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KKTC'den Ýngiliz Sömürgeciliði Atýlmalýdýr

KKTC'DEN ÝNGÝLÝZ KÜLTÜR EMPERYALÝZMÝ SÖKÜLÜP ATILMALIDIR !
KKTC UZUN YILLAR ÝNGÝLÝZ SÖMÜR
KALMIÞTIR. BU TÜR EMPERYAL ÝZLERÝN OLMASI DOÐALDIR ANCAK SÜRMESÝNÝ NORMAL KARÞILAMAK KESÝNLÝK
DOÐRU DEÐÝLDÝR. BU EMPERYAL ÝZ ve ETKÝLERÝN TÜRK YURTLARINDAN SÝLÝNMESÝ ÝÇÝN ELBÝRLÝÐÝYLE ÇAL
ÜZERÝNDE OYNANAN BUNCA ASÝMÝLASYON OYUNLARINA KAHRAMANCA DÝRENEREK TÜRKLÜÐÜNÜ BUGÜNE DEK
YAÞATMIÞ ve HER TÜRLÜ ÝÇ ve DIÞ KAHPELÝKLERE RAÐMEN GÖNDERDEN ÝNDÝRMEMÝÞ OLAN KIBRIS TÜRK HALK
YUNAN EMPERYALÝZMÝNE KARÞI OLDUÐU GÝBÝ ÝNGÝLÝZ EMPERYALÝZMÝNE KARÞI DA ONURLU SAVAÞINI VEREC
KAZANACAKTIR ! DÜNYAYA BAÐLANMAK TEK YANLI ÝNGÝLÝZ KÜLTÜR EMPERYALÝZMÝNÝ SÖKÜP ATMAKLA SAÐLA
1) KKTC&rsquo;de trafik akýþý bütün dünyanýn ve Türkiye&rsquo;nin tersine yolun solundandýr. Soldan akan trafik yalnýzca
Ýngiltere ve Ýngiliz sömürgelerinde vardýr. Ýngilizler sömürgeleþtirdiði yerlere direksiyonu saðda olarak kendi ürettikleri ya da en
azýndan Ýngiltere&rsquo;de montajý yapýlan taþýtlarý satarak çok büyük gelirler elde etmektedirler. KKTC bütçesinin neredeyse
karþýlayan Türkiye&rsquo;nin finansmanlarý bu yolla da Ýngilizlere akmaktadýr. 150 bin yaþayan nüfusu olan, yollarýnýn çoðu te
ya da bölünmüþ yol olan KKTC&rsquo;de trafik akýþýndaki deðiþiklik sanýldýðýnýn tersine hiç de zor olmayacak; yeni akýþ düze
sürede alýþýlacaktýr. 2) Ýngiliz tarzý prizler yine Ýngiltere&rsquo;den ithal edilmektedir. Bunlarýn tümü sýva üstü prizler olduð
deðiþtirilmeleri hiç de zor deðildir. 3) Devlet kurumlarý, kara, deniz ve havayolu baþta olmak üzere çeþitli tabelalardaki Ýngilizc
yazýlar. Örneði ancak Ýngiliz sömürgelerinde görülebilecek bu onur kýrýcý uygulamaya derhal son verilmelidir. 4) Mesafe
algýlamasýnda "km" yerine "mil" ölçü biriminin kullanýlmasý. Ýngiliz kültürünün dýþavurumlarýndan olan "mil" ölçü birimiyle uzak
anlayýþý da burada sözünü ettiðimiz izlerin silinmesiyle adým adým kaybolacaktýr.
5) Ýngiliz Sterlini'nin saygýn bir para birim
Ekonomi haber ve programlarýnda döviz kurlarý açýklanýrken sterlinin ilk sýrada verilmesi ve Ýngiliz para birimini çok saygýn
karþýlamak hastalýklarýnýn iyileþmesi de Türkçe dil algýlamasýnýn güçlenmesiyle birlikte baþlayacak Türklük bilincinin artýþýnd
alanda alýnacak önlemlerle ve tarih bilincinin iyi verilmesiyle zihinlerde kendiliðinden gerçekleþecektir. 6) KKTC&rsquo;deki
neredeyse bütün bilgisayarlardaki Windows iþletim sisteminin Ýngilizce arabirimli olmasý. Bilgisayarlarda Türkçe arayüzlü iþletim
sistemlerinin kullanýlmasý teþvik ya da yönerge yoluyla çok kolayca saðlanabilir. Bilgisayar ve genelað (internet) kullanýmýnýn y
olduðu KKTC&rsquo;de insanlar zamanlarýný bilgisayar karþýsýnda geçirirken Ýngilizce düþünmek zorunda kalmaktadýr. Ýngiliz
Türkçe konuþmak bir onurlu mücadelenin mücahitleri olan Kýbrýs Türk halkýný beyinden sömürgeleþtirmek faaliyetlerinin en tehl
boyutlarýndandýr. 7) Türkiye'nin de baþýna bela edilmek istenen ve tümüyle sömürge kafalý kul insan yetiþtirmek amaçlý olan
kimlik için en tehlikeli tutum, topluca intihar etmek anlamýndaki yabancý dilde eðitime kesinkes son verilmelidir. Yabancý
dil(ler) öðretmek baþkadýr; yabancý dilde eðitim bambaþka. Son derece yararlý olan ve teþvik edilmesi gereken &ldquo;yabancý
öðrenmek&rdquo; ile bir ulusu tümden yok eden &ldquo;yabancý dilde eðitim&rdquo; arasýndaki keskin farkýn bütün toplumca
bilinmesi için gereken bilinçlendirme çalýþmalarý yürütülmelidir. Yabancý dil ve kültürler öðrenilmeli ve fakat kendi dil ve kültürüm
bilinmeden bu yola gidildiðinde beyinlerin sömürgeleþeceði unutulmamalýdýr diyelim ve &ldquo;Dünyanýn bize saygý göstermes
istiyorsak önce bizim kendi benliðimize ve milliyetimize bu saygýyý hissen, fikren, fiilen, bütün iþ ve hareketlerimizle gösterelim.
Bilelim ki ulusal benliði bulmayan uluslar baþka uluslarýn avýdýr.&rdquo; diyen Atatürk&rsquo;ü de anmýþ olalým. 8) Ýngilizler
kendi baþlarýna da bela olan "kast sistemi / toplumsal sýnýf ayrýmý" ne yazýk ki KKTC&rsquo;ye de yerleþtirilmiþ ve ayný etten,
kandan, ayný ülküden, kýsacasý ayný ulustan olan Kýbrýs Türk halký ile Türkiye Türk halký arasýna bir zehirli kama gibi saplanm
Türkiyeli-Kýbrýslý ayrýmýný getiren de toplumun kaynaþmasýnýn önündeki en büyük engel de Kýbrýs Türk toplumunun temeline
koyan da bu toplumsal sýnýf ayrýmý belasýdýr. Yaþamýn her alanýnda karþýmýza çýkan, aile içinde bile öteki damat/gelin olarak
yaþanabilen bu en tehlikeli bela, ülkeden bir an önce ve sonsuza dek dönmemek üzere defedilmelidir. Farklý gelir gruplarýna ve
farklý toplumsal konumlara sahip KKTC yurttaþlarýnýn olabildiðince kaynaþtýrýlmasý için gereken önlemler alýnmalýdýr. Toplum
kaynaþmanýn saðlanmasý çok önemlidir. Türklerdeki sýnýfsýz toplum yapýsýna eriþilmelidir. Çünkü Türklükte tarih boyunca kesi
toplumsal sýnýf ayrýmý olmamýþtýr. Ayrýntýlý bilgi için : http://turkbilim4.sitemynet.com/halkcilik.htm Bu Ýngiliz tarzý toplumsal s
ayrýmý Kýbrýs doðumlu Türklerle Türkiye doðumlu Türklerin evlenme yoluyla kaynaþmalarýnda da en büyük engeldir. Üst kimlik
ulaþamamýþ &ldquo;Ne mutlu Türk&rsquo;üm diyene!&rdquo; anlayýþýndan son derece uzak ve kendi etnikliðini ýsrarla vurgula
Türkiye doðumlu kiþilerin ancak nüfus kimliklerinde Türk yazabilir. Bir baþka boyutta da Kýbrýs doðumlu olup Türklüðünden utaný
düþmüþ Rum ya da Ýngiliz kafalýlar için de ayný durum söz konusudur. 9) Kiþilerin kültür ya da zeka temelinde deðil tümüyle g
bakýmýndan deðerlendirilerek "adam yerine konulmasý" sonucunu da doðuran &ldquo;para düþkünlüðü&rdquo; de toplumsal do
tahrip eden en önemli olgulardandýr. Kiþilerin yalnýzca parasal temelde saygýnlýk ve toplumsal konum edinmeleri "vahþi
kapitalist" ekonomik anlayýþýn yansýmalarýndan biridir ve "Ýngiliz tarzý sýnýf ayrýmýný" besleyen unsurlardan biridir. Bilgi, bece
birikimi öne çýkarýlmalý ve toplumsal saygýnlýk kazanma eksenini bu deðerler saðlamalýdýr. Para iyi yaþamak için bir "araçtýr" v
gereklidir. Paranýn "amaç" durumuna getirilmesi "daha çok para için vatan satan" insanlarý ortaya çýkaran kültürel bataklýðýn
bileþenlerinden biridir. 10) Ýngiliz sömürgesi havasýnda bir "taklitçi Ýngilizce konuþmak özentisi" üzüntü vericidir. Bir Türk&rsq
Türkle, bir Alman&rsquo;ýn bir baþka Almanla vs&hellip; kendi dili dýþýndaki bir dille konuþmaya heves etmesi kadar gülünç, kiþ
ve aþaðýlayýcý bir durum olamaz. Bu tutum yabancý dili geliþtirmek midir yoksa kültürel emperyalizm etkilerinin istemsiz dýþavur
mudur? "Hello, By by, Sory, Auow, waoww" türevi ünlemlerin günlük yaþamda sýkça kullanýlmasý, üstelik Türkçe adlarýn bile Ýn
aksanýyla telaffuz edilmesi de vardýðýmýz vahameti göstermektedir. Çünkü &ldquo;ünlem&rdquo;ler duygu yoðunlaþmalarýnýn
dýþavurumlarýdýr ve kendiliðinden aðýzdan çýkarlar. Ruhsal dilbilimin (psiko lenguistik) aydýnlattýðý bu davraným biçiminin ne b
tehlikeler içerdiði çok iyi bilinmektedir. Bir halký ya da ulusu toptan yok etmek için yapýlan beyin ameliyatlarýnýn en önemlisi ulus
dilin zayýflatýlmasýdýr. 11) Bu kültürel yozlaþmanýn bir olumsuz sonucu olarak KKTC&rsquo;de Ýngiliz mallarýna ciddi bir rað
konusudur. Ýçilen sigaralarýn bile %95&rsquo;i yabancýdýr. Kuþkusuz ki isteyen istediði ürünü almak da serbesttir. Ancak yerli m
kullanýmý aleyhindeki böylesine bir oransal dengesizliði hiçbir kavram haklý çýkaramaz. 12) Devletin resmi kanalý olan Bayrak
Radyo Televizyonu&rsquo;nun (BRT) 2. kanalýnda her gün saatlerce Türkçe altyazýsýz tümüyle Ýngilizce yayýnlar yapýlmaktadý
düþünelim ki TRT 2&rsquo;de bu yayýnlar yapýlýyor olsun. Tepkimiz ne olurdu? Türkiye&rsquo;de olursa ayaklanacaðýz da yavr
vatanýmýz KKTC&rsquo;de olunca ses çýkarmayacak mýyýz? 13) Yabancý dilde eðitimin yýkýcý sonuçlarýndan biri olarak Tü
algýlamasýnda belirgin bir bozulma göze çarpmaktadýr. Ýngilizce&rsquo;nin resmen olmasa bile fiilen devletin ikinci resmi dili
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konumuna getirilmesi Türkçe algýlama ve ifadesindeki bozukluðu perçinlemekte ve somut örnekler olarak ülke çapýnda yayýn ya
gazete, radyo ve televizyonlarda göze çarpmaktadýr. Buna burada yazým kurallarýyla ilgili yalnýzca en basitinden bir örnek
vermeyi yeðlersek &ldquo;Kýbrýs Türk&rsquo;ü&rdquo; yazýlmasý gereken ifadenin istisnasýz her yerde &ldquo;Kýbrýs
Türkü&rsquo;nün&rdquo; diye yazýldýðýný belirtebiliriz. Bu bozukluk ve kendini Türkçe ifade edebilmek yetersizliði kesinlikle
giderilmelidir. Türkçe bilimsel yöntemlerle ve etkin biçimde, en yüksek düzeyde öðretilmelidir. Bu baðlamdaki çalýþmalara TDK, T
ve Dil Derneði gibi saygýn kuruluþlar katký saðlamalýdýr. Ýngilizce düþünüp Türkçe konuþmanýn bir sonraki basamaðý Ýngilizce
konuþmaktýr. Baþka deyiþle kültürel soykýrýma uðramak ve hem beyin hem yürek (kalp) hem de beyin + yürek = gönül bakýmýn
asimile olmaktýr. Türklüðün devamýnýn saðlanmasý için Türkçe güçlendirilmelidir. 14) Yeryüzündeki yaklaþýk 300 milyon Türk
konuþtuðu dilin genel adý olan Türk Dili&rsquo;nin omurgasý Türkiye Türkçesidir. Türkiye Türkçesinin bir aðzý konumunda olan b
deyiþle Ankara, Konya, Niðde, Ýzmir aðýzlarýnýn birbirinden farký ne kadarsa ancak o kadar farklý olan Kýbrýs Türk aðzýnýn Ký
halký arasýnda yaþamasý son derece güzel ve doðrudur. Ancak en üst düzeyde eðitimli kiþilerin telaffuzlarýnda ortak kültür Türk
Kýbrýs aðzý özelliklerini yansýtýrlarken Ýngilizceyi aksansýz ve bir Ýngiliz gibi pürüssüz konuþmalarýnda bir çarpýklýk vardýr. Bu
düzey eðitimli kiþilerden bazýlarýnýn Ýngilizce özentisinin ve kendini Türkiye&rsquo;den ayrý görmeyi marifet belleyen ve toplum
mahveden &ldquo;Kýbrýs bazlý mikro milliyetçi&rdquo; çarpýk zihniyetin göstergelerinden biridir. 15) KKTC mahkemelerinde
uygulanan Ýngiliz hukuk sistemi, genel ve yerel seçimlerde uygulanan yöntemler, emniyet teþkilatýndaki rütbelerdeki Ýngiliz tarzý
adlandýrmalar, yargýçlarýn baþlarýndaki perukalar, Türk toplum yapýsýna uyarlanmamýþ yasalar da bu emperyal izlerin en
belirginlerinden biri olarak ortadan kaldýrýlmayý beklemektedir. 16) Modernliðin çýplaklýk olarak algýlanmasý eðilimi de toplum
dokuyu zedelemektedir. Çaðdaþ bir ahlak ve Atatürk&rsquo;ün pek çok kez belirttiði çizgideki çaðdaþ ve gerçek bir din eðitimiyle
rahatça aþýlabilecek bu tür sorunlarýn toplumda iz býrakmýþ bozucu etkileri de zamanla ortadan kalkacaktýr. Misyonerlik çalýþm
panzehiri de budur. 17) Yurt savunma bilincinin ve toplumsal kaynaþmanýn oluþmasýnda, Kýbrýslý-Türkiyeli ayrýmýnýn
giderilmesinde en önemli etken olan zorunlu askerlik uygulamasý yerine paralý askerliðe geçiþ çalýþmalarýna derhal son verilere
ordusuyla ve devletiyle bölünmez bir bütün olan Türk genci, zorunlu askerliðin kazanýmlarýndan men edilmemelidir. 18) Türk
ulusunun geleneksel sýcaklýðý yerine Ýngiliz&rsquo;in katý soðuk ve ketum yapýsýnýn yerleþiyor olmasý bireylerin toplumsallaþ
yerine toplumun tekilleþmesine yol açmaktadýr. Bu durum kiþisel, ailesel ve toplumsal baðlarýn git gide zayýflamasýný,
bayramlarda bile bir ucundan bir ucuna bir buçuk saatte gidilebilen KKTC&rsquo;de aile ziyaretlerinin bile büyük külfetmiþ gibi
algýlanmasýný da beraberinde getirmektedir. Toplumun tekilleþmesinin getirdiði sonuçlardan biri de &ldquo;sözünün eri
olmak&rdquo; anlayýþýnýn zayýflamasýdýr. Anlatýlmak istenilenlerin hep ima yoluyla belirtilmesi, net ifadelerden sürekli kaçýnýlm
da Ýngiliz tarzý bir kiþisel davraným modelinin Türklere dayatýlmaya çalýþýlmasý sonucunda yer yer yaþanan bir olgudur. 19)
&ldquo;Ýþgalci Türk askeri ülkemizden defol.&rdquo; &ldquo;Bizde de onlarda da cani vardý.&rdquo; türünden söylemlerin
&ldquo;demokrasi hovardalýðý&rdquo; içinde yeterince önemsenmediði ve bu nedenle de bu ortamý yaratan etkenlere karþý etk
ve akýlcý önlemlerin alýnmadýðý bir &ldquo;her istediðimi yaparým tarzý özgürlük&rdquo; anlayýþýnýn toplumun hýrpalanmasýn
etkenlerden biri olduðu da göz önünde tutulmalýdýr. Bu ilkel özgürlük anlayýþýndan kendisine yol bulup da harýl harýl çalýþan m
yaydýðý Hýristiyan kültür, kumarhane ve seks turizmine dönüþme eðilimine giren turizm anlayýþý, git gide yozlaþan ancak yozlaþ
çaðdaþlaþtýðýný sanan zihinlerin oluþmasýndaki en önemli etkenlerdendir. Minik nüfus nedeniyle de olumsuzluklarýn yeterince a
edilemeyerek halký derinden ve büyük bir hýzla etkilemesi olumsuz toplumsal dönüþüm sürecini hýzlandýrmaktadýr. 20)
KKTC&rsquo;yi devlet olarak tanýmayan Ýngiltere&rsquo;nin vatandaþlarýnýn özellikle de Girne bölgesinde çok sayýda villa satý
almalarý, kýþ-yaz her mevsim Ýngilizlerin bütün KKTC genelinde göze çarpmalarý da üzerinde durup düþünülmesi gereken konu
KKTC&rsquo;de Ýngiliz dil ve kültür emperyalizminin devam etmesinin saðlanmasý amaçlý ve üst düzey Ýngiliz devlet adamlarýn
uygulanan politikalar, Ýngilizlerin KKTC&rsquo;ye sýkça gitmelerini, KKTC&rsquo;de villalar satýn almalarýný teþvik etmektedir.
Oysa Türkiye&rsquo;nin öðretmen, memur, subay, yargýç emeklileri gibi toplumun kültür düzeyi yüksek kesimlerinin
KKTC&rsquo;de yazlýk sahibi olmalarýnýn KKTC ve Türkiye devletlerince desteklenmesi; bu yolla da Türkiye-Kýbrýs
kaynaþmasýna ivme kazandýrýlmasý gerekmektedir. 21) Ýngiltere'yle turizm ve ailesel baðlantý yoðunluðu vardýr. KKTC-Türk
arasý insan sirkilasyonunun çok büyük bölümünü Türkiye&rsquo;den KKTC&rsquo;ye gidenler oluþturmaktadýr. KKTC&rsquo;de
Türkiye&rsquo;ye gelenlerin sayýsý çok daha azdýr. O dönemin koþullarý gereði Ýngiltere&rsquo;ye göçüp orada yaþamak duru
kalan Kýbrýslý Türklerin KKTC&rsquo;ye ya da Türkiye&rsquo;ye kesin dönüþ yapýp ana ve yavru vatana sahip çýkmalarý zama
gelmiþtir. 22) Þu klozetlerdeki taharet musluðu meselesiniyse hiç açmayalým bile&hellip; RUM-YUNAN EMPERYALÝZMÝN
KARÞI ÇIKAN YÝÐÝT TÜRK ULUSU, KIBRIS&rsquo;TAKÝ TÜRK HALKIYLA RUM ULUSU ARASINDAKÝ TEK CÝDDÝ BAÐIN
ÝNGÝLÝZ EMPERYAL ÝZLERÝ OLDUÐUNUN ve RUM-YUNAN EMPERYALÝZMÝNE KARÞI DURMANIN ANCAK ve ANCAK
ARADAKÝ BAÐI OLUÞTURAN ÝNGÝLÝZ EMPERYAL ÝZLERÝNÝ SÖKÜP ATMAKTAN GEÇTÝÐÝNÝN BÝLÝNCÝNDEDÝR.
TÜRKÝYE&rsquo;DE DE MEVCUTTUR ve KIBRIS&rsquo;TA RUM-YUNAN EMPERYALÝZMÝNE KARÞI YÝÐÝTÇE SAVAÞAN
BÜYÜK TÜRK MÝLLETÝ ÝNGÝLÝZ KÜLTÜR EMPERYALÝZMÝNE KARÞI DA YÝÐÝTLÝÐÝNÝ GÖSTERMELÝ ve BU ÝZLERÝ
SÖKÜP ATMALIDIR ! TÜRKÝYE, KURTULUÞ SAVAÞI&rsquo;NI YAPMIÞ ve DÜNYADA SÖMÜRGECÝ EMPERYALÝZME K
KAZANAN TEK ULUS TÜRKLER OLMUÞTUR. SIRA ÞÝMDÝ KURTULUÞ SAVAÞI&rsquo;NIN KIBRIS AYAÐINDADIR !
BÜY
TÜRK ULUSU KIBRIS&rsquo;TA BUGÜNE KADAR PEK ÇOK KAZANIM ELDE ETMÝÞTÝR. ÞÝMDÝ DE BUNLARI
TAÇLANDIRMANIN ZAMANIDIR ! H. Cem KANIBÝR Türkbilimci
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