
Kıbrıs Sosyalist Partisi II. Olağan Kongresi Parti Faaliyet Raporu  
 
KSP II. Olğan Kongresi'nde okunan faaliyet raporunu aynen yayınlıyoruz.  
 
Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin, 20 Kasım 2004 tarihinde gerçekleştirdiği I. Olağan Kongre'de seçilen 

MK'sı, kongreden bugüne kadar, kongre kararları ve kongrenin kendisine verdiği yetki ve görevler 

doğrultusunda Parti faaliyetlerini yürütmüştür.  
Bunlar kısaca şöyle özetlenebilir;  
Partimiz I. Olağan Kongresi sonrasında TKP ve BKP'nin girişimleri ile Şubat 2005'te Kuzey'de 

gerçekleştirilecek Genel Seçimler'de ittifak kurmak amacıyla Aralık 2004-Ocak 2005 aylarında bu 

partilerle bir dizi görüşmelerde bulunmuştur. Bu görüşmeler sürecinde Partimiz, ittifak arayışındaki 

diğer partilere olası bir ittifakın ancak, sadece seçimlerle sınırlı kalmaması, seçim sonrasını da 

kapsayacak bir kitlesel örgütlenmenin sağlanmasının gerektiği ve bu örgütlenmenin Anti-Emperyalist 
bir program çerçevesinde yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Yapılan görüşmelerde söz konusu 

partilerin böylesi bir ittifaka yanaşmamaları nedeniyle bir sonuç alınamamış ve Partimizin süreçten 

ayrılmasından sonra söz konusu partiler kendi aralarında görüşmelere devam etmişlerdir.  
Yapılan ittifak çalışmalarının sonuç vermemesi sonrasında Parti'nin durumunu değerlendiren Merkez 

Komitesi 20 Şubat 2005'te Kuzey'de gerçekleştirilen seçimlere katılmama, fakat var olan tüm 

olanakları kullanarak seçimlere girmiş gibi çalışma yürütme ve 17 Nisan 2005'te Kuzey'de 

gerçekleşecek "Cumhurbaşkanlığı" seçimlerinde aday göstererek en yaygın şekilde Parti programını 

propaganda yapma kararı almıştır.  
Partimiz bu karar çerçevesinde hareket ederek 20 Şubat seçimlerinde gazete ilanları ve el bildirileri 

gibi materyallerle propaganda çalışması yürütmüş ve 17 Nisan seçimlerinde Merkez Komitesi üyesi 
Zehra Cengiz'i aday göstermiştir.  

17 Nisan seçimleri sürecinde Partimiz oluşturduğu Seçim Komitesi ile çalışmalarını programlamış ve 

gücü oranında kitlesel çalışma yürütmüştür.  
17 Nisan seçimlerinde Partimiz Anti-Emperyalist bir programla yer almış ve ülke tarihinde Kıbrıs 

Komünist Partisi'nden, yani yetmiş yılı aşan bir süreden sonra ilk kez kitlesel bazda anti-emperyalist bir 
propagandanın yürütmesini sağlamıştır.  

Bu dönemde Partimiz çeşitli sendika ve örgütlere ziyaretler düzenleyerek Parti'nin görüşlerini 

aktarmış, yine seçim çalışmaları kapsamında birtakım yerleşim yerlerine ziyaretler düzenleyerek halkla 

temas kurma ve Parti siyasetini yayma çalışmaları yürütmüştür.  
Seçim döneminde radyo ve televizyon kanallarında gerçekleştirilen programlara katılarak ve seçim 

yasası gereğince her partiye verilen propaganda konuşmalarından yararlanılarak Parti'nin anti-
emperyalist siyaseti kitlesel olarak propaganda edilmiştir.  

Seçimler sonucunda elde edilen başarı, alınan oy sayısıyla ölçülemeyecek kadar değerlidir.  
Partimiz Haziran 2006'da gerçekleştirilen Yerel ve Ara Seçimler'de ise Parti'nin olanakları yeterli 

olmadığı için yer almamış ve yaptığı açıklamalarla seçime katılan partilerin birbirlerinden farkları 

olmadığı vurgulanarak, kurtuluşun KSP'nin güçlenmesi ve her alanda mücadele edebilir konuma 
getirilmesi ile mümkün olacağı belirtilmiştir.  

Partimizin seçim süreçleri dışında yürüttüğü çalışmalar ise şöyledir;  
Partimiz kadrosal anlamda yaşadığı sorunlara rağmen yaşanan toplumsal sorunlarla ilgili olarak 

bildiri yayınlamakta, her yıl düzenlenen 1 Mayıs eylemlerine var gücüyle katılmaktadır. 1 Mayıs 

eylemleri maalesef hala daha kuzeyde ve güneyde ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir. Partimiz 1 Mayıs'ın 

ortak kutlanması için her yıl, özellikle BMBP içerisinde görüş ve öneri ortaya koymasın rağmen, bunu 

kabul ettirmekte başarılı olamamıştır. Bununla birlikte, Partimiz hem güneydeki, hem de kuzeydeki 1 

Mayıs etkinliklerine katılmakta, Türkçe ve Rumca olarak kitlesel bazda dağıttığı bildiriler ile halkımıza 

işçi sınıfı temelinde örgütlenme ve ortak mücadele yürütme çağrısı yapmaktadır.  
Partimizin Gençlik Birimi yürüttüğü çalışmalar ile Partimize sempati duyan veya üye olan gençlerin 



teorik gelişimi yanında örgütsel çalışma anlayışını da kavratmaya çalışmaktadır. Bu çalışmalardan bir 

tanesi de yaz aylarında düzenlenen gençlik kamplarıdır. Gençlik Birimi'miz ayrıca Güney'de örgütlü 

AKEL gençlik örgütlenmesi EDON ile ilişkilerini sürdürmekte ve düzenlenen ortak etkinliklere 

katılarak Parti görüşlerini Kıbrıslı Rum halka iletmeye çalışmaktadır. Yine Gençlik Birimi'nin 

Kuzey'deki diğer gençlik örgütleri ile ortaklaşa düzenlediği etkinlik ve eylemlerde emperyalizmin Irak, 

Afganistan, Lübnan, Filistin gibi bölgelerde yürüttüğü savaşlar kınanmakta, ülkede gelişen bazı olaylar 

konusunda ortak tavır konmakta ve çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Gençlik Birimi'miz 

diğer örgütlerle ortaklaşamadığı noktalarda ise kendi bağımsız eylemlerini örgütlemektedir. Bunlara en 

güzel örnek 25 Ocak 2006'da adamızı ziyarete gelen dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'u 

protesto eylemidir.  
Partimizin bir diğer faaliyet alanı ise uluslararası alanda kurduğu ilişkileri geliştirme ve bunlara 

yenilerini eklemedir. Bu bağlamda çeşitli ülkelerden örgütlerle ilişki kurma çalışmaları sürdürülmekte 

ve örneğin 4-7 Mayıs 2006'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da Avrupa Sosyal Forumu'na alternatif 

olarak düzenlenen "Anti-Emperyalist Toplantı" gibi etkinliklere katılarak Parti siyaseti uluslararası 

alanda tanıtılmaya çalışılmaktadır.  
Bunlar yanında yürütülen diğer çalışmalardan bazıları şunlardır; dönemsel olarak kitle toplantılarının 

düzenlenmesi, Parti üyeleri ve sempatizanları arasındaki ilişkileri geliştirmek için sosyal etkinliklerin 

organizesi, geleneksel hale getirilen ve her yıl Nisan ayında düzenlenen Kavazoğlu-Mişaulis anma 

etkinliğine katılım, Slovak Elçiliği'nin girişimleri ile Ledra Place'da her ay düzenlenen partiler arası 

görüşmelere katılım, Bu Memleket Bizim Platformu çerçevesinde yürütülen çalışmalarda yer alma, 
Güney'de örgütlü İşçi Demokrasisi ve Yeşiller gibi örgütlerle görüşmeler.  

Partimiz tüm bu çalışmalar yanında dönem dönem Parti çalışmalarını gözden geçirip yapılan hatalar 

varsa bu konularda özeleştirisini yapmaya büyük özen göstermektedir.  
Parti Merkez Komitesi 21 Aralık 2004'te yayınladığı "Seçimler, Referandumlar ve KSP" başlıklı 

özeleştiri yazısı ile söz konusu dönemdeki Parti politikalarını gözden geçirmiş ve yapılan hatalarla ilgili 

olarak kendi özeleştirisini sunmuştur.  
I. Parti Konferansı 2006 yılının Ocak-Haziran ayları arasındaki dönemde gerçekleştirilmiş ve Parti 

siyaseti ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, Parti Tüzük ve Programının her bir maddesi tek tek ele alınarak 

yeniden değerlendirilmiş ve konferans sonucunda belli bazı kararlar almıştır. Yapılan Parti 

Konferansı'nda Parti Programının tüm maddeleri oy birliği ile yeniden onaylanmış ve Parti siyaseti 

birliği karar altına alınmıştır.  
Parti konferansı ayrıca Parti kadrolarının eğitilmesi üzerinde yoğunlaşmak ve bu konuda gerekli 

çalışmaların yapılmasını karara bağlamıştır.  
Partimizin I. Olağan Kongre sonrasındaki dönemde yaşadığı olumsuz gelişmelerden birisi ise Parti 

binasının boşaltılmak durumunda kalınmasıdır. Bu sorun en erken zamanda aşılmalıdır.  
Partimizin son dönemdeki en önemli sorunu ise kadro yetersizliği ve pratik mücadele alanlarındaki 

tutukluktur. Bunu aşmak için yürütülen kadro çalışması yetersizdir. Fakat II. Kongre ile ortaya çıkan 

tablo bu alandaki çalışmaların kısıtlı olarak devam etse de sonuç vermeye başlamış olduğudur.  
II. Kongere'de Merkez Komitesi'ne aday olan ve bunun dışındaki Parti çalışmalarında da gençlerin 

boy göstermesi Partimizin geleceği açısından umut vermektedir.  
Yukarıda değinilen olgular ışığında Partimizin II. Olağan Kongresi'nin, önümüzdeki dönemde 

Partimiz önünde duran görevlerde en etkin şekilde görev alacak bir Parti Merkez Komitesi organının 

oluşturulmasına katkı koyması ve bu kongrenin Partimiz açısından yeni bir dönemi, ayağa kalkma ve 

işçi sınıfı mücadelesini daha yukarı taşıma dönemini başlatması umarak selamlıyoruz.  
 


