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Yıldırım Koç
Sınıf mücadelesiyle millici mücadele çelişir mi?
Tam tersine. Günümüzde millici olmayan sınıf mücadelesi, sınıf mücadelesi içeriği olmayan millici
mücadele başarısızlığa mahkumdur.
Türkiye’de işçi sınıfının mücadelesi millici olmak zorundadır.
Türkiye’de işçi sınıfı (işçiler, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel, işsizler) nüfusun yaklaşık
yüzde 70’ini oluşturmaktadır. İşçi ve memur emeklileri de bu toplumsal sınıfa dahil edildiğinde, Türk
milletinin artık bir “işçi millet” olduğundan söz edilebilir.
Atatürk döneminde Türk milleti bir “köylü millet” idi. Nüfusun yaklaşık yüzde 80’i köylerde yaşıyordu ve
bunların büyük bölümü de geçimlik tarım yapan küçük işletmelerdi.
Atatürk bu nedenle “köylü milletin efendisidir” demişti.
Günümüzde “işçi sınıfı milletin efendisidir”.
SORUNLARIN SORUMLUSU ÖNCELİKLE EMPERYALİZMDİR.
İşçi sınıfının karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlar, emperyalist sömürüden ve emperyalizmin
baskılarından kaynaklanmaktadır.
Türkiye günümüzde hiçbir başarı şansı olmayan bir bölücü ayaklanma tehlikesi yaşıyor. Bölücü örgütün
arkasındaki güç, emperyalizmdir.
Türkiye, yıllardır büyük bir özelleştirme saldırısı yaşıyor. Özelleştirmeyi, taşeronluğu, esnek çalışmayı,
vb. dayatan, emperyalizmdir.
Türkiye’nin üretken güçleri yıllardır tahrip ediliyor; Türkiye, emperyalist güçlerin kârlı pazarı haline
getirildi. Sorumlusu emperyalizmdir.
Türkiye yıllardır dışarıya büyük miktarlarda faiz ödüyor. Türkiye’nin kaynaklarının ülkede yatırıma değil
de, dışarıya aktarılmasının sorumlusu emperyalizmdir.
Türkiye’deki işçinin karşısındaki en önemli hasım, canına, malına, temel değerlerine, birliğine, dirliğine,
haklarına, gelirine göz dikmiş olan emperyalizmdir, ABD ve AB’dir. Vatansever olmayan bir işçi, sınıf
mücadelesi veremez. Emperyalizme karşı milli devleti ve milletin bütünlüğünü savunmayan bir işçi, sınıf
mücadelesinde başarılı olamaz.
Millici olmayan bir sınıf mücadelesinin başarı şansı olmadığı gibi, işçi sınıfsız bir milli mücadelenin de
başarı şansı yoktur.
VATAN MÜCADELESİ İŞÇİ SINIFINA DAYANMALIDIR.
Köylülük dağınıktır; örgütlü tepki verme yeteneği yeterince gelişmemiştir. Köylü nüfus günümüzde
yüzde 22 düzeyine kadar gerilemiştir.
Esnaf ve sanatkar dağınıktır; örgütlü tepki verme yeteneği ve geleneği yoktur.
Bunlara karşılık, nüfusun artık yüzde 70’ine yakın bir bölümünü oluşturan işçilerin ve kamu
çalışanlarının, küçümsenmeyecek bir örgütlü mücadele geleneği ve birikimi vardır. Hayat şartları, işçi
sınıfının giderek daha geniş kesimlerini ekmek ve hak mücadelesine çekmektedir. Ekmek ve hak
mücadelesine giren işçiler ve kamu çalışanları da, bu mücadelenin ancak vatan ve cumhuriyet
mücadelesiyle bütünleştirildiğinde başarı şansının olduğunu anlayacaklardır.
İşçi sınıfının sınıf mücadelesi, anti‐emperyalist millici bir çizgide gelişirse başarılı olabilir.
Millici güçlerin bağımsız ve demokratik bir Türkiye mücadelesi de ancak işçi sınıfını temel aldığında
başarı şansına sahiptir.
Günümüzün görevi, yıllardır vurguladığımız noktanın hayata geçirilmesidir.
Vatan, cumhuriyet ve ekmek mücadeleleri birleştirilmeli ve bütünleştirilmelidir.
Günümüzde bunun somut adımı, emperyalizmin Ortadoğu’daki planlarının aleti olan bölücü örgütün
Türkiye’de ve Suriye’deki politikalarına karşı çıkmak, terör eylemlerine karşı açık bir tavır almaktır.
Günümüzde işçi sınıfının sınıf mücadelesinin karşısındaki düşman, emperyalizm, bölücüler ve özellikle
yağmacı teröristlerdir.

