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Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı‘nın 41. Yılı Kutlu Olsun! 

 

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 40. ve 39. yılında web sitemizde yazılar yayımladık. 

Bu yıl da eklemelerimiz, güncellemelerimiz olacak elbette : 

Dileriz zaman aleyhimize işlemesin.. Ancak sanırız tersine oluyor.. 

O acılı - kanlı - kırımlı dönemi yaşayan Kıbrıs Türkü soydaşlar yaşlanarak birer birer sonsuzluğa 

göçüyorlar. Yeni kuşaklar o acılı süreçlerle yeterince empati kurmaktan çooook uzaklar.. 

Buna şimdiki KKTC Cumhurbaşkanı da dahil denebilir.. 

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti Federasyonu" ndan  

söz etmekte.. BM Güvenlik Konseyi'nin de bu çözüm önerisinden mutlu olduğunu eklemekte..  

Oysa birlikte yaşamı olanaksız kılan, Ada Türklerine soykırım yapmaya girişen Kıbrıs Rumları idi. 

Kıbrıs Devletinin Türkiye - Yunanistan - İngiltere'nin güvencesinde (garantörlüğünde) kurulduğu 

(Zürih ve Londra Anlaşmaları bağımsızlık, iki toplumun ortaklığı, toplumsal alanda otonomi ve 

çözümün Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından garanti edilmesi ilkelerine dayandırılmıştır.) 

16 Ağustos 1960'tan bu yana ENOSİS peşinde olan Yunanistan ve kışkırttığı Ada Rumları bu 

topraklarda Ada Türklerine yaşam hakkı tanımamışlardı (Akritas Planı). 1974'e dek nice şehitler 

vererek çok büyük bir özveri ve Anavatan Türkiye'nin desteği ile Ada'daki Türk soydaşlar etnik 

temizlikten korundular. 

21  Aralık  1963'te Kıbrıs Rum tarafı,  Kıbrıs  Türk  toplumuna  karşı kapsamlı ve sistematik şiddet 

politikasına geçmiştir. 

Başpiskopos Makarios, Rum silahlı güçlerine ve çetelerine Ada'da tek 1 Türk'ün bile canlı 

bırakılmaması ve bu soykırımın Türkiye yetişemeden bitirilmesini emreden "Standing order" 

yayımlamıştır. 

1974'te ise eylemli (fiili) bir darbe ile Türkler yok edilerek (tam bir jenosit girişimi!) tüm ada Rum 

Devletine dönüştürülsün ve ardından Yunanistan'a katılsın (ilhak) kurgusuyla askeri darbe başlatıldı 

ve Türkiye, İngiltere ile görüşerek (Başbakan Ecevit Londra'ya giderek) askeri barış harekatı 

yapmak zorunda kaldı. 

GKRY, kendisini Kıbrıs Devleti olarak sunuyor ve ikiyüzlü AB de Güney Kıbrıs'ı Ada adına AB'ye tam 

üye alıyor.. 2004 Annan Planı tam bir trajedi idi.. Türkler kabul etmesin diye çooook çaba gösterildi. 

Biz de o dönemde ADD Genel Başkan Yardımcısı olarak Ada'da epey çalıştık.. Ancak beklenmeyen 

bir gelişme oldu ve Türk tarafı kendi idam fermanı olan Annan Planı'nı (Dönemin BM Genel 

Sekreteri Ganalı diplomat Kofi Annan) onaylarken, Rum kesimi "yetersiz" bularak reddetti ve 

binlerce sayfalık kapsamlı, çok ayrıntılı Plan kadük oldu. 
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Rahmetli ve kahraman yurtsever Rauf Denktaş kurucu Cumhurbaşkanı idi KKTC'nin.  

Vargücüyle savaştı bağımsız bir Kıbrıs Türk Devleti için.. Dönemin T.C. Başbakanı Bay RTE ise,  

KKTC 2. Cumhurbaşkanı Talat Mat ile telefon görüşmeleri basına sızdırıldığında Rauf Denktaş'ın  

tasfiye edilmesi ve Annan Planı'nın onanması için çırpınıyordu. 41. yıl anmalarında Lefkoşe'de 

konuşurken ise geçmişteki bu "........ " (yazamıyoruz... oto-sansür uyguluyoruz.. çünkü Türkiye  

tam bir demokrasi ülkesi!!??) davranışını unutmuş görünüyordu.. 

Kıbrıs'ta çözümü, barış zamanları perçinleyerek üretmiştir : 

2 ayrı devlet! 2 bölgeli, egemen, tam eşit, bağımsız... 

Başkaca zorlamalar, 1963'lerde başlatılan Rum kırımı - assimilasyonu süreçlerini sil baştan 

başlatacaktır.. Bir kez daha, kritik kararlarda oy kullanacak Kıbrıs Türkü ve KKTC'de yaşayan  

yüz bini aşkın Türkiye vatandaşına anımsatmak isteriz.. 

"Tarih terkerürdür.." sözü, ondan ders çıkarmasını beceremeyen aptallar için geçerlidir. 

Ortada bu nitelikte kim, hangi kesim var?? 

Bir kez daha Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın kutlu olmasını dileriz 41. yılda.. 

Başbakan Ecevit'in görkemli başarısını, yürekliliğini ve kararlılığını şükranla anarız. 

Harekat'ın şehidi ve gazisi Kıbrıs ve Türkiye Türklerini saygı ve minnetle anarız. 
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Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilat TMT'nin özverili savaşımcılarını - direnişçilerini, 

şehit ve gazilerini ödenemez bir borçla eğilerek selamlıyoruz. 

Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı özel 2 kahraman olarak ayrıca gönülden selamlıyoruz. 

KKTC'li gençler yakın tarihi "dürüst - içten" kaynaklardan okumalıdır. Örn. merhum Denktaş'ın 

"KIBRIS GİRİT OLMASIN" adlı kitabı ciddi bir kaynaktır ve dikkatle okunmalıdır. 

 

Bu bağlamda yazdığımız bir başka yazıya şu adresten erişilebilir : 

Kıbrıs’ın Dünü ve Bugünü ve bizim katkılarımız.. 

http://ahmetsaltik.net/2014/07/20/turker-erturk-kibrisin-dunu-ve-bugunu/ 

Bir de kapsamlı power point sunumumuz var… 

 
Kıbrıs sunuları, 20-23 Kasım ve 8-9 Aralık 2003 

Sevgi ve saygı ile. 23 Temmuz 2015, Ankara 

 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net 
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