
Tahir Gökçebel – KTOEÖS Başkanı 

Neden Kriz? 

Dünyayı sardığı söylenen kriz tam bir yalandır. İMF ve Dünya Bankasının Neo Liberalist 

politikaları geniş kesimleri fakirleştirip köleleştirirken çok küçük bir azınlığa kırallık sunmaktadır. 

Büyük kapitilistlerin Dünya kaynaklarına el koyma yöntemlerinin en önemlisi “Kriz” bahanesidir. Son 

elli yılda dünyanın en zengin %1’in elinde yaklaşık %20 zenginlik varken, bugün bu %1’in elinde 

kaynakların %70’i geçmiştir. 

 Bugün Avrupa’nın birçok yerinde reform yapıldığı, sürdürülemeyen ekonominin 

sürdürülebilir hale getirileceği sahtekarlığı pompalanmaktadır. Devlet aygıtını, birçok kurumu ve 

onları destekleyen medya, işveren sendikaları, sosyal ortaklar ve bir çok kanaat yaratıcısı da bu 

sahtekarlığı sürdürmektedir. Kıbrıs’ta, Yunanistan’da, Portekiz’de, İspanya’da yaşanan ekonomik kriz 

uydurmacası sonunda aslında kamusal kaynaklar, kamusal hizmetler kapitalistlerin eline geçtikten 

sonra tamamlanacaktır.  

Neo Liberalizm Ne Yapmak İstiyor? 

1) Sermayenin, paranın, emeğin serbest dolaşımını sağlayıp sömürü ve sömürgecilik yöntemi ile 

kaynaklara el koymak; tekelleşmektir. 

2) Esnek çalışma şartları, güvencesiz iş, maaş garantisi ve emekliliği olmayan, emeği sermayenin 

hizmetine sunan bir yapıdır.  

3) Sınırların, kültürlerin, milli devletlerin koruyuculuğunu ortadan kaldırarak işsizliği, 

güvencesizliği, örgütsüzlüğü yaratarak emeğin değerini düşürmek, onu serbest piyasada baskı 

altında tutarak her türlü sömürüye imkan vermek, emeğin ucuz kalmasını sağlamaktır. 

4) Özelleştirme ile hem tüm devletlerdeki kamusal birikimleri büyük tekelci kapitalistlere 

yağmalatmak, onlara kaynak yaratmak, hem de geniş kesimleri koruyarak sosyal devleti 

ortadan kaldırarak, kamusal hizmet olan Eğitim, Sağlık, Belediye Hizmetleri gibi hizmetleri 

metalaştırıp büyük şirketlere, sermayedarlara yeni kaynak yaratacak şekilde özleşmesini, 

pahalılaşmasını, kamusal hizmetlerin niteliksizleştirilip pahalılaşmasını sağlamaktır.  

5) Bu yeni dünya düzeninin uluslar arası hukuğunu ve düzenini sağlamak için BOP gibi projeler, 

Ortadoğu savaşları ve yasalar oluşmaktadır. 

6) Her devlette böyle bir yapıyı hakim kılacak gizli, baskıcı bir yapı kurmak amaçlanmaktadır. 

Yerel hükümetlere, devletlere İMF, Dünya Bankası, Troyka, AB gibi üst kurumlarla baskı 

yapılarak onlara bu politikalar kabul ettirilmektedir.  

7) Uygulanan, can yakan politikalara karşı olası karşı tepkileri savaş, silah ve güçlü yok etmek; 

her devlette baskıcı polis devletini hakim kılmak 

Bu Politikaların Yansıması ne olmuştur? 

- İşsizlik artmış, iş güvenliği azalmış, çalışma koşulları ağırlaşmış, kamusal hizmetlere ayrılan 

kaynak azalmıştır 

- Çalışma saatleri artmış, devlet okulları, hastaneler kapatılmaya, birleştirilmeye başlanmış 

veya özele devredilmiştir.  

- Çalışanların statüsü, maaşları, yetiştirilmesi, geliştirilmesinden vazgeçilmiştir.  

- Özel hizmetler (özel okullar ve özel hastaneler) kamusal hizmetlere alternatif yapılmıştır. 



- Eğitimini tamamlayan genç nüfus işsiz kalmakta, devlet okulları hedefsiz, eğitim içeriği 

muhafazakar ve bilim dışı kalmış, itaatkar yurttaş yetiştirilmesine yönelmiştir. 

- Kamusal hizmet kar amaçlı metaya dönüştürülmüştür; kadrolu çalışanlar işten çıkartılmakta, 

yerlerine güvencesiz, hakları olmayan, sendikasız “Mevsimlik” işçiler atanmaktadır.  

 

Rotası Olmayan Bir Gemiye Hiçbir Rüzgar Yardım Edemez 

 Kamusal hizmetlerin niteliğini artırmak için mücadele etmeliyiz. Kesip atılmasına izin 

vermemeliyiz. 

 Sendikal yaşam hedefsiz kalmıştır. Üzerimizdeki ölü toprağını atmalıyız. 

 Enternasyonalist dayanışma öze yönelik yapmalı, sonuç alıncaya kadar mücadele etmeli, 

göstermelik davranmamalıyız. 

 Temel emek ve sermaye kavgası unutulmuştur. Bu kavganın sürekliliği önemlidir. 

 Çalışanların emekten yana, işçi sınıfından yana ilkeli, toplumsal duruşunun yönü 

kaydırılmıştır. Yönünü doğrultmalıyız. 

 Kullanılan dil beynimizi, düşüncelerimizi ve mücadelemizi etkileye çalışmaktadır. Toplam 

kalite, performans, sosyal diyalog sömürü ve emperyalizm gibidir. Bu kavramların gerçek 

anlamlarını ortaya koymalı, bu oyuna gelmemeliyiz. 

 Savaşsız, sömürüsüz bir dünyaya ihtiyaç artmıştır, rotamızı bu amaca yöneltmeliyiz 

 Çalışanlar, işsizler yoksul dünyanın zenginleri asla olamazlar. Yeniden aydınlanmanın 

liderliğine ihtiyaç vardır. Elimizde geleceği kuracağımız bir güç vardır.  

 Kendi ülkesi için işbirliği yapamayıp İMF, Dünya Bankası’nın politikalarını savunan yerel 

hükümetlerin siyasetleri asla toplumlarına iyi bir gelecek bırakmayacaktır. 

 

 

Kıbrıs’ta ulusal duruşla asla gerçek barışa gidilemeyecektir. Özgür olmayı seçtiysek, 

hedefimizi, rotamızı da azgın dalgalara çevirmeliyiz; korkularımızın esiri olmaktan 

kurtulmalıyız. Ya düzenin bir parçası olup eriyeceğiz ve yok olacağız ya da bu düzenin 

kaderimiz olmadığı gerçeğini benimseyerek yumruklarımızı birleştirecek ve baş kaldıracağız.  

 

 

Unutmamalıyız ki: “UÇURTMALAR RÜZGARA DİRENDİKLERİ İÇİN UÇARLAR” 

 

 


