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Yıldırım Koç
Solda en yaygın hastalıklardan biri, Osmanlıca ifadesiyle, “enfüsiyye”dir. Bilimsel tembellik ve enfüsiyye
birlikte gelişir.
“Enfüsiyye”, sübjektivizm veya öznelcilik demektir. Diğer bir deyişle, dünyaya baktığınızda dünyada olanları
değil, gönlünüzden geçeni görürsünüz.
Solda en yaygın kullanılan sözlerden biri, “somut şartların somut tahlili”dir. Ancak nedense insanlar somut
şartların “sübjektif tahlilini” veya öznel analizini yapmaya daha yatkındırlar.
“Yoksulluk edebiyatı”, günümüzde sübjektivizmin önemli bir örneğidir.
Gönlünüzden geçene uymayan değerlendirmelerle karşılaştığınızda, doğru olan, gözlerinizi açıp, somut
durumu görmeye çalışmak, bilimsel analizler yapmak olmalıdır.
AKP döneminde işçi sınıfının geniş kesimlerinin yaşam standartlarına ilişkin yazdıklarım, soldaki yaygın
sübjektivizm ve bilimsel tembellik hastalıklarına yakalanmış olan bazı kişileri rahatsız etti.
Eğer bilimle uğraşmıyorsanız, sübjektivizm insanın moralini bozar; halkın sağduyusuna ve devrimin
kaçınılmazlığına güveni ortadan kaldırabilir.
Halbuki halkımız kısa vadeli çıkarları açısından mantıklıdır; kendisini tehlikeye atmadan durumunu korumaya
ve geliştirmeye çalışmaktadır.
Peki, emperyalizmin sömürüsü altındaki kapitalist bir ülkede yaşam standardının yükselmesi olanaklı mı?
Evet; kaynaklar bulunabilirse, bu olanaklıdır. 1946 yılından beri yaşanan gelişmeyi hatırlayın.
Peki, bu kaynak ve kaynağın sürekliliği nasıl sağlanacak?
Türkiye, sürekli petrol geliri olan bir Suudi Arabistan veya Kuveyt mi?
Değil, tabii.
Eğer somut şartların somut tahlilini bilimsel biçimde yapma yeteneğiniz ve niyetiniz yoksa, bilimsel tembellik
ve sığlık/kolaycılık hastalığına yakalanmışsanız; ya gerçeklerden kaçar, sübjektivizme sığınırsınız, ya da
gerçeklerle yüzyüze gelince, moral çöküntüsü yaşarsınız.
Kapitalizmde Krizler ve Savaşlar Kaçınılmazdır
Emperyalist sömürü altındaki bir kapitalist ülkede bile belirli dönemlerde halkın yaşam standardı
yükselebilir; ancak ekonomik krizler ve savaşlar, kapitalizmin kaçınılmaz özellikleridir.
Türkiye’de halkın 2002‐2013 döneminde korunan veya yükselen gerçek gelir düzeyi ile özellikle borçlanma
sayesinde yükselen yaşam standardının önümüzdeki kısa dönemde düşme olasılığı çok yüksektir. Emperyalizme
ve kapitalizme karşı olan kişi ve örgütler, yaklaştığını düşündüğümüz bu depreme hazırlanmalıdır.
Kapitalizm, tarihinin üçüncü küresel krizini 2008 sonlarından itibaren yaşamaktadır. Bu kriz, Türkiye’nin
giderek daha fazla gereksinim duyduğu dövizin sağlanmasında sorunlara yol açmaktadır.
İnşaat sektörü ve borçlanmayla sağlanan dayanaksız ekonomik büyüme sınırlarına ulaşmıştır; deniz bitmiştir.
Bu yapı, Türkiye’nin cari açığını çok tehlikeli bir düzeye taşımıştır.
Enflasyon oranı yükselmektedir.
Siyasi krizin ekonomik koşulları daha da kötüleştirmesi olasılığı yüksektir.
Kalp Hastasının Kalp Krizi Riski Yükselmektedir
Türkiye, kalbe giden damarları büyük ölçüde tıkalı bir hasta durumundadır. Her geçen gün, damarların
tıkanıklılık oranı yükselmektedir. Kalp krizinin yaşanma olasılığı her geçen gün artmaktadır.
Gelirinin epeyce üstünde bir harcamaya yöneltilmiş olan insanlarımız borçlarını geri ödemekte giderek daha
fazla zorlanmaktadır.
Özelleştirilen sağlık sisteminin yüksek maliyeti, sağlık sisteminden yararlananların harcamalarını
artırmaktadır. Genel sağlık sigortası primleri de önemli bir yük oluşturmaya başlamıştır.
Çocuğunu üniversiteye göndererek hayatını kurtardığını düşünen aileler, işsiz üniversite mezunlarının
bunalımıyla uğraşmaktadır.
İşyerleri küçülmekte veya kapanmaktadır; işçi alacaklarının ödenmesinde zorluklar artmaktadır.
Köyden kente göç, işsizler ordusunu büyütmektedir.
Emperyalist sömürü altındaki kapitalist bir ülkede yaşanan refah geçicidir ve bunun faturası genellikle çok
büyüktür.
Şimdi faturanın ödenme günleri yaklaşmaktadır.
Gerçeklere gözlerinizi kapamayın.
Gerçeklerle yüzleşince de bilimle uğraşın ki, moraliniz bozulmasın ve geleceğin hareketli günlerine
bugünden hazırlanın.

