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«Kıbrısda Türklere karşı işlenen son cinayet
lerde Grivas'ın mesuliyeti hakkında Yunan
ıkikat açıldığı basınımızda
xer aldı.»

Kıbrıs'ta Genocide «Jenosid»
ğustos 1960'da.
Kıbrıs
Cumhuriyeti kurulduğu
k zaman, Birleşmiş Millet
lerde bazı kimseler adada ya
şayan Türk ve Rum cemaatle
rinin peyderpey
Türklük ve
Rumluk vasıflarını
unutarak,
bir «Kıbrıs milleti» teşkil ede
ceklerini zannettiler. Bu görüş,
Enosis cereyânmın 1930'dan be
r i devam edegeldiğini unutmak
da i d i . Halbuki, gerek Makarios'un gerek Yunan idârecilerinin. Lbndra anlaşmasını imza
larken samimi olmadıkları, pek
çabuk anlaşıldı. Onlar, Kibrisin
istiklâlini, adanın Yunanistan
tarafmdan ilhâkma i l k adım olarak görüyorlardı. Nihâî hedef
lerinin Enosis olduğunu alenen
söylemekten dahî çekinmediler.
Bu tutumları ile, Rumların i m
zâsına veya sözüne itimad'edilemiyeceği aşikâr oldu.

Yazan: Emel Esin
Enosis yolundaki i l k hareket,
Kıbrıs Türk cemâatini dehşete
düşürüp, adadan kaçırmak te
şebbüsü oldu. 1963 yılının kan
lı Noel yortusu hatırlardadır,
tsânm doğuşunu. Kıbrıs Rum
ları, Türk çocukları, kadınları,
ihtiyarları, rehine olarak kaçı
rılan yüzlerce kişiyi, kurban ederek tes'id ettiler. Türk bay
rağına sarılmış çocuk tabutları
mı unutmadık. Bu tedhiş havası
dört yıldır devam ediyor. En
son olarak, tanklar ve toplarla
mücehhez Rum çeteleri. 15 Ka
sunda, i k i Türk köyünü bastı
lar. Ateş ve ölüm saçarak, ai
lelerini ve evlerini müdafaa eden yirmisekiz Türkü sehîd et
tiler.
Genocide olayı tarih boyun
da çok görülmüştür. Ancak, da
ha insânî bir yenelmilel dü
zen isteyen beşeriyet V'cdânı
artık genocide cinâyetine ta
hammül edememektedir. Nite
kim, Birleşmiş Milletler yasası
genocide'ii insanlığa karşı iş
lenen en büyük suçlardan say
maktadır. Genocide cinâyetine
sed çekmek için, 1948'de. Bir
leşmiş Milletler,
«Genocide'i
önlemek ve cezalandırmak» an
laşmasmı kabul etti. 12 Ocak
1951'de yürürlüğe giren bu an
laşma. Devletler
Hukukunda
bir dönüm noktasıdır. Hâlen,
yetmişi mütecâviz devletin i l t i 
hâk etmiş bulunduğu bu an
laşmada tarif edilen genocide
cinâyeti. bundan sonra islenir
se, suçlular hukukî yoldan tâkib ve tecziye edilebilecektir.
Anlaşmada genocide ezcümle
Söyle târif edilir. «Millî, ethnik, dînî veya ırk bakmamdan
bir toplumu tamamen veya kıs
«nıen imhâ maksadı ile icrâ edi
len aşağıdaki fiiller genocide
teşkil eder.
1 — Topluma mensup kimse
leri öldürmek.
2 — Topluma mensub kimse
leri maddi ve mânevi zarara
uğratmak.
3 — Toplumun kısmen veyâ
tamamen imhâsma
sebebiyet
verecek hayat şartlarını kasden yaratmak.»
Bu fiilleri yapmağa teşvik ve
ya teşebbüs etmek bile cezayı
müstelzimdir. Genocide hakkın
da anlaşmanın yürürlüğe gir
mesinden sonra, yukarıda mez
kûr cinayetlerin hepsi. Kıbrıs
Türklerine karşı
işlenmiştir.
Dört seneden beri, Kıbrıs Rum
yönetimi, bu cürümleri metodlu şekilde Kıbrıs
Türklerine
karşı icrâ etmektedir.
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Genocide suçunu işleyenler,
ister devlet başkanı, ister ida
reci veyaa memur, ister özel k i
siler olsun, hepsi, fiillerin is
lendiği salâhiyetti, mahkemesin
ce yargılanırlar. İlgili devlet
suçluları tâkib etmezse, anlaş
ma mûcibince kurulması der
piş edilen beynelmilel mah
keme suçluları yargılar.
Genocide'ye karşı anlaşmanın
bir hususiyeti şudur: Genocide
cinayetini bir devlet kendi va
tandaşlarına karşı da icrâ et
se, bu f i i l o devletin «dâhili i si» sayılmaz. Beynelmilel bir
mevzû addedilir. Genocide an
laşmasına taraf olan her han
gi b i r devlet, Birleşmiş Millet
lere müracaat ederek, genocide
fiillerinin önüne geçilmesini ve
suçluların tecziyesini taleb edebilir.
Kıbrısta Türklere karşı işle
nene son cinayetlerde Grivas'ın
mes'uliyeti hakkında Yunan hü
kümetince tahkikat açıldığı ba
sınımızda kayd edildi. Bâzı ec
nebi gazetelere göre.
Grivas
mes'ûliyeti üzerinden atmağa
çalışmaktadır. Türk köylerine
15 Kasımda taarruz etmek için
Yunan M i l l i Müdâfaa Bakanın
dan emir aldığını ve Makarios'
un da bu emri tasvib ettiğini
Grivas söylemekte imiş. Bu ha
herlerden seziliyor k i , Grivas,
genocide suçu ile yargılanmak
endişesi içindedir. Tarafsızlığı
ile tanınan ciddi İsviçre gazete
si «Neue Zürcher Zeitung» 3
Aralık, tarihli
nüshasının i l k
sahifesini dolduran bir makale
de, «Kıbrışdaki kanlı olaylar»
dan bahs etmektedir.
Yunan
«junta» sının suçun mes'ûliyetin i Grivas ile Kıbrıs milisine
yüklemek istediğini anlatmak
tadır.
Dört yıldan beri Kıbrısda ce
reyan eden hadiselere artık ge
nocide adını koymak zamanı
gelmiştir. Aksi takdirde Yuna
nistan meseleyi kapatır ve unutturmağa çalışır. B i r zaman
sonra cinâyetler tekerrür eder.
Bu sebeple maddi tazmînatdan
önce. suçluların tecziyesini te'
min etmek ilerisi için. kısmen
de olsa. bir emniyet tedbiri te$
k i l eder. Güvenlik Konseyi gün
demine Kıbrıs olaylarının ge
nocide adı altında kayd ettiril
mesi. Kıbrıs dâvâsmın
nihâî
şekilde bir an evvel halli zarûretini dünyaya açıklayacaktır.
İnşallah şehidlerimizin
kanı
boşuna akmadı.
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Genocide (jenosit) —
İmha hareketi.

