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Yugoslavya bir dönem çok güçlüydü. Ancak, bir Yugoslav ulusu yaratılamamıştı. Yugoslavya’da 
yaşayanlar bir “mozaik” oluşturuyordu. Farklı etnik kökenden gelenler bir potada erimiyordu. 
Emperyalist güçler, bu zayıf noktadan saldırdı. Yugoslavya parçalandı. Yalnızca Yugoslavya mı 
parçalandı? Hayır, Yugoslav işçi sınıfı da parçalandı ve birbirini katletti. Avrupalı emperyalistler, 
“demokrasi ve insan hakları” kavramlarının arkasına saklanarak, Yugoslavya’yı da, Yugoslav işçi 
sınıfını da paramparça etti. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun 1999 yılı Haziran ayı sonlarında 
toplanan 9. Genel Kurulu’nda Sırbistan’da faaliyet gösteren işçi sendikaları konfederasyonu 
Nezaviznost’un genel başkanı bir konuşma yapmıştı. Yugoslav işçilerinin nasıl işçi kimliğini yitirerek, 
mikromilliyetçilik temelinde birbirine düşman edildiğini anlatmıştı.  
 
Bugün Türkiye’de de, “kamu yönetimi reformu” adı altında benzer bir oyun tezgahlanıyor.  
 
Kamu yönetimi reformu adı altında gündemdeki tasarılar yasalaşırsa, 1,5 milyon memurun, sözleşmeli 
personelin ve kamu işçisinin işvereni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmaktan çıkacak, il özel idareleri 
olacak. Bu kitle içinde en önemli grubu da öğretmenler ve sağlık personeli oluşturuyor. Artık bu 
personelin işe alınmasından, işten çıkarılmasından, ödüllendirilmesinden veya cezalandırılmasından, 
bakanlıklar değil, il özel idareleri sorumlu olacak. 
 
Diyelim ki Sinop’ta oturuyorsunuz ve oğlunuz öğretmen. Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurmuş; ama işe 
alınmamış. Askerliğini de yapmış. İki yıldır işsiz. Bunalıma girmiş. Nişanlı ama işe giremediği için 
evlendiremiyorsunuz. Ve bu arada kamu yönetimi reformuna ilişkin tasarılar kanunlaştı. Sinop’taki 
öğretmenlerin kadroları Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alındı ve Sinop il özel idaresine devredildi.  
 
Sizin aklınıza gelmese bile, hemen birileri konuyu gündeme getirecek. “Akraban il genel meclisinde; git 
konuş, oğlunu işe aldır,” diyecekler. Gidip konuşacaksınız. Kadroların dolu olduğunu öğreneceksiniz. 
O zaman birileri yine akıl öğretecek: “Diyarbakırlı öğretmenin Sinop’ta işi ne? Gitsin, ekmeğini kendi 
memleketinde arasın,” diyecekler. Sizin aklınıza yatmasa bile, oğlunuzun bunalımını düşününce bu 
öneriye hak vereceksiniz. Gidip il genel meclisindeki akrabanızla konuşacaksınız. O da, Diyarbakırlı 
öğretmeni bir biçimde işten çıkarttıracak; yerine sizin oğlunuz alınacak.  
 
Peki, ondan sonra ne olacak? Bu kez, “ekmeğini elinden alan Sinoplulara” aklına geleni söyleyen 
Diyarbakırlı öğretmen dönecek Diyarbakır’a. Diyarbakır’da bugün başka bölgelerden birçok öğretmen 
var. O öğretmenlerin işe alınma ve işten çıkarılma sorumluluğu artık Diyarbakır il genel meclisine ait. 
Bu kez, Sinop’ta işten çıkarılmış Diyarbakırlı öğretmenin kendisi veya yakınları Diyarbakır il genel 
meclisindeki bir yakınlarına gidecek; uğradıkları haksızlığı anlatacak ve iş isteyecek. Bu kez, 
Diyarbakır’da öğretmenlik yapan Trabzonlu bir genç öğretmen işten çıkarılacak ve Sinop’ta işten 
çıkarılmış Diyarbakırlı öğretmene iş olanağı sağlanacak. Sıra Trabzonlu öğretmenin Trabzon’da 
Şırnaklı bir öğretmeni işten çıkarttırmasına gelecek. Şırnaklı öğretmen de Vanlı bir öğretmeni işten 
çıkarttıracak, v.b., v.b. 
 
Bu anlattıklarım hayal ürünü değil. 1,5 milyon memurun, sözleşmeli personelin ve kamu işçisinin işe 
alınma ve işten çıkarılma sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden alınır ve il özel idarelerine 
devredilirse, Diyarbakır’da yalnızca Diyarbakırlılara, Amasya’da yalnızca Amasyalılara, Konya’da 
yalnızca Konyalılara iş imkanı olacak. Bu arada yüzlerce ve ardından binlerce ücretli, işten çıkarılacak. 
Aç tilki fırın yıkar, denir. İşçi sınıfı da aç kalınca ya açlığı yaratanlara karşı mücadele eder; ya da 
birbirini yer. Açlığı yaratanlara karşı etkili bir mücadelenin gelişemediği koşullarda, işçi sınıfı birbirini 
yiyecek. Bir işçi veya memur, diğer bir işçi veya memurun elinden ekmeğini alacak. Seyreyleyin o 
zaman siz gümbürtüyü. 
 
Kamu yönetimi reformu adı altında gündeme getirilen düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter 
devlet yapısını parçalayacak ve eyalet sistemi getirecektir. Bunun yanı sıra, Türkiye işçi sınıfını 
parçalayacak ve bir parçayı diğer parçalarla savaşa sokacaktır. Tasarı bu kadar tehlikelidir.  
 


