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BASIN AÇIKLAMASI 

 

Sömürge Bakanı!!  Beşir Atalay’ın konuşma hakkı yoktur.                                                                                                                   
 

          Sömürgecilik hareketlerinin ana sebebi ekonomik, siyasi çıkar 

milletlerarası politika alanında prestij kazanmak olduğundan, sömürgeci ülkeler 

öncelikle sömürülen ülkelerde faaliyet gösteren kendi kurdurdukları,  şirketlere 

destek sağlayarak, buradaki ekonomik imkânların anavatana aktarılmasına 

çalıştılar. Sömürgenin ekonomik yapısı, hammadde ihracı ve mamul madde 

ithali şeklinde bir temele oturtularak, tamamen sömürgeci ülkenin ekonomik 

ihtiyaç ve çıkarlarına uygun biçimde kurulup geliştirildi. I. Dünya Savaşı'ndan 

Önce Afrika'nın bazı yerlerine sömürgeci sermayesinin yatırım yapması, 

Afrikalıların İhtiyaçlarına değil Avrupa ülkelerinin çıkarlarına yönelik olmuştur. 

Sömürge yönetimlerinin bir başka özelliği, sömürgelerin en güzel ve en önemli 

yerlerine Avrupalıların yerleştirilmesi ve her türlü stratejik mevkilerin onlara 

verilmesidir. Cezayir'e yerleştirilen 400 bin kadar Fransız, bu ülkenin 

bağımsızlığa kavuşmasında büyük problem teşkil etmiştir, İtalya, Libya'nın 

sulanabilir arazilerine İtalyanları yerleştirmiştir. Batı, Orta ve Güneybatı 

Afrika'daki Avrupalı beyazlar ise Güney Afrika'ya nispetle daha az problem 

olmuş, Güney Afrika ve Rodezya'da ırk ayrımı resmî politika haline 

getirilmiştir. 

Fransa, Portekiz ve Belçika; sömürgelerini merkezden yönetmeye ve 

onları merkezin bir vilâyeti şekline getirmeye çalışırken, İngiltere yerinden 

yönetim ilkesine uyarak dolaylı yönetim politikası takip etmiştir. Doğrudan 

yönetim biçimini uygulayan Fransa, takip ettiği asimilasyon politikasıyla, 

kültürel bakımdan kendi toplum ve gelenekleriyle çatışan nesillerin yetişmesine 

sebep olmuştur. Yerlilerin yönetimde söz sahibi edildiği sömürge 

yönetimlerinde de, sadece Avrupalılara yardımcı olacak kadroların yetişmesine 

çalışılmıştır. 

İktidarın Batılı güçlerin elinde olması sömürge topraklarında sosyal yapıyı 

ve siyasî bünyeyi bozmuştur. Kabile şeflerinin etkisiz hale gelmesiyle toplum 

bölünmüş ve birleştirici, bütünleştirici geleneksel unsurlar kalmamıştır. Ayrıca 

Bati ülkelerine ait şirketlerin şehir merkezlerinde kurdukları tesislerde, kırsal 

kesimdeki yerlilerin gelip işçi olmaları, şehirleşme eğilimini ve bununla ilgili 

olarak da konut ve gecekondu problemini ortaya çıkarmıştır. Batı ideolojileri, 

değer yargılan ve kültür kalıplan, ortadan kalkan geleneklerin ve eski kültürün 

yerini almıştır. Genellikle misyonerlerin yönettikleri okullarda Batili ideallerle 

yetişen bir seçkin zümrenin meydana çıkması, yerli halkın lehine olmaktan çok 
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sömürgeci ülkenin lehine hareket eden bir aydınlar zümresini oluşturmuştur. 

      

 

      15 ve 20 Temmuzlar Kıbrıs Türk Toplumunu Yok etmek için 

mi düzenlenmiştir? 
        Sn. Beşir Atalay yüzlerce yıl önce başlayan ve halen devam eden sömürge 

devleti bakanı gibi konuşmuştur. 15 Temmuz Yunan Darbesi ve 20 Temmuz 

1974’ten sonra, Kıbrıs ikiye bölünmüş ve sömürge yapılmıştır. Özellikle 

Kıbrıs’ın Kuzeyinde ayrılıkçı bir rejim kurularak, demokrafik yapı değiştirilmiş, 

sakat bir demokrasi oluşturularak dışa karşı demokrasicilik oynanmıştır. 

Buyuran, yapan modeli ile bu sakat demokrasi ve işbirlikçi Hükümetlerle birçok 

şey örtülmüştür. Son yıllarda örtüye, vitrin demokrasisine de ihtiyaç kalmamış 

baskı, zulüm, hakaret ile Sahip kendini hissettirmeye başlamıştır.  

      Ekonomik tedbir adı altında, özelleştirme peşkeşleri, yeni şirketler, gece 

kulüpleri, bet ofisler, gazinolar, oteller, üniversiteler ile Kıbrıs’ın Kuzeyi 

tamamen kolonize edilmeye, buna uygun kurumlar, eğitim sistemi, alt yapı 

sistemleri getirilerek yerleştirilmeye başlanmıştır. Buna karşın Kıbrıslı Türkler 

fakirleştirilerek, örgütsüzleştirilerek sesleri kısılmaya beğenmeyen, boyun 

eğmeyen varsa da göç yollarına gitmeye zorlanmıştır. Adada kalacak olanlar ise 

asimilasyon, entegrasyon politikalarına ses çıkarmayacaklardır. Asimilasyon, 

entegrasyon, ozmosis politikaları ile Kıbrıs Türkleri devşirme yapılacaktır. 

Kıbrıs’ın Kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan yapı Kıbrıslı Türklerin çıkarı için 

değildir. 

         20 Temmuz 1974’ten önce ayrılıkçı politikalara itilen Kıbrıs Türkleri, eşit 

haklara sahip, mal, mülke sahip olan fakat hakları gasp edilen ve toplumsal 

haklarını almak için mücadele edendi. Bu gün ise hak talebinde bile 

bulunamayacak kurumlarını, zenginliklerini, eşitlik haklarını, ekonomik 

değerlerini, topraklarını kaybeden, aşağılanan ve Sömürge Devletin çıkarlarına 

hizmet eden rolüne sokulmak istenmektedir. Kıbrıs’ın Kuzeyinde oluşturulan 

ekonomik, demokratik!!! demokrafik, kültürel, asimilasyoncu-entegrasyoncu 

yapı işgal rejimlerinde dayatılan sömürgeci yapıdır. 

        ABD’nin bölgedeki taşeronu ve müttefiki gibi hareket eden AKP 

Hükümeti İMF ve Dünya Bankasındaki raporlarda var olan dil ve jargonla 

Kıbrıs’ın Kuzeyindeki Sendikalara bunu deşifre ettikleri için saldırmaktadır. 

Amacı yaratılan bu rejimi deşifre eden hiçbir muhalif kesim bırakmamaktır. 

Tıpkı ustası ABD’nin Irak’ta, Afganistan’da yaptığı açıklamalar ve baskı ve 

yöntemlerle Kıbrıs’ın Kuzeyinin sömürgeleştirilmesi sorunsuz tamamlanmak 

istenmektedir. Yapılan açıklamalarla aynı zamanda sömürülen, ezilen Türkiye 

emekçilerine milliyetçilik duygularına hitap edilerek,  sömürü düzenini kamufle 

etme girişimidir. Kıbrıs’ın Kuzeyinde yaratılan rejimde yaklaşık 110 bin çalışanı 

vardır. Bunların yaklaşık 13 bini kamuda örgütlü çalışandır. Diğer geri kalanlar 

örgütsüz, kaçak, vatandaş olmayan ve sömürülen Kürt, Türk işçilerdir. Yeşil 

sermayeye yağmalanan topraklarımızı peşkeş çeken, ucuz işgücü sağlayan AKP 
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Hükümeti kendi ülkesinde dahi bu kesimleri işten atmakta, coplamakta, 

tutuklamakta, hapse atmaktadır. Belli ki NATO’nun sadık müttefiki AKP’ye 

Kıbrıs’ın Kuzeyinde daha da serbesiyet verilmiştir, o da aykırı, muhalefet 

yapabilecek tüm kesimleri yok etme operasyonuna girişmiştir. Kıbrıs’ın 

Sömürge bakanı gibi Beşir Atalay beyefendi hakaret yüklü açıklama yapsın, 

bunun arkasında olan hadise önemlidir. 

       Kıbrıs Türk Toplumunun kurtarıcısı rolünde ve edasında olanlar bu 

toplumu yok etmek için son girişimlerine başlamışlardır. Kıbrıs Türk 

Toplumuna ihanet edercesine davrana UBP Hükümeti tüm talimatları uygulayan 

sömürgelerde kurdurulan sömürge Hükümeti yapılmıştır. Sömürgeciliği, 

asimilasyonu, entegrasyonu reddeden Sendikaların, siyasi partilerin, örgütlerin, 

Kıbrıs Türk Toplumu’nun ayağa kalkma zamanı gelmiştir. Dışlanmış ve 

liderliğince ayrılığa sürüklenen olsa da, Kıbrıs Türk Toplumu Adada AB üyesi 

Kıbrıs Cumhuriyetinin Hukuki eşit ortağıdır.   Kıbrıs Türk Toplumunun 

fakirleştirip, göçe zorlanması asimilasyon, entegrasyon politikaları yüksek sesle 

reddedilmelidir. Çözüm, barış ve özürlük, eşitlik hakları talep edilmelidir. 

Kendini Kıbrıs Türk toplumu parçası gören her yurtsever Varoluş kavgasını 

yükseltmelidir. 

 
 

                                                                                                                                                                
                                                                                       Tahir Gökçebel 

                             Başkan 

                      Yönetim Kurulu (a) 

                                     

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 


