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Yıldırım Koç
Vatan mücadelesine katılanların bir bölümü, sınıf mücadelesinin vatan mücadelesine engel
olduğunu ileri sürüyor. Bu anlayışın ne kadar yanlış olduğunu bir süredir yazıyorum.
Bir de bunun tersini savunanlar var. Onlara göre de vatan mücadelesi sınıf mücadelesini
engelliyor.
Bu yanlış anlayış da hem vatan mücadelesine, hem de sınıf mücadelesine zarar veriyor.

SOĞUK SAVAŞ YILLARINDAKİ DURUM
Bizim kuşak 1960’ları ve 1970’leri yaşadı. Özellikle 1960’lar, Soğuk Savaş’ın en sert biçimde
sürdüğü yıllardı.
Daha “sınıf” sözcüğünü kullandığınızda bile, bir anda vatan haini ilan ediliyordunuz. “Sınıf” demek
komünistlikti. Komünist demekse Sovyetler Birliği, “Rus” ajanlığı anlamına geliyordu.
“Sağcılık” Müslümanlık, “solculuk” hainlikti. Kuranı Kerim tahrif edilerek insanlar solculara karşı
tahrik ediliyordu.
Geniş bir cephe Amerika yanlısıydı.
12 Mart ve özellikle de 12 Eylül sonrasında sıkıyönetim dönemlerinde uygulanan zulüm, insanların
bir bölümünü devlet, asker ve polis düşmanı yapmıştı. Özellikle kontrgerilla örgütünün katliamları ve
sorguda ve cezaevlerinde uygulanan işkenceler bu tepkiyi haklı kılıyordu.
Bu yıllarda bazı sosyalistlerin de hataları oldu.
Ancak bu yıllarda Türkiye’nin bütünlüğü ve varlığı açık ve somut bir tehdit altında değildi.
Emperyalist güçler Sovyetler Birliği’ni büyük bir tehdit olarak göstererek, vatansever insanları
emperyalist blokun destekçisi yapabildiler. Sermayedar sınıf da bu durumdan yararlanarak, sınıf
mücadelesini savunanları vatan haini ilan etti.

BUGÜNKÜ DURUM ÇOK FARKLI
Bugün Türkiye’nin düşmanının ABD ve AB emperyalizmi olduğu biliniyor. Bir dönem Amerikan 6.
Filosu’na dönüp namaz kılanların önemli bir bölümü tavır değiştirmiş durumda. Bölücü terör
örgütünün ve IŞİD’in her saldırısının arkasında emperyalizmin olduğu artık kavranıyor. FETÖ
örgütünün arkasındaki gücün de ABD emperyalizmi olduğu biliniyor.
Artık vatan savunmasında saflaşma Sovyetler Birliği’ne karşı değil, ABD ve AB emperyalizmine
karşı.
Halkımızın çok büyük bölümü, yaşanan büyük sıkıntıların ardından, bu saflaşmada yerini
emperyalizm karşıtı cephede alıyor.
Halkımızın yüzde 70’inden fazlası da işçi, memur, sözleşmeli personel; diğer bir deyişle, işçi sınıfı.
Ayrıca milyonlarca da emekli var. Emekliler de geçmişte işgüçlerini satarak yaşamlarını sürdürmüş
insanlar.
Milyonlarca işsizi de bu cepheye katmak gerek. Onlar da işgüçlerini satmaya çabalayan, ancak
henüz satamayan kişiler, işçi sınıfının üyeleri.
Bu insanlar içinde bir bölümü bölücülerin ve işbirlikçi gericilerin etkisi altında; ancak çok büyük
bölümü bugün vatan savunmasından yana.
Ayrıca işçilerin/memurların yaşadığı sorunların önemli bölümünün sorumlusu emperyalizm. ABD
ve AB emperyalizminin doğrudan veya IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, OECD gibi
uluslararası kurumlar aracılığıyla gündeme getirdiği talepler uygulandıkça, işçi sınıfının sorunları
artıyor.

Soğuk Savaş yıllarında halkımızın ve işçi sınıfımızın büyük bölümü, vatan cephesi görünümlü anti‐
komünist Amerikancı cephedeydi. Sınıf mücadelesini savunanlar derhal vatan haini komünistler
olarak damgalanıyordu.
Bugün halkımızın ve işçi sınıfımızın büyük bölümü, anti‐emperyalist vatan cephesinde yer alıyor.
Vatan cephesinde yer alan örgütler, işçi sınıfının sınıf mücadelesini savunduklarında herhangi
olumsuz bir tepkiyle karşılaşmıyorlar. Halkımız, vatan savunması konusunda samimiyetine, gücüne ve
çabalarına saygı duyduğu örgütlerin sınıf mücadelesi çağrılarını destekliyor.

