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Yıldırım Koç
Türkiye’yi ucuza parçalamak ve sömürgeleştirmek isteyenler önce özelleştirmeler ve kamu
yönetimi temel kanunu gibi kanunlar aracılığıyla halkla devlet arasındaki ilişkileri kopardıktan
sonra, halkı ve işçi sınıfına da birbirine kırdırmayı amaçlamaktadır.
Halkı birbirine nasıl kırdırırsınız?
Emperyalist güçler tarafından uygulanan planın ikinci adımı, halkı birbirine kırdırmaktır, işçi
sınıfını birbirine düşman etmektir. “Olur mu, yahu, ben bunca yıldır omuz omuza mücadele
ettiğim arkadaşımla hiç boğaz boğaza gelir miyim” demeyin. Gelirsiniz. Hem de öyle bir
gelirsiniz ki, ne olduğunu anlamazsınız.
Diyelim ki, siz Ordulusunuz. Ordu’da il özel idaresine devredilecek bir kamu kesimi işyerinde
çalışıyorsunuz. En yakın arkadaşınız da, on yıl önce tayini buraya çıkmış olan bir Tokatlı.
İkiniz de tornacısınız. Birlikte eylem yapmışsınız. 1995 grevlerine birlikte çıkmışsınız. Birlikte
çalışmışsınız, birlikte eğlenmişsiniz. Sizin bir oğlunuz var. Delikanlı da sizin mesleğinizi
seçmiş, tornacı olmuş, askerliğini yapmış, nişanlanmış. İşe girerse evlenecek. İki yıldır işsiz.
Bunalımda. Delikanlı sizden para istemeye de utanıyor. Pantolonunun cebine her sabah
birkaç milyon koyuyorsunuz. Yetmediğini biliyorsunuz; ama elinizden daha fazlası da
gelmiyor. Delikanlı işe girse, ailenin huzuru gelecek; siz ve eşiniz de torun beklemeye
başlayacaksınız. Karınız, “şu oğlanı ne yap et bir işe sok, hele Köy Hizmetleri olsa daha da
iyi olur” diye başınızın etini yiyor. Ordu ilinin milletvekiline gittiniz. “Vallahi benim elimden bir
şey gelmez; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bu konuda biz laf geçiremiyoruz; zaten
kadrolar da fazlasıyla dolu; IMF bizden Köy Hizmetleri’nden adam çıkarmamızı istiyor” dedi.
Tam bu arada bir kanun çıktı; Köy Hizmetleri ortadan kaldırıldı; Köy Hizmetleri’nin yaptığı
işler il özel idaresine verildi. Siz artık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün değil, Ordu il özel
idaresinin işçisisiniz. Sizi işten çıkarmaya ve yeni işçi almaya da artık Ordu il genel meclisi
yetkili. Ordu il genel meclisi kim? Sizin amcaoğlunuz, hanımınızın dayısı, filan. İl genel
meclisi üyeleri hem hısım akraba; hem de bu göreve sizin oylarınızla geldiler, bu görevden
sizin oylarınızla gidecekler. Bunu da iyi biliyorsunuz. Hanımın dayısını düşünün. Yeğeninin
oğlu işsiz dolaşırken, Ordu’da bir Tokatlıya ekmek yedirir mi? Yedirmez. N’olacak? Sizin sınıf
kardeşiniz Tokatlı tornacı işten çıkarılacak, sizin delikanlı işe alınacak.
Aynı olay Tokat’ta da, Diyarbakır’da da, Edirne’de de, Sinop’ta da, Antalya’da da, Hakkari’de
de yaşanacak. Bugün bu illerin belediyelerinde çalışanlar arasında o ilden olmayanların çok
çok az olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz.
Ya işçi sınıfı olarak birleşip Türkiye’yi yoksulluğa ve açlığa mahkum edenlerle hep birlikte
mücadele edeceğiz, ya da birbirimizi yiyeceğiz. Birincisini yapamazsak, ikincisi öyle olur ki,
dünün sınıf kardeşleri, bu işsizlik ve yoksulluk şartlarında, birbirinin ekmeğini elinden almaya
çalışır, birbirinin boğazına sarılır. O zaman görün bakalım, “ben 12 Eylül öncesini yaşadım;
aynı hataları bir daha yapmam” laflarını. 12 Eylül öncesinde siyasi saflaşmalarda ekmek
kavgası yoktu. Şimdi ekmek kavgası var. İşsizliğin ve yoksulluğun böylesine arttığı şartlarda,
bu ekmek kavgası insanı öyle birbirine düşürür ki, bırakın dünün sınıf kardeşlerini, gerçek
kardeşler bile birbirine girer.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, bu nedenle, halkı birbirine kırdırmanın şartlarını
hazırlamaktadır. Bütün bu işler yapılıp millet birbirini kırmaya başladığında da, halkla
vatandaş arasındaki bağı koparanlar ve halkı birbirine kırdıranlar, “demokrasi, insan hakları
ve barış” sağlamak için bizleri “kurtarmaya” gelmeyi planlamaktadır.

1

