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Kıbrıs İşçi Sınıfı Hareketlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 

Hasan Felek,  DEV-İŞ Başkanı  

Değerli Dostlar, Kıymetli Misafirler, 

Bugün çok değerli katılımcılarla, yeni bir konferans için burdayız. Hepinizi DEV-İŞ adına 

sevgi ve saygı ile selamlarım, ayrıca böylesi nitelikli bir konferansı düzenleyenleri ve emek 
veren herkese teşekkür ederim. 

Bugün konferansta çok değerli akademisyenler, siyasetçiler, örgüt temsilcileri sunum 

yapacaklar. Konuşmacıların fazla olmasından ben konuşmamı özet olarak yapmaya 

çalışacam, benden önce konuşan PEO Genel Sekreteri Bambis Kritsis, Kıbrıs işçi sınıfı 

hareketinin geçmişi, bugünü ve geleceği ile çok değerli bilgileri bizlerle paylaştı. Ben daha 
fazla Kıbrıs Türk toplumu içindeki sendikaları ve sınıf mücadelesine değinmek istiyorum. 

1920’li yıllarda İngiliz sömürgeciliği döneminde başlayan sınıf sendikacılığı 1940’lı yıllarda 
Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO)‘nun kurulmasıyla önemli bir boyut kazandı. 

Kıbrıs’ta sendikal hareketin dönüm noktalarından olan 1948 CMC Maden Grevi, iki bin Türk 

ve Rum işçinin aylarca süren kararlı direnişleri sonucu, İngiliz sömürgecilerinin kanlı 
baskılarına rağmen Kıbrıs işçi sınıfı tarihine altın harflerle yazıldı. 

1950’li yıllarda Kıbrıs’ta yükselen şövenist ve milliyetci dalga, etnik temelde yeni 

sendikaların kurulmasına yol açtı. Enosis ve Taksim naraları emperyalistlerin böl ve yönet 
politikaları sonunda , toplumların çatışma sürecini başlattı. 

O dönemin Milliyetci Türk Liderliği Türk emekçilerin ve sendikacıların aynı çatı altında 

sınıfsal temelde mücadele etmelerine şiddetle karşı çıkıyordu. İşçileri ve sendika liderlerini 

PEO’dan istifa etmeye zorluyorlardı. İstifa etmeyenleri tehdit ve baskı ile sindirmeye 
çalışıyorlardı. 

1958 yılı Kıbrıslılar için kanlı ve karanlık bir yıl oldu. İşçi sınıfının birlik ve mücadele ve 

dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı ortak kutlayan Türkler ve Rumlar’a 1 Mayıs’tan sonra terör 

estirildi. Türk Eğitim Vakfı Yöneticilerinden Fazıl Önder Saraç 24 Mayıs’ta faşist katiller 

tarafından katledildi. Ahmet Yahya PEO’dan istifa etmemek için direnen işçilerdi. Baskılara 

dayanamayarak istifa ettiği gün, ölüm haberi de gazetelerde yer aldı. Aynı zamanda Türk 

sendika liderlerinden Ahmet Sadi, silahlı saldırıya uğradı. Yaralanıp ülkeyi terk etmek 
zorunda bırakıldı. 



Daha sonraki süreçte, iki toplumun birarada kardeşçe yaşamalarını savunan, Milliyetçiliğe 

ve  şövenizme karşı çıkan Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişauli, 11 Nisan 1965’de aynı 
faşist çevreler tarafından katledildi. 

Sonraki yıllarda Kıbrıslı Türklerde Memur ve Öğretmen Sendikaları ile Türk yönetiminin 

kurduttuğu işçi sendikaları faaliyetlerini sürdürdüler. Bu sendikalar büyük oranda B.E.Y 

yönetimi dediğimiz (Bayraktarlık, Elçilik ve Yönetim) gücünün etkisinde Milliyetçi çizgide, 
sendikal açıdan işlevsiz sendikalardı. 

1974’de Türkiye’nin askeri müdahalesinden sonra adamız ikiye bölünüyor, Kıbrıslı Türkler 

Kuzey’de Kıbrıslı Rumlar ise Güney’de yaşamak zorunda bırakıldı. 

1974 askeri müdahalelerine kadar Kıbrıslı Türk çalışanlar arasında işçi sınıfının, sınıfsal 
mücadelesi tamamen durmuş, çalışanlar açısından büyük bir boşluk doğmuştu. 

İşçiler, çalışma hayatında sosyal güvence daha iyi ücret ve daha iyi çalışma koşulları 

sağlamak için yeniden örgütlenmeye başladılar. Yeni bir alternatif olarak sınıf sendikacılığı 
temelinde örgütlenme çalışmaları başladı. 

4 Nisan 1975’te Karayollarında çalışan işçiler, Yol-İş Sendikasını kurdular. (Bugünkü Emek-

İş). Bunu 15 Ağustos 1975’te Sanayi Holding işçilerinin kurduğu Devrimci Genel-İş Sendikası 

izledi. İki sendika 30 Kasım 1976’da Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu kısa ismiyle DEV-
İŞ’i kurdular. 

1976 yılında kurulan DEV-İŞ, Kıbrıs işçi sınıfı sendikal hareketin, 1920’lerde başlayan 

mücadele tarihinden dersler çıkararak, 1940’lı yıllardaki Maden Grevi ile üst düzeye 

yükselen, 1958’de yaşanan terör ortamında ölen yaralanan işçi önderlerinin bıraktığı 

ideolojiyi sahiplenerek, Kuzey Kıbrıs’ta sınıf sendikacılığı temelinde faaliyetlerini 
sürdürmeye başlar. 

DEV-İŞ ile PEO arasındaki ilk resmi görüşme ve ortak çalışmalar, Temmuz 1978’de Ledra 

Palas Otel’de yer aldı. Bu görüşmede PEO ile kalıcı ve sürekli ilişkilerin temeli atıldı. Bu 

görüşmenin ilk sonuçları ise Türk işçilerin, Rum kesiminde kalan Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki 

Sosyal Sigorta haklarının PEO vasıtası ile alınması oldu. Bu çalışmaların sonucunda binlerce 

Kıbrıslı Türk, Sosyal Sigortalardan bugün için emeklilik, dulluk ve toptan ödeme adı altında 
yatırımlarının karşılıklarını almaktadırlar. 

PEO ile DEV-İŞ ikili ortak açıklamalar yaparak Kıbrıs sorunu ve işçi hakları konusundaki ortak 
görüşlerini hem üyeleri ile hem de kamuoyu ile paylaşmışlardır. 

İlk ortak açıklamada Kıbrıs sorununa adil, kalıcı, taraflarca kabul edilebilir, karşılıklı 

çıkarların korunacağı, Federal bir Kıbrıs için birlikte mücadele etme kararı alındı.  Aynı 

zamanda her iki örgüt de Kıbrıs sorununun çözümü için şövenizme karşı mücadeleyi 

zorunlu görmüş, karşılıklı güven duygusunun yerleşmesi için birlikte hareket etmesi iki 

toplumun yeniden yakınlaşma politikalarının gelişmesi için çalışma yürüteceklerinin 
kararını almışlardı. 



PEO ile DEV-İŞ ilişkileri 1978’den kapıların açıldığı 2003 tarihine kadar Kıbrıs’ta ve yurt 

dışında istikrarlı bir şekilde artarak sürmüştür. Kapıların açılması ile birlikte PEO – DEV-İŞ 

ilişkileri yeni bir boyut kazanır. Bu yıldan itibaren üyelerinin de katılımıyla bir çok etkinlikler 
düzenlenmiştir. 

Her yıl yapılan yıllık çalışma programları ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kavazoğlu-

Mişauli anma etkinlikleri, işçi sınıfının mücadele günü olan 1 Mayıs’lar, Dünya Barış Günü, 
ortak etkinlikler, yani zamanda Kadın üyelerimize dönük Yaz Kampları düzenlemektedirler. 

Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında çalışan Türk işçilerin karşılaştıkları sorunlar için de birlikte 

çaba harcamaktadırlar. DEV-İŞ ile PEO ayni zamanda Uluslararası işçi mücadelesinde 
önemli bir yer tutan Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)’nin da üyesidirler. 

Kıbrıs sorunu konusunda iki örgüt, BM Gözetimi altında, iki toplumun siyasi eşitliğine 

dayalı, iki bölgeli, tek egemenliği, tek vatandaşlığı ve tek uluslararası kimliğe sahip Birleşik 

Federal bir Kıbrıs için birlikte mücadele etmeye, toplumların her alanda yeniden 

yakınlaşmaya, çalışanların sorunları konusunda sınıf temelinde işbirliğine ve mücadelesini 
her geçen gün ilkeli bir şekilde sürdürmektedir. 

 


