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Evrensel’den Serpil İlgün’ün, Petrol‐İş Sendikası’nın genel başkanı Mustafa Öztaşkın’la yaptığı
görüşme, 4 Mart 2013 tarihinde yayımlandı. Görüşmenin başlığı “Sendikalar Kürt Sorununda Daha
Cesur Olmalı” idi.
Gerçekten sendikaların “Kürt sorunu” olarak da ifade edilen konuda daha cesur olmaları
gerektiğine ben de inanıyorum.
Sendikalarımızın büyük bölümü bu konuda saf belirlemekten ve görüş açıklamaktan kaçınıyor.
Sanki Türkiye’de böyle bir sıkıntı yokmuş gibi davranmak işlerine geliyor.
Osmanlı döneminde işçi sınıfı çok zayıftı. Bu zayıflığın en önemli nedenlerinden biri, işçilerin etnik
kökenlerine göre bölünmüş olmasıydı. Rum işçiler, diğer etnik kökenden ve inançtan işçilerle sınıf
kimliği veya aidiyeti temelinde birleşmek ve birlikte her kökenden sermayedara ve emperyalistlere
karşı sınıf mücadelesine girmek yerine; Rum sermayedarlarıyla ve emperyalistlerle birlikte Osmanlı’ya
karşı tavır alıyordu. Aynı durum, Ermeni işçiler için de geçerliydi. Osmanlı’da işçi sınıfının özellikle
Rum ve Ermeni unsurlarında etnik kimliği öne çıkaran anlayışlar, sınıf mücadelesinin gelişmesinin
önündeki en önemli engeldi.
Günümüzde Türkiye işçi sınıfı büyük bir potansiyele sahiptir.
Emperyalistler de, yerli hakim sınıflar da bu büyük potansiyelin farkındadır, bilincindedir.
Kürt kökenli sermayedarla, Çerkez kökenli sermayedar ve yörük kökenli sermayedar, sınıf
kimlikleri ve çıkarları temelinde birliktedir.
Bir sendikadaki Avşar kökenli hırsızla, Kırmanci kökenli hırsız tam bir ortaklık içindedir.
Ancak emperyalistler Türkiye halkının veya Türk milletinin emperyalizme karşı mücadelesini
zayıflatmak amacıyla, bazı etnisiteler veya milliyetler arasında ayrımcılık gütmekte, böylece işçi sınıfını
da bölmekte ve birbirine karşı tavır almaya zorlamaktadır.
Sendikalarımız, ABD/AB emperyalistlerinin, Türkiye’deki işbirlikçilerinin ve hainlerin savunduğu
bölücü politikalara karşı cesurca açık tavır almalıdır.
Emperyalistler Irak’a “demokrasi” götürme gerekçesiyle saldırdılar; kan, vahşet, tecavüz, yağma
götürdüler.
Emperyalistler Türkiye’de “barış” ve “analar ağlamasın” edebiyatıyla milleti ve işçi sınıfını
bölmektedir.
Mustafa Öztaşkın’ın savundukları ile Başbakan R.T.Erdoğan’ın savundukları veya BDP’nin çizgisi
arasında özde bir fark yoktur.
Mustafa Öztaşkın şunları söylüyor:
“Kürt sorununun çözümü konusunda tarihi bir süreçten geçtiğimiz tespitine katılıyorum. Kürt
sorununun çözümünü savunmak durumundayız.”
“Temel şartımız, ülkemizin birliğinin ve bütünlüğünün korunmasıdır. (...) Çözümün, bu topraklar
üzerinde yaşayan herkesin dil, ırk, cinsiyet inanç ve felsefi düşünce farkı gözetmeksizin eşitliğini,
özgürlüğünü ve kardeşliğini hedefleyen bir çözüm olmasıdır.”
“Federasyon, özerklik tartışmalarına şu an için girmenin çok doğru olmadığnı düşünüyorum. Ortak
vatan ilkesi üzerinde uzlaşma sağlandıktan sonra gerisinin detay olduğunu düşünüyorum.”
“Bölünme fobisi gibi düşüncelerin gerçekçi olmadığını ifade etmek...”
“Türkiye vatandaşlığı tanımı kabul edilebilir bir tanımdır.”
“Çözüm sürecini yeni anayasaya ve anayasaya bağlı çıkarılacak yasalarla da ilişkilendiriyoruz ve
emeğin çıkarlarının korunduğu, (...) bir anayasa talep ediyoruz.”
Mustafa Öztaşkın’ın ifade ettiği bu görüşler, işçi sınıfının sınıf kimliğini geri plana itecek, işçi sınıfını
etnik temelde bölecek yaklaşımlardır. Yeni anayasa konusunda hükümetin çizgisi benimsenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus‐devlet ve milli kimlik konusundaki anlayışları reddedilmektedir.

