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KIBRIS’TA ENOSİS GERİLİMİ 
 

Ata Atun 
 
Kıbrıs Rum tarafında sağın en sağındaki siyasi parti olan ELAM, Rum Temsilciler Meclisine, 15 
Ocak 1950 tarihinde Kıbrıs Rumları arasında yapılan ve yüzde 96 Evet oyunun çıktığı ENOSİS 
Plebisitini anma teklifi yaptı. Yani Yunanistan’a Bağlanmak Referandumunun yıldönümünü 
her yıl anmak ve kutlamak önerisinin Rum Meclisinde kabul edilmesi, Kıbrıs’ın iki halkı 
arasındaki iplerin kopmasına yetti. 
 
Kıbrıslı Rumlar her zaman ve her koşulda kendilerini adanın sahibi zannediyorlardı ve ne 
isterlerse de yapabileceklerini, yaptıkları konularda da hiç kimseye hesap vermek zorunda 
olmayacakları inancındaydılar. Bu nedenle de 4 Haziran 1968 günü Lübnan’ın başkenti 
Beyrut’taki başlayan Kıbrıs Müzakerelerini de “Ağa Baba” havasında sürdürüyorlardı. Kıbrıslı 
Türklere ada üzerinde ve yaşamlarında bahşedecekleri herhangi bir veriyi de lütuf olarak 
addediyorlardı. Maalesef halen daha aynı kafadalar ve Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisinde 
kabul ettikleri ENOSİS Plebisitinin yıldönümünü her yıl anmak ve kutlamak kararını, KKTC 
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Guterres’e şikayet etmesini ve de Kıbrıs Türk 
halkının bu kararı kınamasını hayretler içinde karşıladılar.  
 
Ne de olsa bugüne değin hep kendileri olmuştu Kıbrıs konusunu AB’ye taşıyan ve BM Genel 
Sekreteri ile Güvenlik Konseyine resmen şikâyet edebilen. Kıbrıslı Türklerin hiç böyle bir 
hakları olmamıştı şimdiye dek ve bu nedenle de geçmişte Kıbrıslı Türklerin yaptıkları bu tür 
şikâyet ve başvuruları hep sumen altına süpürttürmeyi bir şekilde başarmışlardı. 1964 
Temmuzunda BM’nin Kıbrıs’a gönderdiği “Gerçekleri Tespit Komisyonunun (Fact Finding 
Mission) yayınladığı ve Kıbrıslı Türklere Rumlar tarafından yapılan vahşeti, yakılıp yıkılan Türk 
köyleri ile evlerini, yağmalanan Türklere ait hayvan ve zahireleri bir bir resimler ve 
tutanaklarla belgeleyen ORTEGA Raporu’nu bile BM’nin arşivinde yok etmeyi, sitelerden 
kaldırtmayı başarmışlardı.  
 
Bu nedenle de KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Türk siyasi partilerinin tümünün ve 
Kıbrıs Türk halkının gösterdiği tepkiyi anlamaları ve değerlendirmeleri mümkün olmadı. Rum 
lider Anastasiadis pişkin bir şekilde “Türklerin 20 Temmuz Barış Harekâtını ve 15 Kasım’da da 
KKTC’nin Cumhuriyet ilanını kutlamalar var. Biz buna tepki gösteriyor muyuz” gibi saçma 
sapan bir yanıt vererek üste çıkmaya ve haklı konuma geçmeye çabaladı.  
 
Anlaşılan Anastasiadis, 18 Temmuz 1974 günü, 15 darbesinden canlı kurtularak adadan 
kaçmayı başarmış Rum Cumhurbaşkanı Makarios’un BM Güvenlik Konseyinde yaptığı 
konuşmayı ve “Kıbrıs adası Yunanistan tarafından işgal edilmiştir” sözlerini unutmuş. 
Darbecilerin hem Makarios taraftarlarını hem de solcuları toplu katliama tabi tuttuğunu ve 
masum Kıbrıslı Türk bebeklerin, kızların, annelerin, nenelerin ve dedelerin acımasızca 
katledildiği Atlılar-Muratağa-Sandallar katliamını da unutmuş.  
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Kıbrıs Türk tarafının, Rum lider Anastasiadis'in desteklediği Rum Meclisinin aldığı “ENOSİS 
Plebisitini her yıl anma ve kutlama kararının iptalini istemesiyle doruğa çıkan kriz, 20 aydır 
devam eden müzakere sürecini kopma noktasına getirmiştir.  Dün “tek konu ve kriz” 
gündemiyle gerçekleşen Akıncı ile Anastasiadis arasındaki zirvede, Anastasiadis’in kapıyı 
vurup çıkması müzakerelere son noktayı koydu. Bundan sonra KKTC Cumhurbaşkanı 
Akıncı’nın artık müzakere masasına oturmaması gerekmekte.  
 
Kıbrıs Rum Meclisinin aldığı “ENOSİS Plebisitini her yıl anma ve kutlama kararının Türkiye 
hükümetini ve T.C. Dışişleri Bakanlığını çok rahatsız ettiği kesin. T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın, 
Rum tarafında hâkim olan ve Kıbrıs Türklerini Ada'nın ortak sahibi görmeyen zihniyette 
değişim olmadığı takdirde çözüm çabalarının sonuç vermeyeceğini kesin bir dille vurgulaması 
çok önemli. Bundan sonra Kıbrıs’ta, Rumlarla Türklerin ortak bir devlet kurmalarının hayal 
olduğu gerçeğinden yola çıkarak, KKTC hükümetinin ve Kıbrıslı Türklerin, Türkiye ile birlikte 
yeni bir yol haritasını hazırlamaları gerekecek.    
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