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“UNUTULAN SOYKIRIM TEKRARLANIR”
Zal imler Allah' n lanet led i i bir zümred ir. Zulüm ler in i bir din v eya bir
milliyet ad na yapt klar
idd ia et seler dahi on lar n din i ve milliyeti
yoktur.
Onlar n m etodu, hâkim olduklar ve ol mak ist edik leri alan lardaki
insanlar k an banyosunda bo duktan sonra, topraklar , zenginliklerini
gasp edip üzerin e oturmakt r... Kend i iktidarlar
kur mak ve korumak
için, çocuk , kad n, genç, ya
de meden katlederler; düzen lerine kar
kan kim olursa olsun kan
döker, oca
söndürür, nesillerin i de yok
eder ler...
Tarih boyunca bu böyle olagelmi t ir; dil de
ama zu lüm de
memi tir .

mi , zaman de

mi ,

Her zalim gerçeklerden korkar ve onlar n üstünü örtmeye çal r, ama tarih
üstünde örtü tutmaz; mutlaka onlar gün yüzüne ç kar r.
te tar ihin en büyük zalimler inden baz lar v e yapt k lar zu lüm ler:
Cengiz Han: 13. yüzy lda gerçekle tirdi i i gal sald lar nda her dilden 40 milyon
ki iyi k ma u ratt .
ngilizlerin Hintli Katliam : ngilizler, 1769-70, 1876-79 ve 1896-1900 y llar
aras ndaki 11 y l içinde Hindistan halk n üretti i hububat n tümüne el koyarak 27
milyon Hintliyi açl ktan öldürdü.
Köle ticaretinde öldürülenler: 7. yüzy ldan 19. yüzy la kadar toplam 34 milyon
500 bin Afrikal ve Orta Do ulu köle öldürüldü. Sadece 1452-1807 tarihleri aras nda
Afrika’dan Amerika’ya Atlantik Okyanusu üzerinden götürülen zenci kölelerden
hayat kaybedenlerin say 16 milyondur.
Romal lar n Gladyatör Katliam : Romal lar n M.Ö. 264 y ile M.S. 435 y llar
aras nda birbirleriyle sava rarak öldürdü ü gladyatörlerin say 3 milyon 500 bini
maktad r.
Avrupal lar n Amerikan Yerlilerini Katli: Ba ta spanyollar olmak üzere
Avrupal lar Amerika’y 1492 tarihinde fethettikten sonra 15 milyon K lderili’yi
öldürdü. 1492 y nda Kristof Kolomb ayak bast nda nüfusu 8 milyon olan Arawaks
yerlilerinin say 22 y l içerisinde 28 bine inmi tir.
ngilizlerin Aborjin Katliam : ngiltere Krall 1788-1938 tarihleri aras nda
Avustralya'n n yerlisi 750 bin siyah derili aborjini sistematik olarak yok etmi ; geriye
sadece 31 bin ki i sa kalabilmi tir.
Büyük Zalim Rus Çar II. Nicholas: Rusya’da 3 milyondan fazla insan n
ölümüne do rudan sebep oldu. Yapt katliamlardan dolay “Kanl Nicholas” olarak
bilinir.
Almanlar n Namibyal lara Uygulad
Soyk m: Almanlar 1891 y nda Güney
Bat Afrika’da (Namibya) çok zengin alt n ve zümrüt madenlerini ele geçirmek için

yerel Herero ve Nama halklar
kalabilmi tir.

katletmi , 132 bin yerliden geriye sadece 15 bini sa

Belçika’n n Kongo ve Ruanda Katliam : 1. Dünya Sava 'n n ard ndan
Ruanda'n n yönetimi Belçikal lara verildi. Belçika'n n sömürgesi alt ndaki Ruanda ve
Kongo'da 10 milyondan fazla insan soyk ma u rad .
Amerikal ve ngilizlerin Almanlara Uygulad
Soyk m: 2. Dünya
Sava ’nda Amerikal lar ve ngilizler, Almanlar n sava kaybetmelerinin ard ndan,
Dresden kentine s nan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün süreyle havadan bomba
ya rd . Savunmas z insanlar n s nd Dresden kentine intikam amac yla
uygulanan bombard man s ras nda ço unlu unu çocuk ve kad nlar n olu turdu u 200
bin ki i öldü.
En Kanl Katil: Çin Diktatörü Mao Zedong: Diktatörlü ü döneminde 100
milyon Çinliyi ve Türk’ü öldürdü.
Alman Diktatör A dolf Hitler: Hitler önderli indeki Almanlar 1933-45 y llar
aras nda di er milletlerden ve etnik gruplardan 21 milyon insan topluca kur una
dizerek, toplama kamplar nda, f nlarda yakarak, gaz odalar nda zehirleyerek
soyk ma u ratt .
Rus Diktatör Josef Stalin: Nam- di er halklar n katili. Önce 10 milyon
Ukraynal açl ktan öldürdü. 1930 lar n sonuna do ru yapt ve paranoyak bir
kampanya olan “Büyük Temizlik”te yüz binlerce muhalifini ortadan kald rd . Dünya
sava nda 25 milyon insan n ölümüne sebep oldu. Halklar yurtlar ndan kopararak
toptan sürgüne gönderdi.
Japonya’n n 40. Ba bakan General Hideko Tojo: 2. Dünya Sava s ras nda
Çin’de ve Güneydo u Asya’da soyk m yaparak 5 milyondan fazla insan n ölümüne
sebep oldu.
Japonya’ya Atom Bombas : ABD’nin Japon ehri Hiro ima ve Nagazaki’ye att
3 metre boyundaki bomba, sadece 8 dakika içerisinde 280 bin ki inin hayat na mal
oldu, on binlerce insan sakat b rakt .
Kamboçya Diktatörü Pol Pot: 1975’te iktidara geldikten sonra yapt temizlikte
2 milyon insan katletti. Pol Pot ktidardan uzakla
ld 1979’a kadar Kamboçya
nüfusunun yakla k 1/5 ini öldürdü.
Kuzey Kore Diktatörü Kim l-Sung: ktidarda bulundu u 1966-1994 y llar
aras nda açl ktan, hastal ktan, bak ms zl ktan k rd rd insanlar n yan s ra idamlar ve
suikastlar ile yakla k 1,6 milyon Korelinin ölümüne neden oldu.
Frans zlar n Cezayir Katliam : Frans zlar 1954-1962 y llar aras nda Cezayir’de
en az 1 milyon Cezayirliyi katletmi tir.
Irakl Diktatör Saddam Hüseyin’in Halepçe Katliam : 1988’de Halepçe'ye
zehirli gazla yap lan sald da 3200 ila 5000 ki i öldürüldü ve 7000 ila 10000 sivil
yaraland . 1 Mart 2010'da Irak Yüksek Ceza Mahkemesi Halepçe Katliam ’n soyk m
olarak tan .

rplar n Bosna Katliam : 1995’te Bosna Sava s ras nda S rp Cumhuriyet
Ordusu'nun BM taraf ndan kurtar lm bölge ilan edilen Srebrenitsa'da gerçekle tirdi i
katliamda 8 bin 372 ki i canice katledilmi tir.
Amerikal lar n Irak'ta ledi i Soyk m Suçlar : Amerikal lar taraf ndan
2004’te Felluce'de 1500 sivil sokaklarda öldürülüp çürümeye terk edildi, cesetleri
köpekler taraf ndan yenildi; 250 bin ki i bölgeden sürüldü.
ngiliz T p Dergisi Lancet'in yapt ara rmaya göre Irak'ta ABD i gali dolay yla
ölen sivillerin toplam say 655 bine ula .
***
Ya dünyam z varolu undan bu yana bunlara benzer daha yüzlerce soyk m ve
katliam n ahidi olmu tur.
Tarihte en büyük zulme ve haks zl a u rayan halklardan biri de Kafkasyal lard r.
Emperyal Rusya’n n i gal giri imlerine kar devletsiz ve ordusuz olarak, hiçbir
dünya devletinin deste ini de yan na almadan 285 y l direnmi lerdir. Çarl k
Rusyas ’n n Kuzey Kafkasya’y i gal maksad yla 1579 senesinde ba layan sald lar 21
May s 1864 tarihinde Kafkas halklar n kesin yenilgisiyle sonuçlanm r.
Son 100 y çok kanl geçen sava lar sonras ülke i gal edilmi , sa kalan nüfustan
Karadeniz k
nda oturan Ad ge ve Abhazlar n % 90, di er halklar n da % 5-10
oran ndaki k sm vatanlar ndan sürülmü tür.
Aylarca sahil kenarlar nda bekledikten sonra da elveri siz vapurlara istiap haddinin
çok üzerinde doldurularak önce Osmanl ’n n de ik limanlar na, oradan da hudut
boylar na ve iç k mlardaki iskân bölgelerine gönderilmi lerdir. Sürülenlerin ancak bir
sm yerle im mahallerine varabilirken, dörtte biri ç
noktalar nda kurulan
kamplardaki uzun bekleme sürelerinde, yolculuk esnas nda Karadeniz’in f rt nal
sular nda, limanlarda, yollarda, vard klar yerlerde, salg n hastal klar, iklim
uyumsuzlu u ve di er sebeplerden k p gitmi lerdir.
1859-1879 y llar aras nda 2 milyon ki i anayurtlar ndan sürülmü ;
bunlardan ancak 1,5 milyonu hayatta kalabilmi tir. Bunlar n da 1 milyonu
Anadolu'ya, kalanlar da Balkanlar, Suriye, Irak, Ürdün ve K br s'a yerle tirilmi lerdir.
Bu sürgün sonucu, günümüzde, Rusya s rlar d nda, 6 milyonu Türkiye’de
olmak üzere 7 milyon civar nda Ad ge, Abaza ve Kuzey Kafkasya’n n di er
halklar ndan insan dünyan n 40 ülkesine da lm vaziyette ya amaktad r.
Sürgün, Çerkeslerin tarihî geli iminde olumsuz rol oynam , sosyo-ekonomik,
politik, kültürel ve ulusal geli imlerini onlarca y l geri b rakm r.
Soyk
n açt yaralar 153 y ld r kabuk ba lamaks n kanayan Çerkesler, bir
bilge insan n söyledi i “Soyk
unutmay n. Çünkü unutulan soyk m
tekrarlan r.” sözündeki hikmetin bilincinde bir halk olarak kendilerine yap lan
soyk
hiçbir zaman unutmad , bundan sonra da unutmayacak.

