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20 Temmuz 1974 “MUTLU BARIŞ HAREKATI”, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin koyduğu addır. 

Aradan 38 yıl geçti ve yeni kuşaklara, yaşanan soykırım girişimlerinin (örn. Muratlı ve Sandallı köylerinde..) 

tarihsel bilinci ne yazık ki aktarılamadı. 

Bu köylerde, eli kanlı katil Makarios’un Rum ordusuna soykırım kanıtı “sürekli emri”,  

tüm halkı öldürülen bu 2 köyün meydanına dikilmiş tabelada dehşet ve ibretle okunmaktadır : 

“ Türk Ordusu Kıbrıs’a geldiğinde, kurtaracak tek bir Türk bile bulamayacaktır. ” 

“ Türklerin Akdeniz sıcağında tereyağı gibi erimelerini bekliyorum..”  

(1963, Standing order : Soykırım sağlanana dek sürekli emir!)    

Başpiskopos Makarios 

Günümüzde ise genç kuşaklar AB ve Rum-Yunan propagandalarına tehlikeli biçimde açıklar. 

Orhan Birgit üstadımız, o dönemin canlı ve üst düzeyden birinci elden tanıklarından biri.. 

Kendisinin de yazdığı gibi bu destanı yaratanların hemen hepsi geçip gitti, göçüp gitti.. 

Sn. Birgit'in yazısını bu nedenlerle önemsemek gerek. Ben de bu sabah merakla aradım bu önemli,  

tarihe ışık tutan ve tanıklık eden yazıyı ve sizinle sitemizde paylaşıyorum. 

Emperyalizm 17 Haziran 1983'ten beri Kıbrıs'ta yaşayan soydaşların devletini KKTC'ni tanımamakta direniyor.. 

O Türkler ki, Yunanistan'ın ENOSİS'i (adayı Yunanistan'a katma emperyalist politikası) yüzünden az kalsın 

Ada'da yok edileceklerdi.. Başbakan Bülent Ecevit'in cesur ve kişilikli kararı ile zamanında ve çoook başarılı  

bir politik-diplomatik-askeri müdahale (sağolsun Ordumuz!) ile soydaşlar soykırımdan kurtarıldı. Yüzlerce  

gazi ve şehit (500’ü aşkın) verdik. Nur içinde yatsın şehitlerimiz..  Sayıları çok azalan Gazilerimiz varolsunlar.. 

Emperyalizmin 2 yüzlülüğünü görelim bir kez daha, çok net olarak : 

Bir yandan Yugoslavya'da, Bosna'da, Irak'ta, Türkiye'de, SSCB'de... azınlık haklarından ve milletlerin  

kendi yazgılarını belirleme hakkından (self determinasyon) söz edeceksiniz, bir yandan da Kıbrıs'ta Rumların, 

geçelim assimilasyonu, sistematik soykırımlarını görmezden geleceksiniz.. Bir savaşla yaşam hakkı elde eden 

200-250 bin dolayındaki Türk'e de gene, utanıp sıkılmadan "Rumlarla birleşin.." diyeceksiniz.. 

30 yıldır olmadık abluka ve ambargolarla oradaki çeyrek milyon insanı, 3 bin km2 dolayında 2 avuç toprakta  

yok olmaya, teslim almaya, cellatları Rumlara bir kez daha teslim olmaya zorlayacaksınız..  

(“Stockholm Sendromu” -celladına aşık olma-  neden Batı kökenli; o kültürün bir ürünü çünkü!) 
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Türkiye'de ise 30, 40 , 50... ne denli tutturabilirseniz.. etnik kümeden söz edecek,  

Lozan'ı reddedecek, Sevr'i dayatacak ve federasyona zorlayacaksınız !? 

BDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü gibi dünün hızlı solcuları da kalkıp, 

- Türkiye'nin Kıbrıs'ta ne işi var ?? saçmalıklarını dillendirecekler.. 

Kuzum Kürkçü, sana ne oldu? Dönüşüm / metamorfoz / transformasyon?? 

Ya da dejenerasyon / dolma kalem-ağız sendromu  / demans ?? Hangisi, hangisi?? 

Rahmetli Erbakan ve partisi hiç olmazsa "Ulusalcı" idi..  

Çırakları AKP kadrolar ise tam tersi.. Çok yazık. 

Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin kurtuluş bayramlarını gönülden kutluyor;  

özgürlük ve bağımsızlıklarına sahip çıkmaya çağırıyorum.  

Çocuklarına, genç kuşaklara mutlaka gerçekçi tarih bilinci, kazandırmalılar.. 

Emperyalistlere çağrı (saçmalıyor muyum?) :  

Bir halkın yaşam hakkını, özgür seçimini, üstelik savaşarak elde ettikleri 2 karış vatan topraklarında  

kabul edin artık! Devekuşu politikalarınıza son verin.. 

 

Bu ibretlik insanlık utancını da paylaşmadan edemiyoruz.  Bu arada 1964’te Başbakan İnönü’ün emriyle  

Türk jetleri Kıbrıs’ta Rum askeri mevzilerini bombalamışlardı. ABD Başkanı L. Johnson da bir mektup yazarak, 

NATO silahlarını bu biçimde kullanamayacağımızı ihtar etmiş, 6. Filo’yu Akdeniz’e yollamıştı.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı, Büyük Atatürk’ün en yakın dava ve silah arkadaşı, 1. ve 2. İnönü 

savaşlarının yengin komutanı, Mudanya ve Lozan kahramanı Başbakan İsmet İnönü de tarihsel, yiğit, onurlu bir 

yanıt veriyordu :  

“Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır.” 
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