Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

Karabað, Türkmeneli ve Kýbrýs'ta Ýþlenen Üç Türk Soykýrýmýna Bilimsel Bir Bakýþ

24 Þubat 2007
Berlin, Hocalý (Karabað) ve Yakýn Tarihte Türklere yapýlan diðer soykýrým
Konferans Konuþmasý

Ben bu yazýda
yakýn tarihte Türklere karþý yapýlan üç soykýrýmý ele alacaðým.

Bunlar sýrasýyla

1) Batý ve Rusya
destekli Ermenilerin 12 -26 Þubat 1992 ye kadar Karabað da yaptýklarý Türk
Soykýrýmý

2) Yeni dönemde,
Batý destekli Barzani, Talabani ve PKK nýn Türkmeneli Bölgesi olan Irakýn
Kuzeyinde yaptýklarý Türk soykýrýmlarýdýr

3) Batý ve
Yunanistan destekli Rumlarýn Kýbrýsta 1962 den 1974 yýlana kadar yaptýklarý
Türk soykýrýmlarýdýr.

Türkler tarihte kahraman bir millet olarak bilinir bizde böyle biliriz.
Ama Türkler ayný zamanda asýrlar boyu soykýrýma uðramýþda bir millettir. Biz
iþin bu yönünü irdelemeyi bugüne kadar ihmal ettik. Türkmeneli, Kuzey Kýbrýs,
Azerbaycan ve Türkiye nin haritaya baktýðýnýzda dünyadaki emperyalist güçlerin
dýþlerini kamaþtýrdýðý ve egemen olmak istediði Asya ile Avrupanýn kilitlendiði
coðrafyanýn adýdýr. Bu Coðrafyaya hakim olan geçmiþte dünya siyasetine yön
verdiði gibi bugün ve gelecektede bunun böyle olacaðýný söylemek kanýmca
kahinlik olmayacaktýr. Ýþte neden Türklerin soykýrýma tabi tutulduklarýný bu
anahtar konumumuz iyi açýklamaktadýr. Ben iþte bunun ön plana çýkarýlmasý için
bu ve bu gibi etkinliklere yeterince önem verilmesini önemsiyor ve öneriyorum.
Ben bu konuya örnekler ýþýðýnda
bilimsel olarak yaklaþmaya çalýþacaðým.

Ama bir konunun soykýrým olduðunu bilmek için BM 1948 yýlýnda imzalanan
Soykýrýmlarý önleme ve Ceazalandýrma sözleþmesini önce kavramamýz gerekiyor.
Ben bu sözleþme çerçevesindede olaylarý örnekleri ile ele alýp konuya bilimsel
bir bakýþ açýsý getirmenin daha kolay olacaðýna inanýyorum. Bende 1948
sözleþmesine ve sadece 1948 yýlýndan itibaren olan olaylarý kapsayan bu
antlaþmaya uygun olarak þimdilik 1948 den itibaren Türklere karþý yapýlan
yukarýda bahsettiðim üç soykýrýmý ele alacaðým.

1948 yýlýnda kabul edilen BM soykýrým sözleþmesi þunlarý içeriyor:

Soykýrýmý Suçunun Önlenmesi ve Cezalandýrýlmasý
Sözleþmesi(Jenosid-Sözleþmesi)

Sözleþme 2: Bu sözleþmede, soykýrýmýnýn anlamý, aþaðýda sayýlan
fiillerin ulusal, etnik, ýrksal veya dinsel bir grubu, bu niteliði yüzünden,
kýsmen veya tamamen yok etmek kastýyla iþlenmesidir:
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a) Grup üyelerinin öldürülmesi;

b) Grup üyelerinin fiziki ve zihni saðlýðýný bozucu eylemler;

c) Grubun, kýsmen veya tamamen fizik varlýðýnýn yok olmasýna neden
olacak yaþam koþullarýna tabi tutulmasý;

d) Grup içi doðumlarý önleyici önlemler alýnmasý;e) Gruba ait
çocuklarýn zorla baþka bir gruba transfer edilmeleri olarak tanýmlanýyor.

Þunu çok iyi bilmeliyizki, Soykýrýmlar sadece insan veya grup öldürmek
amacýyla deðil, esas olan dünya ve yerel bölgelerin hegemonyasý için yapýlan
paylaþým savaþlarýnda hedefe seçilen yerlerin yeraltý ve yer üstü
zenginliklerini ele geçirme sýrasýnda, bölgeye egemen olmak isteyen gücün
egemen olmasý sýrasýnda, kendisine tehdit olarak algýladýðý bir etnik, dini,
ýrký veya milli bir gücü, planlý, sistemli, hedef gözeterek çeþitli yöntemlerle
yok etmeye yönelik eylemler yapma yada kýsmen yada tamamen yok etme olayýdýr.
Meseleyi böyle ele aldýðýmýz zaman soykýrýmlarýn neden yapýldýðýnýda çözmüþ
oluruz. Burada deðinilmesi ve altý çizilmesi gereken konu ise, eðer hedef
etnik, milli, dini veya ýrký bir grubu yok etmeye yönelik yapýlýyorsa ve burada
gruptan bir kiþi bile öldürülse ve bu iþbatlanýrsa bu adii bir cinayet deðil
soykýrým olarak deðerlendirilir.

Soykýrým örneðine ilk önce Karabað Türk soykýrýmý ile baþlýyorum:

Karabað Türk Soykýrýmý:

Sadece Azerbaycan için deðil bütün bölge içinde konumu itibarý ile Azerbaycanýn
ayrýlmaz parçasý olan stratejik önemi çok büyük olan Karabað, tarihte olduðu
gibi bugünde tüm stratejik özellikleriyle bu konumunu sürdürmektedir. Sovyetler
Birliðinin daðýlmasý sýrasýnda, 1992 yýlýnda Azerbaycanýn milli sýnýrlarýný
geçen Ermeni ordusu, daha önce Garadaðlý, Meþheli ve Baganýþ-Ayrým'da ilk defa
soykýrým ve etnik temizliðe tabi tutuldular. Ermeniler ilk önce 12 Þubat 1992
de Malýbeyli ve Kuþçular Köylerinde 50 türkü soykýrýme uðrattýktan sonra 25-26
Þubat geceside büyük ölçüdede iyi eðitim görmüþ, Ermeni subaylar ve askerlerden
oluþan Karabaðdaki 366 çi elit Rus Alayý ile birleþerek, Azerbaycanýn dörtte
bir topraðýný soykýrým yaparak iþgal ettti. Ermeni kuvvetleri, Türkleri Karabað
ve diðer iþgal ettikleri Azerbaycan topraklarýndan BM 1948 Soykýrým
sözleþmesindeki, neden, eylem ve sonuç iliþkisindede tarif edildiði gibi yok
etmek maksadýyla, belirlenen bölgeler olan: Koçaryanin 1997 yýlýnda Avrupada
verdiði demeçlerde bizzat içinde bulunmakla övündüðü soykýrýmda, 7 bin kiþilik
nüfusa sahip ve coðrafi konumu itibariyle bölge için önemi fabrika ve
Karabaðdaki tek ve çok stratejik hava ulaþýmý bir yerleþim merkezi olan Hocalý
kentini ele geçirmek için, 25. Þubat gecesi katliam gayesiyle harekete
geçmiþtir. Koçaryanin bizzat iþtirakle dahil olduðu, Hocalý'nýn iþgali sonucu
sivil, silahsýz Türkler; çocuk, kadýn, ihtiyar ve genç ayrýmý yapýlmadan
Ermeniler tarafýndan bir gece içersinde soykýrýma uðratýlmýþtýr. Ve hepimizinde
defalarca konuþmalarda deðindiði gibi, resmi rakamlara göre, o gece 613 kiþi,
bunlardan 83u çocuk, 106 kadýn çeþitli þekilde iþkence yapýlarak soykýrýma
uðratýlmýþtýr. Ayrýca, bunlardan 487 kiþi aðýr yaralanmýþ ve 1275 kiþi ise
rehin alýnmýþtýr. 156 çocuk ise ailesinin soykýrýmda tamamýný kaybederek öksüz
kalmýþtýr. Kendiside Karabaðlý olan ve Karabað üzerine önemli eserleri bulunan,
Türk tarihçi ve þu anda Azerbaycan Parlementosunda Karabað Milletvekili Havva
Memmedova hanýmýn verdiði verilerden yararlanýlarak, Haziran 2005 yýlýnda eski
milletvekili Fatma Aktaþ hanýmýn Hollanda Parlementosuna Türk Soykýrýmlarý ile
ilgili verdiði önerge içindede yer alan bilgilere göre ise 150 ye yakýn Türk
kadýný hala Ermenilerin elindedir, kayýp diye geçmektedir ve hala haber
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alýnamamaktadýr. Bunun dýþýnda soykýrýmdan artakalan þehir nüfusu ise soykýrým
sýrasýnda Azerbaycan Milli Ordusuna baðlý, hemde bölgedeki ve hemde olanaklar
çerçevesinde bölgeye yetiþen Türk mukavemet güçlerinin direniþiyle güvenilir
bölgelere geçebilmiþlerdir. Bu bakýmdan hem bilimsel hemde hukuki olarak
meseleye baktýðýmýzda 1992 yýlýndaki soykýrým olaylarýný sadece Hocalý olayý
olarak deðil olayý genel anlamda Karabað Türk soykýrýmý olarak deðerlendirmek
daha doðrudur.

Karabaða atfen Ermeniler 1948 sözleþmesinde tarif edilen ve soykýrýma
uyan, Karabaðdaki soykýrýmda kullandýklarý metodlarda, özellikle çocuklarýnda
içinde bulunduðu Türklerin gözlerini oymuþlar, kafa derisini soymuþlar, hamile
kadýnlarýn karýnlarý yarýldýðý ve göðüsleri kesildiði gibi vücuttaki deðiþik
organlar kesmiþler ve koparmýþlardýr ve bazýlarýný yakarak bazýlarýnýda, aþarak
bazýlarýnýda diri diri topraða gömerek ve aðýr iþkenceler yaparak bu soykýrým
suçunu iþlemiþlerdir. Bu soykýrýmý görgü tanýðý olan bir fransýz, bir rus ve
birde bir soykýrýmcý ermeninin kendi kaynaðýndaki örneklerdede görebiliriz.

Fransýz gazeteci gazeteci Jan iv Yunet'in þu sözleri soykýrýmý anlamak
için önem taþýmaktadýr:

"Biz Hocalý faciasýnýn þahidiyiz. Biz Hocalý'yý koruyanlarýn
yüzlerce sivil halkýn, kadýnlarýn, çocuklarýn, ihtiyarlarýn cesetlerini kendi
gözlerimizle gördük. Ermeniler bizim helikopterleri de ateþe tuttuklarý için
video çekimini sona erdiremedik. Lakin yükseklikten gördüklerimiz de yapýlan
gaddarlýðý anlamak için yetiyordu. Bu çok ürpertici bir manzaraydý. 5-6
yasýndaki çocuklarý, bebekleri, gebe kadýnlarý merhametsizce katleden Ermeni
cellatlarý hiç kimseyle karþýlaþtýrýlamazlar."

Katliamla ilgili olarak Moskovskiy Komsomolets gazetesinde gazetecilik
yapan Neftyanoy Sindrom gazetesinde ise þunlarý yazýyordu:

"Esirler var. Lakin daha onlar yaþamaða yaramýyorlar. Kýþýn onlarý
sabahleyin yalinayak karýn, buzun üzerine çýkarýyorlar. Tepelerinden soðuk su
döküyor, baþlarýnda þiþe kýrýyor, sonra yeniden koðuþlarýna salýyorlardý. Asýl
iþkencelerse zaten bundan sonra baþlýyordu. Parmaklarýný kapýnýn arasýnda sýkýþtýrýyor,
baðýrttýkça lastik copla dövüyorlardý. Bunlarýn bir çoðu bu iþkencelere
dayanamayarak deli oluyordu. Bir sonraki koyun iþgalinde bir Ermeni'nin bir
çocuðu alýp, ikiye böldüðünü gördüm. Sonra çocuðun bedeninin bir parçasýyla
annesinin yüzüne ve basýna o kadar vurdu ki, evladýnýn kanýna bulanan zavallý
kadýn deli olup, gülmeye baþladý."

"Büyük Ermenistan" projesinin anahtar konumundaki
simalarýndan soykýrýmcý yazar Zori Balayan 1996 yýlýnda Ermenice yazdýðý
"Ruhumunuz Canlanmasý"adlý kitabýnda kendi yaþadýðý ve bizzat
Karabaðda tatbikini yaptýðý soykýrýmcýlýðýný þu þekilde yazmaktadýr:

"Biz çete üyesi Hacatur'la zapt edilmiþ evlerden birisine
girdiðimizde bizim askerlerin 13 yasýnda bir Türk çocuðunu pencereye
çivilediklerini gördük. Hacatur çocuðun baðýrmamasý için anasýnýn kesilmiþ
göðsünü onun aðzýna soktu. Sonra ben bu Türk çocuða onun babalarýnýn bizim
çocuklara yaptýklarýný yaptým. Onun karnýnýn, basýnýn, göðüsünün derisini
soydum. Saatime baktým. Çocuk 7 dakika sonra kan kaybýndan yaþamýný yitirdi.
Sonra Hacatur çocuðun cesedini doðradý ve köpeklere daðýttý. Akþam ayný þeyi 3
Türk çocuðuna daha yaptýk. Kendi halkýmýn intikamýnýn yüzde 1'ini aldýðým için
ruhum mutlulukla dolmuþtu. Ben her Ermeni vatansever gibi kendi vazifemi yerine
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getirdim. Hacatur çok terlemiþti. Ama ben onun gözlerinde ve diðer
kardeþlerimin gözlerinde intikam ve güçlü hümanizm mücadelesini gördüm.. Ertesi
gün biz Kiliseye giderek 1915 yýlýnda ölenlerimiz ve dün yaptýðýmýz olaylardan
ruhumuzun temizlenmesi için dua ettik." demektedir.(s. 260-262)

Bu üç örnektede görüldüðü gibi, 1948 sözleþmesine göre konuyu ele
aldýðýmýzda, Ermenistan yönetici kadrosu tarafýndan ve Karabaðda planlý, hedefe
yönelik ve delilleri olan bir soykýrým suçu iþlediði sözleþmenin 2.
maddesindeki tüm þýklara göre sabitleþtiði görülmektedir.

Irakta Türk Soykýrýmý

Irakta Türkmen nüfusunun 2,5-3 milyon kiþi arasýnda olduðu
bilinmektedir. Türkmeneli bölgesinin merkezi olan Kerkük Dünya petrol
rezervlerinin çok önemli bir bölümünü kapsamaktadýr. Aynen Azerbaycan gibi
Batýnýn Asyaya giden kapýsý konumunda paha biçilmez stratejik bir öneme
sahiptir.

Bu anlamda 1932 yýlýnda Ýngiltereden baðýmsýzlýðýný kazanan Irakta
bölgede yýllarca hakimiyetini sürdüren Emperyalist ülke Ýngilterenin hesaplarý
bölge için deðiþmediði gibi, emperyalist devletlerden ABD ve Fransada daha o
zamanlardan ve sonradada bölgeye ilgi duymuþtur ve bu üç ülke bugüne kadar
bölgede iç istikrarsýzlýk ve denge unsurlarýný kollayarak ve kýþkýrtarak
bölgedeki görece hegemonyalarýný sürdürmüþlerdir.

Burada güçlü tarihsel yapýya sahip ve ayný zamanda görece de Türk
coðrafyasýnýn içinde yer alan Irak Türkleri Türkiye Cumhuriyetine hasým
Emperyalist güçler ve bu güçlerin kullandýklarý, geçmiþte, Saddam ve o
dönemdede ve þimdide Barzani, Talabani (ve günümüzde PKKde bu iþbirlikçilere
eklenmiþtir) iþbirlikçi yerel güçleri kendileri için tehdit olarak
algýladýklarý Türkmeneli bölgesinde yaþayan Irak Türklerin e karþý, 1947 den bu
tarafa (ben bukonuþmada 1948 öncesini ele almýyorum, esasýnda moderen zamanlarý
ele alýrsak 1918 den itibaren Türkler Irakta soykýrýma uðratýlmaya
baþlanmýþtýr) vasýtasýyla etnik temizlik, ellerindeki araziler zorla ellerinden
alýnarak ekonomik soykýrýma uðratmýþlar, buna ek olarak, özellikle son 4 yýlda
planlý ve sistemli aþma, kurþuna dizme, akýlalmaz iþkencellerle, tanktan,
uçaktan atýlan içinde napalm ve seyreltilmiþ uranyum kullanýlan özel mermilerle
(bombadan dahada effektif) bombalamasý vasýtasýylada ve Türk liderlere suikast
düzenliyerek (örnek Dr. Mustafa .Kemal Yaycýlý (1 Mayýs 2004), Dr. Ferik Sait
Efendi, Ýhsan Abdullah Efendi, Ahmet Arafat ve Azad Erbilli (23 Nisan 2004),
Ýsmail Tuzlu, Yaþar Cengiz (8 Ocak 2005), Sabah Ketene (22 Nisan 2006)
bunlardan sadece bazýlarýdýr) fiziki olarakta soykýrýma uðratmýþlardýr.

Eðer biz, dahada geriye gidip, Irak Türklerine karþý yapýlan bir dizi
soykýrýmlarý 1918lerden itibaren sýralarsak þöyle olduðunu görürüz: 1) 1920
deki Kaçakac, Telafer soykýrýmý, 2) Levi soykýrýmý (Kerkük) 1924, 3) Gavurbaðý
soykýrýmý ( Kerkük) 1946, 4) Kerkük soykýrýmý 14-17 Temmuz 1959, 5) Tazehurmatü
soykýrýmý 1979, 6) Türk Liderlerin soykýrýmý 1990, 7) Ýkinci Tazehurmatü
soykýrýmý 25 Mart 1991, 8) Altunköprü soykýrýmý 9) 28 Mart 1991, 10) Erbil
soykýrýmý 31 Aðustos 1996, 11) Üçüncü Tazehurmatü soykýrýmý 12) 22 Aðustos
2003, 13) Telafer soykýrýmý 9 Eylül 2004, 16) Ýkinci Telafer soykýrýmý 21 Þubat
2005, 17) Musul soykýrýmý 24 Eylül 2005, 18) Yengiçe soykýrýmý 10 Mart 2006,
19) Karatepe soykýrýmý 4 Haziran 2006, 20) Kerkük soykýrýmý 13 Haziran 2006,
21) Tavuk soykýrýmý 8 Haziran 2007, 22) Amirli soykýrýmý 7 Temmuz 2007 larý
olarak sýralýyabiliriz.

Günümüzden 1950 sonlarýna gidersek Irak Türklerine yapýlan
soykýrýmlarda soykýrýmlarýn kimler tarafýndan yapýlmak istendiðini ve bugünde
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ayný amaçlar taþýyan güçlerin soykýrým yapmak için karþýmýzda olduðunu görürüz.

1958 yýlýnda Arap Milliyetçisi Komutanlarýndan General Nazým Tabakçalý
da bu konuda, Kürt peþmergelerin (Barzani (Talabani)) ahalisi Türk olan
Kerkükün Kürtler lehine demografisinin deðiþtirilmesi ile ilgili olarak
algýlarýný ve analizini 9 Eylül 1958 tarihli bir raporda Irakýn güçlü adamý
General Kasým'a þu þekilde özetliyor:

"Kerkük vatandaþlarý Kürt deðildir. Burasý bir Kürt þehri de
deðildir. Ama Kürtler, Kerkük'ü baský altýna almaya çalýþýyor ve bu bölgedeki
petrol kaynaklarýný kontrollerine geçirmek istiyor. Bu petrol kaynaklarý, Irak
Cumhuriyeti'nin ulusal gelirinin büyük bölümünü oluþturmaktadýr. Kerkük'te bir
Kürdistan Eðitim Müdürlüðü Merkezi oluþturmak ve yönetici olarak da bir Kürt
vatandaþý baþýna getirmek, kesinlikle uygun bir davranýþ deðildir. Kerkük'teki
Eðitim Müdürü'nün tarafsýz olmasý ve herhangi bir parti ile iliþkisi
bulunmamasý gerekir... Size daha önce gönderdiðim rapora lütfen bir kez daha
bakýn. Kürtler, vatandaþlarýnýn çoðu Türkmenlerden oluþan Kerkük'ü buna raðmen
Kürdistan'a dahil etmeye çalýþacaklardýr. Buna gereken önemi göstermenizi
diliyorum" diyordu.

1959 yýlýna gelindiðinde iþte bu nedenlerden dolayý, özellikle
Peþmergeler, Irak merkezi yönetimininde göz yummasý ve dolaylý desteðiyle, Türk
þehri olan Kerkükte hakimiyet kurmak ve Türkleri bölgeden sürmek için
yaptýklarý etnik temizlik hareketlerini terör yoluyla saðlama çalýþmalarýna
baþladýlar. Ayný yýl Türkler, Peþmerge kuvvetlerinin ki burada Talabani bizzat
fiziki olarak baþ rollerdeydi, fiili silahlý saldýrýsýyla Türklere karþý fiziki
soykýrýma baþladýlar. Yüzlerce Türk kurþuna dizildi ve Türk lider kadrolarý
evlerinden alýnarak kaçýrýldý ve çeþitli eziyetlerle soykýrýma tabi tutuldular.
O dönemde bölge dýþýnda bulunan Türk asýllý ve Irak Ordusunun Kerkük bölgesine
nezaret eden saygýn Komutanlarýndan (Kerkükteki Ýkinci Tümen Komutan
Yardýmcýsý) Albay Abullah Abrulrahman (emekli olduktan sonra Kardaþlýk Ocaðý
Baþkaný oldu. Saddam döneminde, 65 yasýndayken, diðer Türkmen aydýnlarý, Doç.
Dr. Necdet Koçak, Dr. Rýza Demirci, ve iþ adamý Adil Þerif 16 Ocak 1980'de
birlikte Türkleri terörize etmek için idam edildi bu tür soykýrým süreçleri
Türkler üzerinde daha sonra devam etti.) General Kasýmla temasý sonucunda 3 gün
3 gece süren Peþmerge güçleri tarafýndan yapýlan soykýrýmýn devam
ettirilmesinin geçici olarakta olsa önüne geçildi.

O döneme iliþkin olarak, 21 Temmuz 1959 tarihli The New York Times
gazetesinde Kerkükteki Türk soykýrýmý ile ilgili ilgili olarak þunlar yazýyor:

&lsquo;"Baðdat`ýn 150 mil kuzeyinde ve Türkmenler tarafýndan
yönetilmektilen Kerkük`te, Otomatik silahlarla donatýlmýþ olan Kürt birlikleri,
sivil Kürt gruplarla birlikte ve Komünist Parti mensuplarýyla iþbirliði
yaparak, önde gelen Türkmen liderlerini evlerinden sürükleyerek
katlettiler."

Ben sadece geçmiþte ne olduðu konusunu incelemekle kalmayýp ayný
zamandada bugünde Irakta Türklere karþý hem merkezi yönetim hemde Batý destekli
Barzani, Talabani ve PKK lýlar tarafýndan yapýlan soykýrýmlarýn ayný amaç ve
hedefle bir paralellik ve süreklilik arz etmesini belirlemek açýsýndan
günümüzdeki olan olaylarlada birlikte ele almayý yararlý görüyorum.

Günümüzdeki olaylardan geçmiþe paralellik arz edecek bir örnek verecek
olursak, Þubat 2005 ortalarýnda iþgalci ABD ve onun yedeðindeki (esasýnda çoðu
Peþmergelerden ve birkiþmida sözde peþmerge esasýnda PKK lýlardanda oluþan,
kuzeyde durum böyledir) Irak Milli Muhafýzlarýnýn, sözde direniþçi avý bahanesi
ile, ama esasýnda Türkleri bölgeden temizlemeye yönelik olduðu her veriþinden
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belli olan ve Musul kentinin 400.000 Türkün yaþadýðý Telafer bölgesine hem
havadan hemde karadan operasyon düzenlendi. Muhafýzlarýn Telaferde hemen her
yerde sýðýndýklarýný gördükleri her Türke ateþ açýlmasý sonucu onlarca Türk
(yüzlercesi yaralandý ve bir soykýrým metodu olan iþkenceye tabi tutulmak için
iþkencehanelere götürüldü) soykýrýma uðratýldý.

Irak Türkmen Cephesi (ÝTC) Telafer Ýl Baþkanlýðý Siyasi Sorumlusu Adil
Selvi, 20 Þubat 2005 de konuyla ilgili açýklamasýnda konu ile ilgili olarak
aynen þunlarý belirtmiþtir:

"Dün akþam saatlerinde aniden Telafer''e yönelik saldýrý
baþlatýldý. ABD askerleri ile Ý Milli Muhafýz askerleri (esasýnda kuzeyde
bulunanlar neredeyse tümü Barzani ve Talabaninin adamýdýr) tarafýndan
düzenlenen saldýrýda helikopterlerden iki bomba atýldý. Karadan ise Telafer''e
giren askerler rastgele çevreye ateþ açtýlar. Dün akþamdan itibaren dýþarý
çýkma yasaðý var. Dýþarý çýkanlar silahlarla taranmaktadýr. Saðlýklý bilgi
alamýyoruz ancak bize gelen haberlere göre saldýrýda 7 kiþi öldü ve yaklaþýk 40
kiþi yaralandý. Kesin ölü ve yaralý sayýsý ile maddi hasarin tespiti için
sokaða çýkma yasaðýnýn bitmesini bekliyoruz" dedi.

Fakat daha sonra gelen veriler soykýrýma uðrayanlarýn sayýsýnýn
yüzlerle olduðu þeklindeydi.

Özellikle soykýrýmlarý yaparken, ayný zamanda Telaferde, ekili
alanlarýn batý destekli Barzani, Talabani ve PKK tarafýndan tahrip edilmesi,
çocuklarýn ve gençlerin sebepsiz yere gözaltýna alýnmasý, iþkence yapýlmasý,
aðýr terör þartlarýndan dolayý binlerce Türkün, hem ev ve hemde iþyerlerini
terkini oluþturdu., Türkleri bölgeden yok etmeye yönelik olarak bu anlamdada
bugünde ve bu saatlerdede, saldýrýlarýný yoðunlaþtýran Batý destekli iþbirlikçi
soykýrýmcý güç olan Barzani, Talabani ve PKK nýn yüzünden, Türkler Telafer
bölgesinden etnik temizliðe tabi olan zorunlu kaçýþ olayý yaþamaktadýr.
Evlerinden kaçan kiþilerin ev ve mallarýna soykýrýmcýlar tarafýndan el
konulmakta ve demografinin Aynen Kerkükte olduðu gibi bu bölgedede
deðiþtirilmesi için klasik etnik-temizliklerde olduðu gibi, Türklerin geri
dönmelerinin önüne geçilmektedir.

Ayný konuda bölgeye gidip gelen 21 Yüzyýl Türkiye Enstitüsü Baþkaný
Prof.Dr. Ümit Özdað ise, Kerkük'te de bir Türkmen soykýrýmýn ön hazýrlýðýnýn
yapýldýðýný Mart 2007'de 400 bin Türkmen'in yaþadýðý Telafer'de ki olayý þu
þekilde tarif ediyor:

"önce þii Türkmen kardeþlerimize gýda yardýmý yapýlacaðý yalaný
ile yüzlerce Türkmen bir kamyonun etrafýnda toplandý. Sonra kamyon havaya
uçurularak 13'u sünni diðerleri þii 57 Türkmen þehit edildi. Arkasýndan
kendisine polis süsü veren peþmergeler sünni Türkmenlerin mahallelerini basarak
74 sünni Türkmen evlerinde kafalarýndan vurarak þehit ettiler, 40 tanesini
kaçýrdýlar ve kaçýrýlanlar daha sonra ölü bulundu. Yakalan polis kýyafetli
peþmergeler Barzani'nin baskýlarý sonucunda ayný gün serbest býrakýldýlar.Bu
adice oyun ile birbirlerine kýrdýrýlmak istenen Türkmenler tuzaða
düþmediler"

Yukardada deðinildiði gibi 75 yýllýk bir süreçte, Türk Dünyasýnýn
parçasý olan Irak Türkleri, 1948 sözleþmesinin 2. Maddesindeki tüm þýklara göre
hem 194 8 öncesi hemde sonrasýnda yok etmeye yönelik olarak, çeþitli soykýrým
yöntemleri kullanýlarak soykýrýma uðratýlmýþlardýr. Bu soykýrýmýn sorumlularý,
bu Sözleþmeyi göz önünde tuttuðumuzda, Ýngiltere, ABD ve Ýsrail ve bu güçlerin
desteðindeki Barzani-Talabani ve PKK dir. Burada deðinilmesi gereken çok önemli
bir konu ise, Türkmeneli Bölgesindeki Türkler soykýrým türlerinden en az
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kullanýlaný olan "günlük soykýrým" a tabi tutulmaktadýr. Buda bize
sürecin devam ettiðini göstermektedir.

Kýbrýsta Türk Soykýrýmý

Doðu Akdenize hakim olan stratejik önemdeki ve etrafý petrol ve gaz
yataklarýyla dolu yüzen ada olarakta tabir edilen Kýbrýsta da, 1948 sonrasý
olaylara soykýrýmlar açýsýndan deðinecek olursak, 1962-1963 ve 1974 yýlýnda
bizzat, Batý destekli Yunanlý subaylarýn yönettiði ve adýnýn Akritas planý
sonradan belgelerden dolayý ortaya çýkan, yani Türkleri adadan yok etme ve
adayý Yunanistanla birleþtirme dünyanýn Enosis (Ermenistanda Karabaðý
Enosiþleþtirmek istiyor) olarak bildiði planlarý çerçevesinde adada Türk
soykýrýmý yaptýlar. Bugün biz daha açýk olarak bu soykýrým planlarýnýn
yapýldýðýný ve uygulandýðýný, hem ABD nin gizliliði artýk kalkmýþ olan
belgelerinden ve Rum yönetiminin eskiden ve bugün baþýnda bulunan þahýslarýn
cüretli ve güncel basýnada yansýyan açýklamalarýndanda görüyoruz ve biliyoruz..

Dönemi yaþayan görgü tanýklarý olaylarýn bir soykýrým olduðunu ve Batý
ve Yunanistan destekli Rumlarýn (kýsmen araplar tarafýndanda desteklendiler)
Türklere yaptýklarý soykýrýmlarý þu þekilde anlatýyorlar.

O dönemde Rumlarýn Türklere yaptýklarý soykýrýmlarý yazar James Rayner
de Crushed Flowers da (1982) kitabýnda:&lsquo;Kýbrýslý Rumlar 20 yüzyýldaki
tavýrlarýyla katliamlar yaparak barbarlýðý temsil ettiler. Bunlar sadece kana
susamýþ bir biçimde Türkleri katletmediler ayný zamanda onlarý yarý canlý
olarak mezarlara da gömdüler. Bu toplu mezarlara gömülenler, Rum vahþetinin,
dünyadaki insanlýða bir göstergesidir. Toplu mezarlardan çýkarýlan iskelet
delilleri ise yýllarca, bize, Rumlarýn vahþice tatbik ettiði, feodal
kurallarýn, sonuçlarýný gösterecektir' . diye yazýyor.

Ayný olaylara bizzat güncel olarak tanýklýk eden, The Times muhabiri
David Leigt, Türklere karþý yapýlan soykýrýmcýlýðý, gazetesinde þöyle
açýklýyor:

&lsquo;Kýbrýs'a müdahale sýrasýnda (Türk Ordusunun Barýþ Harekatý sýrasýnda),
yüzlerce Türk Rum Milli Muhafýz ordusu mensuplarýnca esir alýnmýþtý. Esir
alýnan kadýnlarýn ýrzýna geçilmiþ, çocuklar ise sokak ortasýnda katledilmiþ
katledilmiþ ve Limasol'daki Türk mahallesi tamamen yakýlýp yýkýlmýþtý'
demekteydi.

Meþhur EOKA lideri ve bugünkü Güney Kýbrýs Rum yönetimi baþkaný Tasos
Papadapulosdan (akritas planýnýn ikinci kurmay baþkaný idi) emir alan Nikos
Sampson'un, Eleftherotipia gazetesine verdiði bir mülakattaki anlattýklarýndan,
Türklere karþý Rumlar tarafýndan yürütülen bu soykýrýmýn nihai amacýnýn ne
olduðu ortaya daha açýk bir biçimde çýkmýþtýr Sampson þöyle diyor demecinde;
Eðer, Türkiye, Adaya müdahale etmeseydi, ben, sadece Enosisi deklare etmekle
kalmýyacak, Adadaki var olan tüm Türk varlýðýný da ortadan kaldýracaktým diyor.

Yukarýda verilen örneklerdede gördüðümüz anladýðýmýz gibi, Türkler
soykýrýmcýlar tarafýndan Karabað, Kýbrýs ve Türkmenelinde ayný amaçla deðiþik
bölge ve zaman dilimlerde soykýrýma tutulmuþlardýr.

Peki Soykýrýmlar nasýl önlenecektir? Bunlar bizim üzerimizde
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tekrarlanarak bu þekilde süecekmidir.? Tabiki bunun cevabýný bulmamýz için
bizzat Türkiye Cumhuriyetinin 1974 harekatýný iyi deðerlendirmemiz gerekiyor.
Bize ilham vermesi açýsýndan Türkiye Cumhuriyetinin Kýbrýsta soykýrýmlar
sürerken, 1960 Londra ve Zürih antlaþmalarýndan doðan garantör hakkýný
kullanarak, adaya müdahalesinin haklý nedenlerini ve olumlu sonuçlarýný
görmemiz gerekiyor. Bu gerçeði o dönemdede gören, Londra'da Labour House'da 17
Aralýk 1986 tarihindeki konuþmasýnda Lord Willisin sözleri bizim ve soykýrým
önlenmesi için çok önem taþýyor. Willis bir çok batilinin aksine o dönem
saptamasýný aynen þu þekilde vurguluyor;

Türkiye'nin müdahalesi, Kýbrýs Türklerinin hayatýný kurtardý. Bu konuda
Türkiye kredilendirilmelidir. Artýk bu müdahaleden sonra, Kýbrýs'ta, 12 yýldýr
hiç kimse öldürülmüyor ve katledilmiyor diyerek adada soykýrýmlarýn sona
erdiðini belirtiyor, böylelikle bu anlamda Willis verdiði bir Türkiye örneði
ile soykýrýmlarýn nasýl önlenebileceðinin de dünyaya tarihsel bir örneðini
veriyor.

Soykýrýmlarý önleme konusundaki Kýbrýsa yapýlan Türk müdahalesinin,
bugün Türkmeneli ve Karabað konusundada söz konusu olduðunu açýkça
görebiliyoruz. Uluslararasý camianýn soykýrýma uðrayan Türkler söz konusu
olduðu zaman, harekete geçmediðinide çeþitli uluslararasý kurumlarýn Türklerin
kendi insiyatiflerini geliþtirmelerini önlemek içinde çeþitli oyalama gruplarý
(MÝNSK gurubu gibi) veya komisyonlarý kurarak esasýnda hiç bir þey yapmak
istemediklerini yaþayarak öðreniyoruz. Bu bakýmdan geçmiþte oluþan Ermenilerin
Karabaðdaki ve diðer Türk bölgelerindeki iþgalinden veya sadece soykýrýmlar ve
etnik temizlik olaylarý anlamýnda deðil ayný zamanda bugünde Karabað ve iþgal
edilen Türk topraklarýndaki Türklere ait kültürel abidelerin, mezarlarýn ve
buna benzer deðerlerinde kültürel olarak soykýrýma uðratýlmasýný önlemek için,
Türkiye Cumhuriyeti Ordusu tarafýndan en yüksek standartta eðitilen Azerbaycan
Milli Ordusunun teknik ve muhabere yapma açýsýndan hýzla güçlenmesi ve bu
iþgale ve kültürel soykýrýma ve insanlýk suçu olan soykýrýmcý etnik temizliðe
karþý harekete geçmesi gerekmektedir. Bu vatan savunmasýnda hiç bir tartýþmaya
yol açmýyacak meþru bir haktýr. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyetinin Kýbrýstaki
Soykýrýmlara meþru hakkýný kullanarak dur deme metodu çok anlam taþýmaktadýr.
Kýbrýstada olduðu gibi Karabaðda konusundada bugün sadece haklý olmak
yetmemektedir. Ayný zamanda bileðininde yani Ordununda güçlü olmasý
gerekmektedir. Bu anlamda Türk Dünyasýnýn genel olarak dahada duyarlý olmasý ve
dil pehlivanlýðýndan ve iþi aðýr baþlýlýk davranýþý gösteriyoruz diyerek baþka
ülkelerin insaflarýna býrakmaktan çýkararak, hem Karabaðda, Kuzey Kýbrýs Türk
Cumhuriyetinde ve Türkmenelindeki duruma karþý daha aktif insiyatif geliþtirmesi,
Türk Dünyasýnýn hayrina olacaktýr. Türk dünyasýnýn kanayan bu çok acil üç
yarasýna kenetlenerek çözüm üretmemiz ve sonuçlandýrmamýz gerekmektedir. Bu
anlamda ancak Türklere karþý bundan sonra yapýlabilecek, yapýlan soykýrýmlarýn
ve soykýrýmcý iþgallerin önüne geçebiliriz. Bunun dýþýnda ise bilimsel hukuki
yollar kullanýlarak Türklere karþý 1948 sonrasý yapýlan soykýrýmlar konularýnda
ise, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti baþta olmak üzere, diðer Türk
devletlerininde doðrudan katkýlarý ve Türk Milli Kitle örgütlerinin
("sivil toplum") iyi organize olan desteðiyle bilimsel çalýþma
gruplarý kurup, çok dilli raporlar hazýrlamalýyýz, kitaplar çýkarmalý,
konferanslar, sempozyumlar ve uluslararasý projeler yapmalý ve etkiliyerek
dostlar kazanmalýyýz. Bu çalýþmalarý hem kendi insanlarýmýzý aydýnlatmada hemde
uluslararasý arenada kullanma ve tüm insanlýðý bu konuda aydýnlatmada
kullanmalýyýz. Bu göründüðü ve sanýldýðý kadar zor deðildir. Yeterki Türk
kimlikli Kitle örgütleri, bu konu üzerinde bilimsel düzeyde yetiþmiþ eleman
oluþtursun, var olanlarý desteklesin ve Kamu (resmi) ve özel sektörden maddi
imkan saðlansýn, bu çalýþmalar yapýlýr ve baþarýya ulaþýlýr. Soykýrýmcýlarýn
yargýlanmasý için raporlar hazýrlanýr ve Mahkemeler açýlýr.Yeterki Türk
Cumhuriyetleri evet desin, Çaðýmýzda en zor dönemlerde Mustafa Kemal Atatürkü,
Haydar Aliyevi, Mehmet Emin Resulzadeyi, Doktor Fazýl Küçükü, Abullah
Abdurrahmaný, Dr. Mustafa Kemal Yaycýlýyý, Dr. Sadýk Ahmeti ve nicelerini
içinden çýkartan Türk Milleti iþte bu konudada baþarýlý olacaktýr. Tarihimiz
bize bunu söylüyor. Biz Laheyde benim baþýnda bulunduðum Lahey Türklere
soykýrýmlarý Araþtýrma Vakfý olarak, Bu konuda, yani Türklere yapýlan
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soykýrýmlar konusunda, Laheyde Müze ve Araþtýrma Mekezininde olduðu ve önünede
Türklere karþý yapýlan soykýrýmlarý tasvir eden bir anýtýn dikildiði bir bina
alýmý ve bu konuda kurumlaþmaya gidilmesini burada ve burada olmayan ama bizi
çeþitli yollardan izleyen diðer resmi ve sivil tüm Türklere öneriyoruz. Biz bu
konuda insiyatif aldýk. Bu insiyatifi kollektifleþtirmek için resmi ve sivil
toplum örgütlerine ortak çalýþma çaðrýsý yapýyorum. Bu konuda hiç vakit
kaybetmeden herkez benimle iliþkiye geçebilir. Türküm ve Türk dostuyum diyen
herkezide göreve davet ediyorum. Ben þahsen hangi meslek, konum ve mekanda
olursak olalým,Türküm diyen herkezin bu konulardada bir dava derviþi olmasýný
bekliyorum.

Günümüzde hem içerden hem dýþardan Türklüðe karþý saldýrýlarýn
yapýldýðý bugünlerde asla hayýflanmak ve karamsar olmak bize yakýþmaz.
Unutmayalýmki Türklük ayný zamanda baþarý sanatýnýnda adýdýr.

Son olarak bu yazýmý Büyük Türk
Ulu þu Hünkar Hacý Bektaþi Veli nin bir sözü ile bitirmek istiyorum. Bir olalým, diri olalým , iri olalým!!
diyorum.

Sefa M. Yürükel,
Sosyal Antropolog, Soykýrým ve Terörizm araþtýrmacýsý

Lahey Türklere
Soykýrýmlarý Araþtýrma Vakfý (TGRF) Baþkaný

http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 19 February, 2019, 13:02

