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Yıldırım Koç
Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı Destanı’ndaki Kartallı Kazım’ı hatırlayın.
“Dövüştü pir aşkına,
Yaralandı birkaç kere
Ve kavga bittiği zaman
Ne çiftlik sahibi oldu, ne apartman.
Kavgadan önce Kartal’da bahçıvandı,
Kavgadan sonra Kartal’da bahçıvan.”
Türkiye günümüzde emperyalizme karşı bir vatan savunması sürdürüyor. Emperyalizme karşı
mücadele ancak çok geniş bir milli cephe oluşturularak başarıya ulaşabilir.
OHAL uygulamasının amacı da, emperyalizmin casusu FETÖ ile emperyalizmin uşağı bölücü örgüt
ve onun legaldeki uzantılarının etkisiz kılınması olmalı.
Türkiye’de gelir getirici bir işte çalışanların yüzde 70’i, geçimlerini bir başkasına ait işyerinde
çalışarak kazanmaktadır. İşçi, memur, sözleşmeli personel veya geçici personeldir. Bunların yanı sıra,
sayıları 7 milyona yakın işsizimiz var. İşsizler de, bir başkasına ait işyerinde çalışma çabasında olan
insanlar. Özetle; günümüzde işçi sınıfımız Türkiye halkının veya Türk milletinin çok büyük
çoğunluğunu oluşturmaktadır.

VATAN SAVUNMASI İŞÇİ HAKKI MÜCADELESİDİR
“Vatan” soyut bir kavram değildir. “Vatan”, bağımsızlıktır, özgürlüktür, demokrasidir, uğruna kan
döktüğün topraklarda insanca, günün koşullarının elverdiği ölçüde refah içinde yaşayabilmektir.
“Vatan”, canına, değerlerine, gelirine, malına mülküne, huzuruna sahip çıkmaktır.
“Vatan” mücadelesi emeğe saygı mücadelesidir.
Vatan savunması ancak işçi sınıfının bu mücadeleye katılmasıyla başarıya ulaşabilir. İşçi sınıfının
günlük sorunlarını çözmesi ve sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya mücadelesine katkıda bulunması ise
ancak vatan mücadelesine etkili bir biçimde katılmasıyla mümkündür.
Tarihimizde ilk kez işçi sınıfının bu kadar gelişmiş olduğu koşullarda vatan ve emek mücadelesi
böylesine örtüşmektedir.
Günümüzün işçi sınıfı, vatan savaşını, bağımsızlık amacının yanı sıra hak ve özgürlüklerini
geliştirmek için de sürdürüyor.
Günümüzün işçisi, Kartallı Kazım değildir; vatan savaşına katıldığında eski haklarıyla
yetinmeyecektir; yetinmemelidir. Vatan mücadelesinde işçi haklarını kısıtlayan, vatan mücadelesine
de, kendisine de büyük zarar verir.

CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan, 3 Haziran 2017 günü şunları söyledi: “Grev bir suistimal aracıdır.
Birileri hala Olağanüstü Hal var diye sızlanıyor. Olağanüstü hal girişimcilerin, yatırımcıların önünü mü
kesiyor, yoksa önünü mü açıyor? Eskiden patron fabrikasına giremiyordu. Biz geldik, fabrikalarınızın
kapısını açtık. (...) İşçinin grev tehdidini artık yasalarla engelledik. (...) Eskiden OHAL döneminde
patronlar
fabrika
kapılarına
giremiyordu.
Biz
geldik
fabrika
kapılarını
açtık.”
(http://siyasihaber3.org/erdogan‐grev‐tehdidini‐yasalarla‐engelledik )
Cumhurbaşkanı’nın 12 Temmuz 2017 konuşması da şöyleydi: “Biz göreve gediğimizde 15 sene
önce, Türkiye’de OHAL vardı ama bütün fabrikalar hep grev tehdidi altındaydı. Şimdi böyle bir şey var
mı, tam aksine, grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifadeyle anında müdahale ediyoruz, diyoruz ki

‘hayır, burada greve müsaade etmiyoruz çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız.’ Bunun için kullanıyoruz
biz OHAL’i.” (http://odatv.com/erdogandan‐ilk‐kez‐duyacaginiz‐ohal‐aciklamasi‐1207171200.html)
Bu anlayış, işçilerin temel hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırılması amacını açıkça ifade
etmektedir ve AKP’nin artık ülkemizi yönetemediğinin itirafıdır.
Aç tilki fırın yıkar. Giderek zayıflayan siyasi iktidar koşullarında hayat zorladığında insanların geçim
kaygısı OHAL dahil herşeyin önüne geçer. İşçinin yasal tepkisi OHAL’le engellenemez.

