
A-Ha (Münür Rahvancýoðlu)

Baraka Kültür Merkezi, eðitim-saðlýk
vb. hizmetlerin özelleþtirilmesini
öngören mevcut sürece karþý mücadele
edeceðini vurguladý.
Yakýn Doðu Üniversitesi yönetimi tarafýn-

dan kandýrýlarak yasa dýþý olduðu halde
"Okul Öncesi Öðretmenliði" bölümüne kayýt
yaptýran öðrenciler, paralarý ile yasa dýþýlýða
alet edildikleri yetmezmiþ gibi, Meclis
önünde 60 gün boyunca eylem yap-
týrýlarak özelleþtirme
sürecine paravan
yapýldýlar. 
YDÜ yönetimi özel

bir üniversite iþlettiði
ve eðitim bütçesinden
devlet okullarýndan kat
kat fazla teþvik/yardým
almakta olduðu halde
bununla yetinmedi.
YDÜ, "Okul Öncesi"
adý altýnda, zorunlu
eðitim kapsamýna giren
bir yaþ grubunu eðit-
mek üzere "öðretmen-
lik" bölümü açtý. Yasal
olarak bu bölümü tanýmasý
mümkün olmayan hükümet, YDÜ yöneti-
mi ile uzlaþmanýn yollarýný arayadursun,
YDÜ yönetimi sözde bölümün tanýnmasý
amacýyla maðdur öðrencileri kullanmaya
karar verdi. 
Eðitimde özelleþtirmenin bir adýmý olan ve

kamuya ait bir deðerin daha özelin kar ve
piyasa mantýðýna devredilmesini temsil
eden bu sürece, Kýbrýs Türk Öðretmenler
Sendikasý (KTÖS), Atatürk Öðretmen
Akademisi (AÖA) öðrencileri ve Baraka
kararlýlýkla karþý durdular. Baraka yaþanan
süreci özetleyen bir bildiri yayýnlayarak,
egemen medyanýn sermayeden yana yalan-
larýný teþhir etti. Ýlginçtir ki Baraka'nýn
bildirisi paralý ilan olarak teklif edildiði Kýbrýs

Gazetesi tarafýndan geri çevrildi, yayýnlan-
madý. Bunun üzerine Baraka Aktivistleri iki
bin kopya halinde çoðalttýklarý bildiriyi
yaygýn bir þekilde daðýttýlar.
AÖA öðrencileri tarafýndan 1 Temmuz

2005 Cuma günü gerçekleþtirilen yürüyüþe
ve bir gecelik çadýr eylemine Baraka da
aktif destek verdi.
Yürüyüþe ve
çadýr eylemine

katýlan Baraka korosu gece boyunca
þarkýlar söyleyerek eylemcilere moral verdi.
Ayrýca özelleþtirme sürecinin eðitim, saðlýk
ve temel hizmetlere yönelen saldýrýsýný
teþhir eden sohbetler yapýldý.
1 Temmuz günü eylemcilerin Meclis

önüne çadýr kurma talepleri hükümet
tarafýndan reddedilince, kamu deðil özelin
çýkarlarýný savunan hükümet, öðrencilerin
gözünde büyük bir güven kaybý yaþadý.
Öðrencilerden biri, YDÜ yönetimine verilmiþ
olan çadýr kurma izninin AÖA öðrencilerine
verilmemesini yorumlarken, "Sermayenin
hükümeti ne olacak!" diye baðýrýyordu. Bir

veli ise, YDÜ çadýrýna Meclis'ten ücretsiz
elektrik çekildiðini söyleyerek "Yarýn elektriði
de özelleþtirdiklerinde nasýl elektrik verecek-
ler bu özel üniversiteye! Hem nasýl bizim
parasýný ödediðimiz elektriði, devletin elek-
triðini özel üniversiteye verebiliyorlar!" diyor-
du.
Tüm dünyada yýllar süren mücadeleler ve

eylemlerle kazanýlmýþ olan parasýz eðitim
hakkýný korumak ve bunu daha da ileri

götürerek demokratik, özerk ve
devletlerin, sermayenin çýkar-
larý tarafýndan bozulmamýþ
bilimsel bir þekle
büründürmek tüm toplumun
yararýnadýr. Kiþisel karýný

deðil toplum yararýný
gözeten herkes bu
mücadelede eðitim
emekçilerinin ve
toplumun yanýnda
olmalýdýr.
Genel olarak

özelleþtirmeye
karþý yapýlan tüm
eylemlilikler gibi bu
eylem de, sendikal
kararlýlýk ve
dayanýþmanýn
yetersizliðinden
dolayý somut bir

kazaným elde edileme-
den sona erdi. Yeterince planlanmamýþ,
sendikal dayanýþmadan yoksun eylem,
YDÜ'nün hükümet ile kozlarýný kapalý
kapýlar ardýnda paylaþmaya karar vererek
eylemini sona erdirmesi üzerine kaldýrýldý.
Bu da sendikalar ararasý dayanýþmanýn ve
neo-liberalizm karþýtý bilincin tek tek olaylar-
dan bütünsel bir kavrayýþa doðru evriltilmesi
gerektiðinin göstergesi oldu. Baraka,
özelleþtirmeye karþý mücadele içinde oluþa-
cak bu bütünsel kavrayýþý örmek karar-
lýlýðýný, eylemden önce de eylem sýrasýnda
da gösterdi.Q
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Eðitimde Özelleþtirme Saldýrýsý

yönlendirmesi ve seçim stratejileri ile iyice yavaþlamasý, Kýbrýs
Sorunu’nun ekonomik talepleri perdeleyici rol üstlenmesi, sokak-
larýn boþaltýlmasýný saðladý.  
Sýnýrlarýn tamamen açýlmasý ve Elen Sermayesi ile rekabet, Türk

Sermayesi’nin sonu anlamýna geldiðinden uygun deðildi Bu yüz-
den Kýbrýs Türk Liderliði’ni destekleyen ve ondan beslenen Türk
Sermayesi de sýnýrlarýn tamamen açýlmasýný ve serbest ticaretin
gerçekleþmesini deðil ancak birkaç kapýnýn açýlmasýný (zorunda
kaldýklarý için) destekledi. Türk Sermayesi her zaman kuzeyde ayrý
bölge ve kendine ait bir “mandra”  talebinden geri adým atmadý,
bunun mücadelesini günümüze kadar taþýdý. Güneyde çalýþan kol
emekçisi binlerce Kýbrýslý Türk iþçi kuzeyde belirli bir ekonomik fer-
ahlýk yarattý. Türk Sermayesi de dünyadaki sürecin farkýndalýðý ve
kendinden büyük sermayeyle de rekabet edemeyeceðininin bilin-
ciyle kuzeydeki yapýda mevcut her kamu sektörünün kendine
devrini talep edip, süratle daha güçlü bir sermaye olma yolunda
ilerlemenin yollarýný aradý. 
Seçimler, eskisinin yenisini  CTP-DP Koalisyonu’nu, ardarda

gelen seçimler ve referandum ise insanlarýn evlerine kapanmasýný
getirdi. 
Yeni gelen liderlik, eskisinin yenisi olduðunu büyük bir hýzla gös-

terdi. Koalisyon  Protokolü’nün imzalarý kurumadan, TC Hükümeti
ile yapýlan Ekonomik Protokol, yýllarýn birikimi tüm kamu sektör ve

iþletmelerinin tamamýnýn tasviyesi veya özelleþtirilmesi ile  gün-
deme bomba gibi düþtü. Yalnýzca yýllarca zarar ettirilen iþletmeler
deðil, karla çalýþan kamu iþletmeleri de dahil, tamamýnýn. 
Yeterince serbest piyasanýn ve rekabet ortamýnýn yaratýla-

madýðýndan yakýnan protokolün giriþi, amaçla ilgili ipuçlarý veriyor.
Ankara’da hazýrlanan protokol, en ince detayýna kadar kamu iþlet-
melerinin isim isim yazýlarak tasviyesini ve satýlmasýný öngörüyor:
“Karpaz Tütün Þirketi tasviye edilecektir.” “TÜK yeniden yapý-
landýrýlacak ve Un Fabrikasý özelleþtirilecektir.” “Taþel’de Ýnkiþaf
Sandýðýna ait hisseler özelleþtirilecektir.” “Kýbrýs Türk Tütün Ýþlet-
meleri’nin özelleþtirilme süreci baþlatýlacaktýr.” “KT Hava Kurumu
kapatýlacaktýr.” “Narenciye’de destek alýmý yapýlmayacak, fiyatlar
serbest býrakýlacaktýr” “Özel sektör yeterince geliþmiþ olduðundan
Denizcilik Ýþletmeleri 2005 sonuna kadar tasviye edilecektir.” “(Süt
Endüstrisi Kurumu) Süt satýþlarý ve nakliye faaliyetlerinin ihale
yoluyla yapýlamasý saðlanacak” “ETÝ teþebbüsleri Ltd. çalýþanlarýna
satýlmasý suretiyle  özelleþtirilecektir.”
Ayrýca bu yeni protokolle 5000 civarý kamu çalýþaný iþsizlikle

karþý karþýya býrakýlmýþtýr.
Yönetim yeni açtýðý kamu reformu paketinde de tapu hizmetleri

için özel sektörden yardým alacaðýný duyurmuþtur.
Bunlarýn dýþýnda; Kýb-Tek %50 elektiriði Türkiyeli bir þirketten

alarak %50 özelleþtirilmiþ durumdadýr. Belediyeler, birtakým faaliyet
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Sermayenin 1970'li yýllardan itibaren içine girdiði kriz
ortamý, bu krizden çýkýþ amacýyla bir saldýrý programý olarak
neo-liberalizmi gündeme getiriyor. Neo-liberalizm krizden
çýkýþ ve kar oranlarýnýn düþmesinin durdurulmasý için ser-
mayenin reçetesidir. Bu reçete (neo-liberalizm) emekçi
sýnýflar aleyhine ekonomik ve toplumsal iliþkilerde
dönüþümü öngörüyor.
Neo-liberal saldýrý, kapitalist toplumsal yapýnýn ve ser-

maye çýkarlarýnýn gereðidir. Bu yüzden bizler; eþitlikçi,
özgürlükçü, dayanýþmanýn erdem olduðu bir toplumsal
düzen için, emeðin enternasyonal kardeþliðini esas alan bir
çizgide anti-kapitalist mücadeleyi kendimize yol olarak
görüyoruz.
Ancak sermayenin yeni saldýrýsýnýn yarattýðý yeni

dönüþümleri anlamayý, sermaye uygarlýðý ile mücadele ede-
bilmek, önümüzde bulunan yeni fýrsatlarý da anlamak için
gerekli buluyoruz. Ýçinde yaþadýðýmýz toplumun bizlere sun-
duðu fýrsatlar ve tehditleri bilmeden mücadelemize yön veremeyeceðimiz, kýsýr ve ezbere dayalý bir slogancýlýk içine düþe-
ceðimiz açýktýr.
Özelleþtirme yalnýzca bir "ekonomik tecih" olarak gündeme gelmediði için; deregülasyon, serbest ticaret, esnek çalýþma,

sendikasýzlaþma vb. baþlýklar yanýnda sermayenin yeni saldýrýsýnýn piyasaya sürdüðü bütünlüklü bir projenin parçasý olduðu
için, aþýlmasý neo-liberalizme karþý topyekün bir mücadeleyi gerektirmektedir. 
Emekçi sýnýflarýn birliði saðlanamadýðý oranda sermaye stratejisi, planýna uygun bir þekilde iþlemeye devam edecektir.

Genel olarak kapitalizme, özel olarak da kapitalizmin ürünü olan neo-liberal saldýrý dalgasýna karþý olunmadan özelleþtirmeye
karþý baþarýlý bir mücadele yürütülmesi mümkün deðildir. Ancak bunu böyle söyleyerek de pratik bir duruþ sergilenmiþ olmaz.
Çünkü kitlelerin anti-kapitalist bilinci tek tek özelleþtirme karþýtý mücadeleler içinde oluþacak, olgunlaþacaktýr. Bu da her bir
lokal direniþin bütün içinde bir yere sahip olduðu anlamýna gelir. Genel olarak kapitalizme karþý olunmadan özelleþtirmeye
karþý saðlýklý bir duruþ edinilemeyeceðini kavradýðýmýz kadar, tek tek özelleþtirmelerde emekçi sýnýflarýn yanýnda omuz omuza
mücadele edilmeden kapitalizme karþý topyekün bir bilinç örülemeyeceðini de görüyoruz.
Bizler bu bakýþ açýsýyla, kapitalizme ve neo-liberalizme karþý olduðumuz için özelleþtirme karþýtý mücadelelere destek ver-

mekteyiz. Kitlelerin kendiliðinden direniþlerini, anti-kapitalist duruþa evrilecek/evriltilebilecek bir olumluluk olarak sahipleniy-
oruz. 
Ýçinde bulunduðumuz her özelleþtirme karþýtý eylemi, kapitalizmin yeni saldýrý stratejisini kavramaya dönük bir kaldýraç

olarak kurguluyoruz. Her bir lokal direniþi, kapitalizme karþý en genel muharebe meydanýna çevirmek için çabalýyoruz. Kitleler
ile bu yolla kurduðumuz iliþkiyi onlardan öðrenmek ve kendi deneyimlerimizi onlarla paylaþmak için deðerlendiriyoruz. 
Eylemleri kavrayýþýmýz sadece dayanýþma deðerimiz çerçevesinde kurgulanamaz. Özelleþtirme karþýtý eylemler  bizim için,

esas olarak;  anti-kapitalizm deðerimizin, eþitlikçi ve özgürlükçü bir toplum mücedelemizin yaþam bulacaðý mekanlar olmasý
anlamýnda önemlidir. Bu yüzden de bulunduðumuz eylemler o anki somut talep ne olursa olsun, bizim için özelleþtirme karþýtý
anlamýyla vardýr.Q

Baraka Kültür Merkezi'nin özelleþtirme karþýtý  eylemlerdeki
duruþu ile ilgili açýklamasý:

ve hizmetleri yürütmek için özel taþeron firmalarla anlaþarak veya
mevsimlik geçici iþçilerle çalýþmaktadýr. Yýllardýr, 1937’den bu yana,
Ýlkokul öðretmenleri bir Devlet kurumunda yetiþtirilirken, bir özel üniver-
sitenin bu alana el atmasýyle (ki sloganlarý; “AB sürecinde eðitimde
devlet tekeli kabul edilemez”di.) bu kurum da kapatýlma tehlikesi ile
karþý karþýya býrakýlmýþtýr. Kooperatif Bankalarý’nýn birtakým faaliyetleri
kýsýtlanarak, özel bankalarýn önünü açma yoluna gidilmiþ, yasal düzen-
lemeler yapýlarak kooperatif bankalarýnýn bankacýlýk isim ve faaliyet-
lerinden uzaklaþtýrýlmalarý saðlanmýþtýr. Vakýflar Bankasý’nda, çalýþana
verilen kar paylarý ortadan kaldýrýlmýþtýr. Halk plajlarý da dahil olmak
üzere tüm kýyý kesimlerinde özel sektörün yapýlanmasýnýn önü açýlmýþ,
her yer parsellenerek giriþ ve çýkýþlar tutulmuþtur. Saðlýk sistemine ve
Devlet hastanelerine yatýrým yapýlmayarak ve hatta özel hastane kur-
mak isteyen giriþimciler de desteklenerek, saðlýkta özelleþtirmenin önü
açýlmýþ ve her bölgede birden fazla özel hastane ve merkezler
türetilmiþtir. 
KTÖS’ün (Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý)  baþlattýðý yönetime ve

özel YDÜ (Yakýn Doðu “Üniversitesi”)’ne karþý kavgada ve Öðretmen
Akademisi öðrencileri ile tüm baskýlara direnerek bize yaþattýðý, karþý
çadýr eyleminde ilk direniþlerin tohumlarý atýldý. Kýb-Tek’te örgütlü sendi-
ka El-Sen’in özel þirkette çalýþanlarý örgütleme çalýþmasý ve basýn
bildirileri ile kamuoyu yaratma giriþimi ve Belediye Emekçileri
Sendikasý’nýn üye çalýþmalarý, sermayenin ataklarýna karþý emekçilerin

de boþ durmayacaðýnýn ifadesi oldu.
Kendimizi eve hapsetmek, gözümüzü kapayýp beklemek, hepimizin

emek ve alýnterini taþýyan, kamu yararýna oluþturulmuþ bu yapýlarý kur-
taramaz. Bu, tüm dünyada eþi ve benzerine sýkça rastlanan neo-liberal
harekatýn her direniþ noktasýna samimiyetle destek olmak ve lokal her
direniþi sahiplenmek gerekir. 
Kapitalist sistemin kokuþmuþluðunun uç noktasý özelleþtirme ve

bunun sonuçlarýndan sendikasýzlaþtýrma, taþeronlaþtýrma, deregülasy-
on ve esnek çalýþma, tüm sosyal hayatýmýzý periþan etmeye devam
edecektir. Ancak  bu  harekatýn birincil maðduru emekçilerle ve halkla
dayanýþma içinde bir anti-kapitalist dönüþüm yaþanabilir. Yaþadýðýmýz
ve küçük görünen özelleþtirme karþýtý her eylem, her direnç noktasý ve
mücadele, halkýn sahiplenmesi için bir fýrsat ve anti-kapitalist bir
dönüþüm için hareket noktasýdýr. Bertolt Brecht’in dediði gibi “Özgür
insan olacaðýnýza öyle bir yere götürün ki dünyayý, kavuþsun özgürlüðe
herkes...”

Yada Maksim Gorki’nin yazdýðý gibi; (akt:Postmodern Müdahale ve
Baþkaldýrý Ýmkaný, Sf:365): “... Her akþam evinin dört duvarý arasýnda
bir mezara girermiþ gibi giren, gecelerini bir sýkýntý yorganý altýnda yal-
nýz ya da yarýn için yabancý gövdeyle geçiren bütün ölü kentlerin ölü
doðmuþ çocuklarý! Size bu ölü yaþamý hazýrlayan burjuvazidir ve bu
oyun  yaþamasýný, siz yaþadýkça sürdürecektir.” Q

n Bizler bu bakýþ açýsýyla, kapitalizme ve neo-liberalizme karþý olduðumuz için
özelleþtirme karþýtý mücadelelere destek vermekteyiz




