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Laik cumhuriyetin tehdit altında olduğu konusunda tüm vatanseverler görüşbirliği içinde. Laik 
cumhuriyet ortadan kaldırılırsa, demokrasi de ortadan kalkar. Biri diğerinin önkoşuludur. Bu 
nedenle, demokrasi de tehdit altındadır. 
 

Laik cumhuriyet ve demokrasi nasıl korunur?  
 

Devletçilikle. 
 

Eğitimde, sağlıkta, ekonomik yaşamda devletçilikle. 
 

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı’dan üçlü bir eğitim yapısı devralmıştı. Cumhuriyet yönetimi, 
479 medreseye el koydu, 500’ü aşkın misyoner okulunun çok büyük bölümünü kapattı ve 
1926 yılında parasız yatılı uygulamasını başlattı. Türk ulusunun oluşmasında eğitim-kültür 
ayağı, devletçilik eliyle gerçekleştirilen eğitim hizmetiyle inşa edildi.  
 

Emperyalist güçler ve laik cumhuriyet düşmanı işbirlikçileri, bunu çok iyi bildikleri için, 
eğitimin özelleştirilmesi için büyük çaba harcıyorlar ve bunda küçümsenmeyecek başarılar 
kazandılar. Gelecekte etnik kökene dayalı eğitim kurumları da oluşturulursa, ulusun 
bütünlüğü ve laik cumhuriyet (ve demokrasi) yeni bir darbe daha yemiş olacak. AKP 
Hükümeti, kamu yönetimi reformu taslağının ilk biçiminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşra 
teşkilatını kaldırarak, eğitim kurumlarını yerel yönetimlere devretmek istiyordu. Amaç aynıdır. 
Eğitimde özelleştirme ve yerelleştirme, laik cumhuriyetin, demokrasinin ve ulusun 
bütünlüğünün düşmanıdır. Laik cumhuriyetin, demokrasinin ve ulusun bütünlüğünün 
korunabilmesi için eğitimde devletçilik şarttır.  
 

Laik cumhuriyetin temel dayanaklarından biri, dini vakıfların topraklarına Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında el konulmuş olmasıdır. Çeşitli raporlar, Osmanlı’nın son dönemlerinde ülke 
arazisinin yarıdan fazlası ile dörtte üçü arasındaki bir bölümünün vakıfların mülkiyetinde 
olduğunu belirtmektedir. Cumhuriyet yönetimi bu arazilere devrimci bir biçimde el koydu ve 
laik cumhuriyet düşmanı dinci örgütlenmelerin belini ekonomik açıdan kırdı. Bu alandaki 
devletçilik olmaksızın, laik cumhuriyeti kurmak ve korumak mümkün olamazdı. Böyle 
devrimci bir tavır, laik cumhuriyetin korunması için yeniden gereklidir.  
 

Devlet eliyle vatandaşa götürülen sağlık hizmetleri, hem devletle halk arasındaki bağı 
güçlendirir, hem de vatandaşlar arasında etnik köken ve mezhep farklılıklarının bir bölücülük 
nedeni olarak önem kazanmasını engeller. Cumhuriyet yönetimi en zor koşullarda bile devlet 
eliyle sağlık hizmeti götürdü. Sağlıkta özelleştirme, parası olmayanlar için sağlık hizmetlerine 
erişimi olanaksız kılarken, dinci örgütlenmeler boşluğu doldurmaktadır. Açılan özel sağlık 
birimlerinin önemli bölümü, laik cumhuriyet düşmanlarının kitle tabanı kazanmasında önemli 
bir rol oynamaktadır. Canı yanan insanın veya yakınının acısını gideren devletse, vatandaş, 
devlete hayır dua eder, devlete bağlanır. Devlet bu alanı boş bırakmışsa ve bu alanda 
cemaatler ve tarikatlar cirit atıyorsa, bu laik cumhuriyet ve demokrasi düşmanlarının bölücü 
girişimleri başarılı olur.  
 

Devlet eğer devlet işletmeleri aracılığıyla vatandaşına iş ve aş sağlıyorsa ve bunu yaparken 
farklı inançlardan ve kökenlerden insanları bir araya getiriyorsa, laik cumhuriyet ve 
demokrasi güçlenir.  İnsanlar devletten bekledikleri işi bulamazlarsa, cemaat ve tarikatların 
pençesine düşer; onlar aracılığıyla bir iş olanağına kavuşursa, onların ilişkilerinin de parçası 
olur.  
 

Bu devlet devletçilikle kuruldu; bu ulus, devletçilikle inşa edildi. Emperyalizm, bu gerçeği 
birçok insanımızdan daha iyi kavradığı için, bir taraftan bölücü terörü ve laiklik düşmanlarını 



desteklerken, diğer taraftan bu çabalarının altyapısını oluşturmak amacıyla devletçiliğe 
saldırdı ve özelleştirmeleri uygulattı.  
 

Laik cumhuriyeti ve demokrasiyi savunmanın en iyi yolu, özelleştirmeye cepheden ve kökten 
karşı çıkmak, devletçiliği yeniden en etkili bir biçimde uygulamaktır.   

 
 
 


