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Kıbrıs solunun hataları 

Şener Elcil,  KTÖS Genel Sekreteri 

Kıbrıs’ta 1920’li yıllarda başlayan sol hareket ve buna bağlı sınıf sendikacılığının yaşanan siyasi 

süreçlere göre etnik temelde gelişme göstermesi bugün yaşanan siyasi sorunun temel 

nedenidir. 

İngiliz Koloni yönetiminin ve adada yaşayan toplumların etnik köken ve dini inanışlarına göre 

izlediği “böl, parçala, yönet” siyaseti enternasyonalist bir sol örgütlenmeyi engellemiştir. 

Özellikle II. Dünya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği’nin gücünü artırarak çıkması ve Yalta 

Konferans’ı sonunda dünyanın paylaşılması bölgemizi yakından etkilemiştir. Kıbrıs’ta güçlenen 

sol siyasi hareket ve taban örgütlenmesi olan sendikaların 1948 yılında örgütlendikleri grevler, 

koloni rejiminin korkulu rüyası olmuştur. Sol hareketin yükselişini kırmak için Yunanistan ile 

birleşmeyi öngören ENOSİS ve adanın etnik temelde bölünmesini öngören TAKSİM fikirleri 

ayrıştırıcı bir araç olarak kullanılmıştır. Milliyetçi temelde, etnik ayrışmayı sağlayan ENOSİS 

fikri enternasyonalist, sınıf mücadelesinin gelişmesini engellediği gibi 1950’li yıllardan sonra 

Kıbrıs’ta etnik temelde ayrışan sendikaların ve siyasi hareketlerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. 

II.Dünya Savaşı sonrası Anglo-Amerikan etki alanına terkedilen ve sol hareketin iç savaşta 

faşistler tarafından ezilmesi sonrası Yunanistan Komünist Partisi’nin direktifleri ile emekçilerin 

tüm dünyada birleşmesini öngören  direktif, ENOSİS fikri ile örtüştürülünce ayrışma daha da 

hız kazandı. Ortak örgütler içinde yer alan Kıbrıslı Türkler ayrı sendikal örgütlenmelere 

giderken, Amerikan emperyalizmin parasal desteği ile Kıbrıs’ta ideolojik olarak sağ sendikalar 

da kuruldu. Ortak sendikal ve siyasal mücadele etmeyi öngören bunun için çalışan sol 

ideolojiyi benimsemiş kişiler estirilen terör nedeni ile ya öldürüldü ya da ülkeden kaçırıldı. Sol 
örgütler ve sendikalar yaşanan bu terör ortamında kendi insanlarına sahip çıkıp, koruyamadı. 

Toplumları ayrıştıran emperyalist oyunlara alet olan sol kendi içinde değerlendirme yapma 

fırsatı bulamadan Lenin’in halklarının self determinasyon hakkı prensibini, 1950 yılında sağ 

kesimin ENOSİS taleplerinde kullanmasına çanak tuttu. Tüm bu yanlışlar ayrışmayı 

hızlandırdığı gibi, TAKSİM talebi ve terörle birlikte iki toplum etnik temelde tamamen 

ayrıştırıldı. Anglo-Amerikanların organize ettiği yeraltı örgütlerinin faaliyetleri 1960 

bağımsızlık ilanından sonra da devam ettiğinden 1963’te yaşanan çatışmalar etnik ayrışmayı 

coğrafi anlamda da hayata geçirdi. Adanın toplamının %5’de toplanan Kıbrıslı Türkler 

Türkiye’den gönderilen subaylarla militarist bir rejime teslim edildiler. Sol ideolojiye asla yer 

vermeyen bu NATO’cu anlayış 1968 yılında kurulan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve 

1970’de kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi ile etnik temelde yeni bir sol kimlikle ortaya çıktı. 

Ne yazıktır ki, ENOSİS tezinin Kıbrıs Rum toplumu içindeki savunucuları 1967’de sol 

kesimlerden de destek bulduğu için iki toplum ortak örgütlenmesine fırsat doğmadı. 



Toplumlar arasında yaşanan güven bunalımı aşılmadığı gibi 1974’te yaşanan trajedi, iki 

toplumun coğrafi olarak da bölünmesini getirdi. Bir taraf Türk işgali ile kurtulduğunu 

düşünürken, diğer taraf ise milliyetçiliğin, ırkçılığın adamızı bölen emperyalistlere nasıl hizmet 

ettiğini adada bulunan Türk ordusunun NATO adına adada bulunduğunu toplumuna 

anlatamadı. İşgal sırasında Sovyetler Birliği’nin sessizliğini koruması ise Kıbrıs solu için tam bir 
hayal kırıklığı oldu. 

NATO’nun Akdeniz de ikinci bir Küba yaratmama adına adayı Türk ordusuna böldürmesi ile 

beraber Kıbrıs Türk solunun baskılarla sindirilmesine devam edildi. “Rumcu, vatan haini” 

söylemleri militarist baskılar sol kesimlerin dışlanması, işsiz bırakılması, gençlerin ülkeyi terk 

etmesi olağan hale geldi. Sovyet Komünist Partisi üzerinden Akel ve CTP’nin sürdürdüğü ilişki, 

toplumlar arasındaki ilişkinin gelişmesine yeterince katkı koyamadı. Kıbrıs Türk Toplumu 

içinden bağımsız gelişen sol kesim ise Kıbrıs’ta halklar vardır tezinden hareketle, Kıbrıs Türk 

toplumunun halk olduğu tezine dayalı bir görüş ortaya attı. 1980 yılından sonra KTÖS’ün de 

üzerinde durduğu bu görüş, Kıbrıs Türk toplumunun self determinasyon hakkını savunarak, 

tam bağımsız Kıbrıs Türk Devleti ilan edilmesini öngörürken, işgal rejiminin başında oturanlara 

Türkiye bağımlı ayrılıkçı bir devlet ilan etme şansı verdi. Bu ayrılıkçı yapının ilanı sonrası, CTP 

ve KTÖS yapılan yanlışı düzeltmek için 1985 yılında gerçekleşen ayrılıkçı devletin anayasa 

referandumunda yürüttükleri kampanya ile %33 hayır oyu toplama başarısı elde etmelerine 
rağmen Kıbrıs tarihinde sol hareket bir yanlışa daha ortaklık etmiş oldu. 

Kıbrıs Türk solunun yükselişini engellemek için adamızın kuzeyine yönelik sistematik nüfus 

taşınması, vatandaşlık dağıtılması sonucu Kıbrıs Türk toplumu siyasal iradesini kaybetti. 

Militarizme, emek sömürüsüne karşı Kıbrıslı Türk solcularının verdiği mücadele, adanın 

demografik yapısının değişmesi ile taban bulamadı. Sömürü araçlarını elinde tutan Türkiye ve 

yerli işbirlikçileri milliyetçi söylemlerle, baskı ile etnik kökenine bakılmaksızın örgütlenmeye 
çalışan sol kesimlerin güçlenmesini engellediler. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra CTP kendi içinde bir yol ayrımı yaşadı. 1994-96 yılları 

arasındaki hükümet deneyimi ile birlikte adamızın kuzeyindeki rejimin nimetlerinden 

faydalanmayı öğrenen CTP liderliği AKEL’den de bağımsız hareket ederek, rejimle ve Türkiye 

egemen çevreleri ile barışmanın yollarını aradı. 2000’li yıllarda Annan Planı ile fırsatı yakalayan 

CTP liderliği oy patlaması yaparak Kıbrıs Türk liderliğinin mevzilerini bir bir ele geçirdi. Bu 

yükseliş Annan Planı referandumunda yaşanan sonuç ile birlikte Kıbrıslı Rumları ve özellikle 

AKEL’i suçlayan bir oyuna dönüştürüldü. 2003 yılında iki toplumu coğrafya olarak bölen 

sınırların açılması ile birlikte, sol kesimlerin ortak örgütlenme ve ortak hareketine fırsat 

bulmadan referanduma gidilmesi, sol kesimi hayal kırıklığına uğratmıştır. Her iki toplumdaki 

sol partilerden gelen Mehmet Ali Talat ve Dimitris Hristofias’ın görüşmelerde bir sonuca 

ulaşamaması, hayal kırıklığını derinleştirdiği gibi CTP’nin de sol ideolojiden uzaklaşarak, 

Türkiye’nin çizdiği liberal politik bir anlayışa dönüşmesine neden oldu. 

AKEL ve CTP’nin farklı sol anlayışlara ve onların yaptıkları yapıcı eleştirilere gösterdikleri tepki 

ve sol grupları aralarına alma da seçici davranışları bu partilerin gelişmelerinin önündeki en 

büyük engellerdir. AKEL’in yaşadığı hükümet tecrübesi sol ideolojinin tekrardan ele alınıp, 

yerel olarak yapılandırılmasını getirirken, CTP’nin işgal rejimine yönelik tabandan gelen tepkiyi 

yumuşatmaya ve Türkiye’ye şirin görünme adına izlediği siyaset statükonun devamına 

yaramaktadır. CTP adamızın kuzeyinde her geçen gün kökleşen işgal ve sömürge düzenini 



tanımlarken “işgal” demekten kaçınmakta ve utangaç bir tavırla “vesayet” tanımlamasını 

yapmaktadır. Kıbrıs Türk solu içinde gelişen CTP dışındaki sol ise sürekli parçalanan, ideolojik 

olarak doğru sol ilkeler ortaya koymalarına rağmen gerçekte, işgal rejimi ile örgütlü mücadele 

verememektedirler. Eleştirel anlamda yapılan söylemler, taban örgütlenmesine 
yansımamaktadır. 

Görüleceği üzere etnik temelde sol hareketin bölünmesi, adanın bölünmesi ile paralel yürüyen 

bir süreçtir. Emperyalizm, Kıbrıs’ta sol hareketi hala daha tehlike olarak görmekte ve özellikle 

İngilizlere ait NATO üstlerine yönelik tepkiyi azaltmak için hareketin ve ülkenin bölünmüş 

kalması için uğraş vermektedir. Birleşmiş Milletler gözetimindeki görüşmelerin sonuçsuz 

kalmasının temel nedeni budur. Kıbrıs’ta sınıfsal temelde enternasyonalist bir anlayışla solun 
ortak yapılanmaya giderek, mücadeleyi yükseltmesi şarttır. 

 


