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Bir dönemler tüm posta, telgraf ve telefon haberleşmesini omuzlamış bir PTT vardı. Osmanlı
döneminin yabancılara ait postaneleri kapatılmıştı. Osmanlı döneminde yabancı şirketlere
verilmiş telefon imtiyazları sona erdirilmiş, iki yabancı şirket millileştirilmiş ve
devletleştirilmişti. Haberleşme tekeli bizim PTT’mizindi. Bu, hem milli birlik ve bütünlük, hem
de milli güvenlik açısından son derece önemliydi.
Ardından 1984 yılında özelleştirme furyası başladı. Ulusumuzun “kerim devlet,” “baba devlet”
diye bilip sahiplendiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı müthiş bir bombardıman başladı.
Devleti, devletçiliği savunmak suç gibi gösterildi. Gelişmiş ülkelerin kendi devletlerini daha da
güçlendirdikleri bir dönemde, “daha küçük, daha zayıf devlet” anlayışını savunanlar ağır
bastı.
Özelleştirme furyası başladıktan sonra, 1994 yılında PTT’yi ikiye böldüler. Türkiye’nin
haberleşme sisteminin temel direği olan Türk Telekomünikasyon A.Ş., bu bölünmeden
doğdu. 1 Temmuz 2005 günü ise Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin bir yabancı şirkete
satılması kararlaştırıldı. Diğer bir deyişle, haberleşme sistemimiz, kendi Devletimizin değil,
görünüşte Lübnanlı bir şirketin denetimine sokuluyor.
Ülkeler, milli savunmaları için, diğer ülkelerin haberleşmelerini izler, bu haberleşmelerden
istihbarat toplar. Türkiye’nin en önemli haberleşme şirketi, arkasında kimlerin olduğu pek de
bilinmeyen bir yabancı şirket tarafından satın alınıyor. Peki, yarın her türlü haberleşmemizin
yabancı bir ülkenin istihbarat örgütünün denetiminden geçmeyeceğinin bir garantisi var mı?
Emperyalist güçler Türkiye’yi parçalamaya çalışırken yalnızca bölücü unsurları
desteklemekle kalmaz, halkı rahatsız ve huzursuz etmek için ekonomik gelişmelere de
müdahale eder. Ekonomik istihbaratı sağlamanın en kolay yolu da haberleşmeyi
denetlemektir. Türk Telekom’un yabancıların eline geçmesi, bu nedenle, bağımsızlığımız,
bütünlüğümüz ve ulusal egemenlik için son derece tehlikelidir.
Özelleştirmenin yarattığı tehlikeler yalnızca Türk Telekom’la ve haberleşmeyle mi sınırlı?
Hayır. Diğer alanlardaki özelleştirmeler de vatanımız açısından en az bu kadar tehlikelidir.
Eğitimdeki özelleştirmeyi alalım.
Devletimiz, İstiklal Savaşı’nın hemen sonrasında, herkes için parasız eğitim anlayışını kabul
etmiş ve uygulamıştı. Eğitim, milli birlik ve bütünlüğü sağlamanın en önemli aracıdır.
Devletimiz, bu anlayışla, milyonlarca insanımızı okullarda kaynaştırdı ve eğitti. Bir dönem il
özel idareleri tarafından gerçekleştirilen bazı eğitim faaliyetleri de Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde toplandı. Şimdi ise eğitimde hızlı bir özelleşme var. Her düzeyde çok sayıda özel
okul kuruluyor. Bu okulların bir bölümü ancak parası olanların gidebileceği okullar. Bir
bölümü ise, milli bütünlük konusunda kaygısı olmayanların kurduğu okullar. Bu okullarda, “ne
mutlu Türk’üm diyene” anlayışı değil, farklı kökenden gelme veya farklı cemaatleretarikatlara-mezheplere ait olma özelliği ön plana çıkarılıyor. Cumhuriyet döneminde kurulan
eğitim sistemimizin ve Devletimiz eliyle sağlanan eğitim sisteminin amacı, milli bütünlüğü ve
ulusal bilinci geliştirmekti. Günümüzde eğitim özelleştirildikçe, etnik kimlik ve cemaat-tarikatmezhep kimliği ön plana çıkarılıyor.
Sağlıkta özelleştirmeyi alalım.

Türkiye Cumhuriyeti, büyük zorluklara rağmen, ülkemizdeki salgın hastalıkları önledi.
Osmanlı Devleti’nden devralınan nüfusun sağlık durumu son derece kötüydü. Hastane ve
doktor sayısı sınırlıydı. Cumhuriyet yönetimi, büyük zorluklara rağmen, tüm bölgelerdeki
halkımıza sağlık hizmeti götürdüğünde, “kerim devlet,” “baba devlet” olarak güven sağladı.
Devlet hastanesinde tedavi gören hasta, “Allah Devletimden razı olsun” diye hayır dua etti.
Sağlık hizmetleri özelleştirildiğinde iki sorun ortaya çıkacaktır. Birincisi, parası olanlar, sahip
olduğu kadar para kadar sağlık hizmetinden yararlanacaktır. Ulusumuzla Devletimiz
arasındaki bağ, bu yolla zayıflatılacaktır. İkincisi, emperyalist güçler, etnik köken veya
cemaat-tarikat-mezhep ilişkileri temelinde sağlık hizmeti sunan kurumlar kurdurtacak, kurulu
olanları destekleyecektir. Bu da, milli bütünlüğü ikinci plana iten, başka kimlikleri öne çıkaran
ilişkiler geliştirecektir. Sağlık hizmetlerinin Devletimiz tarafından sağlanması milli bütünlüğü
ve ulusal bilinci geliştirmişti. Sağlıkta özelleştirme, etnik kimlik ve cemaat-tarikat-mezhep
kimliğini öne çıkaracaktır.
Fabrikalarımızı düşünün. Bundan 20 yıl önce sadece Sümerbank’ta 50 bin kişi çalışırdı.
Türkiye Elektrik Kurumu’nda 67 bin, Şeker Fabrikaları’nda 31 bin, TEKEL’de 58 bin,
TCDD’de 66 bin, PTT’de 89 bin geçimini sağlardı. Bu işyerlerindeki ücretler ve çalışma
şartları, özel sektördekinden çok daha iyiydi. İnsanlarımız geleceklerine güvenle bakardı. Bu
kuruluşlar, insanlarımızı değişik bölgelerde görevlendirerek, farklı bölgelerdeki
vatandaşlarımızın kaynaşmasına büyük katkıda bulunurdu. Bu kuruluşların sunduğu hizmette
aksamalar olsa bile, Türk ekonomisinin gücü, bu şirketlerin başarılı çalışmalarıyla daha da
artardı. Bu şirketlerimiz, bankalarımız, limanlarımız, madenlerimiz, topraklarımız bizim
olduğunda, emperyalist güçlerin Türkiye’ye çeşitli tavizleri dayatmaları mümkün olmazdı.
Şimdi böyle mi?
Bugün emperyalist güçler istedikleri zaman Türkiye’de bir ekonomik kriz ve hatta büyük bir
panik yaratabilirler. Bunu önlemek isteyen hükümetler de, Kıbrıs, sözde Ermeni soykırım
iddiaları, Patrikhane, Heybeliada Ruhban Okulu, azınlıklar gibi konularda tavizler vermeye
zorlanır.
Siyasi gücün temeli ekonomik güçtür. Para alan, buyruk da alır. Emperyalist güçlerden para
almamanın yolu, güçlü bir ekonomiden, güçlü ekonominin yolu ise, güçlü bir devletten geçer.
Güçlü devletin temellerinde ise güçlü bir kamu kesimi vardır.
Özelleştirme, bu güçlü kamu kesimini de tahrip etmiştir; etmektedir. Petrol rafinerilerimiz
(TÜPRAŞ), PETKİM’imiz, TEKEL’imiz, TÜGSAŞ’ımız, bor kaynaklarımız da özelleşir ve
yabancıların doğrudan veya dolaylı hakimiyeti altına girerse, hükümetlerin emperyalist
güçlerin taleplerine direnme imkanları iyice ortadan kalkacaktır.
Özelleştirme, kâr hesaplarına dayalı teknik bir gelir-gider hesabı değildir. Özelleştirme ile
vatanımız tahrip edilmektedir. Özelleştirme konusuna sadece gelir-gider hesabı gibi bakmak
ve bu uygulamaları onaylamak, devlet-millet ilişkisini ve ulusal birliği zayıflatacak, Devletimizi
emperyalist güçler karşısında zayıf düşürecektir.

