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Yıldırım Koç 

Ben, insanların temel ihtiyaçlarının devlet tarafından bir hak olarak parasız biçimde 
karşılandığı bir düzeni savunuyorum.  

Bebekler, tüm sağlık giderleri devlet tarafından karşılanan bir hastanede doğmalıdır. Bebeğin 
temel giyimi ve bezleri, gerek duyuluyorsa ek gıdası, en azından belirli bir süre, devlet 
tarafından karşılanmalıdır. Hamile annenin ve doğum sonrasında bebeğin tüm tetkikleri ve 
muayenesi devletçe yerine getirilmeli, ilaçlar ve diğer sağlık malzemesi devlet tarafından 
parasız temin edilmelidir. Bebek büyüdüğünde de sağlık hizmetlerinin tümüyle parasız olarak 
sağlanmasına devam olunmalıdır. Sağlık hizmetlerinden parasız yararlanmak için muhtardan 
yoksul olduğunu gösteren bir belge almak gerekli olmamalıdır. İnsanlar insan oldukları için bu 
haktan yararlanabilmelidir. Bu uygulamanın bir sadaka değil, bir hak olabilmesi gereklidir. 
Sağlık hizmetlerinden bu biçimde yararlanabilmek için belirli bir partinin yandaşı, bir dini 
cemaatin mensubu veya destekçisi, belirli bir etnik kökene sahip olmak gibi koşullar 
düşünülmemelidir bile.  

Ancak bunu sağlayabilmek için harcamaların azaltılmasına ve kaynakların artırılmasına 
gerek vardır. Harcamaları azaltabilmenin yolu, dünyadaki ilaç ve tıbbi malzeme tekelleriyle 
mücadele etmekten, alımları devlet eliyle yaparak alıcının pazarlık gücünü artırmaktan, 
sağlık hizmetlerinde özelleştirmenin yol açtığı kar amaçlı gereksiz tetkik ve tedavileri 
önlemek için sağlık hizmetlerini kamu tekeline almaktan, sağlık personelinin eğitim ve 
yeniden-eğitim düzeylerini yükseltmekten geçmektedir. Ayrıca, sermayedar sınıf ve 
servetinin geliriyle yaşayanlar etkili bir biçimde vergilendirilerek ek kaynak yaratılabilir. Bunlar 
yapıldığında,  tüm halka, sadaka olarak değil, temel bir hak olarak parasız ve kaliteli sağlık 
hizmetinin verilmesi mümkündür.  

Devlet çok miktarda konut yapmalı, isteyenlere makul fiyatlardan satmalı, isteyenlere 
kiralamalıdır. İnsanlar, işsiz kalırsak başımızı sokacak bir yerimiz yoksa perişan oluruz, 
korkusunu yaşamamalıdır. Bunun için de kaynağa ihtiyaç vardır. İnşaat girdilerini üreten 
şirketler kamulaştırılmalı, kar amacı güden işletmeler olmaktan çıkarılarak, halkın hizmetine 
sokulmalıdır. Karını azamileştirme peşinde koşan, malzemeden çalan, dayanıksız ve 
kalitesiz inşaatı pahalıya mal eden, işçiyi sömürerek ve ezerek inşaat yapan şirketlerin yerini, 
işçi haklarına saygılı, kaliteli ve dayanıklı inşaat üreten kamu kurumları almalıdır. Böylece 
hem maliyetler düşecek, hem de inşaatın kalitesi yükselecektir. Ayrıca, birden fazla konutu 
olup kira geliri elde edenlere, kiralık yeri arttıkça vergi oranının yükseldiği bir vergi düzeni 
uygulanmalıdır.  

Devlet kömür ve doğalgaz dağıtmalıdır. Ancak bu uygulama, insanlarımızla devletimiz 
arasındaki bağı güçlendirecek ve insan onurunu zedelemeyecek bir biçimde yapılmalıdır. 
Aile başına belirli bir miktarda kömür veya doğalgaz almak, kişinin yasalardan kaynaklanan 
hakkı olmalıdır. Çaresizlik içindeki insanlarımızın bir bölümü, ısınabilmek için insanlık 
onurunu zedeleyici davranışlara zorlanmamalıdır. Hatta, devletin yapacağı büyük sitelerde 
merkezi ısıtma sistemi işletilmelidir. Bunun için de yeterli kaynak vardır, yaratılabilir.  



Emperyalist sömürü ve kapitalist sömürü önlenebilirse, insanların sağlığa, eğitime, konuta, 
ısınmaya, elektriğe, suya hiç para vermediği veya normalin üstünde tüketim durumunda bir 
miktar para ödediği insanca bir düzen kurulabilir. Böyle bir uygulamada insan onuru 
sermayedarlar ve onların hizmetkarları tarafından çiğnenmez. Gerçek demokrasi de ancak o 
zaman hayata geçebilir. Bu nedenle, ben parasız kömür dağıtılmasından yanayım, ama 
sömürücülerin değirmenine su taşıyacak ve insan onurunu zedeleyen biçimiyle değil.  

Emperyalist sömürü ve kapitalist sömürü devam eder ve artarken sadaka biçiminde dağıtılan 
yardımlar ise yalnızca insan onurunu zedelemekle kalmaz, insanların daha da 
yoksullaştırıldığı, ezildiği, kullaştırıldığı, köleleştirildiği bir düzeni getirir, demokrasiyi tümüyle 
yok eder. Bugünkü gidiş bu doğrultudadır. 

 


