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İşçilerin Ortak Mücadeleleri Dün, Bugün, Yarın 

Pambis Kiritsis, PEO Genel Sekreteri 

Kıbrıs Britanya İmparatorluğu’nun esas olarak jeostratejik bir nokta olarak hesapladığı ve 

20. yüzyılın başlarında az gelişmiş ve tarımsal bir bölgesi olmaya devam etmesine rağmen, 

Kıbrıs’ta başta madenlerde ve inşaatlarda olmak üzere yeni bir sınıf oluşmaya başladı ve bu 

sınıf doğası gereği ırkçı ve dini önyargılara zıt ve milliyetçilikle çatışma içerisinde olan kendi 
ahlaki değerlerinin yanı sıra, ideolojik ve politik örgütlerini de cesaretle yaratmaya başladı. 

Ağır ve acımasız sömürünün yoğun olduğu bir dönemde işçi sınıfı kendi tecrübeleri 

aracılığıyla ve çok hızlı bir biçimde birlik ve dayanışmanın değerini öğrendi ve 
mücadelelerinin sınıfsal yönelimini belirledi. 

İşçilerin örgütlenmesi ve sınıfsal mücadelesi davasında öncü olanların önemli bir kısmının, 

Rus Sosyalist Devrimi’nin devrimci mesajlarından etkilenmiş komünist işçiler olması daha 

başından itibaren sınıfsal ve sosyal mücadelelerin kilisenin yönlendirmesinden ve dönemin 

politikacılarının milliyetçi popülist söylemlerinden mesafeli olmasına kararlı bir biçimde 
katkıda bulundu. 

Milliyetçiliğe mesafe koyulması ve işçi sınıfının kendi öncelikleri ve hedefleriyle otonom 

ideolojik ve siyasi varlığı elbette ki her işçinin etnik kökenini, kültürel ya da dini 

geleneklerini reddetmesi demek değildir. Elimizdeki arşivlerde de görüldüğü üzere, 

Kıbrıs’ın öncü sendikacılarının sahip oldukları çok sınırlı olanaklarla iki dilli yayınlar ve 

sloganlar hazırlayıp, ortak toplantılar gerçekleştirerek ortaya koydukları çabalar gerçekten 
takdire değerdir. 

1930’lu yıllardan itibaren işçi sınıfının ilk sınıfsal mücadeleleri kendini göstermeye başladı 

ve bu mücadeleler Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin yer aldığı genelde ortak 
mücadelelerdi. 

İlk işçi derneklerinin kuruluşunda yer alan kurucu üyelerin genelde iki toplumdan da işçiler 

olduğu; Maronit, Ermeni ve Latin toplumlarından da orantılı bir katılımın olduğu 

görülüyordu. 

Diktatörlük ve illegalite koşullarında, bu dönemin en büyük grev hareketleri 1934’de inşaat 

işçilerinin, 1935’te kundura işçilerinin ve 1936’da Skuryotissa-Mavrovuni maden işçilerinin 

eylemleriydi. Bu eylemlerde Kıbrıslırumlar ve Kıbrıslıtürkler birbirlerinden ayırt 
edilmiyordu. Hepsi işçiydi ve aynı derecede öfkeli ve kararlıydı. 



Kıbrıs Sendikal Komitesi-PSE de Kıbrıslırum, Kıbrıslıtürk öncü sendikacıların ortak eseriydi 

ve o dönemde PSE’de yer alan Kıbrıslıtürk işçilerin sayısı Türk sendikalarında yer alanlardan 
daha fazlaydı. 

Daha öncesinde görülmemiş derecedeki mücadeleci ve sınıfsal zıtlaşma, 1940’lı yılların 

ortak grev mücadeleleri işçi sınıfını bir araya getirdi, emekçilerin taleplerinin çıtasını nitel 

olarak yükseltti ve Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk işçilerin birliğini ve sınıfsal dayanışmasını daha 

da güçlendirdi. Özellikle 1944 Mart’ında eşel mobil için verilen efsane mücadele ve 1948’de 

maden ve inşaat işçilerinin çetin grevleri bu döneme mührünü vurdu. Ortak grev 

komitelerinde binlerce Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk işçi birlikte yer aldılar, sömürgeciliğin baskı 
mekanizmalarıyla ve grev kırıcılarla çatıştılar. 

İşçileri bölmeyi hedefleyen ve kendinden farklı olana karşı düşmanlıktan, milliyetçilikten ve 

fanatizmden beslenen güçlerin amaçlarına ulaşmayı başarmak için saldırılarına sınıfsal 

sendikal hareketten başlamaları hiç de tesadüfi değildir. Emperyalizmin değirmenine su 

taşıyan ve somut olarak “böl ve yönet” politikasına hizmet eden milliyetçi çevreler, kendi 

şoven söylemlerinin önünde, iki toplumdan emekçilerin sınıfsal ve sosyal mücadelelerdeki 
birlikteliğinin engel teşkil ettiğinin bilincindeydiler. 

Bunun için Kıbrıslırum milliyetçi çevreler kendi nüfuzları altındaki unsurların PSE’den 

ayrılmalarını öne çıkararak işçi hareketini bölmeye ve sınıfsal değil, “milliyetçi” yönelimli 

olan güya “yeni” diye adlandırdıkları sendikaları yaratmaya çalıştılar. Daha sonrasında 

Grivas’ın maskeli adamları daha “sonuç alıcı” hareketlere girişerek, çok sayıda solcu 
sendikal kadroyu hain ve Helen karşıtı suçlamasıyla öldürmeye başladılar. 

Diğer yandan, TMT ise doğrudan işçileri hedef aldı. İlerici işçi liderlerine karşı saldırılarda 

bulundu. Terörist tehditlerle sınıfsal bilinçli yüzlerce Kıbrıslıtürk işçiyi PEO’dan ayrıldıklarını 
beyan etmek ya da yaşam tehlikeleri nedeniyle yurt dışına göç etmek zorunda bıraktı. 

Milliyetçiliğin ve kendinden farklı olana karşı düşmanlığın terör estirilerek güçlenmesine ve 

iki toplum arasındaki ilişkileri ciddi derecede zehirlemesine rağmen, binlerce Kıbrıslıtürk 
1974’e kadar emekçilerin sınıfsal hareketi PEO saflarında kalmaya devam ettiler. 

Tüm bunların ışığında, Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin yeniden yakınlaşmasının ve ortak 

mücadelesinin neden sendikal alanda bu kadar verimli zemin bulduğu da anlaşılmaktadır. 

Bu, bu alanda hataların yapılmadığı ya da her şeyin mükemmel işlediği anlamına 

gelmemektedir. Bunu iddia etmemiz saflık ve aynı zamanda kibirlilik olur. Ancak gerekli 

ideolojik, politik ve sınıfsal zeminin bu alanda sağlam temellerde inşa edilmiş ve 
emekçilerin ortak mücadeleleriyle güçlendirilmiş olduğu açıkça görülmektedir. 

PEO ve 1974 sonrasında işgal altındaki bölgede faaliyete geçen bir dizi Kıbrıslıtürk sendikal 
örgüt bu geleneğin devamcılarıdır. 

PEO’nun bu sınıfsal örgütlerle işbirliği bugün Kıbrıs Tüm Sendikalar Forumu’nun omurgasını 

teşkil etmektedir. Faaliyetine 1995’te başlayan Forum, ülkenin neredeyse bütün sendikal 



örgütlerini kucaklamıştır. Kıbrıs Tüm Sendikalar Forumu’nun iki toplum arasındaki anlaşma 
ve işbirliğinin en ileri biçimini teşkil ettiği genel olarak kabul edilen bir gerçektir. 

Bugün Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk emekçiler olarak 1 Mayıs’ı, 8 Mart’ı birlikte kutluyoruz, 

işyerlerine ortak ziyaretler yapıyoruz, iki toplumlu buluşmalar ve seminerler düzenliyoruz, 

başta 1 Eylül Sendikaların Barış İçin Küresel Eylem Günü etkinliği olmak üzere, birçok 
etkinliği birlikte gerçekleştiriyoruz. 

Bu ortak eylem ve ortak mücadelenin somut zemini ve içeriği var. Bu mücadele, BM 

kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek 

uluslararası kimliğin olacağı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde Kıbrıs 

sorununun çözümünü içeren somut bir siyasal çerçeveye dayanmaktadır. Kıbrıs’ın 

askersizleştirilmesini hedef almaktadır. Etnik köken, din, renk ya da cinsiyet nedeniyle 

emekçilerin istihdam ya da kazanımları açısından hiçbir ayrımcılık olmaksızın, birleşik bir 

çalışma ilişkileri modelinin ve birleşik bir sosyal sigortalar sisteminin olacağı, emekçilerin 

özgür sendikal faaliyet ve işverenlerini seçme hakkına sahip olacakları birleşik bir ekonomi 

yaratılmasını hedef almaktadır. Var olan güçlüklere ve engellere rağmen, bu ilkeler 

temelinde müzakere sürecini destekliyoruz ve mevcut koşullarda onurlu, mantıklı ve saygın 
bir uzlaşıya varılabilmesi için bunun tek yol olduğuna ısrar ediyoruz. 

Sevgili dostlar, 

İşgalin ve şiddet yoluyla bölünmenin yol açtığı bugünkü koşullarda başarabileceğimiz en iyi 

şey, elbette ki öncelik olarak önüne Kıbrıs sorununun çözümünü ve yurdumuzun yeniden 

birleşmesini koyarak, mümkün olan en büyük işbirliğini ve ortak mücadeleyi 
gerçekleştirmemizdir. 

Hedefimiz, geçmişin zarar verici milliyetçi zıtlaşmalarını geride bırakarak, yeniden birleşmiş 

ve demokratik ortak vatanda gerçek sosyal çelişkiler temelinde ortak sınıfsal ve sosyal 
mücadeleler vermek olmaya devam etmektedir. 

Kıbrıslıların ülkelerinin gerçek efendileri olmasıyla, kökenlerinin Helen ya da Türk 

olmasından bağımsız, emekçiler için nitel olarak daha iyi yaşam ve çalışma koşullarını, daha 

fazla sosyal adaleti işçi hareketi olarak kararlı bir biçimde talep edebileceğiz. 

Bu gerçekleştirilebilecek bir vizyondur. Gerçekçi ve başarılabilecek bir vizyondur. Ancak 

bunun gerçekleştirilebilmesi için yılmadan, yorulmadan çok çalışmak ve mücadele etmek 
gerekmektedir. 

 


