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Nazım Hikmet’in Kurtuluş Savaşı Destanı’ndaki Kartallı Kazım’ı hatırlarsınız:
“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.”
Adnan Akfırat’ın 26.2.2021 günlü Aydınlık’taki “Çin Halkının Kahramanları Kimler” yazısında
belirtildiğine göre, Kartallı Kazım’ın gerçek adı İbrahim Göleber imiş.
Günümüzde Türkiye’de emperyalizme karşı başarılı bir mücadele sürdürülüyor. Nihai olarak
sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya hedefi doğrultusunda, bağımsız ve demokratik bir Türkiye’yi yaratma
çabası içindeyiz.
Bu süreçte vatan ve emek mücadelesi bir bütün oluşturuyor. Bağımsız ve demokratik bir Türkiye
mücadelesi, nihai olarak sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyayı amaçlamazsa, savaşta en önde savaşan
Kartallı Kazım savaştan sonra yine gariban bir bahçıvan olarak kalır. Nihai amaç akılda tutulursa,
savaştan önce bahçıvan olan Kartallı Kazım’ın, bahçıvan olarak kalsa bile, savaştan sonra özgürlüğünü
artırır; hayat koşulları, çalışma şartları iyileşir.
Vatan mücadelesi emek mücadelesinden ve nihai amaçtan ayrı sürdürülemez. İşçiyi ezerek, işçinin
sırtından vatan mücadelesi verilemez. Nitekim Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı sürerken, 1921
yılında Ereğli Kömür Havzası’nda çalışan işçilerin çalışma ve yaşama koşullarını iyileştiren 114 ve 151
sayılı kanunların kabul edilmesini sağlamıştı. Mustafa Kemal Paşa, bağımsızlık kazanıldıktan sonra,
ekonomik kalkınma için gerekli kaynağı yaratırken işçilerden fedakarlık istememiş, tam tersine,
işçilerin çalışma ve yaşama koşullarını iyileştirmişti.
Türkiye’de gelir getirici bir işte çalışanların yüzde 70’i, geçimlerini bir başkasına ait işyerinde
çalışarak kazanmaktadır. İşçi, memur veya sözleşmeli personeldir. Bunların yanı sıra, sayıları 12
milyona yakın işsizimiz vardır. İşsizler de, bir başkasına ait işyerinde çalışma çabasında olan
insanlardır. 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, vatan mücadelesi sonrasında yaşam koşulları değişmeyen Kartallı Kazım
değildir; vatan savaşına katıldığında ve savaş kazanıldığında eski haklarıyla yetinmeyecektir;
yetinmemelidir. Vatan mücadelesini, işçi haklarını kısıtlayarak sürdürmeye çalışan hem başarısız kalır,
hem de vatan mücadelesine de, kendisine de büyük zarar verir.

