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Naci Talat Vakfı’nın düzenlemiş olduğu “Naci Talat ve Kıbrıs Türk Solu” konulu panelde 

sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Vakıf yöneticilerine bana yapmış oldukları 

oldukça anlamlı davet için yürekten teşekkür ediyorum. 

 
Değerlerimizi anarken 

Ahmet Mithat Berberoğlu’nu da, Özker Hoca’yı da Naci Talat’ı da çok özlüyoruz. Elbette 

bu özlem sadece geçmişte yaşanmış acı tatlı anılardan kaynaklanmıyor. Onları çok 

özlüyoruz çünkü onlar bizi biz yapan değerlerimizdir. Yaşamı, mücadeleyi, geleceği, 

ahlakı, dürüstlüğü, insanlığı, örgütlülüğü, bilinçli yaşamı ve burada sayamayacağım 

daha pek çok değeri onlardan öğrendik.  

Onları çok özlüyoruz ve bu bizi asla muhafazakarlığa, geçmişe duyulan bir özleme 

mahkum etmiyor. Onlar esasen bize geleceğe nasıl bakacağımızı öğrettiler. Bugün 

geçmişi irdelemek ve daha iyi öğrenmek için bir araya geldik. “Geleceğe nasıl daha 

sağlıklı bir zeminde yürüyebiliriz?” diye atıyor yüreklerimiz. Yeni nesillerin eski bilgileri 

doğru şekilde öğrenebilmeleri için sağlıklı zeminler yaratmayı deniyoruz. Her geçen 

günle birlikte Kıbrıs’ın kaderine daha fazla etki edebilecek düzeylere ulaşan Kıbrıs Türk 

Solu’nun daha fazla icraatlar yaparak Kıbrıs Türkü’nün daha mutlu ve refah içinde 

yaşayabilmesine katkısı olsun diye bu duygularımızı paylaşıyoruz.1  

                                                 
1 Solun yöntemlerini tartıştığı bir yazısında Nazım Beratlı, evrenin sürekli bir değişim içinde olduğunu 
bilmenin ve evrende her şeyin hiç durmadan devam eden bir sürecin o andaki halinden başka bir şey 
olmadığının farkında olmanın önemi üzerinde duruyor. İlericiliğin tanımı gereği geleceğe yönelmenin 
önemine atıfta bulunurken aynı zamanda Nazım Beratlı’nın vurguladığı gibi, “... Doğum anının, ölümün 
başlangıç noktası olduğunun bilincinde bulunmak ve birikim olmadan değişim olamayacağının ayırtında 
olmak” gerekiyor. Devamla Nazım Beratlı diyor ki, “Evrene ve topluma bu ilkelerden oluşan bir metot ile 
bakmayı ve öyle yorumlamayı tabiat haline getirmiş olmak: Solcu, ilerici, şu, bu olmanın kriteri, budur. 
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Bu bağlamda, eğer birileri kaybettiğimiz değerlerimize layık olabilmenin kriterini onların 

aktif siyasete katkı koydukları dönemlerde ortaya koydukları düşünceleri ve kullandıkları 

yöntemleri bire bir tekrarlamak şeklinde algılıyorsa, büyük bir yanılgıya kendilerini 

hapsetmişler demektir. Ne Naci Talat’ı anlayabildiler, ne de Özker Hoca’yı... Onların 

isimlerini günlük siyasette yıkıcı bir silaha dönüştürmeye çalışanların yarattığı etkiyle 

ölümünün ikinci yılında Özker Hoca’yı anarken, demokrasi mücadelesini birlikte 

yürüttüğü arkadaşlarının bir çoğunun hala hayatta olduğuna ve toplumumuz için en az 

Özker Hoca kadar alın teri akıttıklarına, akıtmaya da devam ettiklerine özellikle vurgu 

yapma ihtiyacı hissettiğimi hatırlıyorum. Özker Özgür’ün CTP’yi eleştirdiği dönemler de 

oldu. “Beni özüm döver”2 duygusunu yaratıyordu Özker Özgür’ün eleştirileri ve bu 

nedenle oldukça da anlamlıydı. Ne var ki, öldükten sonra bilinçli ve organize bir şekilde 

onun adını kullanarak onu var eden partiye saldırmak bambaşka bir niyet içerir ve bu 

yıkıcı niyeti benimsemediğimizi toplumumuzla değişik ortamlarda paylaşmaya özen 

gösterdik. Aynı hassasiyeti Naci Talat konusunda da yaşıyoruz. İğneyle kuyu kazarak bir 

tarih yazmak öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değildir. Günlük siyaset içinde veya kişisel 

çıkar ve hırsların etkisinde kalarak zor koşullarda oluşan bazı değerlerin bozuk para gibi 

harcanmasını onaylamıyoruz. 

 
Naci Talat ve Özker Özgür’ü nasıl anmalıyız? 

Naci Talat’ı 26 Haziran 1991’de, Özker Hoca’yı ise 22 Kasım 2005’te kaybettik. Naci 

Talat arkasında net bir tablo bırakmıştı. Naci Talat Vakfı’nın her açıklamasında, Naci 

Talat’ın CTP’ye kuruluşundan itibaren ölümüne kadar yaklaşık 20 yıl süreyle damgasını 

vurduğu özellikle vurgulanıyor. Ancak Özker Hoca’nın arkasında bıraktığı tablo sadece 

CTP’deki tecrübeleri ile sınırlı değildir. Tüm yaşamını, çalkantılarını, günahlarını ve 

sevaplarını damıtıp partiler paradigmasını da aşarak geniş bir çerçeveden onu 

değerlendirmek daha doğru olacaktır. Özker Özgür, bize göre barıştır; iki toplum 

arasında etkileşim demektir, diyalog demektir. Şu da bir gerçek ki Naci Talat’ın çok 

büyük katkılarıyla öğretmen Özker Özgür’ün yolu CTP ile kesişti ve O, CTP çatısı altında 
                                                                                                                                                              
Metot, budur çünkü”. Daha fazla bilgi için bkz. Nazım Beratlı, “Kıbrıs Solunun Geçmişine Kısa Bir Bakış ve 
Bugüne Bir Eleştiri”, Kıbrıs Yazıları, No. 1, (Kış 2006), s. 55-60. 
2 Başaran Düzgün bu özlü sözü, bir Azeri türküsünden nakletmişti bir yazısında. Öykü şöyleydi: Altını 
demir ile döverler ses çıkmaz ama demiri demir ile döverler niye bu kadar ses çıkar? Demir yanıt vermiş, 
“Çünkü beni özüm döver...”. Bkz. Başaran Düzgün, “Özüm Döver”, Kıbrıs Gazetesi, 10 Haziran 2004. 
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yürütülen kolektif bir mücadeleye yaptığı katkılar sebebiyle bugün hala bütün Kıbrıs’ın 

Özker Hocası olarak anılıyor. O halde, tablo ne kadar karmaşık olursa olsun, ölümüyle 

birlikte Özker Hoca’nın mümkün olduğunca nesnel bir tarih algılamasıyla 

değerlendirilmesi ve onunla ilgili konuların gelecek nesillere ortaya çıkan somut ürünler 

ve katkılar üzerinden yapılacak tartışmalarla aktarılması mantıklı olacaktır.3  

Varmak istediğim esas nokta şu ki, bazılarını kaybettiğimiz ve tecrübelerinden dersler 

çıkarmaya çalıştığımız ama büyük çoğunluğu hala aramızda olan bir grup yiğit insan, 

gün oldu birlikte en büyük zorluklara göğüs gerdiler, gün oldu belirli noktalarda farklı 

düşündüler, farklılaştılar... Ancak birlikte, bir geleneğin de tohumlarını attılar. En 

önemlisi, bizlere sevgi kültürünü aşıladılar! Dayanışmanın en güzel örneklerini 

sergilediler.4 Siyasette karşı karşıya geldikleri de oldu. Herkesin dersler çıkarabileceği iyi 

ve kötü tecrübeleri Kıbrıs Türk Solu biriktirmiş bulunuyor. Önemli olan bu tecrübeleri 

toplumsal faydaya dönüştürebilmektir. Yaratılan değerlerin geleceğe taşınması 

noktasında eğer Naci Talat’ı, Özker Özgür’ü ve diğer kaybettiğimiz değerlerimizi anmayı 

bir araç olarak benimsemişsek, ki öyle görünüyor, bu noktada bizim bakış açımız ne 

olmalıdır? Bir adım ötesinde putlaştırmanın olduğu bireye abartılı bir saygı ve onu aşırı 

bir yüceltme psikolojisi sağlıklı ve ilerici bir tarz değildir. Özker Özgür, CTP’nin genel 

başkanlığını yürütürken bir “kahraman”dı. Soğuk savaş dönemindeki tüm kahramanlar 

gibi ne yaptığından bağımsız olarak O da güçlüyken desteklendi, zayıf olduğunda terk 

edildi. Naci Talat soğuk savaş döneminde her iki kutuptaki totaliter anlayışlara eleştirel 

de bakabilen birisiydi.5 Her iki liderin birlikte temsil ettikleri siyasi anlayış, “Özgür bir 

toplum kahramanlarla var olamaz”6 noktasını içermektedir. Bu nedenle kaybettiklerimizi 

saygıyla anarken bir kahramanlık kültürü yaratmak için değil onların eksik bıraktığı 

noktaları geliştirmek için bunu denemeliyiz. Onların ürettiği değerleri daha güçlü kılmayı 

hedeflemeliyiz. Bunu yaparken toplumdaki tüm kesimlerin sahiplenecekleri ve 

                                                 
3 Bu konuda özellikle İsmail Kemal’e, babamın ölümünden hemen önce ve hemen sonra yazdığı yazılarla 
yaptığı katkılardan ötürü teşekkür ederim. Her iki yazının da zamanlamaları sorgulanabilir ancak Özker 
Özgür’ü ve Naci Talat’ı gerçekten tartışan, karşılaştıran ve kendi düşünceleri ışığında katkısını koyarak 
belli düşünceleri tetiklemeyi başaran ve bu yönüyle öğretici de olan ender yazarlardan birisi oldu İsmail 
Kemal. 
4 Bu noktada insan Naci Talat’ın “Birbirimizi sokakta bulmadık” şiarını hatırlamadan edemiyor. 
5 Bir başka deyişle, Naci Talat, durağan düşünce biçimini sorgulayan veya yerleşmiş ezberlerin dışında 
konuşan birisiydi.  
6 Daha fazla bilgi için bkz. Gündüz Vassaf, “Kahramanlar Totaliterdir”, Cehenneme Övgü, İstanbul, 
İletişim Yayınları, s. 73-85. 
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etkilenecekleri, bilimsel çalışmayı esas alan, küresel süreçleri ve değişik alanlarda 

yaşanan yenilikleri dikkate değer bulan ve bilgi temelli toplumu var etmeye odaklanmış 

süreçler tasarlamak önemli bir araç olacaktır bizler için.  

Sanırım yakın geçmişte CTP Merkez Yönetim Kurulu’nun Özker Özgür’ün partiden 

ihracına ilişkin kararı oy birliğiyle iptal etmesi, daha sağlıklı bir zeminde bu çalışmaları 

yürütme imkanını doğurmuştur. Artık kahramanlar dönemi kapanmış, topluma somut 

katkıların yapılacağı ve işbirliklerinin gündeme geleceği bir döneme girilmiştir. 

 
CTP’de Özker Özgür – Naci Talat Dönemi 

CTP’de Özker Özgür - Naci Talat dönemini incelerken, henüz parti kurulmadan önce bu 

geleneğin tohumlarının ekilmiş olduğu üzerinde durmakta fayda vardır. Sömürge 

yönetimine karşı bağımsızlığı kimlerin savunduğunu iyi bilmek gerekiyor. En zor 

koşullarda hangi Kıbrıslı Türkler emekten ve barıştan yana bir tavır geliştirmişlerdi 1960lı 

yıllarda? Adaletli ve dürüst bir yönetimi kimler hedeflemişti? Usulsüzlüklerin, 

yolsuzlukların, hırsızlıkların düşmanı kimlerdi? Hangi aydın Kıbrıslı Türkler sürekli olarak 

yapıcı fikirler üretmeye hep özen gösterdiler tarihimizde? Kimler sadece eleştirmenin 

yeterli olamayacağını, bilinçli bir tarzla eleştiri noktalarında alternatifleri masaya 

yatırmanın gerekliliğini ön plana çıkarmıştı? Her zaman demokrasiyi savunan çizgiyi 

toplumumuzda kimler yılmadan savunabildiler son 50-60 yıldır? Kimler Enosis ve 

Taksim’e bayrak açtılar? Kimler Rum – Türk ayırmadan bölücülüğe ve halkların insanca 

yaşamasına engel olan tüm kesimlere eleştiriler yöneltme cesaretini gösterebildiler?7  

Bu soruların cevapları bize CTP geleneğine ve Kıbrıs Türk Solu’na ilişkin ciddi ipuçları 

veriyor. Ahmet Mithat Berberoğlu arkadaşlarıyla birlikte 1970’te Kıbrıslı Türklerin ilk 

siyasi partisini kurarken gücünü bu çizgiden alıyordu. Bu nedenledir ki, en zor şartlarda 

insanca olanı ve insana dair olanı muhalif bir anlayışla toplumsal yaşamamıza yansıtan 

değerli bir aydın olarak tarihe geçti Ahmet Mithat Berberoğlu...  

Kıbrıs’ta solun milliyetçi saldırılar neticesinde gerçek anlamda bölünmesinin 

enternasyonal düzeyde yürütülen sol mücadelenin gerisinde kalması ve dolaylı olarak 

                                                 
7 Bu soruların cevapları için bkz. Cumhuriyet, Tözer Karafistan (der.), Ateş Matbaacılık, (tarih 
belirtilmemiştir) ve bkz. Salih Öztoprak, Kıbrıs’ta Hasıraltı Belgeler 1925-1975, Lefkoşa, Yazır 
Matbaacılık, 2006, passim. 
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sol çizgiden sapması şeklinde algılanabileceği bir dönemde Özker Özgür CTP’nin genel 

başkanlığını yürüttü. Bugünün nasıl kendine özgü zorlukları varsa, o günün koşullarında 

temel zorluk bu noktada sağlam ve dış saldırıları püskürtebilecek bir yönetim tarzı 

geliştirebilmekti. O günün koşullarında müthiş zorluklarına ve tüm anti-demokratik 

uygulamalara rağmen bu noktada direnen partisinin sözcülüğünü üstlenerek büyük bir 

cesaret örneği sergiledi Özker Hoca.8 Bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve tam bir 

görev adamı olmasının da bir sonucu olarak partisinin o dönemdeki ideolojik kimliği, 

onun adıyla özdeşleşti. Dolayısı ile bir sentez olarak da nitelendirilebilecek bu 

gelenekteki mihenk taşlarından bir tanesi enternasyonal sol ve Kıbrıs solu öğretileri oldu; 

Özker Özgür de bunun önemli bir parçası sayıldı.9 

Belki de en önemli katkıyı yaparak, Naci Talat, CTP geleneğinin gerçek bir siyasi partiye 

dönüşmesi için ömrünü harcadı. Bu hareketin merkezinde her zaman Kıbrıs Türkü için, 

Kıbrıs Türkü’nün bağrından çıkarak ve demokratik enstrümanları en iyi şekilde 

kullanarak gerçekçi bir zeminde siyaset yapmak varsa, burada Naci Talat’ın katkıları 

yadsınamazdır... 

Şurası bir gerçek ki bugün hala onları “değerlerimiz” olarak birlikte anıyoruz. Özellikle 

Naci Talat ve Özker Özgür’den bir tanesinin eksik bırakıldığı ortamlarda içten içe 

rahatsızlıklar yaşıyoruz ve bunu topluma anlatmakta zorlanıyoruz. Naci Talat gibi 

toplumsal alanda lider özellikleriyle ön plana çıkan yeteneklere, Özker Özgür gibi somut 

düşünen ve gözünü budaktan sakınmayarak kararları uygulayabilen yöneticilere 

toplumumuz hak ettikleri değeri veriyor ve onları her fırsatta saygıyla ve birlikte anıyor. 

Onları örnek alışımızın ve gelecek nesillere anlatma ihtiyacı hissedişimizin temelinde de 

                                                 
8 Söz konusu dönemde yaşanan anti-demokratik müdahaleler ve uygulamalar için bkz. Özker Özgür, 
Kıbrıs’ta Demokrasi Bunalımları, Lefkoşa, Ateş Matbaacılık, 2005, passim. 
9 Özker Özgür’ün ölümünden sonra kaleme aldığı bir yazısında İsmail Kemal eleştirel bir gözle bu siyasi 
çizgiyi irdeliyor. Yazısının bir paragrafında Özker Hoca’nın siyasi çizgisini şöyle özetliyordu: “Özker 
Hoca’nın çizgisi neydi? Bu çizgi, 60’lı yıllarda, Türkiye’de yüksek öğrenimde olan Kıbrıslı Türk solcu 
gençler arasında gelişen, bizim yetmişli ve seksenli yıllarda savunduğumuz, günümüzde taraftarı çok 
azalan bir görüştür. Bu görüş şöyle özetlenebilir: Dünya komünist hareketinin merkezi Moskova’dır. 
Moskova, her ülkede bir komünist partiyi resmi olarak tanır. Her ülkede solcular Moskova’nın tanıdığı 
partinin emrinde olmalıdır. Moskova Kıbrıs’ta resmi olarak AKEL’i tanır. Demek ki, Kıbrıslı Türk solcuların 
görevi AKEL’e itaat etmektir. Onun politikalarını hayata geçirmektir. İşçi sınıfının partisi AKEL’dir. Kıbrıs’ta 
siyasi merkez odur. Moskova merkez olmaktan çıktıktan sonra da bazıları AKEL konusundaki bu 
yaklaşımı sürdürdüler. Özker Hoca bu ekolün başlıca ismiydi”. Bkz. İsmail Kemal, “Değerlendirme”, 
Londra Gazete, 1 Aralık 2005. 
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bu yatıyor.10 Özker Özgür’ün ölümünün ardından yaşadığımız süreçte toplumumuzun 

ona gösterdiği ilgi Naci Talat’ın da daha fazla hatırlanması gereğini gündeme getirmedi 

mi? Bu da aslında onların ayrılamaz bağlarının ve toplumda yarattıkları ortak sinerjinin 

bir göstergesi bana kalırsa... 

Özker Hoca bir yazısında şöyle diyor:  

“1968'den beridir, yani yirmi iki yıldır Naci ile tanışıyoruz. Kişisel, ailesel ve 
partisel dostluğumuz yıllar birbirine eklendikçe pekişti. Konulara farklı yaklaşımlar 
içinde olduğumuzda bile karşılıklı sevgi ve saygı hep ağır bastı”.11 

Özker Hoca gerçekten de karşılıklı sevgi ve saygıyı önemsiyordu. Kişilik özellikleri 

elverdiğince bunu etrafındakilere de hissettiriyordu. Ölümüne kadar bu konuda da tutarlı 

çizgisinden ödün vermedi. Ne var ki, Özker Hoca, bu yazısında, tarihe bir de not 

düşüyordu aslında... “Konulara farklı yaklaşımlar içinde olduğumuzda bile” derken, 

Naci Talat ile farklılıklarına üstü kapalı atıfta bulunuyordu. Özker Özgür’ün çeşitli defalar, 

“Naci ile her konuda anlaşamazdık. Ancak birbirimizi tamamlayarak çalışıyor, 
emekçilerin ve toplumumuzun önünü açmaya çalışıyorduk”12  dediğini biliyoruz. 

Kendi biçemiyle, “Naci hayatta iken rejim aramızı açmak için çok uğraşmıştı”13  

şeklinde görüşler ifade ettiğini de biliyoruz. CTP ile yollarının ayrıldığı dönemde 

kendisine sormuştum; “Naci Talat yukarılardan bir yerlerden, bize bakarken, gözleri 

gülüyor mu?”. O da şöyle cevap vermişti: “Naci Talat, yukarıdan bir yerlerden, bize 
bakarken, gözleri gülmüyor. Üzülüyor. Neden her biriniz bir taraflara savruldunuz 
diye soruyor. Paylaşamadığınız nedir diyor.”14 

 
 

                                                 
10 Hangi partiyi destekliyor olursa olsun, Kıbrıslı Türk gençlerin kendilerini ifade ederken Naci Talat ve 
Özker Özgür’e vurgu yapmaları manidardır. Ortam Gazetesi’nde yazıları çıkan İbrahim Unvan, bir 
yazısında Kıbrıslı Türk ilericileri tanımlarken şöyle diyor: “Biz, Naci Talat’ız. Ömrünün inandıkları uğruna 
verilen mücadeleyle anlam kazanacağına inananlarız. Biz, Özker Özgür’üz. Ne kadar uğraşsalar da bu 
yurdu sevmekten vazgeçemeyen, bu yurttan kopamayanlarız”. Bkz. İbrahim Unvan, Biz Kimiz, 2 Şubat 
2008, http://geleceknotlari.blogspot.com/, 25.02.08.     
11 Bkz. Özker Özgür, a.g.e., s. 247. 
12 Bkz. Birikim Özgür, CTP Tarihiyle İlgili Bir Yazı III, 14 Ağustos 2002, 
http://www.hamamboculeri.org/authors/brk/brk7_14_2002.html, 24.02.08.  
13 a.g.y. 
14 a.g.y. 
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Özker Özgür ile Naci Talat’ın benzerlikleri ve farklılıkları 

Özker Özgür ile Naci Talat’ın benzerliklerini ve farklılıklarını tartışırken 1) Birlikte 

yönettikleri CTP içindeki pozisyonlarını; 2) Kişiliklerinden kaynaklanan farklılıkları; ve 

elbette en önemlisi 3) Siyasi yaklaşımlarında ve yorumlarındaki farklılıkları incelemek 

gerekiyor. 

Altını çizmek gerekir; CTP tarihini ve iki liderin katkılarını indirgemeci bir üslupla ele 

almak ve birkaç cümleyle özetlemeye çalışmak çok yanlış olur. Bu konuda en kısa 

zamanda derinlemesine görüşme yöntemiyle bu tarihi yaşamış insanlardan bilgiler 

almak ve bilimsel bir zeminde tüm değişkenleri masaya yatırmak yerinde olacaktır. Bu 

gece belki de bir ilk adımdır. Hırsla değil bilimsel bir zeminde bu çalışmayı yapmak 

büyük önem taşıyor. Federal çözümü, AKEL’in ve CTP’nin bu noktadaki tecrübelerini ve 

birbirlerine etkilerini, 1979’u, 1986 Perez De Cuellar belgesi ile başlayan tartışmaları, 

1985 sonrası CTP içinde yaşanan gelişmeleri ve üstü kapalı bir kamplaşmanın gündeme 

gelişini, bunun AKEL ve AKEL ile ilişkiler üzerindeki etkilerini, 1989’u yani Bulgaristan 

olaylarını; tüm bunları dikkatlice inceleyip sentezlemek gerekiyor. Yeni nesiller 

açısından, bu bilimsel çalışma yapılmadan en yakınında olduğumuz büyüklerimizden 

daha fazla etkilenerek, dolayısı ile bazı noktaları doğal olarak eksik bırakarak, üç beş 

cümleyle “Naci Talat ile Özker Özgür’ün benzerlikleri ve farklılıkları şunlardır” demek son 

derece eksik ve belki de yanlış olacaktır. Yine de bu panelde, belki de kendi kendimi 

eleştirir pozisyona da düşerek, bilimsel bir çalışma yapmadan, sadece kendi 

süzgecimden geçirdiğim bugün itibarıyla oluşan bazı düşüncelerimi paylaşmakta fayda 

görüyorum. 

 
Parti içindeki pozisyonları 

Görev ve sorumlulukları dikkate alınınca, Naci Talat’ın daha özgür düşünme ve ilerici 

kampa ilişkin eleştirel düşüncelerini daha özgür bir şekilde ifade etme imkanına sahip 

olması iki siyasi lideri aynı gelenek içinde farklı kimliklerle ele almamızın zeminini 

oluşturuyor. Naci Talat, genel sekreterdi ve örgütle iç içeydi; toplumdaki tüm kesimlerle 

etkileşimi daha fazlaydı ve teknik bir katkının çok ötesinde, parti ile toplumun 

kucaklaşmasında aktif bir rol üstlenebiliyordu. Özker Hoca ise partinin bir diğer ihtiyacı 

olan ilkelere dayandırarak ve parti organlarının aldığı kararlar, yaptığı saptamalar ve 
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ürettiği stratejiler doğrultusunda teknik katkısını özverili bir şekilde yapıyordu. Bir 

anlamda üstlendikleri görevlerle Özker Özgür parti yönetiminin ilkelerini ve bütünlüğünü, 

Naci Talat ise toplumla ve örgütle olan bağlarını temsil ediyordu.15 Bir diğer önemli nokta 

ise solun tanımında ve yöntemlerinde gizlidir: “Her şey içinde kendi karşıtını barındırır”. 

Partideki geçmişleri ne olursa olsun, “Naci Talat – Özker Özgür Dönemi” dediğiniz vakit, 

hele bir de birisinin partinin genel sekreteri diğerinin de genel başkanı olduğu bir zaman 

aralığında, solun tanımı gereği o dinamizm içerisinde elbette ki birbirlerinden farklı 

olduklarına ilişkin pek çok tecrübe gündeme gelecekti. Tıpkı bugün Mehmet Ali Talat ile 

Ferdi Sabit Soyer’in olası farklılıklarının veya Ferdi Sabit Soyer ile Ömer Kalyoncu’nun 

olası değişik yönlerinin Kıbrıs Türk Solu’na katacağı dinamizm gibi... Özker Özgür – Naci 

Talat döneminden gerekli dersleri çıkaranlar veya solun yöntemlerini iyice 

özümseyenler, bu tip dinamizmlerin getireceği üretkenlikten müthiş zevk alırlar. Diğerleri 

ise bir hareketi esasen durağanlığın mahvedeceğini hiç idrak edemeden, en üst 

düzeydeki yöneticiler arasındaki farklılıklardan doğacak tartışma ortamlarının zarar 

getireceğini hesaplayıp bundan medet umarlar.    

 
Kişilikleri  

İki liderin kişiliklerinde muhakkak ki ciddi farklılıklar hemen göze çarpıyor. Naci Amca’nın 

çocukla çocuk, büyükle büyük hallerini bizzat yaşamış bir insan olarak ona olan sevgimi 

ve özlemimi doğrudan bununla bağdaştırabiliyorum. O’nun herkesle diyalog kurabilecek 

denli çok yönlü oluşu ve her konuda ifade edebileceği etkileyici bir düşünceye sahip 

oluşu, kültürlülüğü ve hayatı siyasetten ibaret görmeyen kişilik yapısı nedeniyle kısacık 

ömrünü dolu dolu yaşamış olduğunu biliyoruz. Özker Hoca hayatı oldukça farklı 

algılayan birisiydi. Az ve öz konuşan, çok okuyan ve bu kimliğiyle bilinmekten de zevk 

alan, zaman zaman içine kapanık, duygularını çok belli etmemeye çalışan, kişisel 

bütünlüğü ön planda tutan, insanlarla düzeyli bir muhabbet kurmayı tercih eden, 

ürettikleriyle ve ilkeleriyle var olmayı seven bir kişilik yapısına sahipti. Naci Talat’ın renkli 

                                                 
15 Mehmet Ali Talat, “Naci, CTP için nedir?” sorusuna şöyle yanıt veriyor: “Naci, CTP için en büyük 
avantajdı. En güzel yanlarından biri, en zor koşullarda, seçimlerin parti açısından en olumsuz 
sonuçlarında bile halka küsmemesi, önce kendimizi eleştirmemizi istemesiydi. Partinin belki ideologu 
değildi. Ancak parti politikalarının şekillenmesinde tarihi katkıları olmuştur”. Bkz. Hasan Hastürer, “Naci 
Talat Usar”, Kıbrıs Gazetesi, 27 Haziran 2004.  
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ve çok yönlü kişiliğine inat Özker Hoca ciddi bir yaşam tarzına sahipti; kuralcıydı, bazen 

inatçıydı ama çoğu zaman makuldü. 

 
Siyasi yaklaşımları 

İkisi de benzer yollardan geçtiler siyasi hayatları boyunca. Hatta diyebiliriz ki bugün 

algıladığımızın aksine belli bir dönemde Naci Talat, Kıbrıs Solu konusunda Özker Özgür 

ile özdeşleşmiş birtakım noktalara ondan daha fazla inandı ve baş koydu.16  

Özker Hoca tam bir soğuk savaş dönemi politikacısıydı. 20 yıl CTP’nin genel 

başkanlığını yürüttü. Her ne kadar bugün böylesine uzun süreler bir insanın bu gibi 

görevleri üstlenmesini sağlıklı bulmuyorsak da, CTP kadroları o dönemde onun gibi bir 

başkana ihtiyaç olduğunu düşünüyor ve ona sonsuz bir güven duyuyordu. Nasıl ki 

bugün 1990 sonrası gelişen küresel sisteme kendini uyarlayabilen liderlere ihtiyacımız 

olduğunu ısrarla vurguluyorsak, o gün için de soğuk savaş dönemi politikalarını iyi 

okuyabilen ve gerek toplumuna gerekse sola gerçek anlamda hizmet edebilecek 

liderlere ihtiyaç vardı.  

İçini doldurmak açısından kısaca bahsetmekte fayda görüyorum. Nedir bu soğuk savaş 

döneminden17 kastedilen ve biz Kıbrıs’ta bunu nasıl yaşadık? 

Komünizm düşmanlığı hakimdi hayata. Komünizmle aynı kefeye konan eşitlik ve benzeri 

düşünceleri savunmak vatan hainliği anlamına geliyordu ve günahtı. Dünyada, batı ve 

doğu blokları arasında silah üstünlüğünü ele geçirme çekişmesi yaşanıyordu. Ekonomik, 

siyasal, kültürel ve ideolojik alanlardaki çekişmeler Kıbrıs’ta da hissediliyordu. Her iki 

kampın kendi rejimlerini öven, rakibini ise eleştiren propaganda kampanyaları hakimdi 

                                                 
16 İsmail Kemal Naci Talat’ın bu konuda yaşadığı süreci şöyle açıklıyor: “Naci Talat ve arkadaşları, Türkiye 
ve dünyadaki 1968 gençlik hareketinin etkisi altında Kıbrıs’ta örgütlenme çalışmalarına başladı. Ancak, 
Sovyetler Birliği’nin ‘tek ülke, tek parti’ politikasının etkisi altında, ideolojik nedenlerle, kendi boyunlarına 
uzaktan kumanda ilmiğini geçirdiler. Kıbrıs Türkünün gerçeklerinden habersiz, Kıbrıs Türkünün çıkarlarını 
gözetmeyen bir ‘merkezle’ çalışmaya çalıştılar. Bu süreç hep sorunlar yarattı. Kendi insanı ile çelişen 
politikaların savunulmasına yol açtı. Kitleselleşmeyi engelledi. Naci Talat, süreç içinde, kuyrukçulukla bir 
yere varılamayacağını anlamaya başladı. Bu sonuca büyük oranda el yordamı ile, pratikte başı çarparak, 
kişisel sürtüşmeler de dahil başka birçok faktörün etkisi altında vardı. Partiye kendinin getirdiği ... güçlerle 
mücadele içinde bazı gerçekleri gördü. Kendini savunmaya çalıştı ve sesini yükseltti”. Daha fazla bilgi için 
bkz. İsmail Kemal, “Madalya”, Londra Gazete, 28 Temmuz 2005  
17 Soğuk Savaş, Oxford sözlüğünde, “Sovyet Bloğu ülkeleri ile Batılı güçler arasında 1945'den 1990'a 
kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginlik” şeklinde açıklanıyor. Bkz. Oxford Dictionary 
of English 2e, Cold War maddesi, Oxford University Press, 2003.   
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dünya siyasetine ve Kıbrıs siyasetine. Acımasız yöntemlerle dünyamız ikiye bölünmüştü 

adeta. Kültürel ve ideolojik önlemler alıyordu her iki taraf da... İnsanlar fişleniyor, hapse 

atılıyordu. CTP kadroları, o dönemde açık açık emperyalizme karşı sosyal adalet ve 

eşitlik mücadelesinde bir nefer olmayı stratejik olarak benimsemişti. Karşı tarafın 

saldırıları Kıbrıs şartlarında doğal olarak milliyetçilikten besleniyordu. Rumcu ve vatan 

hainiydi CTPliler. CTP kadroları, egemen ideolojinin batı değil doğu bloğunun ideolojisi 

olması gerektiğine inanıyorlardı. CTP, bu mücadelede örneğin Toplumcu Kurtuluş Partisi 

gibi hem nala hem mıha vurmak derdine değildi. CTP, basbayağı taraftı ve elini taşın 

altına koyuyordu. Kıbrıs bağlamındaki etnik farklılıkların sol bloğun mücadelesine karşı 

kullanılmasına aldırmadan CTP’nin dünyadaki sol mücadeleyle paralel bir mücadele 

yürütmesi ideallere ulaşmak açısından elzemdi. CTP tüm olumsuz koşullara rağmen o 

dönemde dünyanın algıladığı anlamıyla “gerçek” sol çizgiye hiç ihanet etmeden 

mücadelesini sürdürdü ve hem Özker Özgür hem de Naci Talat en önde olmanın tüm 

risklerini birlikte göğüslediler. 

Naci Talat’ı Özker Özgür’den ve hatta daha doğrusu o dönemde partide hakim olan 

anlayıştan ayıran en temel özelliği, yerel düzeyde hangi bağlamda, hangi özelliklere 

sahip bir toplum içinde siyaset yapıyor olduğumuzu çok önemsemesiydi. CTP’nin ulusal 

sorun konusunda somut çözümlemeler yaparak tavırlar üretmesini savunuyor ve bunu 

sağcıların saldırılarını savuşturmanın bir yöntemi olarak öngörüyordu. Ülkenin iki 

toplumlu karakteri ve CTP’nin bu toplumlardan biri içinde faaliyet yürüten bir parti 

olduğunun hiç bir zaman hatırdan çıkarılmaması gerektiğine vurgu yapıyordu. Totaliter 

yapıyı eleştiriyor, “sağlıklı güçler” ve “sağlıksız güçler” diye kendi insanımızı bölmenin ve 

kan kaybetmenin zararlarına işaret ediyordu.18  

Günün sonunda CTP soğuk savaş döneminde önemli bir sınav verdi. Sempatizanları hor 

görüldü, işsiz bırakıldı ve her türlü baskıyla karşı karşıya kaldı. Diğer taraftan sırf CTP 

enternasyonal bir çizgiyi benimsedi diye CTP’den kopanlar, o dönemde 

mükafatlandırıldılar ve aileleriyle birlikte rahat bir yaşam sürdüler. Tüm bu zorluklara 

rağmen o dönemde CTP işçi sınıfının öncülüğünde barıştan ve halktan yana 

mücadelesinden zerre kadar ödün vermeden yoluna devam etti. O dönemde de Kıbrıs 

siyasetine damgasını vurdu. Özellikle 1974 sonrası gelişen süreçte Kıbrıslı Türklerin 

                                                 
18 Bkz. İsmail Kemal, “Madalya”, Londra Gazete, 28 Temmuz 2005. 
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dünyadaki sistemin bir yansıması sayılabilecek iki kutuplu bir siyasi yapıya sahip 

olabilmesine katkı koydu. Toplumuna demokratikleşme ve varolma mücadelesinde bana 

göre en büyük katkıyı yaptı. En büyük katkı gerçekten de buydu çünkü sağ bloğa yakın 

partilere mensup siyasetçiler ve sol bloğu sonradan terk edenler bir elleri yağda bir elleri 

balda sırtlarını emperyalizme dayayarak günlerini gün ettiler, Kıbrıslı Türklerin belki de 

30 yılını çaldılar ve üstelik bunu demokratik olmayan bir rejimin kendilerine bahşettiği 

güç ve rahatlığı fırsat bilerek yani yan gelip yatarak yaptılar. Ürettikleri değer ortada; 

neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem!  

CTP soğuk savaş henüz sona ermeden “kedinin kuyruğunda maşrapa olmayalım”19 

diyerek günün gereklerini yerine getirmekten imtina etseydi ne olurdu? O şartlarda sağ 

bloğun saldırıları nedeniyle etnik bölünmüşlüğü olduğu gibi kabullenerek siyaset üretiyor 

olurdu... Bu da CTP’yi oldukça sıradanlaştırırdı.20 Bugünün şartlarına uygun olarak 

CTP’nin yürüttüğü barış ve demokrasi mücadelesi doğrudan Kıbrıslı Türklerin çıkarları 

üzerinden şekilleniyor. O dönemde günün gereklerini yerine getirme noktasında verilmiş 

olan başarılı sınav nedeniyle bugün de CTP’ye barış ve demokrasi mücadelesindeki 

samimiyeti konusunda toplumun güven duyması söz konusu olabiliyor. Bir anlamda, o 

dönemde yaşanan zorluklara karşın verilen mücadele ve dayanışma, bugün bile hala 

daha CTP’nin namusunu temsil ediyor; CTP’yi diğer partilerden ayıran en temel özelliği 

olarak toplum tarafından takdir ediliyor... Özellikle de bu nedenle, o günün koşullarını 

göz ardı ederek bugün yapılan çeşitli değerlendirmeler büyük eksiklikler içeriyor. 
                                                 
19 Nazım Beratlı’nın 1998 yılında Kıbrıslı dergisinde çıkan bir yazısında, Naci Talat’ın “Biz kedinin 
kuyruğundaki maşrapa partisi değiliz” diyerek AKEL’e teslim olmuş solculuk anlayışına karşı CTP içinde 
savaşım verdiğini iddia etmesi üzerine “CTP gerçekten kedinin kuyruğundaki maşrapa mıydı?” sorusunu 
2002 yılında  hem o dönemde genel başkanlığı yürüten Mehmet Ali Talat’a, hem de eski genel başkan 
Özker Özgür’e yöneltmiştim. Mehmet Ali Talat’ın cevabı, “Çok mantıksız bir tartışma. Soğuk savaş 
döneminin koşullarında, o günün ideolojik formasyonu içerisinde, partinin kendi politikalarını belirlerken 
sosyalist sistemle zıtlaşmaya girmemesi gerektiği konusundaki gereksinimleri ifade ederken kullanılan hoş 
bir deyim. Bugünün doğruları o günle çelişebilir ama en genelde aynı dünya görüşüne sahip partilerin 
çelişmemeye çalışması da herhalde en doğru olanıdır. Bunu ne abartmayı ne de küçümsemeyi doğru 
bulmuyorum” şeklinde olurken, Özker Özgür, “Kıbrıs yeniden bütünleştirilecekse yurtseverlerin birliği ve 
dayanışması ile bütünleştirilecektir. Bütünleşme çerçevesi üst düzey anlaşmaları ve BM kararlarıdır. 
Kıbrıslı yurtseverlerin bu çerçevede dayanışması ‘kedinin kuyruğundaki maşrapa’ anlayışı ile ne 
küçümsenebilir ne de engellenebilir. Kıbrıslı yurtseverlerin dayanışmasından rejimin ödü kopar. 
Dayanışmayı engellemek için her yönteme başvurur. Bu tür yakıştırmaları yapanların bugünkü 
konumlarına bakın.” diyerek karşılık vermişti. Daha fazla bilgi için bkz. Birikim Özgür, a.g.y., 24.02.08. 
20 Özker Hoca’nın ölümünün hemen ardından Eşref Çetinel yaptığı bir saptamada, CTP geleneğinin 
kökleşme sürecine atıfta bulunuyordu: “Naci Talat’ın  ‘hemen olmalı, sonuçlanmalı’ tutumunu belirleyen 
siyasi heyecanının aksine Özker Hoca’nın yavaş fakat derinden giden hesaplı politikası tutun  ki yıllarca 
CTP’yi iktidara taşımaya yetmediydi ama kökleştirdiydi”. Bkz. Eşref Çetinel, “Özker Özgür ve Bir Dönem 
(2)”, Halkınsesi Gazetesi, 26 Kasım 2005.   



 12

Örneğin, “AKEL'in şoven politikaları(nı) ... Kıbrıs Türk ilerici hareketine dayatmaya 
çalışması, Kıbrıslı Türk ilericilere çok büyük çileler çektirmiş, CTP'nin gelişmesini, 
büyümesini engellemiş, ertelemiştir. CTP bugün vardığı noktalara çoktan 
varabilirdi”21 şeklindeki düşüncelere katılmak mümkün değildir.22 Önerilen eğer 

CTP’nin dünyadaki sol bloktan kopması ve o günün koşullarında sağ blokla flört ederek 

sistem içinde farklı bir konuma sahip olabilmesi iseydi, bu, bahsi geçen soğuk savaş 

koşullarında asla kabul edilemezdi, gerçekleşmesi de var olan “öteki” kültürü nedeniyle 

imkansız denebilecek denli zordu ve nitekim Özker Özgür’ün başkanlığı döneminde 

CTP’nin yönetim kadroları böyle bir yaklaşım içinde de hiç olmadı. Özker Özgür 

başkanlığı Mehmet Ali Talat’a devrederken ise zaten soğuk savaş çoktan bitmişti ve 

maalesef Özker Hoca dünyanın değiştiğini, yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini 

kabul edemedi; bunu da sanki soğuk savaş devam ediyormuşçasına “yoldan çıkmak” 

gibi algılayarak önü tıkalı bir mücadeleye girişti veya buna yönlendirildi. 23 

Naci Talat’ın o dönemde soldaki egemen anlayışla tam örtüşmese bile savunduğu ve 

kitlelere aşıladığı fikirler sayesinde soğuk savaş bittikten sonra CTP’nin yeni dünya 

düzenine ayak uydurması bazı kesimlere oranla daha kolay gerçekleşti. Naci Talat’ın 

kitlelere aşıladığı fikirler olmasaydı, CTP’nin kendini aşarak yenilenmesi ve 

mücadelesine gücünü artırarak devam edebilmesi belki de hiç mümkün olamayacaktı. 

Bir diğer önemli nokta, güneyde AKEL’in bugünkü şartlarda gerçekleştirilebilir bir çözüm 

ve bir arada yaşama konusunda gerçekçi bir tavır geliştirmesini öneren bazı ilerici 

Kıbrıslı Rumların, “Rotanın değişmesi gerekmektedir” derken Kıbrıslı Türk ilericilerin 

haleti ruhiyesinin daha iyi anlaşılabilmesi için Naci Talat’a referans verebiliyor oluşlarıdır 

                                                 
21 Hasan Hastürer’in CTP ve AKEL’in iyi, verimli ilişikler içinde olmalarının Kıbrıs'ta çözüme çok büyük 
katkı koyacağı düşüncesine vurgu yaptığı bir yazısına, Tahir Seroydaş bir mektupla yanıt verir. Hasan 
Hastürer bu mektubu köşesinde okuyucularıyla paylaşır. Söz konusu yazı için bkz. Hasan Hastürer, “Her 
ülkenin mücadele koşullarını o ülkenin ilericileri tayin eder”, Kıbrıs Gazetesi, 20 Haziran 2005. 
22 O dönemde Kıbrıslı Türk ilericilerin katkılarıyla AKEL’in iki kesimliliği ve Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği 
temelinde federal bir çözümü benimsemiş olduğu da tarihsel bir olgu olarak not edilmelidir.  
23 Eşref Çetinel CTP’nin 1990 sonrasında gerçek bir partiye dönüşebildiğini, Özker Hoca’nın da bu süreçte 
değişimi yakaladığını fakat CTP ile yolları ayrıldıktan sonra tekrar kabuğuna çekildiği yönündeki 
gözlemlerini şöyle aktarıyor: “1993 seçimlerinde CTP ... ilk kez siyasi parti olarak seçimlerden,  DP ile 
koalisyon oluşturma başarısı gösterecek güçte çıktıydı. O başarının anası da ‘Kırmızı’dan Yeşil’e’ dönmesi 
ve seçmene Türkiye ile işbirliği yapma sözünü vermiş olmasıydı. Mesaj tutmuş CTP iktidara taşınmıştı. 
Zannedersem Özker Özgür’ün kendini yenileme konusundaki ilk önemli atılımı da bu olduydu. Fakat CTP 
başkanlığından ayrılmak durumunda kaldıktan sonra bu kez ölene kadar  yine eskiye dönerek kendi 
sloganlarına kapanmış ve  ters bir tutumla gözünün ninnisi olması gereken CTP’ye muhalif tavır 
koymuştu”. Bkz. Çetinel, a.g.y. 
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ve bu da O’nun tarihsel değerini bir kez daha akıllara getirmektedir.24 Özker Hoca da 

1990lı yıllarda defalarca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğini ve tek 

taraflı AB üyeliğinin Kıbrıs’ta çözümü zora sokacağını net bir şekilde ortaya koymuş 

olmasına rağmen ölümünün ardından bu yönü çok az akıllarda kalabilmiştir.25  

Gözlemim ve değerlendirmem odur ki, kavganın, inatlaşmanın, parti içinde iktidarı ele 

geçirme veya koruma anlayışlarının ve kopuşların belli bir dönemde hayata hakim 

olduğu gerçeğini bir tarafa bırakırsak, CTP geleneğine sahip ve o düşünce tarzı ile 

düşünce üretenler arasında bir konsensüs oluşmuştu soğuk savaş sonrasında. Yeni 

nesiller CTP’nin bir dönem, günahlarıyla ve sevaplarıyla “tek ülke, tek halk ve tek parti” 

gerçeğini yaşadığını ama günümüz koşullarında “ortak vatan için ortak mücadele” 

şiarının önem kazandığını görebiliyorlar. Bunun gereği olarak da AKEL’i Kıbrıslı 

Rumların ilerici bir partisi, CTP’yi de Kıbrıslı Türklerin ilerici bir partisi olarak algılamanın 

önemi gündeme geliyor. Aynı şekilde Mehmet Ali Talat’ın Kıbrıslı Türkleri, Dimitris 

Hristofiyas’ın ise Kıbrıslı Rumları temsil ettiği gerçeği üzerinden çözüm için çalışmak 

gerektiği ortaya çıkıyor. Bunda Naci Talat’ın da Özker Özgür’ün de emeği ve göz nuru 

vardır.  

Soğuk savaş koşullarında sırf CTP sol bir parti olmanın gereklerini yerine getiriyor diye 

CTP’yi eleştiren ve CTP’den kopan kesimlerin soğuk savaş bittikten ve CTP hızla 

dünyadaki gelişmelere ayak uydurduktan sonra, özellikle 2000li yıllarda yaşanan 

toplumsal hareketlilik dönemlerinde yeniden “Ben CTP’liyim” diyebilmeleri ve CTP’nin de 

onları kucaklaması son derece olgun ve demokratik bir süreçtir. Ancak “CTP değişti ve 

                                                 
24 Daha fazla bilgi için bkz. Luis İgumenidis, “Kedinin Kuyruğundaki Maşrapa”, Politis, 11 Kasım 2007.  
25 CTP Genel Başkanı iken 1995 yılı sonlarında Fransız Büyükelçisiyle gerçekleştirdiği bir görüşmenin 
ardından TAK’a yaptığı açıklamada Özker Özgür Kıbrıs sorunuyla ilgili partisinin görüşlerini açıklamıştı: 
“Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından bir ortaklık cumhuriyeti olarak kuruldu ve 
1963 yılında Kıbrıslı Rumlar tarafından yıkıldı. Kıbrıslı Rumların idaresindeki Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıslı 
Türklerin dışlanmasıyla birlikte iki toplumlu olma özelliğini kaybetti. Avrupa Birliği (AB) Kıbrıs’ın geleceğini 
Avrupa’da görüyorsa, her şeyden önce Kıbrıs’ta çözümün bulunmasına katkı koymalıdır. Eğer AB 
güneydeki yönetimi bütün Kıbrıs’ın temsilcisi olarak tanırsa, bunun çözüme bir katkısı olmaz. AB, iki 
topluma eşit muamele yapmalıdır. Güney’deki tek taraflı yönetimin bütün Kıbrıs’ı temsil ederek AB 
üyeliğine kavuşması, Kıbrıslı Türklerin tamamen göz ardı edilmesi anlamına gelir”. Kıbrıs Türk Solu’nun 
soğuk savaş sonrası koşullarda geliştirdiği çözüm-odaklı yeni politikalar, 1995 yılında yapılan bu 
açıklamadan da anlaşılacağı üzere oldukça doğru öngörülere dayandırılmış gerçekçi politikalardı. Nitekim 
AB o dönemden başlayarak Kıbrıslı Türk barış yanlılarının yaptığı uyarıları dikkate alamadı ve Kıbrıslı 
Rumların AB üyeliğiyle birlikte Kıbrıs sorunu yeni bir çıkmaza sürüklendi. Kıbrıslı Türk barış yanlıları, 
geçen süre zarfında Özker Özgür’ün 90’lı yılların ortalarında CTP Genel Başkanı olarak ifade ettiği görüşü 
ileriye taşıdı ve bugün bu görüş Kıbrıs Türk liderliğinin temel politikası olarak Kıbrıs Türk halkının büyük 
çoğunluğu tarafından desteklenmekte, dünyada da yankı bulmaktadır. 
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bizim gibi doğru yolu buldu” şeklindeki ifadeler bağlam analizini ihmal eden, bu nedenle 

dönemsel gerçekleri de göz ardı eden oldukça cesur ifadeler olsa gerek... 

Ben, “Keşke Naci Talat bu günleri yaşasaydı ve savunduğu fikirlerin soğuk savaş 

sonrası dönemde geçerlik kazandığını, CTP’yi iktidara taşıdığını görebilseydi” diyorum. 

Naci Amca bu günleri göremedi. Özker Hoca ise bu günleri gördü ancak hayatını 

adadığı ve hayatının yaklaşık son 10 yılında kopuşu yaşadığı bir mücadelenin en önemli 

aşamalarından biri sayılabilecek Mehmet Ali Talat’ın Rauf Denktaş’tan görevi devraldığı 

törene davet dahi edilmedi çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki davet edilse bile oraya 

gelmeyecekti. 26  

 
Sonuç yerine 

Bireyleri aşan katkılarla gündeme gelen sentezin bir geleneğe dönüşmesi elbette ki 

kolay olmadı. Gün oldu, bu sentezin mihenk taşları birbiriyle çarpışarak kıvılcım olup 

parladılar. Bu kıvılcımlar, üretkenliği doğurdu ve CTP geleneği öyle büyüyüp bu günlere 

geldi. Zaman zaman bu gelenekten kopuşları da yaşadık veya bunu körükleyenler 

amaçlarına ulaştılar. Ancak bu gelenek bazı şeyleri zamana bırakmasını da bu süreçte 

öğrendi. Özellikle Özker Özgür’ün ölümünün ardından, iki olgu ön plana çıkarıldı: 

Kadirşinaslık (değerbilirlik) ve hayatını kaybetmiş değerlerimizin eski tecrübelerinden 

                                                 
26 Bu artık hırsla değil sadece ama sadece buruklukla hatırlanabilecek tarihte yerini almış bir konu olarak 
ele alınmalı diye düşünüyorum. CTP Merkez Yönetim Kurulu’nun Özker Özgür’ün parti üyeliğine ilişkin 
aldığı iki karar arasında geçen sürede yaşananlardan da Kıbrıs Türk Solu’nun çok büyük kazançlar elde 
ettiğini düşününce duygusallıkla değil akılla ve sağduyuyla bazı konuları ele almak gerektiğini anlıyoruz 
aslında. Bu durumu dileyenler ideolojik temele dayandırarak açıklamaya da çalışabilirler. Bana göre ise bu 
konu kişisel hatalar ve kırgınlıklarla açıklanabilecek bir konudur. Özker Hoca kendisi de zaman zaman 
ideolojik farklılıkların bulunduğunu, CTP’nin “rejime teslim olduğunu” ifade etmiştir. CTP kadroları da 
Hoca’nın o dönemde ideolojik sapmalar yaşadığını düşünmüş ama bu düşünceyi nadiren kamuoyu ile 
paylaşmıştır. Örneğin 2002 yılında yaşanan bir tartışmada, Özker Hoca’nın “Emperyalizmin soğuk savaş 
dönemindeki söylem olduğuna” dair bir ifadesinden yola çıkarak dönemin CTP Genel Sekreteri Ferdi Sabit 
Soyer, O’nun yanlış ve inkarcı bir politik savrulma yaşadığını iddia ediyordu. Daha fazla bilgi için bkz. 
Hasan Hastürer, “CTP’den Özgür’e yanıt...”, Kıbrıs Gazetesi, 9 Eylül 2002. Yine de O’na hem çok yakın 
ama hem de O’nun öğrettiği tarzla O’nu bile objektif bir gözle değerlendirmeye çalışan bir kişi olarak 
diyorum ki, Hoca’nın 1998 sonrasındaki siyasi tavırları CTP’de yaşadığı olumsuz tecrübelerin yarattığı 
psikoloji ile doğrudan bağlantılıydı. Gerek YBH, BKP ve BDH süreçlerinde gerekse güç birliği kavramı ile 
şekillenen siyasi önermelerinde, yenilmişliğin ve çaresizliğin ezikliğini üzerinden atma ve “Ben bunu hak 
etmedim” duygusunu bu şekilde bastırma çabaları etkili oluyordu. Makul kişiliği ile bilinen Özker Hoca’nın 
“CTP ile bağım kalmadı. Ben CTP’li değilim. CTP ile ilgili konuşmak istemiyorum” şeklinde basına 
yansıyan ifadeleri de oldu. Bkz. Hasan Hastürer, “33 yaşındaki CTP’yi düşünürken”, Kıbrıs Gazetesi, 29 
Aralık 2003. Özker Özgür’ün bu tarz sert ifadelerini isteyen dilediği gibi yorumlayabilir ancak bu tip 
konuşmaları da bana göre olsa olsa ailesinden bile çok sevdiği CTP’den kopuşu yaşadıktan sonraki 
psikolojik durumunu analiz etmek için kullanılabilecek isyan cümleleriydi. 
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dersler çıkarmak... Bağlamdaki olumsuzluklara rağmen bu iki olgu mükemmel bir şekilde 

hayat buldu ve bu da Kıbrıs Türk Solu’nun gelişmesine ve olgunlaşmasına ciddi bir katkı 

oldu. Bu katkı bugün iki liderimizi birlikte anabilmemize olanak yaratan değerli bir 

katkıdır... Gerek Özker Özgür - Naci Talat  sentezi ve bir dönemde CTP’ye birlikte 

damgalarını vurmaları, gerekse bugün bizim onları birlikte anmayı anlamlı buluşumuz ve 

bu sentezi tartışabiliyor oluşumuz iki önemli sonuç doğuruyor:  

Kıbrıs Türk Solu Kıbrıs Türk halkının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında 

başarı çıtasını her geçen günle birlikte artırma misyonuna sahiptir. Bu misyon, soğuk 

savaş döneminden kalma idealist takıntılar ve tıkanıklıklar nedeniyle sekteye 

uğramayacaktır. Çözüm ve barış mücadelesinde kadirşinaslık duygularıyla andığımız  

soğuk savaş döneminde CTP’nin dirayetini temsil eden liderlerimiz güneydeki barış 

yanlıları ile sağlıklı bir diyalog kurabilmemize yardımcı olabilecek saygınlığa Rum 

toplumu içinde de sahiptir. Bu da CTP’nin çözüm ve barış sürecindeki etkisinin artan 

düzeylerde gündeme gelebilmesine vesile olabilecek bir noktadır.  

Naci Talat’ın veya Özker Özgür’ün Kıbrıs Türk Solu’na katkılarını hafife almak ne 

anlama gelecektir? Süreç odaklı ve icraat odaklı çağdaş bir siyasi yaklaşımı yeterince 

özümseyememiş olmakla özdeştir böylesi bir yaklaşım. Kıbrıs Türk Solu’nun, çözüm ve 

barış mücadelesini ve iki toplum arasında yapıcı diyalogu iyiden iyiye ikinci plana 

ittiğinin; özünü inkar noktasına geldiğinin bir göstergesi olacaktır aynı zamanda bu iki 

liderin katkılarını hafife almak. “CTP’de Naci Talat-Özker Özgür Dönemi”ni irdelerken, 

son söz olarak bu saptamayı yapma ihtiyacı duyuyorsak, bunun çıkış noktası, hayatını 

Kıbrıs Türkü’nün mutluluk ve refahına, Kıbrıs’ta çözüm, barış ve demokrasi 

mücadelesine adamış iki liderimizin bir yerlerden bizleri birlikte, kol kola, omuz omuza 

izliyor oluşunu yüreğimizde hissetmemiz27 ve bıraktıkları noktadan sağlıklı bir zeminde 

mücadeleyi geleceğe taşıma arzumuzdur... 

                                                 
27 İnternet müdavimlerinin iyi bildiği ekşi sözlükte Özker Hoca’nın ölümünün hemen ardından onunla ilgili 
yorum yazan bir üye şöyle diyor: “Ölümü Kıbrıs için ve Kıbrıs’ta barışa katkı koyan her birey, kurum, 
kuruluş için çok büyük bir kayıp oldu. Naci Talat’la öte tarafta direnişin tarihini yeniden yazacaktır eminim”. 
Bkz. Ekşi Sözlük, “Özker Özgür”, 23 Kasım 2005, http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=ozker+ozgur, 
25.02.08.  


