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KIBRIS KOMÜNİST PARTİSİ (KKK)
BİRİNCİ KONGRESİ, 15 Ağustos 1926

Ressam Hristos Foukaras’ın Kıbrıs Komünist
Partisi Kurucu Kongresini betimleyen tablosu
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KONGRE KARARLARI
MERKEZİ KOMİTESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
KARAR1
K.K.K.’nin Birinci Tüm-Kıbrıs Kongresi Merkez
Komitesi (MK)’nin raporunun ardından partinin
kuruluşundan bugüne kadarki faaliyetleri hakkında
şunları belirlerdi:
(a) MK’nin partinin örgütlenmesini, güçlerinin
rasyonel kullanımını ve tüm üyelerinin siyasi gelişimini
istikrara kavuşturmasıyla ilgili hiçbir çaba göstermedi,
(b) 1925’teki parlamento seçimlerinde adanın siyasi
meseleleri üzerinde geniş bir eylem geliştirmesi ve
herhangi bir kampanyanın yürütülmesi mümkün değildi.
1926’daki Limasol belediye başkanlığı seçimlerinde
parti, zamana uyum sağlayamadı ve işçi mücadelesine
zarar veren ve işçi sınıfı arasında Partinin etkisini
küçümseyen rakip burjuva partilere karşı sağlam bir
çizgi oluşturamadı.
(c) Mesleki ve zirai meselelerde işçi ve çiftçilerin
örgütlenmesi için büyük çabalar gösterilmesine rağmen,
olumlu sonuş elde edlemedi, çünkü kötü yönetilen Parti,
onlarının kuruluşu sırasında bu örgütleri renklendirdi,
onları K.K.K.’ın eklentisi gibi gösterdi hükümetin ve
kapitalistlerin işçi örgütüne ve çiftçilere anında tepki
vermesine neden oldu.

1

Neos Anthropos (Yeni İnsan) gazetesi, Ekim 1, 1926.
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(d) Parti organının, adanın ezilen sınıflarını
ilgilendiren tüm meseleler gündeme getirilmediği için
tüm-Kıbrıs genelinde bir karaktere bürünmedi.
(e) MK Partinin eylem ve propagandasında genel
olarak zayıflık gösterdi.
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EKONOMİK VE SİYASİ KONULARDA KARAR2
K.K.K.’nin Birinci Tüm-Kıbrıs Kongresi adanın mali ve
siyasi durumu ile ilgili öneriyi dinledikten ve ilgili
pozisyonları inceledikten sonra, karar verir:
(a) Ekonomik ve siyasi duruma ilişkin (yayınlanan)
görüşleri onaylar ve bunları K.K.K.’nin adanın siyasi
sorunu hakkında programın temeli olarak kabul eder.
(b)
Birleşik
anti-emperyalist
cephenin
gerçekleştirilmesi için yeni MK’ne tüm gücüyle çalışması
emredilir. Bu amaçla, Tüm-Kıbrıs Halk Kongresi’nin,
hazırlanması ve toplanmasını fikri beğenen ve bunlara
uygun çalışan unsurlarla, programı ve özyönetim yolunu
inceleyecek olan Rumların ve Türklerin, (doğrudan halk
tarafından seçilen, siyasi partilerin ve işçi örgütleri
temsilcilerinin) ile temasa geçmelidir.
Yeni
MK’nın
partimizin
haftalık
olarak
yayımlanmasını umduğu “Yeni İnsan” gazetesini bu
amaçla kullanarak üzerine düşen görevi yerine
getireceğini diliyor ve umuyoruz.

2

ibid.
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MESLEKİ KONUYA İLİŞKİN KARAR3
KKK’nın Birinci Tüm-Kıbrıs Kongresi’nin sunumundan
ve adanın mesleki meselesine ilişkin ilgili tartışmadan
sonra:
(a) Kıbrıs’ın İngiltere metropolünün sömürge
pazarına dönüşmesinin ciddi bir yerli sanayinin
gelişmesini engellemesinden dolayı Ada’nın işçi sınıfı
nüfusun küçük bir azınlığını temsil etmektedir.
(b) Maden şirketlerinin, adanın zengin olduğu
madenlerin çıkarılması için geliştirme eğiliminde olduğu,
ve bu çok yakında büyük bir işçi sınıfını, madencileri
yaratacakır.
(c) Bol miktarda işgücü arzı, birçok alanın tahribi ve
göçün kısıtlanması nedeniyle, özellikle madenlerde çok
olumsuz çalışma koşulları yaratmakta ve hareketsizliğin
gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Karar:
(a) KKK’nın ana görevlerinden biri, Kıbrıslı işçinin
sefil mali durumunu iyileştirmek ve Kıbrıs işçi sınıfının
doğrudan talepleri için mücadele etmek; kısmi süreli
çalışmanın
arttırılması,
sekiz
saatlik
sürenin
uygulanması, kazalardan korunma, çalışma ve hastalık
sırasında ücretsiz bakım, işsizlere maddi destek ve
örgütlenme özgürlüğü ile mevcut veya kurulmuş işçi
örgütlerinin yasal olarak tanınmasıdır,
(b) K.K.K. Kıbrıs işçilerinin sınıf mücadelesine dayalı
örgütlenmesi için çalışmalıdır, çünkü güçlü örgütlenme
olmadan günlük talepler için mücadele mümkün
değildir. Ayrıca işçi örgütlerinin birleşmesi için
mücadele etmek, işçi sınıfını bölmeye çalışan reformist
ve milliyetçi unsurlarla mücadele etmelidir.
3

ibid.
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(c) K.K.K. işçi sınıfı örgütleriyle, örgütlerin
yönetimlerindeki işçiler tarafından seçildikleri sürece,
elbette, üyeleri aracılığıyla onları yönlendirmeyi ve yol
göstermeyi bırakmadan, doğrudan organik bir ilişki
sürdürmemelidir. Aynı zamanda işçi örgütleri içindeki
etkisini pekiştirmeye ve K.K.K.’nin tüm sendikalarda,
çalışma
merkezlerinde
veya
yönetimlerinde
fraksiyonlarını kurarak üyeleri arasında eylemini
geliştirmeye çalışmalıdır.
(d) Yeni MK’nın yukarıdaki kararları derhal
uygulamak ve parti güçlerini yukarıda izlenen hedeflere
ulaşmak için sistemli bir şekilde yönlendirmelidir.
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TARIM SORUNUNA İLİŞKİN KARAR4
Tüm-Kıbrıs Komünist Partisi’nin ilk Pancyprian
Kongresi tarım sorununa ilişkin öneri ve tartışıdan sonra
aşağıdaki kararları almıştır:
(a) Tarım konusunda yayınlanan pozisyonları, Kıbrıs
Komünist Partisi’nin tarımsal eyleminde program temeli
olarak kabul eder.
(b) Yeni MK’ne, köylerde olabildiğince yayılmasını
sağlamak ve bir Kıbrıs Tarım Kongresi toplamak için
zemini hazırlamak, kırsal programını geliştirecek ve
Parti ile paralel olarak tarımsal talepler için mücadele
edecek bir Tüm-Kıbrıs Eylem Komitesi seçme ihtiyacını
belirtmeyi emretti.
(c) ayrıca, yeni MK’ne, köylülerin örgütlenmesi ve
K.K.K.’nın tarımsal çekirdeğinin kurulması ve bunu kırsal
kitle ile birleştirecekleri ve K.K.K.’nın köylerdeki
eylemlerini yönlendirmeleri için her türlü çabayı
göstermeleri emredilmiştir.

4

ibid.
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DİNİ SORUNA İLİŞKİN KARAR5
K.K.K.’nın Birinci Tüm-Kıbrıs Kongresi, sunum ve
ilgili tartışmadan sonra dinisorunda aşağdakileri tespit
etmiştir;
(a) devasa dini mülkiyetin bugünkü yönetiminin,
özellikle köylülerin zararına yapılan tarımsal mülklerin
çok geri ve ilkel olduğu,
(b) gelirinin lüks bir arazinin korunması için gereksiz
yere harcanması veya ülkenin finansal krizin üstesinden
gelmek için sermayeye çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda
kutsal kıyafetler ve ikonlar için tasarruf edildiği.
(c) nüfusun çalışan ve kırsal kesimlerini maddi olarak
desteklemek için dini mülkün rasyonel bir yönetiminin
finansal iyileşmelerine yardımcı olacağı.
K.K.K.’nın dini mülklerin yönetimi için özel bir
banka kurulması için savaştığı gibi karar verir. Bu banka,
doğrudan halk tarafından genel oy hakkı ile seçilen bir
Konsey tarafından yönetilecek ve tüm dini mülkleri,
tarımsal veya kentsel mülkleri ve değerli metalleri veya
taşları biriktirecektir.
Tarım arazileri itfa amortismanı ile topraksızlara
dağıtılacaktır. Bu mülkün geliri (a) yerel veya kooperatif
şirketlerine ve kooperatiflere ucuz kredi sağlanması, (b)
kentsel üretken kuruluşlara veya sendikalara kredi
sağlanması, (c) devlet okullarının bakımı için, (d) (hasta
işçiler ve çiftçiler için hastane ve sanatoryumların
kurulması ve (e) yoksulların, huzurevlerinin, kreşlerin
vb.kurulması için kullanılacaktır.
Yeni MK, mevcut davada K.K.K.’nın mücadelesini
ihmal etmemekle yükümlüdür.
5

ibid.
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ÖRGÜTSEL SORUNA İLİŞKİN KARAR6
K.K.K’nın Birinci Tüm-Kıbrıs Kongresi örgütsel konu
üzerine sunum ve tartışmadan sonraki ilk Pancyprian
Kongresi, şunları kabul eder:
(a) iyi örgütlenmiş ve disiplinli bir partinin varlığının,
tüm parti mücadelesinin başarısı için gerekli bir
koşuldur. Ayrıca, iyi bir K.K.K. organizasyonunun
Kıbrıs’taki işletmelerin veya köylerin çekirdeklerine
dayanması gerektiğini, ancak büyük işletmelerin nadir
olduğu yerlerde, işletmelerin çekirdeklerinin, köylerin
veya
şehirlerin
mahallelerinin
çekirdeklerinin
organizasyonunda önerilecek karma bir sistemin geçici
olarak uygulanmasına ihtiyaç olduğunu kabul eder.
Ayrıca, sendikaların hiziplerinin temel çalışmaları
yürüttüğünü de kabul eder.
(b) K. K. K.’nın geçtiği belirli bir dönemde, yasal ve
yasadışı eylemlerin birleşimine büyük önem vermesi,
yasallığını mümkün olduğunca korumak için elinden
gelenin en iyisini yapması gerekir.
(c) üyeler ilgili siyasi eğitimi almadıkça hiçbir
örgütün ilerleyemeyeceği ve gerçek bir işlem
yapılamayacağı ve bu nedenle partinin en acil
görevlerinden birinin üyelerinin eğitimi olduğudur.
Bunun için parti türünü kullanmak, özel dersler almak,
ilgili literatürü dağıtmak vb. gereklidir. Yeni Genel
Kurul’da partinin örgütsel meselesine çok dikkat
edilmesi ve bu kararın uygulanmasını sağlaması
emredilmiştir.

6

ibid.
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GENÇ İNSANLARA İLİŞKİN KARAR7
K.K.K’nın Birinci Tüm-Kıbrıs Kongresi, gençler
arasında çalışmanın daha fazla teşvik edilmesi ve
gençlik örgütlerinin desteklenmesi gerektiğini kabul
eder, böylece önce işçi sendikası kazanırlar ve ikincisi
genç işçiler veya köylüler, öğrenciler ve işçilerin
çocukları arasında yayılırlar.
Ayrıca, çalışan ve Öğrenci gençleri, faaliyetlerini
diğer şehirlere veya köylere genişletmeye çalışacak ve
her yerde benzer örgütler kuracak tek bir komünist
gençlik örgütünde birleştirme ihtiyacını da kabul
etmektedir. Gençlik örgütleri, genç işçilerin ve
öğrencilerin konumlarının iyileştirilmesi için MK’ne
uygun olarak çalışmalıdır, örneğin 14 yaşın altındaki
çocuklar için çalışmanın yasaklanması, 14-18 yaşından
itibaren altı saatlik çalışma, okul ücretlerinin azaltılması
ve yoksul öğrencilerin ücretsiz kaydı vb.
Komünist
Gençlik,
eğitim
ve
organizasyon
faaliyetlerine paralel olarak, adamızda çok fazla
yayılmaya başlayan spora çok dikkat etmelidir. İşçi
sporları ve izcilik yaratmak gerekiyor. Bu nedenle
K.K.K., Komünist Gençliğe çeşitli spor takımları ve izci
çalışma gruplarını içerecek spor işçileri örgütleri
kurmada yardımcı olmalıdır.
Tüm-Kıbrıs Kongresi, parti örgütlerine düzen
duygusu kazanması gereken gençlerin eğitimine büyük
önem vermeleri talimatını verir.

7

ibid.
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KADINLARIN ÖRGÜTLENMESİNE İLİŞKİN
KARAR8
K.K.K.’nin Birinci Tüm-Kıbrıs Kongresi genel olarak
kadınların ve özel olarak işçilerin ekonomik ve sosyal
baskısı konusuyla ilgilenmekten geri kalmazlar. Bu
nedenle K.K.K. kadınların çeşitli talepleri için mücadele
etmek zorundadır; evlilikte kadın erkek eşitliği için,
anneliğin korunmasının sağlanması (doğum kliniklerinin
açılması ve kadın ve erkeklere aynı işi yaptıkları sürece
eşit ücret verilmesi vb.)
K.K.K. kadınların taleplerinin karşılanması için kadın
mücadelesi derneklerinde örgütlenmesi için çalışmak
zorundadır. Mümkün olduğu kadar çok kadını örgütlerine
çekmek için de çalışmak zorundadır, çünkü herhangi bir
toplumsal gruptan daha fazla ezilen kadınların
sempatisini kazanamazsa, ne nihai hedeflerine
ulaşabilir, ne de gerçek bir komünist parti olarak
adlandırılabilir.
Bu nedenle yeni MK’ne kadın sorununa dikkat
çekmesi ve parti örgütlerini kadın dünyasının
örgütlenmesinde sistemli çalışmaya yönlendirmesi
talimatını verir.

8

ibid.
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PARTİ BASININA İLİŞKİN KARAR9
K.K.K.’nın Birinci Tüm-Kıbrıs Kongresi, “Yeni İnsan”
Partin organının henüz tüm Kıbrıs meseleleriyle ilgilenen
gerçek bir Kıbrıs Gazetesi olmayı başaramadığını,
Limasol eyaletinin hemen hemen tüm meseleleriyle
sınırlı olduğunu gözlemliyor. Ayrıca K.K.K. henüz “Yeni
İnsan”ı Partinin etkisinin yayılmasına büyük zarar veren
gerçek siyasi kampanyalar için kullanmadı. Genel
Sekreter, “Yeni İnsan”nın içeriği ve yayılımının yönetimi
için üç üyeli özel bir komite seçme gereğini kabul eder
ve aşağıdakilere dikkat çekme talimatını verir. a)
normal emekli maaşının sağlanması, (b) görünümünün
iyileştirilmesi, (c) mümkün olduğu durumlarda sayfa
başına satış yoluyla daha fazla yayılması, (d) Tüm
şehirlerde ve madencilik veya kırsal merkezlerde
düzenli
muhabirler
sağlanması,
(e)
finansal
bağımsızlığına ulaşmaya çalışılması ve (f) haftalık
yayınlanması için çalışmasına özen gösterilmesi.
Yeni
MK’ne
ve
partinin
tüm
örgütlerine
çalışmalarında “Yeni İnsan” yönetim komitesine
yardımcı olmaları, özellikle de MK’nde tüm çalışmalarını
denetlemeleri talimatı verilmiştir.

9

ibid.
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PROTESTO10
K.K.K.’nın Birinci Tüm-Kıbrıs Kongresi, yerel
yönetimin Partimize karşı şiddetli bir savaş ilan ettiğini
üzülerek belirtti. Bu tutumun Koloniler Bakanlığı’nın
talimatlarının bir sonucu olup olmadığını veya yerel
yönetimin kendi inisiyatifiyle gelip gelmediğini bilmiyor.
Ancak gerçek şu ki, S. N. Giavopoulos’un sürgün
edilmesi ve Partinin “Yeni İnsan” organının Başkanı, S.
Ch. Solomonidis’in iki aylık hapis cezası, partimizin
çeşitli üyelerinin sürekli izlenmesi, serbest eylemini
engellemesi ve buna karşı alınan diğer önlemler bu
niteliktedir. Özellikle, Limasol’daki bazı yerel organların
aşırı gayreti, bu önlemleri partimizin üyelerinin ve
organlarının bireysel özgürlüğüne tamamen acımasız ve
saldırgan kılmaktadır. K.K.K. Birinci Tüm-Kıbrıs Kongresi
Genel Sekreteri, yerel yönetimin bu tutumu için
dünyanın tüm işçi sınıfına ve özellikle İngiltere işçi
sınıfına şiddetle protesto etti ve bu kısıtlayıcı
önlemlerin kaldırılmasında yardım çağrısında bulundu.
Partinin MK’nde mevcut protestonun yerel yönetime
ve İngiliz Kolonileri Bakanlığına gönderilmesi, ayrıca
dünyanın tüm kardeş partilerine ve İngiltere Emek
Partisi’ne resmi organlarında yayınlama talebinde
bulunulması talimatı verildi.

10

ibid.
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KONGRE SUNUMLARI
EKONOMİK VE SİYASİ DURUMA İLŞKİN
SUNUM11
Türkler Altında Kıbrıs
Türk feodalizmi altında 300 yıl kalan Kıbrıs, Venedik
işgali sırasında kazandığı oldukça gelişmiş ekonomik
örgütlenmesini tamamen kaybetti. 800-1000 bin
arasında olan nüfus, İngiliz işgali (1878) sırasında
yaklaşık 120,000’e düştü. Gazimağusa’daki alışveriş
merkeziyle birlikte ticareti de yok edildi ve yavaş yavaş
ataerkil üretim ilişkileri, yani ayni mübadele hakim
oldu.
Kıbrıs, Yunan devrimleri sırasında çeşitli nedenlerle
önemli bir rol oynamadı: (a) Asya kıyılarına çok yakın ve
devrimci merkezlerden (Peloponnese) çok uzak olduğu
için, (b) Kıbrıslılar, Türk baskısına rağmen güçlü kilisenin
ve yerel Kotsapasidlerin siyasi baskısını daha fazla
hisstettikleri için. Böylece salgın hastalıklar, kuraklık ve
çekirgelerle boğuşan ada, mali açıdan giderek geriliyor
ve yok oluyordu. Bu sefil durum 1878’de İngiliz işgali
tarafından engellendi.
İngiliz işgali
İngiliz işgali esas olarak askeri nedenlerle
gerçekleşti. İngilizler, ancak adayı ekonomik olarak
11
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yeniden düzenlemeye ve Piskoposluğun sanayi ürünleri
için sömürge pazarı olarak geliştirmeye çalıştı. Bunun
için kapitalist üretim ilişkilerinin geliştirilmesi, tarımın
gelişmesi ihracata yönelik hammadde üretmeye elverişli
olması ve nüfusun sanayi ürünlerinin tüketimine alışacak
ölçüde gelişmesi gerekiyordu. İngiliz yönetiminin işgal
sırasında yaptığı olumlu faaliyet şu şekilde özetlenebilir:
(a) tarımsal üretimin geliştirilmesi, (b) iç ve dış ticaretin
geliştirilmesi, (c) nüfusun entelektüel gelişimi, (d)
ulaşımın gelişimi, hep birlikte karakterize edilebilecek
olaylar, kapitalist üretim ilişkilerinin gelişimi.
Kıbrıs’ı sömürge pazarına dönüştürme girişimi,
sadece olumlu sonuçlar değil, olumsuz sonuçlar da
doğurdu. Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişen el
sanatları, bitmiş sanayi ürünleri ithalatı lehine
gerilemeye başladı. Ayrıca, köylülerin ev ekonomisi
Kıbrıs’ın kendi dikkate değer endüstrisini edinmeden
tamamen yok edildi.
Vergi, lüks idaremizin ihtiyaçlarını ve bugüne kadar
ödenmekte olan tali verginin ödenmesini karşılamak için
çok fazla artırılmıştır. Bu sürekli sermaye ihracı, bütçe
fazlası ihracatçısı ile birlikte, ülkeyi sürekli olarak
yormakta ve adada gözlenen fon eksikliğine neden
olmaktadır. Dış ticaretin aşırı arzının daha da büyük bir
etkisi var. Nüfus, görece entelektüel gelişme
kazandıktan sonra, çeşitli sanayi ürünlerini tüketme
alışkanlığını da edinmiştir. Bu endüstriyel ürünlerin
çoğu, Kıbrıs’taki nispi tarife koruması nedeniyle
Piskoposluk’tan gelmektedir. Bu büyük ithalatın
üstesinden gelebilmek için, nüfusun alt tabakalarının
yoksunluğundan
kaynaklanan
tarım
ürünlerinin
ihracatına fazla ağırlık verilmiştir. Böylece, tarımsal
üretimin gelişmesine rağmen, sermaye bazı tefeci ve
tüccarların elinde yoğunlaşırken veya yurtdışına ihraç
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edilirken, tarımsal nüfus sürekli yoksullaşmakta ve kötü
finansal krizlerden geçmektedir.
Ekonomik Kriz
Bu kriz savaş sonrası dönemde yoğunlaşmıştır.
Nedeni, ardından gelen tarım krizidir. Tarım ürünlerinin
fiyatlarındaki artış, köylere bol miktarda kaynak
girmesine ve göreli bir mutluluğun yaratılmasına katkıda
bulundu. Ancak bu fonları borçlarını ödemek ve
mahsullerini yoğunlaştırmak için kullanmak yerine,
köylüler işlerini büyütmeyi, yüksek fiyatlarla ve
genellikle krediyle yeni mülkler satın almayı veya
fonlarını yeni tüketici alışkanlıkları edinerek boşa
harcamayı tercih ettiler, ki bu mallara büyük bir talebe
neden oldu, bu da spekülasyonun gelişmesine neden
oldu. Yani sadece köylülerin fonları köylerden kaçmakla
kalmadı, sonunda, savaş sonrası normal döneme döner
dönmez köylüler kendilerini fahiş meblağlarla borç
içinde
buldular.
Tarım
ürünlerinden
mahrum
kalınmasıyla birlikte ödeyemedikleri için ya tüm
mallarını kaybettiler ya da felaketin eşiğine geldiler.
Bu
tarımsal
kriz,
tarımsal
üretimin
tüm
ekonomimizin temeli olması nedeniyle, küçük ticaret
üzerinde yıkıcı etkileri olan ülkenin genel bir ekonomik
krizine neden olmaktadır. Genel krizin sonucu, hem
köylülerin küçük mülklerinin yok edilmesi, hem de bazı
büyük tüccar ve tefecilerin elindeki paralel sermaye
birikimiyle küçük tüccarların yok edilmesidir.
Ekonomik krizin üstesinden gelmek ancak tarımsal
üretimin yoğunlaştırılması ve Kıbrıs’ın Piskoposluk’a
bağımlı olmaktan çıktığı ölçüde yerli sanayinin
gelişmesiyle mümkündür. Ancak İngiliz yönetimi, adayı
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kendi kendine yeten bir ülkede sömürge pazarından
değiştirme eğiliminde olacak böyle bir programı asla
desteklemeyecektir. Ek olarak, böyle bir programın
uygulanması, yerinde olmayan, ancak borçla veya
İngiltere’de hareketsiz olan ve halihazırda yaklaşık
£600,000 tutarında olan bütçe fazlalarının geri
ödenmesiyle bulunabilen yeni fonlar gerektirir.
Burjuvazinin Ortaya Çıkışı
Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasının ülkenin siyasi
oluşumu üzerinde etkisi oldu. Ana sonuç, bugün önemli
bir siyasi rol oynayan bir yerli burjuvazinin gelişmesidir.
Bu genç sınıfın siyasi kariyeri farklı dönemlerden geçti;
(a) adanın nüfusu arasında din adamlarının zararına olan
siyasi ve sosyal üstünlük mücadelesi, (b) Yunanistan ile
birleşerek İngiliz yönetiminden kurtuluş mücadelesi ve
(c) İngilizler tarafından yenilgiye uğratıldığı dönem
yönetimi ve kapitülasyonu.
Siyasal ve toplumsal tahakküm mücadelesi dönemi
(en keskin görünümü), başpiskoposluk meselesi
dönemiyle örtüşmektedir. O zamanlar, liberal metropol
Kiti Cyril etrafında toplanan genç burjuvazi, kilisenin ve
dini mülkün yönetimine katılmak için mücadele etti.
İngiliz yönetimi, o zamanki Girne metropoliti ile birlikte
hazırlanan her şeye gücü yeten ruhban sınıfını
zayıflatmak için, on yıllık ve inatçı bir mücadelenin
ardından din adamlarını uzlaşmaya zorlamayı başaran
burjuvazinin planlarından yanaydı.
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“Birleştirici” Sorun
Bu zafer, Makedonya ve Girit’teki ulusal kurtuluş
hareketinin neredeyse aynı anda yoğunluğu ve
Yunanistan’da liberal milliyetçi burjuvazinin egemenliği,
Kıbrıs’ın zayıf burjuvazisine “birleşme” mücadelesine
önderlik etmek ve adanın nüfusunu adanın aleyhine
çevirmek için gereken cesareti verdi. İngiltere. Bu
mücadele en büyük yoğunluğunu 1911-1912’de aldı. Bu
dönemde “Birlik” için en büyük hareket ve
ayaklanmalarla
sonuçlanan
büyük
mitinglerin
organizasyonu vardı. Bu hareket sonunda Türk nüfusunu
İngiltere’nin yanına itti ve Kıbrıs halkı, Rumlar ve
Türkler arasındaki ırkçı nefreti geliştirdi. Bu hareket,
yerel yönetimin “çekimser” ve boykot döneminde—
1920’den sonraki ekonomik kriz nedeniyle iflas etti.
Kendilerini zor bir mali durumda bulan köylüler, haksız
yere “Birlik” liderlerinden bazı finansal yardım
istemelerini.
Burjuvazi ve “Birlik” liderleri, köylülerin taleplerini
desteklememekle kalmamış, aynı zamanda esas olarak
onların mali çıkarlarına, örneğin köylülerin aleyhine
döndükleri için onlara tepki göstermişlerdir; örneğin
mahkemeler. Böylece köylerdeki nüfuzlarını yitirdiler ve
1925 yılında halkın eski liderlere karşı duyduğu
rahatsızlıktan yararlanma fırsatı bulan çeşitli işçi ve
köylüler tarafından yenilgiye uğratıldılar.
Yunanistan’da yayılmacı politikanın iflası ve
ardından gelen siyasi ve ekonomik anarşi, “birleşme”
hareketinin iflasına büyük katkı sağlamıştır.
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Tarım Hareketi
Köylüler, özellikle kredi sağlanması ve vergi indirimi
gibi bazı mali talepler için kendiliğinden hareket etmeye
başladılar. Lefkonuk ve Lefkoşa tarım kongrelerinde
kendini gösteren bu köylü hareketi henüz emekleme
aşamasındadır ve henüz belirli bir programa sahip
gerçek bir hareket karakterini kazanmamıştır. Ancak bu
hareketten yararlanan, köylü veya işçi maskesi takan
çeşitli uzmanlar bulundu.
İngiliz Hayranlığı Akımı
İngiliz yönetimi de memnun olmayan köylüleri
“birlikçilere” karşı çevirmek için onlara katılmaya
çalışıyor. Bu nedenle aşar vergisi kaldırıldı. Bu önlemle
esas olarak tercih edilen zengin köylülerin sempatisini
kazanmaktı. Dolayısıyla mevcut siyasi durum aşağıdaki
özelliklerle özetlenebilir: (a) neredeyse kalıcı iflas
ulusal “birleşme” hareketi, (b) belirsiz bir tarım
hareketinin gelişimi ve (c) İngiliz yönetiminin bir İngiliz
yanlısı akım yaratma girişimi.
İşçi Hareketi
İşçi sınıfının gelişimi ve K.K.K.’nın kurulması aynı
zamanda yakın gelecekte büyük siyasi öneme sahip
olacak büyük siyasi olaylardır. K.K.K. Kıbrıs’ın
kurtuluşunun gelecekteki ekonomik gelişimi ve mevcut
siyasi durumu kurması için gerekli bir koşul olduğu
gerçeğini akılda tutarak, hem Kıbrıs’ın kurtuluşuna hem
de geleceğin etkisini geliştirmesine yardımcı olacak
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olumlu bir siyasi çizgi çizmelidir. Ve bunu, “birlikçilere”
ve çeşitli işçi ve köylülere karşı, Kıbrıs’ın kurtuluşu ve
çiftçilerin ve işçilerin ekonomik çıkarları için mücadele
edemediklerini kanıtlayan doğru bir taktiği sürdürmeyi
başarırsa, bunu başaracaktır. KKK elinden gelenin en
iyisini yapmalıdır.
Birleşik Anti-Emperyalist Cephe
Kıbrıs’taki siyasi durumun bu özel aşamasında,
K.K.K. siyasi ve taktik açıdan, Kıbrıs’ın kendi kendini
yönetmesi ve kendi kaderini tayin hakkı (5.) için birleşik
İngiliz- karşıtı cephedir. Özyönetim elde etmek için özel
ve acil talepler şunlardır:
(a) Genel oy hakkının uygulanması, yani 18 yaşını
doldurmuş kadın ve erkek sakinlerin istisnasız herkese
oy kullanma hakkı.
(b) Yasama Meclisinin, doğrudan halk tarafından
nispi temsil yoluyla ve azınlıkların (Türkler, Ermeniler
vb.) nüfusa bağlı olarak ayrı temsil edilmesiyle seçilen
gerçek bir parlamentoya dönüştürülmesi.
(c) Hükümet Parlamentosunda sorumlu bir kişinin
oluşturulması.
(d) Kıbrıs’ın Türk borcundaki payının kaldırılması ve
buna bağlı olarak vergilendirmede indirim.
(e) Bütçelenmiş emlak fazlasının İngiltere’ye iadesi
ve tarım ve sanayiyi desteklemek için tahsis edilmesi.
(f) Kıbrıs’ın askeri olarak tahliyesi ve muhafazasının
yerel milislere atanması.
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K.K.K.’nin Görevleri
K.K.K. yukarıdaki taleplerin başarısı için ortak
mücadelede, bu talepler temelinde çalışmayı kabul
eden tüm siyasi unsurlarla işbirliği yapmaya çalışmalıdır.
Genel Sekreter, özyönetim sağlamak için İngiltere’ye
gidecek bir halk komitesi ve bir delegasyon seçecek olan
Kıbrıs Rumlar ve Türkler Kongresi’nin toplanmasına
yönelik eylemin inisiyatifini almalıdır. Kongre delegeleri
köy ve kasabaların genel kurullarında bucak tarafından
seçilmelidir. Ayrıca, milletvekilleri ve çeşitli partilerin,
kulüplerin ve sendikaların temsilcilerinin katılması
zorunludur. Ama K.K.K. birleşik anti-emperyalist
cephede bağımsızlığını hiçbir zaman kaybetmeyecek,
diğer grup veya bireylere yönelik herhangi bir
eylemsizliği veya siyasi ihaneti, onu telafi edecek her
türlü eylemsizliği veya siyasi ihaneti eleştirmeye devam
edecektir. K.K.K’nın nesnel amacı, Kıbrıs’ın işçi sınıfının
çoğunluğunun—tarımsal kitlelerin—fethedilmesi ve onlar
aracılığıyla Birleşik Cephe’deki hakimiyetinin önderlik
etmesi olacaktır.
K.K.K. Kıbrıs’ın kurtuluşunun, dünya proletaryasının
ve özellikle İngiliz emperyalizmine karşı kazandığı
zaferin Britanya’nın sömürgeci genişlemesinin ve
dolayısıyla Kıbrıs’ın kurtuluşunun sonunu işaret edecek
olan İngiliz proletaryasının mücadelesiyle bağlantılı
olduğunu asla unutmayacaktır. Ayrıca ana görevlerinden
biri de, nihai ekonomik ve siyasi kurtuluşlarının ne
Kıbrıs’ın Yunanistan’la “birleşmesi” ne de adanın kendi
kendini yönetmesi yoluyla değil, Kıbrıs’ta işçi-köylü
demokrasisinin
kurulması
ve
Balkan
İşçi-Köylü
Cumhuriyetleri
Federasyonu’na girişiyle
mümkün
olacağının
işçilere
ve
köylülere
propagandası
yapılmasıdır.
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MESLEKİ SORUNA İLİŞKİN KONUDA
SUNUM12
İşçi Sınıfının Gücü
İngiliz
işgali,
tarımın
büyük
gelişmesini
desteklemesine rağmen, yerli sanayinin gelişmesine izin
vermedi. Aksine, özellikle Lefkoşa’da Türk işgali
sırasında gelişen el sanatlarının azalmasına ve kısmen
tahrip olmasına katkıda bulunmuştur. Bu gerçek, Kıbrıs’ı
sömürge pazarına, yani hammadde üreten ve sanayi
ürünleri tüketen bir ülkeye dönüştüren İngiltere’nin
sömürge ekonomi politikasından kaynaklanıyor. Nispeten
müreffeh olan tek endüstriler, metropolle rekabet
etmek zorunda olmayanlardır, örneğin. damıtım, puro
endüstrisi vb. Bu sanayi işçisi sayısı çok sınırlıdır ve
1000-1500’ü geçmez.
Aksine, Kıbrıs toprağının çeşitli madenlerinin (bakır,
kükürt, asbest, magnezyum vb.) zenginliğinden dolayı
cevher üretimi (hammadde olarak ihraç edilmektedir)
çok gelişmiştir. Bu sektörde 7-8000 işçi tarafından
kullanılan asbest ve Skouriotissa gibi çok büyük şirketler
çalışmaktadır. Kıbrıs’ın tüm işçi sınıfı 9-10000 ücretli
işçiler (yaklaşık 6-8000 toprak işçileri hariç) ve nüfusa
oranı %5-6 olarak tahmin edilebilir. Bununla birlikte,
yeni madencilik ve sanayi işletmelerinin sürekli gelişimi
işçi sayısını çok hızlı bir şekilde artıracak ve işçi sınıfının
sosyal ve politik önemini geliştirecektir.
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İşçilerin Ekonomik Durumu
İşçilerin maddi durumu her yönden içler acısıdır.
Tarımsal kriz bir yandan yıkılan köylülerin yeni
unsurlarını sürekli proletaryaya atarken, diğer yandan
göçün azalmasıyla birlikte adanın tüm işgücünü içine
çekemeyen sanayinin sınırlı gelişimi, talepten çok daha
büyük bir emek arzının varlığına katkıda bulunuyor. Bu
nedenle, ücretler sadece günde 1-2 sayfa düşük
seviyede ve çalışma koşulları sefil bir düzeyde
tutulmakla kalmıyor (on iki saatlik çalışma), aynı
zamanda hem şehirlerde hem de köylerde hareketsizlik
çok fazla gelişiyor. Bu durum sürekli olarak yeni işçi arzı
ile ağırlaşmaktadır, çünkü işçiler neredeyse tamamen
örgütsüzdür ve işverenlere karşı etkin savunmaya karşı
çıkamazlar.

Günlük Talepler için Mücadele
Söylemeye gerek yok, K.K.K. işçilerin konumunu
iyileştirmek için çalışmakla yükümlüdür. K.K.K. işçi
sınıfının partisidir, proletaryanın en bilinçli parçasıdır ve
bu nedenle ilk görevi proletaryanın burjuvazi
sömürüsünden kurtulma mücadelesidir, ki bu mücadele
ancak
proletarya
diktatörlüğünün
dayatılmasıyla
gerçekleşecektir. Ancak bu, partimizin o zamana kadar
işçi sınıfının günlük mücadelesini görmezden gelmesi
gerektiği anlamına gelmiyor. K.K.K.’nın ilk görevi bu
sınıfı gerçekleştirmek ve onu nihai salıverilmesine
hazırlamak, ona rehberlik etmeyi başarmaktır. Ve bu
ancak işçilerin günlük talepleri için savaşarak
başarılabilir.
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Bu nedenle partimiz işçilerin günlük ücretlerinin
iyileştirilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması (sekiz
saatlik uygulama) ve işçilerin iş kazalarından,
hastalıklardan vb. korunması için, ayrıca işsizlerin
devlet koruması için
mücadele etmelidir. İşçiler
işverenlere karşı bu talepler için mücadele ettiklerinde
K.K.K. her zaman ön planda olmalıdır.

İşçiler Örgütü
Ancak işçiler hala örgütsüz ve aralarında herhangi
bir tutarlılık olmadığı sürece böyle bir mücadeleden
ciddi olarak söz edilemez. Bizim partimiz, bilinçli
meslek örgütlerinde ve her şeyden önce madencilerin
örgütlerinde işçilerin örgütlenmesi için tüm güçlerini
atmakla yükümlüdür.
Bu örgütler (sendikalar ve Yönetim Kurulu) bir üst
organ olan Kıbrıs genel işçi sendikasında birbirleriyle
bağlantılı olacak ve her grev hareketi için ilgili fonlara
sahip olmaya çalışacaklardır.

Reformistlere ve Milliyetçilere Karşı
Mücadele
İşçi örgütlerinin işçi mücadelesinin gerçek araçları
haline gelebilmesi için sınıf mücadelesi ilkesine
dayanmaları gerekir. K.K.K., işçilerin gözünde,
sendikalarda ortaya çıkan reformistlerin ve milliyetçi
unsurların taktik ve amaçlarını ortaya koyma
yükümlülüğüne sahiptir. Bu unsurların işçileri bölme,
ayrı sendikalar kurma eğilimlerini acımasızca yenmeye
de ihtiyaç vardır. İşçilerin çoktan bölündüğü veya birden
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fazla işçi merkezinin bulunduğu yerlerde partimiz
onların birleşmesi için çalışacak, bu konuda bir
mücadele açacak ve birleşmeye tepki gösterecek
herkesle mücadele edecektir.

Komünist Partisi’nin İlişkileri ve
Sendikalar
Partimizin dikkat etmesi gereken bir diğer hassas
nokta da, Komünist Partisi’nin işçi örgütleriyle ilişkileri
meseleleridir.
Partinin
tüm
üyeleri
tarafından
anlaşılmalıdır ki, Komünist Partisi ile işçi örgütleri
arasında organik bir ilişki olamaz, çünkü bunlar
tamamen farklı iki örgüttür. İşçi örgütlerinin tek
doğrudan
amacı,
işçilerin
acil
talepleri
için
mücadelelerini yürütmek,—günlük ücretin iyileştirilmesi,
çalışma saatlerinin azaltılması vb. iken, Komünist partisi
onlar için de savaşır, ama eylemini daha üst düzeyde
geliştirir, mekansal ve diğer küçük burjuva sınıflarının
ekonomik talepleri için de savaşır. Başka bir deyişle,
siyasi bir nitelik kazanırken, işçi örgütleri yalnızca
ekonomik bir karaktere sahiptir.
Bundan dolayıdır ki, işçi örgütlerine sadece
komünistler üye olmazlar, aynı zamanda genel olarak
durumunu ekonomik olarak iyileştirmek için mücadele
etmek isteyen herhangi bir işçi organik olarak Komünist
Partisi’ne bağlı olamaz. Ama bu partimizin, işçiler
gönüllü olarak onların yönetimini partimizin üyelerine
atadıkları sürece işçi örgütlerine önderlik getirmeyeceği
anlamına gelmez.
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Sendika Grupları
Komünist Partisi ayrıca, fraksiyonun faaliyet
göstereceği örgüte mensup parti üyeleri olacak gruplar
kurarak işçi örgütleri içindeki etkisini daha da
geliştirmeye çalışacaktır. Böylece fraksiyon, ikincisi ona
bağımlı olmadan partimizin taktiklerinin işçi örgütlerine
kanalize edileceği kanal olacaktır.
Yukarıda değindiğimiz profesyonel olan partimiz,
Kıbrıs işçi sınıfını örgütlemeyi ve bunun farkına
varmasınıyı başaracak, böylece proletaryanın nihai
kurtuluşunu hedef alacak olan yarınki en zorlu
mücadelelerine hazırlayacaktır.
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TARIM SORUNUNA İLİŞKİN SUNUM13
Köylülerin Rolü
Burjuvaziye karşı mücadelesinde işçi sınıfı, nihai
Zaferini sağlamak için nüfusun tüm ezilen sınıflarıyla
ittifak kurmalıdır. Günümüz toplumunda ve özellikle
sömürge ülkelerinde böyle bir düzen topraksız ya da
küçük sahiplerdir, çünkü ya yabancı fatihlerin ya da
yerel toprak sahiplerinin ya da tefecilerin sömürüsünden
de muzdariptirler.
Dolayısıyla işçi ve köylü ittifakı, bugünkü toplumsal
dönemin tarihsel bir ihtiyacıdır ve emperyalizmin ve
kapitalizmin devrilmesi için gerekli bir koşuldur.
İşçi sınıfının öncüsü, Komünist Partileri, K.D.’nin
parlak yönetimi altında, kırsal nüfusun alt katmanlarının
kazanılması ve işçi sınıfının yanında emperyalizme karşı
mücadeleye girmeleri için çalışıyorlar. Kıbrıs’taki kırsal
nüfusun toplam nüfusun yaklaşık %85’ini oluşturduğu göz
önünde bulundurularak K.K.K.’ya da benzer görevler
düşmektedir. Kırsal nüfustan önemsiz bir azınlık zengin
köylülerdir, geri kalanı ise ya tarım işçileri (topraksız) ya
da tefeci küçük toprak sahiplerine borçlu olanlardır ki
bunların K.K.K. tarafından kazanılması çok zor değildir.

Tarımsal Kriz
Özellikle ekonomik ve siyasi duruma ilişkin sunumda
değinilen tarımsal kriz, kırsal nüfusun yoksullaşmasına
13

Neos Anthropos (Yeni İnsan), 23 Kasım 1926 ve 10 Aralık 1926.
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neden olmaktadır. Bu kriz nedeniyle köylüler büyük
krediler almak zorunda kaldılar ya da savaş sırasında
yeni tarla satın almak için aldıkları kredileri geri
ödeyemediler.
Bir kişinin kredilerini geri ödeyememesinin doğal
sonucu, tefeciler köylülerin mülklerini satarak onları
toplamak istemeleridir. Ve gerçekten de köylülerin çoğu
mülklerini kaybettiler ve eğer birçoğu hala elinde
tutuyorsa, bunun nedeni, arazinin değerinin değer
kaybetmesini göz önünde bulunduran çeşitli tefecilerin,
köylülerin mülklerine elkoymak istememeleridir, çünkü
mülklerinin satışının mevcut durumda kredilerini
karşılamak için yeterli olmadığını düşünüyorlar. Fakat
birçoğunun mallarını kaybettiği bir gerçektir, bu yüzden
köylerde, ya köylerinde acı çeken ya da madencilik
şirketlerinde ya da şehirlerde çalışmaya giden büyük bir
aktif olmayan proleter ordusu yaratıldı. Adanın fazla
aktif olmayan nüfusundan önce emilen göçün
kısıtlanması da hareketsizliğin gelişmesine katkıda
bulunmaktadır.

Tarım Hareketi
Bu mali karmaşa, köylüleri önce “birlik” liderlerini
terk etmeye ve ikincisi de çıkarlarını korumak için
içgüdüsel davranmaya zorladı. Böylece Lefkonuk ve
Lefkoşa tarım kongrelerinde kendini gösteren tarım
hareketi doğdu. Ancak ne yazık ki, “tarımsal” olduğunu
iddia eden çeşitli uzmanlar [Dr. Rossidis and Co.]
köylülerin bu hareketini yalnızca komplo planlarını
yerine getirmek için kullanmayı başardı. Yasama
Konseyi’nin sözde “işçi” ve “köylü” üyelerinin tutumu
açıkça bizim açımızı kanıtlıyor. Örneğin Rossidis,
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Michaelides’in köylülerin borçlarını ipotek kredilerine
dönüştürme önerisiyle savaştı ve bu öneriyi “erken”
olarak nitelendirdi, belki de tüm köylüler henüz yok
edilmediği için!

KKK’nın Görevleri
Bu durum karşısında ve işçi ve köylü ittifakını elde
sağlamak için partimiz önce sahte-tarımcılarla savaşmalı
ve tarım hareketini etkilerinden kurtarmalı, ikincisi
köylülerin taleplerini en saf tezahürleriyle benimsemeli
ve köylülerin durdukları tarafa
bakmaksızın
gerçekleşmeleri için mücadele etmelidir.
K.K.K.’nın daha fazla dikkat etmesi gereken tarımsal
konular şunlardır: (a) küçük mülklerin korunması, bakımı
ve geliştirilmesi ile ilgili konular; (b) vergi konuları; (c)
köylülerin tüccarlardan korunması; ve (d) diğer çeşitli
genel konular (ulaşım, eğitim vb.)

Küçük Mülkiyet Sahipliği Koruması
Yukarıda, sorumlu olan küçük mülkün büyük
borçlarla tahrip edildiğini belirtmiştik. Ama aynı
zamanda borçlu olmayan küçük sahiplerin mülklerinin
konumu da çok daha iyi değil. Mevcut krizin üstesinden
gelmek için üretimlerini yoğunlaştırmaları gerekiyor ve
bunu ancak yeni araçlar, gübreler vb.satın almak için
yeni fonlar bulurlarsa başarabilirler. İki veya üç yıl
içinde tefecilerden veya gübre tüccarlarından ödünç
alınırlarsa, mülkleri de tehlikede olacaktır.
Bu nedenle, küçük mülklerin korunması ve
geliştirilmesi, tarımsal üretimi yoğunlaştıracakları ucuz
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ve uzun vadeli krediler sağlamak için
ödenmesine ve fon toplanmasına bağlıdır.

borçların

Tarımsal Borçlar
Borçlar konusunda, partimiz tamamen ayrılmaya,
yani borç geri ödemesine devam etmelidir. Bununla
birlikte, borçları %5’e ve uzun vadeli kredilere teminat
haline getirerek konunun orta ve geçici bir çözümü için
kesinlikle mücadele edecektir.

Fon Bulma
Fon bulma konusunda K.K.K., köylülerin de
katılacağı, “kooperatif şirketleri” aracılığıyla köylülere
ucuz ve uzun vadeli krediler sağlayacak gerçek bir Ziraat
Bankası kurulması için mücadele etme görevine sahiptir.
Bu bankanın fonları ya hükümet tarafından garanti
altına alınan bir dış kredi ile ya da İngiltere’de
neredeyse
kullanılmayan
fazla
bütçenin
geri
ödenmesiyle yaklaşık £600,000 tutarında bulunabilir.
Ayrıca, dini meselenin çözümü fonların bulunmasına
katkıda bulunacak, iyi yönetilen manastır ve kiliselerin
mülkiyeti, Tarım Bankasına akabilecek ve tarımsal
nüfusu desteklemek için kullanılabilecek büyük
fazlalıklar bırakacaktır.

Topraksız İnsanların Restorasyonu
Hasarlı ve topraksız köylülerin restorasyonu, küçük
mülklerin korunması ve geliştirilmesi bölümüne dahil
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edilmiştir. Bunun için K.K.K., son on yılda tefecilerin ve
tüccarların eline geçen arazinin eski sahiplerine iade
edilmesi ve aynı fiyata satılması için mücadele
edecektir. Bu devir herhangi bir vergi yükü olmadan
yapılmalı ve borçların geri ödenmesi için de belirttiğimiz
gibi değişmeden borç şeklinde geri ödeme yapılmalıdır.
Buna ek olarak, manastır veya vakıf mülkleri ve
çiftliklerin
toprakları
topraksız
köylülerine
dağıtılmalıdır.
Çiftliklerin kamulaştırılması söz konusu olduğunda,
tazminatsız yapılmalı, dini mülk için ise, bu mülk tüm
tarımsal nüfusun yararına kullanılacağı sürece, itfa
payıyla
makul
bir
amortisman
itfa
payıyla
tanımlanmalıdır.

Vergi İndirimi
Köylüleri
doğrudan
ilgilendiren
ana
vergi
konularından biri aşar vergisi oldu. Ancak İngiliz
yönetimi, kırsal nüfusun sempatisini kazanmak için onu
kaldırdı. Bu iptal, yalnızca esas olarak aşar vergisini
ödeyen zengin köylülere fayda sağlayacak şekilde
yapılırken, dolaylı vergilere dönüştürülmesi tüm yoksul
köylüleri ve genel olarak işçileri etkilemektedir. Ayrıca,
alkole vergi uygulanması, bağcılıkla geçinen belirli
alanları etkiler.
Partimiz bugün alkol ve emlak vergisinin (kimat
vergisi) kaldırılması için mücadele etmek zorundadır.
Ayrıca evsiz ve yoksul köylülerin her türlü vergiden
muafiyet
ve
köylülerin
elde
edilebilecekleri
vergilerinden genel indirim için:
(a) alt vergi kaldırılmalıdır;
(b) hükümet mekanizması sadeleştirilmelidir; ve
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(c) Kıbrıs’ta tamamen
vergilendirilmelidir.

yararsız

olan

sermaye

Spekülasyona Karşı
Köylülerin zararına korkunç spekülatif olan ticarete
karşı köylülerin korunması konusunda K.K.K. tarım
derneklerinden, tarım ürünleri, kimyasal gübreler, tarım
aletleri vb. ticaretini üstlenmeleri için destek
isteyecektir.

Köylülerin Örgütlenmesi ve Eylemleri
K.K.K., elbette, tarımsal talepler için ideolojik bir
mücadele ile sınırlı olamaz. Tarım programı için bir
mücadelede örgütlemek ve yönlendirmek için kırsal
nüfusla bağlantı kurmalıdır.
Bunun için “Yeni İnsan’ı bütün köylere yaymaya ve
mümkünse Kıbrıs lehçesinde hem tarım hem de genel
programını popüler ve basit broşürlerle yaygınlaştırmaya
ihtiyaç vardır.
Kırsal nüfusun seferberliği, ilgili konuların ele
alındığı ve belirli talepler üzerine eylem komitelerinin
seçildiği çeşitli yerel veya genel köylü Kongresi ile
sağlanabilir.
Partimizin temel görevlerinden biri topraksız
köylüleri, kır proleterlerini ve yoksul köylüleri
örgütlemektir.
Köylü örgütleri genel tarımsal talepler üzerinde
çalışacak, ancak aynı zamanda günlük ücretin
iyileştirilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması ve diğer
işgücü talepleriyle de ilgileneceklerdir. Buna ek olarak,
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özellikle küçük bir sermaye oluşturduklarında veya
herhangi bir kredi bulabildiklerinde, örneğin belirli bir
yolun inşasını, belirli bir alanın drenajını vb.
üstlenebilecekleri taahhüt şirketlerini üstlenerek üyeleri
için istihdam sağlamaya özen göstereceklerdir. Faşizm
öncesi İtalya’da bu tür toprak sahibi örgütler olan
Braccianti (el işçileri) çok sayıda gelişti.

K.K.K.’nın Köylerde Örgütlenmesi
K.K.K., köylerde örgütlü olarak kök salıncaya kadar
bu görevlerle baş edemeyecektir. Partinin çalışmalarını
köylerde gerçekleştiren kırsal çekirdeklerini ana kırsal
merkezlerde elde etmek zorundadır. Bu tür çekirdekler
oluşturmak bugün zor değil. Köylerde genellikle
komünist ideolojiye karşı büyük bir sempati vardır,
ancak köylüler konuyla ilgili doğru bir anlayışa sahip
değildir. K.K.K. bu unsurlara sadece onları tanımlamak
ve yasadışı tarım çekirdekleri örgütünde rehberlik
etmek için yaklaşmak zorundadır.
Bu, köylerdeki mevcut eylemimizin A ve Z’sidir,
çünkü hangi programlarımız olursa olsun, eğer
K.K.K.’nın tarım örgütleri aracılığıyla onlarla örgütsel
olarak bağlantı kurmazsak köylülere yaklaşamayacağız
ve sloganlarımızla onları harekete geçiremeyeceğiz.
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ÖRGÜTSEL SORUNA İLİŞKİN SUNUM14
Örgütlü Bir Partinin Önemi
Herhangi bir Komünist Partinin önünde karşılaştıkları
temel sorunlardan biri örgütsel olan, yani iyi bir örgüt
edinme noktasına gelme biçimidir. İyi organizasyon
derken ne demek istiyoruz? Partinin hedeflerine daha
hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşması ve her türlü siyasi
durumun taleplerini karşılayabilmesi için güçlerini
geliştirmesini ve daha iyi kullanmasını sağlayan bir
örgütlenme biçimi.
Siyasi durumun gelişmesinde örgütlü partinin önemi,
yüce önderimiz Lenin tarafından diğerlerinden daha iyi
hissedildi. Örgütlü bir parti olmadan, sosyal
demokratların neredeyse kabul ettiği gibi “ekonomik
koşulların mekanik evrimi” sonucunda haksız yere
devrimi bekleyeceğimizi ve partinin devrimdeki rolünü
ortadan kaldıracağımızı fark etti.
Lenin 1903’ten beri “Ne Yapmalı?” kitabında dediği
gibi “profesyonel devrimciler” partisinin örgütlenmesine
olan gerekliliğe işaret etti.
Yani, devrim için her şeyi feda eden insanlardan.
Kendisi de Rusya’da benzer bir partinin örgütlenmesine
öncülük etti. Şimdi hepimiz sonucu görüyoruz.
Rusya’daki işçiler ve köylüler, Bolşevik Komünist
Partisi’nin önderliğinde 1917’de iktidarı ele geçirmeyi
ve bu güne kadar sürdürmeyi başardılar.
Tabii ki, çeşitli siyasi ve ekonomik koşullar buna
katkıda bulundu, ancak bir aksiyom olarak, Rusya
Komünist Partisi var olmasa bile herhangi bir koşulun
14

Neos Anthropos (Yeni İnsan) gazetesi, 10 Aralık 1926.
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varlığını işçilerin anlayamayacağını ve her şeyden önce
iktidarı elinde tutamayacağını söyleyebiliriz. İşçi
devrimleri 1918 ateşkesinden sonra Macaristan ve
Bavyera’da başarıyla gerçekleşti ve sona ermelerine
sevindik. 1920’deki İtalyan işçi hareketi hareketinin
sonuçlarından da memnunuz. Bütün bu devrimler ve
hareketler sırf gerçek bir Komünist Partinin demir
örgütü eksik olduğu için başarısız oldu. Leninizmi sosyal
demokrasiden tamamen ayıran temel teorilerden biri de
parti örgütlenmesi anlayışıdır.

Çekirdek Örgütü
İyi bir örgütün uygulanmasına gelince, genel olarak
şunu belirtebiliriz: bir ülke için en iyi parti örgütü,
partinin emekçi kitlelerle temasını ve günlük
mücadelelerine katılımını ve nihai hedef olan toplumsal
devrime hazırlıklarını sürdürmesini sağlayan örgüttür.
Ve sosyo-politik terimler farklı ülkelerde (özellikle
ayrıntılarında) farklılık gösterdiğinden, tarafların
örgütlenmesi benzer bir biçime sahip olmalı ve bu
nedenle mutlaka ülkeden ülkeye farklılık göstermelidir.
Ancak bir ülkenin partisinin örgütlenmesi başka bir
partinin örgütlenmesinden ne kadar farklı olursa olsun
örgütlenmesinin genel temeli hala çekirdeğe dayalı bir
örgüttür.
İşletmelerdeki veya köylerdeki işçilerin yüreklerinde
çekirdeklerin bağımsız yaşama sahip, aynı zamanda
yüksek örgütlerde disiplinli örgütler olarak bulunması
yukarıda belirtilen tüm avantajları sağlamaktadır.
Çekirdeğe dayalı örgüt, komünist partilerin seçim
bölgelerinin örgütlediği sosyal demokrat partilerden
temel farklılıklarından biridir, çünkü bu partiler kendi
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örgütlerini yalnızca seçim mücadelesi dönemlerinde
kullanırlar. Böyle bir örgütün kitlelerle günlük temas
halinde olmak isteyen bir partinin taleplerini ve
özellikle de dünyadaki komünist partilerin çoğunun
yaşadığı yasadışı eylem dönemini karşılayamayacağı
açıktır.
Çekirdekler ayrıca korkunç Çarlık dönemindeki
illegalite gereksinimden dolayı Rusya Komünist Partisi
tarafından yaratılmışlardır.
Kitleler ile irtibatı “yukarıdan” sağalayamadığı için
parti fabrikalara gidip fabrikalar ve işyerlerinde) gibi
birçok küçük partiler (çekirdek) olarak büyümek zorunda
kaldı. Rusya Komünist Partisi’nin bu konudaki deneyimi
değerlidir, ancak olduğu gibi tüm ülkelere aktarılamaz.

Kıbrıs’ta Çekirdekler
Özellikle büyük şirketlerin az olduğu ve parmakla
sayıldığı Kıbrıs'ta partimizin örgütlenmesi mutlaka farklı
bir biçim alacak, çekirdek örgütlenmeye ulaşmak için
elinden geleni yapacaktır. Böylelikle çok az işyeri
çekirdeği
organize
edilebilir,
örneğin,
Asbest,
Skouriotissa, vb. Ayrıca uzamsal çekirdekler. Şehirler
söz konusu olduğunda, mahalle çekirdekleri oluşturmaya
ihtiyaç vardır ve geçici çekirdek işlevler, profesyonel
fonksiyonerler tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu
organların kuruluşu ve üst organlarla ilişkileri derhal
oylanacak olan tüzük hükümlerine göre belirlenecektir.
Ancak çekirdeklerin örgütlenmesi yeterli değildir.
Çekirdekler bağımsız bir yaşama sahip olmalı ve
partinin tüm sorunlarıyla ilgilenmelidir. Ayrıca
eylemlerini kendi çevrelerinde geliştirebilmelidirler.
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Üyelerin Siyasal Eğitimi
Görevlerini yerine getirebilmek için parti üyelerinin
siyasi eğitimine dikkat etmek gerekir.
Partinin programı ve Marksizm ve Leninizmin temel
ilkeleri her üyenin malı olmalıdır.

Yasal ve Yasadışı (Gizli) Eylem
Parti örgütünün temel sorunlarından biri ve her
şeyden önce partimizin yaşadığı gibi yasadışı veya yarıyasadışı bir dönemde yasal ve yasadışı eylemlerin
birleşimidir. Parti, ne eylemini engelleyecek mistik bir
yasadışılığa sokulmalı, ne de kitlelerle bağlantısı
olmayan zararsız bir yasadışı örgüte dönüştürülmeli, ne
de sadece zulümden kaçınmak için partinin eyleminin
belli noktalarını görmezden gelinmelidir. Yasal ve
yasadışı eylemlerin birleştirilmesinde en iyi rehberin,
yasal olarak görünemeyeceğimiz yerlerde yasadışı olarak
çalışmayı ihmal etmeden yasal işlem için çalışmak ve
mücadele etmek olduğunu anlamamız gerekir.
Partimiz bu dönemde yarı-illegal bir durumdan
geçiyor. Yasal olarak hoşgörülü olmasına, gazetesini
yayınlamasına ve halka açık toplantılar yapabilmesine
rağmen, tanınmış üyeleri o kadar gözetim altındadır ki,
onları parti örgütünden tecrit etme ve faaliyetlerini felç
etme eğilimindedir. Partimiz bu davada elindeki bütün
güçlerle meşruiyeti için mücadele etmelidir. Sürekli
gözetimden felç olmamalı ve ciddi bir yasadışılığa
girmemelidir. Aksine, yasadışı örgütünü örgütleyerek,
partinin yasal görünümüne, yasal bir MK’nin varlığına
dikkat etmeli ve kendisine karşı işlenen aşırılıklar için
yurtdışında protesto etmeyi ihmal etmemelidir.
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Yeni MK’nin mücadelenin en önemli sorunlarından
biri olan örgütsel soruna çok dikkat edeceğini umuyoruz.
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BİLDİRİ
KIBRIS İŞÇİ VE KÖYLÜLERİNE MANİFESTO 15
Yoldaşlar,
Kıbrıs Komünist Partisi’nin Birinci Tüm-Kıbrıs
Kongresi, ülkemizin korkunç bir ekonomik krizle karşı
karşıya olduğu bir dönemde toplandı. Köylüler tefeciler
tarafından eziliyor ve ağır vergiler altında eziliyor.
Binlerce köylü mülklerini kaybetmiş ve geri kalanlar
(küçük bir azınlık hariç) koruyucu önlemler alınmadığı
takdirde aynı risk altındadır.
Köylüler, kendini koruma içgüdüsünden, üretimlerini
artırmaya ve böylece kimyasal gübreler veya yeni
araçlar kullanarak ağır borçlarını ödemeye çalışıyorlar,
ancak fon eksikliği her türlü çabalarını engelliyor. Ziraat
Bankası türlerine göre kurulması yeterli değildir.
Köylüleri ve düşük faizli fonları korumak için büyük
fonlara ihtiyaç vardır. Kıbrıs bütçesinden artan
yüzbinlerce Sterlinin İngiltere'de neredeyse kullanılmaz
durumda kaldığı ve milyonlarca Sterlinlik servetlerin,
hiçbir yararlı amaç gütmeyen keşişlerin emrinde olduğu
bir dönemde, Ziraat Bankası sadece birkaç bin sterlin
ayırıp fahiş faizli krediler vererek kooperatif şirketlerine
yüzde 10 faizle köylülerin eline geçmesi için
vermektedir.
Bu tarımsal krizin ülkemiz ekonomisinin diğer tüm
sektörleri üzerinde etkisi vardır. Bu, tüm işlerin genel
olarak durdurulmasına neden olmaktadır ve işçilerin
mali durumu üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Her
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geçen gün artan hareketsizlik ve binlerce zarar görmüş
köylünün işçi sınıfına girmesi çalışabilecek el bolluğunu
yaratmakta
ve
işçilerin
yaşam
koşullarını
kötüleştirmektedir.
Ortalama günlük ücret, yaşam endeksinden çok daha
düşüktür, yani, Kıbrıslı işçilerin madenlerde 12 veya
daha fazla saat çalıştığı bir zamanda, Anglo-Amerikan
kapitalistlerinin ceplerini karlı bir şekilde doldurmak
için çalışan bir aileyi sürdürmek için gereken ortalama
harcamalar, hayatlarını her gün sermaye sunağında feda
ederler (madenlerde kaç tanesi mezar bulamadı!)
kanlarını ve varlıklarını çocuklarına bir tek parça kuru
ekmek bile veremeden! Bu, aktif olmayan işçilerin
durumudur. Köylerde inaktif ve topraksız köylülerin
durumu nedir? Herkes saçmalıklarını ve tarif edilemez
acılarını hayal eder!
Nüfusun alt katmanlarında yoksulluk ve açlık hüküm
sürüyor ve binlerce işçi ve köylü açlıktan ölüyor.
Köylüleri yıkımdan ve işçileri açlıktan kurtarmak için
olağanüstü önlemler almak acil bir ihtiyaçtır.
Tabii ki, bu tür önlemleri yabancı bir egemenliğin iyi
niyetinden beklemek saçma olurdu. Kıbrıs Hükümeti
yalnızca İngiliz emperyalistlerinin çıkarlarını korumayı
ve geliştirmeyi ve yoksulluğumuzun ihtiyaçlarını
iyileştirmemeyi amaçlamaktadır.
Kıbrıs’ın bağımsızlığı elbette bu durumdan bir çıkış
yolu olacaktır, ancak kollarımızı çaprazlamak ve
mücadelelerle belirli tavizler elde etmeye çalışmamak
ve bazı koruyucu önlemlerin korunmasını istememek
aptalca olacaktır.
Ama çeşitli politikacılarımız nerede? Bazıları kırsal
ve çalışma dünyasının içinden geçtiği ekonomik krize hiç
aldırış etmeden "Birliğin" eski havasını sürdürüyor. Son
seçimlerde çıkan çeşitli "gençler" köylülere verdikleri
44

sözleri çok çabuk unuttular. Beş yıl boyunca Meclis
sandalyelerini güvence altına aldıktan sonra, şimdi
kendilerine oy veren köylüleri ve işçileri lekelediler. Bu
onların köylülere karşı ahlaki sorumluluğudur!
Dolayısıyla hiç kimse köylülerin ve işçilerin çeşitli
politikacılardan talepleriyle ilgilenmiyor, çünkü onlar
kapitalistlerin, tüccarların ve tefecilerin bilinçli veya
bilinçsiz organlarıdır.
K.K.K. Kongresi Kıbrıs’ın tüm ekonomik ve siyasi
meselelerini inceledi ve işçi ve köylülerin belirli
imtiyazlar çıkarabileceği ve nihai Bağımsızlık adasına
ancak K.K.K. önderliğinde yoğun mücadele ve eylemle
ulaşabileceği sonucuna vardı.
K.K.K. yoksulların çıkarlarını destekleyen ve onu
nihai kurtuluşuna götürebilecek tek partidir. K.K.K.
Kongresi Genel Sekreteri, tüm işçi ve köylüleri Kıbrıs’ın
bütün siyasetçilerini hor görerek kurtuluşları için
mücadele etmek üzere örgütlenmeye ve bayraklarının
altında durmaya davet ediyor.
Mücadeleleri aşağıdaki taleplere dayanacaktır:
• Kıbrıs’ta geniş özyönetimin sorumlu bir hükümetle
ve genel oy hakkı ile imtiyazı.
* Kölelik vergisinin ve emlak vergisinin kaldırılması.
* Dolaylı vergilerin ve sermaye vergilendirmesinin
azaltılması.
* Bütçe fazlasının iadesi ve köylülere ucuz kredi
sağlamak için tahsis edilmesi.
* Borçların silinmesi veya düşük faizle uzun vadeli
kredilere dönüştürülmesi.
• Kanunla tüm şirketlerde sekiz saatlik uygulama.
• Sendikalarının tanınması ile birlikte işçi
örgütlerinin özgürlüğü. Koruyucu iş kanunlarının kabulü.
İşçiler! Çiftçiler!
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Cephe! Örgütlenin ve taleplerimizin yerine
getirilmesi için savaşmaya hazırlanın.
K.K.K. her zaman yanınızda olacaktır ve adil
mücadelenize rehberlik edecektir.
Yaşasın bağımsız Kıbrıs!
Yaşasın Kıbrıs Komünist Partisi!
Yaşasın Komünist Enternasyonal!
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