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GARANTİ ALTINDA KIBRIS’TA RUMLARIN YAPTIKLARI
Garantiler Güçlü Ülkeler İçindir
Rum Kilisesi bir taraftan dini kisve altında, yasal veya hukuk dışı yollarla Kıbrıs adası üzerinde
bulunan Türk topraklarına sahip çıkmaya çalışırken, diğer taraftan da Rum Hükümeti
Türklerin azınlık olduğu karma yerleşim yerlerinde, silah zoru ile Türkleri bölgeden
uzaklaştırmak ve topraklarını da Rumlara dağıtmak çabalarını başlatmıştı 20. Yüzyılın
başında. Böylece kilise, nüfus çoğunluğunu ve taşınmaz mal mülkiyet gücünü elinde
bulundurarak Adanın gerçek sahihi olan Türk toplumunu azınlık durumuna getirerek, ileri
aşamalarda kovma, asimilasyon ve terör hareketleriyle bıktırmak suretiyle tüm adaya sahip
çıkmayı hedeflemişti. Nitekim Kıbrıs’ın Osmanlı yönetiminde bulunduğu yıllarda bu tür
girişimlerde bulunan kilise, İngiliz sömürge döneminde büsbütün azarak, Adanın
Rumlaştırılmasında ön plana geçmiş ve etkin rol oynayan bir güç haline gelmiştir.

Milliyetçi Yunan Kilisesi
Kıbrıs kilisesinin gerek Türk şahıslar elinden ve gerekse İngiliz sömürge yöneticilerini
ayartarak hile ve desiselerle ada toprağından gasp ettikleri taşınmaz malların miktarı
korkunç, boyutlardadır. Yazılı bazı Rumca kaynaklar en acı gerçekleri açıkça ortaya
koymaktadırlar. İstanbul Başbakanlık Arşivi’nde yer alan “Kilise Mukataası ve Emval
Defterlerinde kayıtlı bulunan taşınmaz mal miktarları ile İngiliz sömürge yıllarına doğru
kiliseler ve manastırlar adına kaydedilen taşınmaz mal miktarları arasında çok büyük rakam
farkı olduğu bilinmektedir. 1821’li yıllarda başkaldırı olaylarında ön planda bulunan Kıbrıs
Ortodoks Başpiskoposluğunun kendi arşivlerinde saklı bulundurduğu emlak kayıt defterleri
ve taşınmaz mülkleri ile ilgili tutanaklar, oldukça karmaşık vaziyette ve de gizlilik içerisindedir.

Türk’ü İmha Plan Akritas
21 Aralık 1963’de Akritas Planı uyarınca Rumların Türklere karşı başlattığı sistemli
saldırılardan sonra Kıbrıslı Türkler, 50 yerleşim biriminden 1,000 dolayında konutu terk
etmeye zorlanmışlardır. 1963 yılındaki Rum saldırılarında birkaç gün içinde yaklaşık 700 kişi
evini terk etmek zorunda kalmış, 1964 yılı içinde de 25,000 Kıbrıslı Türk mallarını bırakmaya
ve göç etmeye zorlanmıştır. 1963 yılı Aralık ayı ile Mayıs 1964 tarihleri arasında Kıbrıslı
Türklerin Rumların silahlı saldırıları nedeni ile terk etmeye zorlandıkları köyler şunlardır;
(Sayılar evini terk eden kişi adedini vermektedir)
Lefkoşa Bölgesi: 9588
Türkeli Bölgesi: 639
Baf Bölgesi: 3159
Larnaka Bölgesi: 1499
Girne Bölgesi: 1615
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Mağusa Bölgesi: 553
Limasol Bölgesi: 1036
Silah zoru ile göçe zorlanan Kıbrıslı Türklerin toplam nüfus sayısı 18,357 kişidir. Rumların
saldırılarından sonra Temmuz 1964’te hazırlanan ve BM’ye sunulan “Ortega Raporu’na göre
EOKA saldırıları sonucu Kıbrıs Türk halkının tespit edilen zararı aşağıdaki gibidir:
109 kasaba ve köyde tahrip edilen ev sayısı: 527 adet,
109 kasaba ve köyde hasar gören ev sayısı: 2,000 adet,
Saldırılar sonucu göç etmek zorunda kalan Türkler: 25,000 kişi,
Başkalarının desteğine muhtaç olarak yaşayan yaralı ve sakatlar: 7,500 kişi,
Rum işgali altına giren Türk köylerinin sayısı: 103 adet,
Şehit düşen Türk sayısı: 500 kişi ve kayıp Şehit düşen Türklerin sayısı da 203’dür.
Ocak 1964’te adadaki şiddet o kadar artmıştı ki, Kıbrıslı Türkler adanın yüzde beşinden daha
az bir bölgeye sıkıştırılmışlardır. Garanti Anlaşması ve Türkiye’nin garantörlüğü varken
yapılan bu saldırıları ve işlenen bu vahşeti unutmamız, üstüne de Garanti Anlaşması ile
Türkiye’nin Garantörlüğünün kaldırılmasını istiyor Rumlar. Garantilere rağmen yapılanlar
ortadadır. Rumlara güvenmek yerine Türkiye ile süratli bir bütünleşme tek çözümdür.
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