasında çatışma devam etti.

Çatışmanın bu döneminde kayıp şahıslar sorunuyla hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler karşı karşıyaydı. BM Genel Sekreterliği’nin 10
Eylül 1964 tarihinde yayımladığı bir rapor (S/5950), o tarihe kadar, 232 Kıbrıslı Türk ve 38 Kıbrıslı Rum’un kayıp olduğunu gösteriyordu. Hem
siviller, hem de güvenlik güçleri üyeleri farklı koşullarda kayboldular: Bazıları bir köyden bir başkasına gitmekteydi; bazıları silahlı adamların
zorlamasıyla gruplar halinde toplanmışlardı; başkaları ise savaşırken kaybolmuşlardı. Bazı durumlarda, insanlar tutsak alınmış ve sonradan geri
verilmek ya da diğer tarafın elindeki tutsaklarla değişim yapılmak üzere rehine olarak tutulmuşlardı.

1960’larda kayıp olan kişilerin pek çoğu hiçbir zaman bulunamadı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler, iki topluma kayıp şahıslarla
ilgili bilgi toplamak ve mümkün olduğunda, değişim yapmak için yardımcı oldu. Kayıp olduğu bildirilen kişilerin listesini tutmak, nerede
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olduklarını bulmak için girişim yapmak ve ailelerin ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi’nde Kayıp Şahıslar Ofisi ve
Adalet Bakanlığı’ndaki genel müdürlük ofisi gibi bazı resmi organlar kuruldu. Ancak uluslararası ve resmi çabalar tüm olayları araştırmak için
yeterli değildi.

O dönemde kayıp şahıslarla ilgili medyaya yansıyan ve kayıp ailelerinin tepkilerini de belgeleyen haberler Türkçe ve Rumca gazetelerde bulunabilir.
1964’te, Türk Kayıp Aileleri Birliği’nin mitingler organize ettiği ve BM’ye dilekçe gönderdikleri, aynı zamanda Rum Tutsak Yakınları Birliği’nin en
az iki kez açlık grevi yaptığı üzerine haberler bulunmaktadır. Haziran-Ağustos 1964’te Bozkurt gazetesi yazarları Bilbay Eminoğlu ve Ahmet
Tolgay’ın kayıp aileleri üyeleriyle yaptıkları görüşmeler yazı dizisi olarak yayımlanmıştır. Öteki toplumdan kayıplara yok denecek kadar az yer
veren ya da onların da kayıpları olduğunu kabulden kaçınan zamanın medyasına bakarak, toplumların ağırlıklı olarak sadece kendi kayıplarına
önem verme eğiliminde oldukları görülebilmektedir. Bu, aşağıda açıklanacak yakın zamanlardaki gelişmelerle birlikte ortak bakış açıları oluşmuş
olmasına rağmen, günümüzde hâlâ devam eden bir yaklaşımdır. 1965’te, kayıp şahısları bulma çalışmaları yavaşladı ve kurbanların ailelerinin
çağrıları yanıtsız kaldı.

Kıbrıs sorunundaki bir sonraki dönemeç noktası, Yunan askeri cuntasının Kıbrıs’ta hükümeti devirdiği ve devamında Türk askeri müdahalesinin
gerçekleştiği Temmuz 1974 oldu. Bu olaylar Kıbrıs’ta süregelen bölünmüşlüğü ve tüm Kıbrıslıları derinden etkileyen siyasi, ekonomik ve insani
sonuçları beraberinde getirdi. Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler arasında varılan 1975 anlaşması ile 140,000 Kıbrıslı Rum ve 60,000 Kıbrıslı
Türk yer değiştirdi; Kıbrıslı Rumlar adanın güneyine, Kıbrıslı Türkler ise kuzeyine yerleştirildi (Minority Rights Group International, 2010). 1974
olayları sonucunda, iki toplumdan kayıp şahısların sayısı büyük oranda çoğalmıştır. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin belirlediği en son rakamlara
göre, ülkede 1,464 Kıbrıslı Rum ve 494 Kıbrıslı Türk kayıp şahıs bulunmaktadır (CMP [KŞK], 2011b). Kayıplardan 219 Kıbrıslı Türk ve 43 Kıbrıslı
Rum 1963-1964 dönemlerinde kayıp olmuştur.2

Kayıplar konusunda resmi yaklaşımlar

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Birleşmiş Milletler gözetiminde süren toplumlararası görüşmeler günümüzde hâlâ devam etmektedir, ancak
şu ana dek kapsamlı bir sonuç elde edilememiştir. Geçen zaman zarfında adanın bölünmesiyle oluşan sorunlar karşısında taraflar yıllar içinde
farklı yöntemler benimsemiştir. Bazı girişimler tek taraflı olarak yapılmıştır, örneğin Kıbrıs [Cumhuriyeti], Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde devletler arası davalar açmıştır. Bunun paralelinde, toplumlararası görüşmelerin sonucu olarak bazı ortak girişimler de olmuştur.
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kurulması için 1981 yılında varılan anlaşma buna bir örnektir. Resmi düzeydeki çabaların yanı sıra, bireyler ya da
sivil toplum tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM/ECtHR) açılan davalar gibi birtakım inisiyatifler de olmuştur.

Birleşmiş Milletler himayesinde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerin 1981’de yaptıkları görüşmeler, Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar Komitesi’nin
kurulmasını sağlayan anlaşmayla sonuçlanmıştır. Komitenin görevi kayıp şahısların akıbetini belirlemek’tir. Komite, ölüm sebebini tespit etme
girişiminde ve kayıp şahısların ölümlerine ilişkin sorumluluk atfında bulunmamaktadır (KŞK Çalışma Şartnamesi, 11.Madde) (CMP [KŞK], 1981).
KŞK her toplumdan seçilmiş iki üye ve BM Genel Sekreterliği tarafından atanan üçüncü bir üyeden oluşur. Komite üyeleri, kararlarını fikir birliği
ile almaktadır.

Ancak, 1981 yılında kurulmuş olmasına rağmen, KŞK yıllarca etkili bir faaliyet gösteremedi. Bunun nedeni, hem toplum hem de liderlik düzeyinde,
aralarında derin kutuplaşma olan iki toplumla özdeşleşen Kıbrıs sorunundaki genel siyasi dinamiklerde konunun hassasiyet kazanmış olmasıdır.
Kayıp şahısların her iki toplumda Kıbrıs sorunuyla ilgili resmi söylemin bir parçası haline gelmesiyle, konu siyasi amaçlar için malzeme olmaya
başladı. Her toplum, diğerini konuyu propaganda amaçlı kullanmakla suçladı; aynı zamanda öteki toplumun da kayıpları olduğunun kabul
edilmesi gerektiği nadiren göz önünde tutuldu. Kayıp şahıslarla ilgili yıllar boyunca devam eden bir tartışma kayıpların sayısıyla ilgilidir ve iki
toplumdan, kayıpların kesin sayısıyla ilgili çelişen rakamlar verilmiştir. Genel olarak Kıbrıslı Rum kayıpların sayısının 1,619, Kıbrıslı Türk kayıpların
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2. Rakamlar, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden (KŞK) temin edilmiştir.



sayısının ise 803 olduğu bildirilmiştir (CNN News, 2002 and Avrupa Komisyonu, 1999). Ancak, sonradan listede adı geçen bazı kişilerin otoritelerce
ölmüş oldukları bilinen kişiler olduğu da ortaya çıkmıştır (bu konu, aşağıdaki bölümde tartışılacaktır).

Siyasi organların konuya gereken hassasiyeti göstermede yetersiz kalmasıyla birlikte sivil girişimlerin harekete geçmesi, yeni dinamikler yarattı.
Çeşitli kesimlerden gelen artan baskıyla beraber, Aralık 2003 ve Ağustos 2004’te BM Genel Sekreteri yeniden devreye girerek iki toplum liderlerine
KŞK’ye çalışmalarını etkinleştirmesi için yardımcı olma çağrısı yaptı. Genel Sekreter, KŞK’den ‘her iki tarafta geriye kalan inceleme çalışmalarını
tamamlamasını’ ve KŞK çalışma şartnamesi doğrultusunda ‘gömü yerleriyle ilgili karşılıklı bilgi değişimi ile Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk kayıp
şahısların kalıntılarının iadesi’ni içeren 31 Temmuz 1997 anlaşmasını hayata geçirmesini istedi (CMP, 2011a). Sonuçta, 2004’te, Kıbrıslı Türk lider
Mehmet Ali Talat ile Kıbrıslı Rum lider Tasos Papadopulos KŞK’yı yeniden etkinleştirme üzerinde uzlaştılar.

Toplum liderlerinin KŞK’yi yeniden etkinleştirme üzerinde uzlaşmaları, 2004’ten itibaren kayıp şahıslar konusunda somut gelişmeler yaşanmasını
sağladı. 28 Ağustos 2006’da KŞK tüm ada çapında bir kazı programının başladığını ve çalışmaları Arjantin Adli Antropoloji Ekibi rehberliğinde,
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum arkeologlar ve antropologların yürüteceğini açıkladı.

KŞK Çalışmalarındaki Aşamalar

1. Kıbrıslı arkeologlar olası gömü yerlerini kazarak kalıntıları aramaktadırlar. 

2. BM denetimindeki ara bölgede bulunan KŞK antropoloji laboratuvarında çalışan Kıbrıslı antropologlar çıkarılan kalıntıları analiz edip,
kemik örneklerini Adli Genetik Laboratuvarı’na gönderir. 

3. Kıbrıslı biliminsanları, çıkarılmış kalıntıları kimliklendirmek için, kemik örnekleri ve kayıp şahısların aile bireylerinden alınan örnekleri
analiz eder. 

4. Kişinin kimliği tespit edilince, bir KŞK üyesi kayıp şahsın ailesini bilgilendirerek, kalıntıların resmi iadesi yapılır. Aile bireyleri, KŞK
tesislerine gelip sevdiklerinin kalıntılarını görme ve sürece dahil olan bilimadamlarıyla tanışma şansına sahiptir (CMP [KŞK], 2011a).

KŞK’nin bu dönemde üstlendiği bir başka önemli sorumluluk kayıp şahısların toplam sayısını net olarak saptamaktı. Dosyaların nihayet takas
edilmesi ve çok daha detaylı incelenmesi ile, Kıbrıslı Rum üye tarafından, 1964’te Kıbrıslı Rumlar’dan kaybolan 43 vakanın 2007’de teslim edilmesi
bu dönemde gerçekleşti. KŞK’nin Ağustos 2011 istatistiki ilerleme raporuna göre, 1,464 Kıbrıslı Rum ve 494 Kıbrıslı Türk kayıp şahıs vardır (CMP,
2011b).

Bilimsel altyapı oluşturmanın yanı sıra, kayıplar listesindeki kişilerin akıbetiyle ilgili gömü yerlerinin bulunmasına yardımcı olacak herhangi bir
bilgiye sahip olan insanları, bildiklerini paylaşmak üzere ortaya çıkmaları için teşvik etmek de bu aşamanın önemli bir parçasıdır. Genel olarak
bu tür bilgiler gizli tutulur ve verilen bilgi nedeniyle soruşturma yapılması ya da dava açılması riski olmaz. KŞK üyeleri, yargılanma korkusu
olmadan bilgi verebilmenin insanların bilgi paylaşmasını sağlamada elzem olduğunu, bunun gömü yerlerinin bulunmasında kritik önem taşıdığını
belirtmişlerdir (Kıbrıs, 2008).

Ancak, hem Kıbrıs içinde hem de uluslararası insan hakları savunucuları arasında kayıp şahısların bulunmasında çok hassas noktalarla ilgili bazı
farklı bakış açıları bulunmaktadır. Bazı kişiler yargıdan şartlı muafiyete karşı çıkıp, araştırmayı yürüten organların ve hükümetlerin kayıpların
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akıbetiyle ilgili bütün gerçekleri paylaşmaları gerektiğini savunmaktadır. Diğerleri ise, gömü yerlerinin belirlenmesine yardımcı olacak güvenli
bir sürecin korunması gerektiğine vurgu yapmaktadırlar.
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Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk KŞK antropoloji ekibi Kıbrıs çapında gömü yerlerinde birlikte çalışmalar yürütüyor. Fotoğraflar KŞK’nın izniyle.



Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk KŞK üyeleri çalışma alanlarını ziyaret ediyor. Fotoğraflar KŞK’nın izniyle.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk KŞK biliminsanları, KŞK laboratuvarında kalıntıları kimliklendirmek için birlikte çalışma yapıyor. Fotoğraflar KŞK’nın izniyle.

KŞK ekibinin kazı çalışmalarını izleyen
ve bekleyen bir kayıp yakını. 
Fotoğraf Sevgül Uludağ’ın izniyle.
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3. Davalar: Karabardak ve Diğerleri v. Kıbrıs, no. 76575/01, 22 Ekim 2002; Baybora ve Diğerleri v. Kıbrıs, no. 77116/01, 22 Ekim 2002; Şemi ve Diğerleri v. Kıbrıs, no.
13212/02; Hüseyin ve Göçer v. Kıbrıs, no. 28280/02, 3 Ocak 2003. 

Müdahil gruplar 

1974 sonrası kayıp ailelerinin yanı sıra uluslararası toplum, otoritelere kayıp şahısların akıbetini araştırma yükümlülüklerini yerine getirmeleri
için sorumluluk almaları yönünde taleplerini ilettiler. Birçok Güvenlik Konseyi Kararı ile, BM, iki toplum ile Türkiye’yi sorunu ele almaya çağırarak
1974 ile 1981 arasında bunun nasıl yapılabileceği üzerine görüşmeler yapılmasaını sağladı.

Kayıp şahısların araştırılabileceği süreçle ilgili resmi düzeyde görüşmeler devam ederken, kayıp yakınları da kendi davalarını temsil etmek üzere
bazı örgütler kurdular. 1975’te Kıbrıslı Türkler, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni kurarken, Kıbrıslı Rum aileler de Beyan Edilmemiş Esirler
ve Kayıp Yakınları Örgütü’nü kurdu. Bu iki grup hâlâ aktif olup, kayıp ailelerini temsil eden en önde gelen örgütlerdir. Dünyadaki diğer pek çok
çatışma bölgesinde olduğu gibi, ailelerin ızdırabı ve sevdiklerine ne olduğunu bilme istemi, her iki toplumdaki otoritelere bildirilmiştir. Bu
örgütler, yaptıkları faaliyetlerle öldürülen ve/ya kayıp olanları onurlandırmaya, bir iletişim ağı oluşturarak ailelere destek olmaya ve Kıbrıs
sorunuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalışmaktadır.

Her toplum kayıp şahısları temsil etme ve hatırlamada farklı yollar benimsemiştir. 1974’ten beri Kıbrıs Rum toplumunda, Kıbrıslı Rum kayıp
aileleri, özellikle de anneler, eşler ve kızkardeşler, çoğunlukla Türkiye’den hesap sormaya yönelik, pek çok gösteri düzenlemiş bulunmaktadır.
Her yıl düzenlenen ‘Sevgi Maratonu,’ 1984’te başladı ve Kıbrıslı Rum kayıpların anılmasına yönelik pek çok anıt yapıldı. Kıbrıslı Türk toplumunda
ise, bunun tam tersine, kayıplar tüm ölenlerle birlikte topluca anılmıştır. Kıbrıs Türk yönetimi yıllarca kayıpların akıbetinin bulunmasının
gerekliliğine aynı vurguyu yapmadı ve kayıpların ölmüş olduklarını kesin olarak beyan etti. Kıbrıs Türk toplumunda, yalnızca kayıp şahıslara
adanan anıtlar yoktur. Her toplum, sadece kendi kayıplarına odaklanmıştır. Ancak 2000’li yıllarda bakış açılarında değişimler olmaya başlamış
ve farklı görüşler öne sürülmüştür.

KŞK’nin 2004’e kadar görev yapamamasından dolayı, sevdiklerinin akıbetinin bulunmasını bekleyen aileler yıllarca çaresizlik içinde yaşadılar.
Bu durum, bazı aileleri yasal girişim başlatmaya yöneltti ve ilk olarak 1990 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) bir dava açıldı.
Varnava ve Diğerleri’nin Türkiye aleyhine AİHM’de açtığı davanın 2008’de verilen kararında, mahkeme Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 2. maddesini (yaşam hakkı), 3. maddesini (insanlık dışı ya da küçük düşürücü muamele yasağı) ve 5. maddesini (özgürlük ve
güvenlik hakkı) ihlâl ettiği hükmüne vardı. Bu sonuç, Kıbrıs’ın Türkiye aleyhine açtığı devletler arası bir dizi başka davada verilen kararlarla
uyumludur: Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 1976, 1983 ve 1999’da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlâlden ve AİHM, 10 Mayıs 2001’de,
Madde 2, Madde 3 ve Madde 5’i ihlâlden Türkiye’yi suçlu buldu. 2002’de Kıbrıslı Türkler tarafından AİHM’de açılan 4 ayrı davanın,3 davacıların
davalarını açmak için çok fazla beklemiş oldukları gerekçesiyle geri çevrilmesi olayından da anlaşıldığı üzere kayıp yakınlarının seçenekleri
gittikçe daralmaktadır. Aynı gerekçe ile mahkeme, diğer 51 davayı da reddetmiştir (Kyriakos, 2011).

Kayıp şahıslar konusunda daha etkin ve somut adımlar atılması yönünde hem uluslararası hem de yerel baskılar artmaya devam etti. 1995’de,
kocalarının Lakadamya askeri mezarlığında gömülü olduğuna inanan iki Kıbrıslı Rum kadın mezarlıkta gömülü kişilerle ilgili bilgi talep etti.
Kadınlar, yetkililerden yanıt alamayınca mezarları kendileri açmak üzere mezarlığa girdiler. Polis tarafından tutuklandılar ve sonra serbest
bırakıldılar. Bu iki kadın ve diğer mağdurların öyküleri Kıbrıs Rum medyasında, gazeteci Andreas Paraskos aracılığıyla, geniş yer buldu. Süreç
önemliydi çünkü kayıp şahıslar sorunuyla yüzleşmede çatışmanın tüm taraflarına sorumluluk düştüğünü ve sadece bir tarafa mal edilemeyeceğini
gözler önüne seriyordu.

Sivil toplum ve medyada ilgi ve talep artışı, otoritelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini sağladı. 1999 yazında, İnsan Hakları için Doktorlar
örgütü tarafından Lakadamya ve St. Constantine & Helen askeri mezarlıklarında kazılar yapıldı. Mayıs 2000’de, yetkililer 126 civarında kişinin
Lakadamya mezarlığında gömülü olduğunu ailelere bildirdi (Sant Cassia, 2005).
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Kimliği tespit edilen bazı kişilerin aileleri otoriteler aleyhine insan hakları ihlâli ve kayıtsız kalmak suçlamasıyla sivil davalar açtılar. O kazılarda
kimliği tespit edilen Hristofis Passias’ın eşi 2002’de Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine bir dava açtı. Kasım 2010’da karara bağlanan davada, Kıbrıs’taki
mahkeme, hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesinin ihlali olan kayıp şahsın akıbetini etkin olarak soruşturmamaktan suçlu
buldu (Yakinthou, 2009).

1990 sonlarında, adli bilimler ve ilgili teknolojilerde ortaya çıkan yenilikler, kazı yapma ve kimliklendirme süreçlerini önemli ölçüde etkiledi.
Esasında, prosedürler ve süreçlerin yenilenmesini ve gelişmesini sağlayan 2000’lerin başında eski Yugoslavya’da yapılan çok büyük ölçekli kazı
ve DNA kimliklendirme çalışmaları olmuştu. Ancak, o dönemde Kıbrıs’ta KŞK henüz aktif olamadığından, çok az vakada yeni teknoloji
kullanılabilmişti. Yukarıda bahsedilen Lakadamya davasına ek olarak, Kıbrıs asıllı Amerikalı Andreas Kassapis’in bulunması için ABD öncülüğünde
bir araştırma yapılmıştı. 1998’de sonuçlanan bu araştırmada, Kıbrıs’ta ilk kez DNA yöntemiyle kimliklendirme çalışması yapıldı (Sant Cassia,
2005). 2001 yılında, yetkililer, kayıp ailelerine DNA yöntemiyle kimliklendirme çalışmalarının yapılabilmesi için kan örneği vermelerini konusunda
çağrı yaptı. Her ne kadar zamanın Kıbrıslı Türk lideri Kıbrıslı Türk aileleri caydırmaya çalışsa da, Taşkent köyünden bazı aileler bu çağrıya olumlu
cevap vermiştir.

Bilimsel düzeydeki gelişmelerin yanı sıra, kayıp şahıslara hukuksal yaklaşımdaki yeni eğilim de, dikkatleri otoritelerin sorumluluğuna çeken yeni bir
dinamik yarattı. 2000’lerin başında yerel mahkemelerde ve AİHM’de açılan davalar ve o dönemde AİHM’den çıkmaya başlayan kararlar, Kıbrıs’ta kayıp
şahıslarla ilgili çabaların yetersiz olduğunu ortaya çıkardı.

Bir başka önemli gelişme ise, sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla kayıp şahısların tüm Kıbrıslıları ortak olarak ilgilendiren bir konu olarak yeniden
kavramsallaştırılmaya başlamasıdır. Öncü gazeteciler Andreas Paraskos ve Sevgül Uludağ’ın yazıları toplumsal düzeydeki tartışmaları alevlendirmiştir.
1995’ten itibaren, Paraskos’un yazılarında Lakadamya kazılarına değinmesi, Kıbrıs Rum toplumunda kayıplar konusunda toplum liderliğinin
sorumluluklarını ve faaliyetlerini sorgulayan önemli iç tartışmaların başlamasına yol açtı. Gazeteci-yazar Makarios Drousiotis [Druşotis], 2000’de
yayımladığı 1619 Günah isimli kitabında, kayıplar konusunda yapılan yanlışlara ve siyasi çıkarlar uğruna ailelerin insani ihtiyaçlarının bertaraf
edilerek konunun siyasi malzeme yapılmasına eleştiriler getirmiştir (Drousiotis, 2000).

2002’de Sevgül Uludağ, her iki tarafın da acı çektiğini ve mağdur olduğunu göstermek amacıyla kayıp şahıslar konusunu araştırmaya başladı.
Her iki toplumda günlük yazılar olarak yayımlanan makalelerinde, Uludağ, kurbanların yakınları olan ya da olaylara şahit olmuş Kıbrıslı Türk ve
Kıbrıslı Rum bireylerin öykülerine yer verdi. Bu süreç birkaç bakımdan önemliydi: Mağdurlara kendi öykülerini anlatabilecekleri bir platform
oluşturdu, her iki toplumda resmi anlatıların çok uzun bir süre susturduğu alternatif bir bakış açısını gündeme taşıdı ve Kıbrıs bağlamında tarihin
sunulma ve anlaşılma biçimindeki süregelen kısıtlılığa vurgu yaptı. Uludağ çalışmalarını kitaplaştırdı; İncisini Kaybeden İstiridyeler, 2005’te
Türkçe olarak basıldı ve Yunanca’ya ve İngilizce’ye çevrildi. Gömü yerleriyle ilgili bilgi vermek ya da kayıp şahısların öykülerini anlatmak isteyen
kişilerin, isimlerini vermeden arayabilecekleri bir telefon hattı oluşturdu. Uludağ kendisine ulaşan bilgileri KŞK’ye iletti. Sevgül Uludağ aynı
zamanda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk mağdurlar arasında köprü kurmakta önemli bir rol oynayarak, girişimleri sayesinde iki toplumdan kayıp
ailelerinin biraraya geldiği iki toplumlu bir inisiyatif oluşturulmasına önderlik. Bu oluşum toplum bilincini artırmak amacıyla ülke genelinde
okullara ve toplum merkezlerine ziyaretler düzenleyip, kayıp şahıslarla ilgili konuşmalar yapmaktadır (aşağıya bakınız). Bu tür çabalar konunun
insani boyutunun ortaya çıkmasına yardımcı olurken, aynı zamanda olası gömü yerlerinin bulunmasına da değerli katkılar sağlamaktadır.

Nisan 2003’de sınır kapılarının açılması, sivil inisiyiatifi hızlandırarak İki Toplumlu Kayıp Yakınları İnsiyatifi, Katliam Kurbanları ve 1963-1974
Olayları Kurbanları örgütlerinin kurulmalarını sağladı. 2005’te kurulan inisiyatif, Kıbrıs’ta hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk kayıp ailelerini
birlikte temsil eden tek örgüttür. İki toplumlu İnisiyatif, ülke genelinde okullara ve köylere giderek, farklı gruplarla toplantılar yaparak, akademik
konferanslardan, köylerde köy sakinleriyle toplantılara kadar çok farklı ortamlarda insanlarla konuşmaktadır. Bu toplantılarda, inisiyatif üyeleri
ortak acılarını ve geçmişte yapılan kötülüklerin ortaya çıkarılması, konuşulması, kabul edilmesi ve yaşananlardan ders çıkarılması yönündeki
isteklerini anlatmaktadır. İnisiyatif üyeleri genellikle, insanlardan kayıplar konusunda belirli olaylar hakkında bilgi vermelerini istemektedir.
Kayıpların acısının her iki toplumda ortak olduğu fikrini sürekli savunan inisiyatif üyeleri, geçmişte yaşanan şiddet olaylarını ortaya çıkarmakla,
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bastırılan anlatılarla ilgili genel bilincin artırılması ve gelecekte daha fazla çatışma yaşanmasına engel olmak arasındaki bağlantıyı
vurgulamaktadırlar.

2005 yılında kurulan Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı (KTİHV), konuyla ilgili çalışmalar yapma yapan bir diğer örgüttür. Vakıf, kayıp yakınlarıyla
farklı düzeylerde doğrudan ilişkiler kurmuştur. Vakıf, önce hiçbir ilerleme kaydedilmemesinden ve her iki toplumdaki yetkililerin duyarsızlığından
bezmiş olan kayıp yakınlarına hukuki danışmanlık sağladı. Yetkililerin etkili soruşturma yapamadıklarını iddia eden KTİHV hukukçuları, kayıp
yakınlarına güneyde yasal girişim başlatmaları için yardım etti. Vakıf temsilcileri ayrıca bir dizi seminer ve toplantı düzenleyerek kayıp yakınlarını
KŞK’nin çalışmalarında varılan son aşama hakkında bilgilendirdi. Vakıf üyeleri aynı zamanda, kayıp yakınlarına psikolojik destek vermenin
önemine de dikkati çekti. Kayıp yakınlarının ihtiyaçlarına yanıt verme amaçlı çalışma ve projelerin dışında, KTİHV kayıp şahıslar konusunda
toplumsal bilinç ve duyarlılığın artması yönünde de girişimler yaptı.

Bu yeni ortam, kayıp yakınları konusunda en büyük iki örgüt olan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği ile Beyan Edilmemiş Esirler ve Kayıp
Yakınları Örgütü’nün birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamıştır. Her iki örgüt te, beraber konferanslara katılmış olup, kayıplar konusunda
konuşmuşlardır. Bu, her iki toplumun çektiği acıların paylaşılıp, anlaşılması yönünde önemli bir adım olarak kabul edilebilir.
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Bir seminerde biraraya gelen İki Toplumlu İnisiyatif üyeleri. Fotoğraflar Sevgül Uludağ’ın izniyle.



Çatışmanın mirası

Temmuz 2007’de, KŞK kayıplara ait kalıntıları ailelerine teslim etmeye başladı. İlk cenazeler Kıbrıs Rum toplumunda 8 Temmuz 2007’de yapıldı,
Kıbrıs Türk toplumundaki ilk cenazeler ise birkaç gün sonra 13 Temmuz 2007’de yapıldı. Süreç hâlâ devam etmektedir ve 30 Haziran 2011 itibarıyla
ülke çapında 797 kişi gömüldükleri yerlerden çıkarılmıştır. KŞK 536 gömü yerinde kazı yapmış olup, 286’ya yakın kişinin kemiklerini ailelerine
teslim etti (226 Kıbrıslı Rum kayıp ve 60 Kıbrıslı Türk kayıp) (CMP [KŞK], 2011b).

KŞK’nin görev ve yetki sorumluluğu kayıpları bulup ailelerine teslim etmekle sınırlı olduğundan, ailelerin sevdiklerinin ölümüne neden olan
koşullarla ilgili bilgi alabileceği yasal bir merci bulunmamaktadır. Ne olduğunu bilme hakkı yine aileler tarafından tekrar tekrar gündeme
getirilmektedir ve bazıları mevcut mekanizmaların, yetkililerin etkin soruşturma yapmalarını gerektiren yasal sorumluluklarını yerine getirmelerini
sağlayamadığı iddiasıyla, yerel ve uluslararası seviyelerde yeni davalar açtı. Hukuksal girişimlerin, önceden olduğu gibi şimdi de etkili bir baskı
işlevi olmasına rağmen, henüz herhangi bir tutarlı ya da net bir sonuç alınamamıştır. Mahkeme kararları henüz tam olarak uygulanmamakla
beraber, etkili soruşturmanın ve yetkililerin rolünün tam tanımının ne olduğu sorusu da halen yanıtlanabilmiş değildir.

Kazılar devam ederken yeni davalar açabilmek mümkün olmuştur çünkü yeni yasa altında kalıntılar yeni delil olarak kabul edilmiştir ve bu
sayede aileler KŞK’den yakınlarının kalıntılarını aldıkları zaman yeni bir dava başlatabilmişlerdir. Dolayısıyla, 2007’den itibaren kalıntıların ailelere
ulaşmasıyla yeni davalar açılmıştır. Halihazırda AİHM’de 16’sı Kıbrıslı Türkler’in, 33’ü de Kıbrıslı Rumların açtığı davalar bulunmaktadır.4 Mahkeme
soruşturmalarını takiben, her iki toplumda otoriteler eş zamanlı cezai soruşturmalar başlatmıştır.

AİHM davalarının yanı sıra, hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum aileler tarafından yerel mahkemelerde açılan davalar da vardır. Bir süre önce,
Taşkent (Dohni) ve Terazi (Zigi) kurbanlarıyla ilgili, Kıbrıslı Türkler’in Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine Rum Yüksek Mahkemesi’nde açtıkları davayla
ilgili olarak mahkeme, kayıp şahıslar konusunun Kıbrıs sorununun bir parçası olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı’nın yetki alanına girdiğini, dolayısıyla
Yüksek İdare Mahkemesi’nin yetkisinde olmadığını öne sürerek başvuruyu reddedmeye kadar gitti. Yerel mahkemelerde alınan bu gibi kararlar,
yetkililerin sorumluluklarını eksiksiz ya da tutarlı bir şekilde yerine getirmekten uzak olduklarını, dolayısıyla bu tür organların görevlerini yasal
standartları tatmin edecek şekilde yerine getirmeyi hâlâ başaramadıklarını ortaya koymaktadır. Bu davalar ve soruşturmalar hâlâ devam

KŞK’nın kimlik tespit işlemini tamamlaması ve kalıntıları iade etmesinin ardından aileler cenaze töreni
yapıyor. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar sevdiklerini defnediyor. Fotoğraflar KŞK’nın izniyle.

4. Kıbrıslı Türk yetkililerle görüşme, 11 Ağustos 2011.
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etmekteyken, etkili soruşturma yükümlülüğünü yerine getirme ve ölümlerin gerçekleştiği koşullarla ilgili bilgi verme ve bu bağlamda ölümlerden
sorumlu olanlarla ilgili ne yapılması gerektiği gibi konular giderek daha fazla sorgulanmaya başlanmıştır.

Bir süreden beri film ve tiyatro camiasında kayıplara olan ilginin artması, geçmişte yaşanan olaylar ve kurbanların dramlarıyla ilgili bilincin
artmasını ve konunun farklı bakış açılarından daha fazla tartışılmasını sağladı. 2004’te Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk film yapımcıları Panikos
Hrisantou ve Derviş Zaim katliam öyküleri ve hayatta kalanlarla kayıp ailelerinin anlatılarına yer veren Paralel Yolculuklar isimli bir belgesel filmi
yaptılar. Yine 2004’te, Kıbrıslı Rum belgesel film yapımcısı Tony Angastiniotis, Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde Kıbrıslı Türkler’e karşı
yapılan katliamları anlattığı belgesel film Kanın Sesi: Selden’i Ararken’i çekti. 2007’de ise, Fevzi Tanpınar ve Raşit Pertev, 1964 yılında Larnaka
yakınlarında kaybolan Kıbrıslı Türkler’le ilgili belgesel film Kayıp Otobüs’ü çekti. Bir sonraki yıl, 2008’de, Kıbrıs Rum televizyonunda bir dizi
belgesel ve konuyla ilgili program yayınlandı. Bunlar arasında Dimitris Andreou’nun çektiği Sultan ve Charita vardı. 2010’da, uluslararası bir vakıf
olan Elders öncülüğünde, dört genç Kıbrıslı öğrencinin gözünden kayıp şahıslarla ilgili sürecin anlatıldığı Kıbrıs: Gelecek Arayışında Geçmişi
İrdelemek (Cyprus: Digging the Past in Search of the Future) isimli bir belgesel yapıldı (Bu filmin bir kopyası kaynaklar bölümünde bulunmaktadır).
Aynı yıl, Kıbrıslı Türk film yapımcısı Derviş Zaim, Kıbrıs’ta 1964 başlarında karma bir köyde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili sinema filmi Gölgeler
ve Suretler’i çekti. 2010 yapımı diğer bir film ise Soula Hadjikyriacou’nun çektiği My Own Truth (Kendi Hakikatim). Bu tür çalışmalar, tartışmalı
tarihsel konularla ilgili daha geniş ve daha ortak bir anlayışın gelişmesine önemli katkı yapmaktadır. 

Halen, KŞK çalışmaları kapsamında bulunması için çalışılan pek çok kayıp şahıs vardır ve aynı zamanda kayıplarla ilgili yanlış kanılar her iki
toplumun söylemlerinde ifade bulmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, kalıntıları bulunan kurbanların ailelerine teslim edilmesiyle acılı
bir bölüm kapanmış olup, önemli ilerlemeler de kaydedilmiştir. Kayıp aileleri tarafından sürecin uzaması ve adanın kuzeyinde5 olası gömü
yerlerine ulaşılmasının engellenmesi konusunda dile getirilen şikayetlere rağmen KŞK iki toplum arasında kurumsallaşmış işbirliğinin başarılı
bir modeli olarak çalışıyor. KŞK, mağdur grupları ve diğer sivil toplum örgütleri ile temas halinde bulunarak, sık sık medyada yer alarak, internet
sitesini düzenli olarak güncelleyerek, ve 2010’da çekilen belgesel film Digging for the Future (Gelecek için Kazmak - bu filmin bir kopyası kaynaklar
bölümünde bulunmaktadır) aracılığıyla çalışmalarıyla ilgili halkı sürekli olarak bilgilendirmektedir.

‘Kayıp Otobüs’te bulunan yakınlarını kaybeden aile üyeleri, kalıntıların bulunduğu
kuyunun yanına ağaç dikerken. Fotoğraflar Sevgül Uludağ’ın izniyle.

İki Toplumlu İnisiyatif’in düzenlediği bir etkinlikte kayıp olan anne babasının kalın-
tılarına ulaşılan Sevilay Berk, gömü yerini gösteren Xenophontos’a ödül veriyor.
Xenophontos hala kayıp olan oğlunun bulunmasını bekliyor. Fotoğraf Sevgül Uludağ. 

5. KŞK’ye göre kayıp kalıntılarının tanımlanmasındaki sürecin dünyadaki en hızlı süreçlerden biri olmasına rağmen, belirsizlik içinde, kısıtlı finansal kaynaklarla çok
yoğun ve detaylı çalışılması gereği ailelerin sürecin tamamlanmasını bir süre daha bekleyeceği anlamına gelmektedir.
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KŞK’nin kaydettiği ilerleme, konunun daha fazla halkın gündemine getirilmesi ve çeşitli örgütlerin, gazetecilerin ve sanatçıların çalışmaları,
Kıbrıs’taki kayıp şahısların daha fazla tartışılmasını sağlamış ve daha önceki yıllarda olduğu gibi konu bir tabu olmaktan çıkmıştır. Yetkili organların
daha fazla sorumluluk almaları, KŞK çalışmalarının öneminin daha fazla takdir edilmesi, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların mağdur
olduğunun daha fazla kabul görmesi ve bu sürecin geçmişle ilgili neyi ortaya çıkardığının ve Kıbrıslılar’a gelecek için ne tür seçimler sunduğunun
daha incelikli tartışmalarla değerlendirilmesi yönündeki beklentiler her zamankinden büyüktür.
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Kıbrıs Üzerine Seçilmiş Kaynaklar

Kıbrıs’ta kayıp şahıslar konusuyla ilgilenen kurumların internet siteleri

• Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği: 

http://www.kktc-sehitaileleri.org

• İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Katliam ile Savaş Kurbanları İnisiyatifi: 

Christos Eftymiou, email: efthymiou.assoc@cytanet.com.cy. Sevgül Uludağ, email: sevgul_uludag@yahoo.com

• Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK):

http://www.cmp-cyprus.org

• Beyan Edilmemiş Esirler ve Kayıp Yakınları Örgütü:

http://www.missing-cy.org.cy/

• Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı:

http://www.ktihv.org 

Kıbrıs’ta kayıp şahıslarla ilgili filmler ve belgeseller 

İnternet üzerinden izlenebilecek filmler için erişim adresleri verilmiştir.

Kıbrıs: Gelecek Arayışında Geçmişi İrdelemek ve Gelecek için Kazmak belgeselleri, Türkçe ve Yunanca altyazılı olarak, eğitim paketinin Kaynaklar kısmında
bulunabilir.

Diğer tüm filmlerin kopyaları Dayanışma Evi (Home for Cooperation) kütüphanesinden temin edilebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen Tarihsel Diyalog
ve Araştırma Derneği (www.ahdr.info) ile temasa geçin: ahdr.mide@ahdr.info.

• Antigone’nin Konuşması /Ο Λόγος της Αντιγόνης 
2011 yapımı Soula Hadjikyriacou’nun çekmiş olduğu belgesel. Belgeselde, 1974 çatışmalarında ölen ve Kıbrıs’ın güneyinde gömülmüş oldukları
halde yetkili organların kayıp olduğunda ısrar ettiği üç Kıbrıslı Rum askerin eşlerinin gözünden yaşananlar aktarılıyor. (Yunanca)

• In this Waiting (Bu Bekleyişte)
Anna Tsiarta’nın yönettiği ve Mart 2011’de gösterime giren uzun metrajlı belgesel filmde, 1963, 1964 ve 1974 yıllarında yaşanan çatışmalarda
sevdiklerini kaybeden yedi Kıbrıslı’nın olaylar sırasında başlarından geçenler ve otuz yıldan fazla bir zaman sonra pek çok Kıbrıslı’nın kalıntılarının
bulunduğu yakın zamanlarda yaşadıkları aktarılıyor.
http://www.inthiswaiting.com 

• Kıbrıs: Gelecek Arayışında Geçmişi İrdelemek
Şubat 2011’de gösterime giren Elders Vakfı’nın Kıbrıs’ta yaptığı belgesel film. Kayıp şahısların kalıntılarını bulmak ve ailelerine teslim etmek
için çalışma yürüten Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) uğraşlarına odaklanan filmde, dört Kıbrıslı genç, üç Elders üyesi, Lakhdar
Brahimi, Jimmy Carter ve Desmond Tutu’yla birlikte, bu karmaşık ve yürek burkucu konuyu öğrenmek üzere biraraya gelip komitenin
çalışmalarını inceler. Birlikte kazı alanlarını ziyaret edip, çatışma yıllarında öldürülen Kıbrıslılar’ın kalıntılarını bulmak için toprağın derinliklerini
kazan KŞK’den biliminsanlarının – Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk – çalışmalarını izlerler. Elders Vakfı üyeleri, kemiklerin titizlikle analiz edildiği,
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belgelendiği, yeniden sıraya dizildiği, DNA testi yapıldığı ve son olarak Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum adli antropologlar tarafından kimliklendirildiği
KŞK laboratuvarını da ziyaret ederler. Vakıf üyeleri ve gençler, babalarını kaybeden iki kişiyle tanışırlar. Bu kişiler, Veli Beidoğlu ve Spyros
Hadjinicolaou, öykülerini paylaşmak ve bu ortak acılarından yola çıkarak iki toplum arasında karşılıklı anlayışın gelişmesi için nasıl çaba
sarfettiklerini anlatmaktadırlar.
http://www.theElders.org 

• Gelecek için Geçmişi Kazmak
Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan 2010 yapımı belgesel film, KŞK’nin ve üyelerinin çalışmalarını anlatmakta olup, Avrupa
Birliği yetkililerinin komiteye destek mesajları içeren açıklamaları ile kayıp aileleri üyeleriyle yapılan görüşmeleri sunuyor.
http://www.cmp-cyprus.org 

• Kendi Hakikatım/ Η δική μου αλήθεια
Soula Hadjikyriacou tarafından çekilen ve Kıbrıs Rum televizyonunda 2010 yılında gösterilen belgesel dizisi.

Bölüm 1: İlk görüşmedeki kişiler Petros Souppouris ve Giorgos Liassis Balıkesir’deki (Palekithro) öldürme olaylarının hem tanığı hem de
mağduruydular. İkinci görüşme, Balıkesir olaylarında ağır yaralanan ve kısmen sakat kalan Androulla Liasis (Giorgos’un kızkardeşi) ile yapıldı.

Bölüm 2: Belgeselin bu bölümü yükselen milliyetçilik ve 1963-64 olayları ile ilgili bilgi ile başlıyor. İlk görüşülen kişi Panicos Hadjiloizos, eski
bir polis şefidir. Belgesel, Lefkoşa’da bir Kıbrıslı Türk’ün öldürülmesi ve Taşkent (Dohni) köyünde yapılan vahşete kısaca değiniyor. İkinci görüşülen
kişi, babası hastanedeyken kaybolan Kutlay Erk, olayı ve babasının kaybolmasıyla ilgili söylentileri değerlendiyor. Görüşülen üçüncü kişi, 1963-
64 yıllarında Kayıp Şahıslar Komitesi başkanı olan Harris Simeonides.

Bölüm 3: Yialousalı (Yeni Erenköy) doktor Spyros Hadjinikolaou’nun babası 1974’te kayboldu. O zaman henüz beş yaşında bir çocuk olan Spyros
olayla ilgili anımsadıklarını anlatmaktadır. İkinci görüşülen Komi Kepirli (Büyükkonuk) Panagiota Solomou’dur. Kızı Christina, üçüncü görüşülen
kişi, babasını ve erkek kardeşini kaybetmesiyle ilgili yaşadıklarını ve olayların sonucunda annesinin duygusal anlamda yokluğunu anlatır. Irini
Mandoles dördüncü görüşülen kişidir. Annesi Charita Mandoles, kaybolan yakınlarının bulunması için çalışan kayıp aileleri hareketinin önde
gelen isimlerinden biridir. 

Bölüm 4: Belgesel, izleyiciyi Mesarya tarlalarına, oradan da EOKA B tarafından öldürülen Kıbrıslı Türkler’in toplu mezarlarının bulunduğu
Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerine götürmektedir. İlk görüşülen kişi Muratağalı Hüseyin Akansoy’dur. İkinci görüşülen kişi, Taşkentli Suat
Kafadar, Kıbrıslı Rumlar’ın köyündeki erkekleri Limasol’a nakletmek gerekçesiyle otobüslere doldurduğunu anlatır. Leyla Kıralp’ın kocası da
Limasol’a gitmek üzere Terazi ve Dohni’den yola çıkan otobüslerden birindeydi. Leyla, Terazi’ye döner ve bir daha asla göremeyeceği kocasına
veda ettiği anı hatırlar.

• Sultana ve Charita
Demetris Andreou’nun Sigma TV’de Temmuz 2008 ve Temmuz 2009’da gösterilen filmi Kıbrıslı Türk Sultan ve Kıbrıslı Rum Charita’nın ortak
acılarını konu alıyor. Her iki kadın da yıllarca kaybolan sevdiklerine ne olduğunu öğrenmeyi beklemektedir. Andreou, iki kadını biraraya getirir
ve onları yakınlarını en son gördükleri yere götürür. 

• Kayıp Otobüs
2007’de gösterime giren filmin yönetmeni Fevzi Tanpınar, senaristi ise Raşit Pertev’dir. Belgeselde, 13 Mayıs 1964’te bir sabah Dikelya İngiliz
Üsleri’ndeki işlerine gitmek üzere otobüse binen ve kendilerinden bir daha haber alınamayan 11 Kıbrıslı Türk’ün dramı anlatılıyor. Voroklini’de
bir kuyudan kalıntıları çıkarılan kişilerin, kayıp otobüsün yolcuları olduğu DNA testleriyle kanıtlandı.
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• Kıbrıs’ta Katliamlar
Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği tarafından 2004’te yapılan belgesel. Kıbrıs’ta 1950’den 1974’e kadar farklı köy ve kasabalarda yaşanan
vahşet olaylarını detaylı bir şekilde aktarıyor. Belgeselde, bazı kayıp şahısların öykülerine de yer veriliyor. Bunlardan ilki 6 Temmuz 1958’de
kaybolan müftü Yusuf Mehmet Hilmi Efendi’dir. Diğer bir olay ise 14 Ağustos 1974’te Terazi köyünde Yunan askerleri tarafından alındığı söylenen
Kıbrıslı Türk erkeklerle ilgilidir. Bir başka olay ise 26 Aralık 1963’te Lefkoşa’ya giderken kaybolan Mustafa Zorba ile ilgilidir, aynı kaderi 29 Nisan
1964’te diğer iki Kıbrıslı Türk de paylaşmıştı. Belgeselde Mağusa bölgesinden 32 Kıbrıslı Türk köylünün kaybolduğu ve polis şefi Pantellis’le de
ilgili olay anlatılmıştır.

• Kanın Sesi I ve Kanın Sesi II: Selden’in İzinde 
Antonis ‘Tony’ Angastiniotis’ tarafından 2004 yılında yapılan belgesel. Belgeselde Muratağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde 1974’te Kıbrıslı
Rum gruplar tarafından Kıbrıslı Türk sivillerin topluca öldürülüşleri anlatılıyor. Olaylara tanık olanlar konuşuyor ve nasıl kurtulduklarını
anlatıyorlar. 
http://video.google.com.au/videoplay?docid=-7695688617775364591#docid=6069441414391519024 

‘Kanın Sesi II’, Kıbrıslı Rum bir gazetecinin, küçük bir Kıbrıslı Türk kızın kendisini rüyasında ziyaret etmesinden sonra onu bulmak üzere adanın
kuzeyine geçmesinin ardından yaşadığı dramatik öyküyü anlatan bir belgeseldir. Arayışları onu Mağusa yakınlarına, üç Kıbrıs Türk köyünün
yıkıntılarına getirir. Orada, başlarından geçenleri ve 1974’te Kıbrıslı Rumlar’ın köylüleri nasıl topluca katlettiğini kendisine anlatan bazı köy
sakinleriyle karşılaşır.
http://video.google.com/videoplay?docid=-7695688617775364591# 

• Dead Presumed Missing? A film on Missing Persons in Cyprus (Kayıp Varsayılan Ölüler? Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar üzerine bir Film)
2003’te Paul Sant Cassia ve Colette Piault tarafından çekilen bir filmdir. Film, kocalarını bulmak için Kıbrıs’taki ‘meçhul askerler’in toplu
mezarlarını kazan iki Kıbrıslı Rum kadının öyküsünü anlatmaktadır. Film, Kıbrıs Rum ve Türk taraflarının kayıpların bulunmasıyla ilgili resmi
bakış açılarındaki farklılıklara değinir ve BM’nin sorunun çözümü için yaptığı girişimleri izler.
http://www.der.org/films/dead-presumed-missing.html
http://www.youtube.com/watch?v=N8dWAV1X9E0

• Missing Presumed Alive: The 1619 Missing Persons (Hayatta Olduğu Varsayılan Kayıplar: 1619 Kayıp Şahıs) 
(İngilizce + İngilizce altyazılı) Film, 1974’te tutuklanan, hapsedilen ve iade edilen Kıbrıslı Rumların öykülerine odaklanır. Belgesel ayrıca,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınan üç kayıp şahıs davasına da yer vermektedir.
Bölüm 1/2: http://www.youtube.com/watch?v=HraydcPS_nM 
Bölüm 2/2: http://www.youtube.com/watch?v=bld4h8TPrH0 
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