
  

KIBRIS’TA NELER OLUYOR?

Son günlerde Kuzey Kıbrıs’ta büyük sosyal patlamalar oluyor. Kuzey Kıbrıs üzerinde Türkiye devletinin
uygulamaya çalıştığı ekonomik yaptırımlar, Kıbrıs’a çözüm bulma girişimleri, bankaların batırılması,
seçimlere ve sonuçlarına dış müdahale, polisin KKTC Içişleri Bakanlığına bağlanması tartışmaları, vatana
ihanet ve casusluk suçlamaları, vb. KKTC’yi karıştırdı. Büyük protesto gösterileri ve ardından KKTC
parlamentosunun halk tarafından basılması eylemleri yaşandı. Bir yanda KKTC Güvenlik Kuvvetleri
Komutanı’nın pervasız söylemi ve casusluk suçlamaları, ardından MGK’nın KKTC’ye yönelik aldığı tavsiye
kararları yaşanan krizi artırıyor. KKTC bir anda Türkiye’nin de gündemini işgal etti ve etmeye devam ediyor.

Türkiye’nin müdahalesiyle Kıbrıs’ın bölünmesinin üzerinden tam 26 yıl geçti. Kıbrıs sorunu hala
çözülemedi. Uluslararası platformlardan soruna acil çözüm bulunması için, başta Türkiye olmak üzere, taraf
ülkelere baskılar artıyor. Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği aday üyeliğiyle Kıbrıs’ın bir bütün olarak
AB’ye girme girişimleri sorunun çözümünü de acilleştiriyor. Türkiye çıkarları gereği kendi tam üyeliği
sağlanmadan, Kıbrıs’ın AB’ye girmesini istemiyor. Kuzey Kıbrıs’taki demokratik güçler ise Türkiye’yi
beklemeden Kıbrıs’ın AB’ye girmesini, böylece Kıbrıs sorununun çözümünde de olumlu ilerleme olacağını
savunuyor.

Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik stratejik hedefi değişmedi. Kıbrıslı Türk kardeşlerini kurtarma görünümü
altında 26 yıl önce yapılan askeri müdahalenin ana amacı olan Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliği ve
denizaşırı üs edinme hedefi hala sürüyor. Bu nedenle her fırsatta, ortaya çıkan her yeni olanakta Türkiye
Kıbrıs’ta 2 ayrı devlete dayalı çözümü empoze etmeye çalışıyor. Bu hedefle bağlı olarak da Kuzey Kıbrıs’ın

Türkiye’ye entegrasyonunu sağlamaya yönelik adımlarını her geçen gün artırıyor.

Uzun yıllardır sürdürülen bu entegrasyon, yani Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye entegrasyonu, politikasının yol
açtığı sonuçlara bir göz atmak Kuzey Kıbrıs’ta bugün yaşanmakta olan sosyal patlamaların ne anlama
geldiğini, Türkiye işçi sınıfına düşen görevleri daha iyi anlama açısından da önemlidir.

1.1974’ten bu yana Kuzey Kıbrıs’ta resmi para birimi Türk Lirasıdır. KKTC ekonomisi 74’ten itibaren
uygulanan politikalarla tamamen Türkiye ekonomisine bağımlı hale getirilmiştir. KKTC’de çalışanların
maaşları bile Türkiye’den gönderilen düzenli ödeneklerle yapılmaktadır. KKTC’de merkez bankası görevini,
TC Ziraat Bankası üstlenmiştir. Merkez Bankası’nın başı da Türkiye’den atanıyor.

2.KKTC posta hizmetleri Türkiye PTT’si aracılığı ile yapılmaktadır.

3.KKTC’de yapılan her tür devlet yatırımı, (örneğin, karayolu, ulaşım, su, enerji kaynakları, vb.) Ankara
tarafından planlanmakta, finanse edilmekte ve Ankara’nın açtığı ihalelerle Türkiyeli müteahhitlere
yaptırılmaktadır. Kıbrıs’a gönderilen mali yardımların kullanımı tamamen Kıbrıs’taki Türkiye
Büyükelçiliğinin denetimindedir.

4.Ankara tarafından 74’ten beri uygulanan adaya Türkiye’den nüfus aktarma politikası hala devam ediyor.
Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün sürmesi nedeniyle Kıbrıs kökenlilerin ada dışına göçü, (başta Ingiltere olmak üzere,
Avustralya, Kanada, vb.) sürüyor. Göç eden Kıbrıs kökenlilerin yeri bilinçlice Türkiye kökenlilerle
dolduruluyor. Bu politikanın sonucunda bugün Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan nüfusun dengesi değişti. Kıbrıs
kökenliler kendi topraklarında azınlığa, Türkiye kökenliler çoğunluğa geçti. Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıs
kökenlilerin nüfus içindeki oranı % 40’a düştü ve azalmaya devam ediyor. Ayrıca bugün Türkiye’de yaşayan
ama KKTC vatandaşlığı verildiği

söylenen -bu vatandaşlığın hangi kriter ve yollarla verildiği de meçhul- 300.000 kişi olduğu söyleniyor.
Kuzey Kıbrıs’ta yapılan seçimlerin bu oranlar içerisinde ne kadar demokratik olduğu ve Kıbrıslıların
iradesini ne ölçüde yansıttığı da ortada.

5.KKTC yalnız Türkiye tarafından resmi devlet olarak tanınıyor. Türkiye’nin tanıdığı bu resmi devlet
görünürde seçimle gelmiş bir parlamento ve bu parlamentonun çıkardığı hükümetler eliyle yönetiliyor.
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Gerçekte ise Türkiye’deki MGK benzeri bir yapı kurulmuştur ve asıl yönetim merkezi orasıdır. Yüksek
Koordinasyon Kurulu (YKK) adı verilen bu kurumun üyeleri şunlar: KKTC Cumhurbaşkanı, KKTC
Başbakanı, Kolordu Komutanı (TC Genel Kurmayına bağlı), Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) (kağıt
üzerinde KKTC başbakanına bağlı ancak TC Genel Kurmayı tarafından atanır) ve TC Büyükelçiliği. Bu ana
karar mekanizmasında çoğunluk zaten Türkiye’de.

6.KKTC’nin dış güvenliği zaten Türkiye tarafından sağlanıyor. Kuzey Kıbrıs’ta konuşlandırılmış 35,000
Türk askeri var. KKTC’nin kamu güvenliğini sağlaması gereken polis ise kendi hükümetine bağlı değil.
Anayasaya konan bir geçici madde ile ‘Kıbrıs sorunu çözülene kadar’ iç güvenlik de GKK’ye verilmiş yani
polis de GKK’ye bağlı.

7.Ankara’dan planlanan politikalarla Kuzey Kıbrıs ekonomisi tamamen Türkiye’nin yardımlarına bağımlı
kılınmıştır. Ekonomi üretim yapamaz duruma geldi. Ekonomiyi canlandırma bahanesiyle, Türkiye’de
kapatılan kumarhaneler Kuzey Kıbrıs’a aktarıldı. KKTC’de kurulan bankalarla, kumarhaneler yoluyla kara
para aklanması da bir ölçüde Kuzey Kıbrıs’a aktarıldı. Kuzey Kıbrıs’ı 60’lar öncesi Havana’ya benzetmeye
çalışıyorlar.

Örnekler daha sıralanabilir. Uygulamalar ve pratik yaşamın bize gösterdiği odur ki, bağımsız KKTC diye bir
varlık yalnız göstermelik olarak, Türkiye’nin Kıbrıs’taki çıkarlarını korumaya yönelik olarak vardır. Yoksa
her şey, her türlü yolla Türkiye’ye bağlanmıştır. Kuzey Kıbrıs , Türkiyeli yetkililerin deyimiyle ‘Konya
ilimiz’ gibi işlem görmektedir.

28 Temmuz 2000 tarihli MGK toplantısında, Kıbrıs sorunu da ele alındı. Alınan karar, Türkiye’ye ve onun
çıkarlarına Kıbrıs’ta başlayan başkaldırıyı cezalandırmaya yöneliktir. Bunun ilk adımı Kıbrıs’ta yükselen
Türkiye karşıtlığına karşı tutum almayan, hatta yer yer buna destek veren KKTC hükümetini ‘demokratik’
yollardan istifaya zorlamaktır. Bu ‘demokratik’ yollar arasında mali yardımların durdurulması, gerekli
değişimlerin ekonomik zorla sağlanması da yer almaktadır. KKTC yetkililerinin de bu ekonomik zora karşı,
Rum kesimiyle bir diyalog başlattığı duyuldu. (1974’ten bu yana Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yapılan mali
yardımların Kıbrıs Türk nüfusa düşen bölümünü resmi Kıbrıs devletinin Ingiltere’de bir bankada beklettiği
söylenmektedir. Yaklaşık üç milyar Dolara ulaşan bu kaynak yedi-sekiz yıllık TC yardımına denk
düşmektedir.) Türkiye’nin ekonomik zorlaması üzerine KKTC yetkililerinin bu kaynağa ulaşma girişimi
Türkiye’deki basın yayın organlarında “Onlar, sırtımızda mali yük olan tembeller, asalaklardır.

Rumlardan yardım alıyorlar, kanımızı kurutuyorlar” şeklinde yer aldı. Bu yayınlar, yükselen muhalefeti
bastırma girişimlerinin parçasıdır. Türkiye devleti ve basını Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımını körükleyerek, Kıbrıs
halkının haklı davasına Türkiye işçi sınıfından yükselecek dayanışmayı engellemeye, düşmanlığa çevirmeye
çalışıyor. KKTC’de yaşayan Türkiye kökenlileri, üniversitelerde eğitim gören Türkiye kökenlileri,
Kıbrıs’taki ilerici harekete karşı kışkırtıyorlar. Türkiye KKTC’de 12 Mart benzeri darbe senaryoları
hazırlıyor.

Kuzey Kıbrıs’taki 40 sendika ve demokratik kuruluş, Kuzey Kıbrıs toprakları üzerinde yaşayan herkesi
Türkiye’nin yeni senaryolarına karşı direnmeye ve Türkiyeli-Kıbrıslı ayrımına ve düşmanlık yaratma
tuzaklarına düşmemeye çağırıyor. Bu tuzakları bozabilmenin yolunun ortak mücadele ve dayanışmadan
geçtiği, entegrasyon politikasına ve antidemokratik uygulamalara karşı direnmeden geçtiği konusunda bir
çağrı yayınladılar. Türkiye’nin isteğine karşın KKTC hükümeti istifa etmeyeceğini açıkladı. Zoraki
entegrasyona ve sömürgeciliğe karşı toplumsal muhalefetin kıvılcımları ilk kez böylesi güçlü yükseliyor.
Kuzey Kıbrıs halkı direnmeye hazırlanıyor.

Bugüne kadar Türkiye halkı Kıbrıs sorunu denen sorunu hep resmi ağızlardan öğrendi. Komünistlerin ve
devrimci hareketlerin bu konuda zayıflıkları işçi sınıfının enternasyonalist tutum almasını da zorlaştırıyor.

Önümüzde çok ciddi bir sorun var. Kuzey Kıbrıs’ta sömürgeciliğe karşı mücadele yükseliyor. Bugün Türkiye
işçi sınıfı bu konuda enternasyonalist tutumunu ikircimsiz almak zorunda. Ilhaka, işgale ve sömürgeciliğe
karşı sesini yükseltmek zorunda. Türkiye işçi sınıfı kendi burjuvazisinin emperyalist işgal ve sömürge
politikalarına karşı mücadele içinde eğitilmeli ve Kıbrıs’taki Türk-Rum sınıf kardeşleri ile aktif dayanışmayı
yükseltmelidir. Kıbrıs’ta kalıcı bir barış, özgür bir Kıbrıs için, halkların kendi kaderini özgürce belirlemesi
için mücadeleyi yükseltmelidir.



Özgür bir Kıbrıs için mücadelede örgütsel birliğin yolları döşenmelidir. Toplumlar arasında doğan
güvensizlik tohumlarının yok edilmesi sağlanmalı, başta işgal güçleri olmak üzere ada askerden (buna
adadaki Yunan, Ingiliz ve ABD varlığı da dahildir) arındırılmalı, Kıbrıs’ta serbest dolaşım ve yerleşim
özgürlüğü sağlanmalıdır.

Türkiye işçi sınıfı her alanda Kıbrıs işçi sınıfı ile aktif dayanışma ve kardeşliği yükseltmelidir. Gün birlik,
dayanışma ve ortak düşmana birlikte vurma günüdür. Haydi, demokrasi ve sosyalizm için birlikte
mücadeleye!

TKP Merkez Komitesi

14 Ağustos 2000

 

 
 


