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Kıbrıs solunun güçlerini inşa etmek 

Murat Kanatlı 

Dünyadaki sol hareket uzun zamandır sorunlar yaşamaktadır. Özellikle 2. Dünya savaş sonrası 

oluşan ortam, refah devleti çerçevesinde yeniden restore edilen kapitalizm ile Sovyetler 

Birliği’nin yarattığı güç ile dengelenen ilişkiler mevcuttu. Sola ait talepler soğuk savaşın etkisi 

ile, komünist partilerin güçlenmesine bir nevi önlem de olarak kısmı da olsa hayata 

geçirilmekteydi, geçirilmesine müsaade edilmekteydi. Bunda elbette emek hareketinin de 

gücü ve örgütlülüğü de yadsınamaz. Ancak bir zaman sonra Fordist sisteme ve Keynesgil 

ekonomik uygulamalara kapitalizmi yönetenler yeter dedi. 1970 itibari ile neoliberal 
politikalar hayata geçirilmeye başlandı. 

Bu süreç örgütsüzleştirmeyi, sendikasızlaştırmayı ve esnek, güvencesiz “yeni” emek çalışma 

yaşamını getirdi. Emek piyasası esnekleştikçe, herhangi bir iş güvencesi ve dolayısıyla istikrarı 

olmayan, tüm dünyaya yayılmış milyonlarca insan, işçi ve onların ailelerinin oluşturduğu 

devasa bir yeni sınıf diye tanımlanmaya başlayan prekarya ortaya çıktı. Prekarya, İngilizcede 

“güvencesiz” anlamına gelen precarious sıfatı ile “proletarya” anlamına gelen proletariat 

isminin birleşmesiyle oluşturulmuş bir terimdir. İngilizcede precariat olarak kullanılan bu terim 

Türkçeye prekarya diye çevrilmiştir. [umarım Rumcası da mevcuttur] Prekarya, sanayi 

toplumunun istikrarlı, sabit zamanlı, sendikalı ve toplu sözleşmeye tâbi çalışma koşullarını 

aşındıran yeni bir sınıf. Öngörülebilir bir geliri ve statüsü olmadığı gibi sanayi toplumunda 

üretim sürecinin merkezinde olan ev-işyeri ayrımını, işçi ile işveren arasındaki kişisel ve 

doğrudan ilişkiyi, sınırların belirsizleştiği, güvencesizliğin normalleştiği, envanterleştirilmiş 

niteliklerin yerini enformel becerilerin aldığı bir varoluş biçimiyle ikame eden bu sınıfa Batı 

kapitalizmi şimdilik üç şekilde tepki gösterdi: Nominalizm, istihdam/çalışma ideolojisi ve sağ 

popülizm. 

1990 yılında Sovyetler Birliğinin dağılması da siyasi partileri aşındıran bir süreç oldu. 1990’ların 

içi İngiltere İşçi Partisi’nin 3. Yol denemesi ile başlayan sosyal demokrasinin neoliberalizme 

entegre olması ile sonuçlandı. Bu süreçte kitlesel birçok komünist parti, örneğin İtalya 

Komünist Partisi önce merkez sola, ordan da merkeze kaydı. Ortaya çıkan boşluk 1980’lerde 

yer edinen kimlik siyasetleri ile doldurulmaya çalışıldı. Çeşitli örgütlülükte bir sürü çevreci, 

ekolojist gibi terminolojileri kullanan yapılar ortaya çıktı. Dünya Ticaret Örgütü dayatmaları 

sonucu anti-kapitalist küreselleşme karşıtı mücadelelerle de yeni toplumsal hareketler ortaya 

çıkmaya başlandı. Sosyal Forumlar ve savaş karşıtı hareketler adı altında bir araya gelen yapılar 

ortak stratejilerde birleşik yapılar oluşturmak için harekete geçtiler. Sosyal Forumların sıkıntısı 
ilkesel olarak siyasi partileri dışlayan duruşu idi. 

2000’lerin ortası ile beraber hem Latin Amerika’da hem de Avrupa’da bu birleşik hareketlerin 

siyasi partilerle hareketleri ortaya çıktı. Yaşanan ekonomik krizlerle beraber bu birleşik 



hareketler alternatifler oluşturdu ama örgütlülüğün zayıf olduğu koşullarda, dizginlenemeyen 

neoliberal politikalara karşı direnmek kolay değildi. Son dönemde ise sürekli krizdeki 

kapitalizm ile başa çıkacak muhalefetin yetersizliğine inanan kitlelerdeki çözülmeye tanıklık 
ediyoruz… 

– 

Eminim ki yukardaki anlatılanlarda yeni bir şey olmadığını düşünebilirsiniz ama maalesef 
bunları yeniden anlatmadan Kıbrıs’ın anlatmak imkansızdır. 

Kıbrıs’taki sol, ilerici hareketler bunların önemli kısmını uzaktan yabancı bir şey gibi okudu, 

takip etti. Bunların bir kısmının Kıbrıs’ta da uygulanması için çalışmalar yapanlar da oldu. 

Sorun, dünyanın farklı yerinde bir yere gelen, başarılı gibi düşünülen tüm siyasal yapılar, 

hareketler bir tartışmanın, iç mücadelenin sonucu ortaya çıkmış, son üründü… Kıbrıs’ta tüm 

üyeleri içine katan, onlarla bu tartışmaları yapan bu süreçler yaşanmadan, “son ürünler” yani 

Avrupa ve Latin Amerika’daki siyasi partilerin taktik ve stratejileri burda hayata geçirilmeye 

çalışıldı. Sol, sosyalistler için mücadele hattı değişimi anlamına gelen bu durum içte bir 

ortaklaşmayı gerekli kılmaktaydı. Kıbrıs’a uygulanmaya çalışılan taktik ve stratejiler bu 
nedenle eklettik kaldı. 

Bence, ortak, uzlaşılmış, ‘1990 öncesi -sonrası’ eleştirisi, özeleştirisi yoktur. Bu nedenle siyasi 

partilerin, hareketlerin üyeleri başka “şimdileri” yaşmaktadır. Siyasi harekete girdiği birikimi 

ile “şimdi”yi yaşamak, bölünmüş, ortaklaştırılamayan sol hareketleri doğurmakta. Aklı karışık, 

çelişkili gibi duran pratikler ortaya çıkaran sol yapılar izlenimi burdan kaynaklanmaktadır. Bu 

yalnız Kıbrıs’ın yaşadığı da sorun değildir. Tamı tamına benzer sorunları Bulgaristan Sol Parti 

de yaşamaktadır. Geçen hafta Balkan Forumu için Sofya’daki toplantıda parti yetkilileri 

durumu açık yüreklilikle ortaya koymuşlardı. Ülke, savaşlardan dolayı mülteci akını yolu 

üzerindedir. Ayni zamanda ekonomik durumu nedeniyle AB içindeki en kötü çalışma 

ücretlerine sahip ülke de durumda… BSP böylesi bir yerde mültecilere yardım etmek istese 

bile, kendi üyesini mobilize edememekte, “biz kendimizi halledemedik, bir de Suriyelilere mi 

bakacağız” söylemi ile yüzeye çıkan anlayış ile mücadele etmeye çalışmaktadırlar… Benzer 

şekilde parti içinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili İstanbul protokolünün 

desteklenmesi yönünde de ciddi çatışma yaşanmakta… Komünist Parti geleneğinden gelenler, 

kadının toplumda eşit rolü olduğu, partizan mücadeleye katıldığı, bunların yapay tartışma 

olduğunu, esas mücadelenin sınıf mücadelesi olduğunu söyleyip pozisyon geliştiriyorlar. 

Ancak sokakta mücadele eden, kampanya yürüten daha genç nüfus bu konuda hem fikir değil. 

Bu ve benzeri nedenlerle Sol Parti ile Bulgaristan gençliği arasında uyuşamama hali rahatlıkla 
gözlemlenebilmekte. Bunları dinlerken benzerlikler bağıra çağıra kendini ifade ediyor. 

Kıbrıs solunun güçlerini inşa etmek 

Başlığa dönersek, önümüzdeki süreç karmaşık, sıkıntılı bir o kadar da zor… Çok sorun var… 

Prekarya ya da bu coğrafyada ne isim vereceksek, güvencesiz, yarı zamanlı, esnek çalışma 

koşullarında üniversite, turizm gibi hizmet sektöründe gittikçe kalabalıklaşan emekçileri nasıl 

örgütleyeceğiz. Sendikacıların önemli kesimi hala şimdiki zamana geçemediği, Fordist üretim 

koşullarının ortadan kalktığını, tam zamanlı bir iş yerine bağlı çalışmanın kalktığını kabül 



etmediği koşullarda örgütlenme yolları bulmak çok zordur. Ancak ne kadar gözümüzü 

kapatsak da hizmet sektöründe, kölelik koşullarda çalıştırılan on binlerce insan var. Çoğu 

sosyal güvenlikten yoksun, iş güvencesi olmayan işlerde çalışmaktadırlar. 1 Mayıs’ta 

söylediğimiz 888 onlar için çok çok lüks bir taleptir. Eğer emek temelli mücadele verecek 

hareketse bahsettiğimiz, prekaryayı atlayan mücadele ile bir yere gidebilmemiz mümkün 
değildir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi gelişen ilişkiler için başka şimdiki zamanı yaşayanlar için 

farklı yaklaşımlar geliştirse de, pratik hayat bize bu mücadelenin de merkeze alınması 

gerektiğini söyler. Kota uygulaması ile bile seçilmişlerde kadın temsiliyetinde sağlanan küçük 

gelişmelere sevinen ama ayni zamanda pratikte her seçim döneminde aday bulma sürecinde 
kota uygulamasından dolayı kriz yaşayan siyasi partiler gerçeğimiz var… 

Ekoloji ile teoride yaptıklarımız ile pratik hayatla paralel gidemeyen davranışlarımız, 

pratiklerimizle yaşarız. Örneğin tohum çok ciddi bir konu olmasına rağmen, bunu Kıbrıs’ta bir 

mücadele alına dönüştürmek imkansızdır. Gıda egemenliği gibi hayati bir başlık ile bağlantısı 

olan sertifikalanmış tohum konusu henüz Kıbrıs’taki solun gündemine pratik olarak 

girmemiştir. İşin ilginç yanı çoğumuz biliriz ki Irak’taki ABD işgali olduğunda ilk geçen 

yasalardan biri de tohumculuk yasası idi… Su konusu, enerji tümü ekoloji ile bağlantısı var ama 

hem çevreci olup hem de Kıbrıs’ın açıklarında doğal gaz aramasını birleştiremeyen ekoloji 
düşüncelerimiz vardır… 

Örnekleri çoğaltmak mümkündür, sözümüz ile pratiğimiz; siyasi şimdimiz ile yaşadığımız 

şimdimiz kesişmemektedir. Bu koşullarda bir birleşik sol hareket inşa etmek çok da kolay 
değildir. 

Ne yapmalı 

Ortak birleşik bir hareket için hem pratiklerimizi, hem de terminolojimizi uyumlaştırmamız 

gerekir… Bunun için hayatın içinde kitleleri ilgilendiren konularla ilgili pratikleri çoğaltıp, 

sürekli kılmamız yollardan biridir. Son dönemde Kıbrıs kuzeyinde özellikle Girne İnisiyatifi gibi 
yapılar olumlu örnektir ama insan mobilizasyonunda hala ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 

Özellikle yerellerde, yerel yönetimlerde birebir insanların sorunlarına dair problemlerin 

çözümü için önemli bir mücadele alanı mevcuttur. O bölgede yaşayan insanların karar alma 

süreçlerine katılmasını sağlayacak mücadeleler önemli potansiyeller içinde barındırmaktadır. 

Örneğin Elefteria meydanı böylesi bir mücadele için bizlere önemli imkanlar vermesine 
rağmen, birkaç tepkisel eylemin ötesine gidilememiştir. 

Güvencesiz, esnek, kölelik koşullarında çalışmaya zorlananlar için sloganların ötesine geçen 
pratikleri hayata geçirerek birleşik bir sol hareketi inşa edebiliriz. 

Yapmamız gerek, gücümüzü, güçsüzlüğümüzü ve şimdiki zamanı iyi öğrenerek, uygulanabilir, 

emekten yana, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli sürekliliği olan, günlük hayata 

dokunan, değişim sağlayabilen, sağladığı oranda umudu büyüten birleşik mücadele 
alanlarında açık yüreklilikle çalışmaya hazır olmaktır. 

 


