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Yıldırım Koç
Bölünmek, parçalanmak, emperyalistlerin kölesi ve taşeronu olmak istemiyorsak, Kemalist Devrim’i
veya Türkiye’nin milli demokratik devrimini geliştirerek korumak zorundayız.
Türk milletinin farklı etnik kökenlere ve inançlara göre bölünmesini, Türkiye’de çok kanlı bir iç savaşın
yaşanmasını, kardeşin kardeşi katletmesini istemiyorsak, vatan mücadelesinde birleşmek zorundayız.
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Günümüzün vatan mücadelesi, geçmiştekinden farklı koşullarda gelişecektir.
Atatürk dönemi, Türkiye’nin siyasi ve iktisadi bağımsızlığının sağlanması, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran
Türkiye halkından Türk milletinin yaratılması ve halkımızın emperyalistlerin, halifenin, din adamlarının,
şeyhlerin, toprak ağalarının ve aşiret reislerinin kulluğundan kurtularak özgür yurttaşlar haline getirilmesi
için büyük ve başarılı adımların atıldığı yıllardı.
Eskiden emperyalistler ve taşeronları ile ülkemizdeki işbirlikçileri, yüzde 80’inden fazlasını köylülüğün
oluşturduğu Türkiye halkının canına, namusuna, değerlerine, malına, mülküne açıkça saldırıyordu.
Günümüzde de aynı nitelikte bir saldırı vardır; ancak bu saldırı çok daha ince yöntemlerle
sürdürülmektedir.
İstiklal Savaşı döneminde işçi sayısı çok azdı. İstanbul’daki işçilerden çok azı emperyalist işgale karşı
direndi. Emperyalist güçlerin hassas olduğu tek konu, İstiklal Savaşı’na destekti. İstiklal Savaşı’na destek
vermediği sürece sendikal örgütlenme, eylem ve grevler konusunda önemli bir baskı yaşanmıyordu.
Anadolu’da sürdürülen İstiklal Savaşı’nın ana gücü ise köylülüktü. İşgale ve katliamlara karşı yerel
direnişler biçiminde başlayan mücadele, Sivas Kongresi’nde bir milli bir programa kavuştu.
Günümüzde halkımızın yüzde 70’i yaşamını işgücünü satarak kazanan işçi sınıfından oluşmaktadır.
Özellikle kapitalizmin tarihinin üçüncü küresel krizinin yaşandığı ve Türkiye ekonomisinin krizinin de
giderek derinleştiği koşullarda, sahip olduğu haklar ve satınalma gücü en fazla tehdit altında bulunan
kesim, işçi sınıfıdır.
Vatanımız emperyalistlerin, cumhuriyet düşmanlarının ve bölücülerin tehdidi altındadır.
İşçisi, memuru, sözleşmeli personeli, geçici personeli, işsizi ve hatta emeklisiyle işçi sınıfımız da
emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin tehdidi altındadır.
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Vatan ve emek mücadelesi bütünleşmektedir.
İşçi sınıfının tehdit altındaki hak ve çıkarları korunmadan ve geliştirilmeden, vatan mücadelesi başarıyla
sürdürülemez.
Vatan mücadelesine katılınmadan işçi sınıfının sorunlarına çözüm bulmak olanaksızdır.
İşçi sınıfı içinde bu gerçeğin farkında olmayan çok kişi hâlâ vardır.
Hatta giderek daha da derinleşmekte olan krizin etkilerini henüz tam anlamıyla yaşamayanlar arasında,
sınıf kimliği yerine etnik kimlik ve inanç kimliğiyle hareket eden işçi sayısı da çoktur. İşsizlik korkusu da
birçok yerde işçileri frenlemektedir.
Bazı sendikal örgütler ise doğrudan doğruya bölücülerin veya cumhuriyet düşmanlarının kontrolü
altındadır.
2009‐2010 Tekel işçilerinin eylemi sırasında hayatın zorlamasıyla etnik kimlik, inanç kimliği ve siyasi
görüşler geri plana itilmiş, sınıf kimliği öne çıkarılmıştı. Günümüzde emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin
işçi sınıfına yönelik saldırıları da bu birliği yeniden sağlayacaktır.
Diğer taraftan, işçi sınıfının ekmek ve hak mücadelesini desteklemeden Türkiye halkının yüzde 70’ini
vatan mücadelesinde birleştirmek de olanaksızdır.
Vatanımızı ve işçi sınıfımızı bu bütünlük kurtaracaktır.

