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Yıldırım Koç
Bizleri bir Batılıdan, örneğin bir Alman’dan ayıran özelliklerden biri, çocuklarımıza ilişkin
tavrımızdır. Biz, “çocuklarımız için canımız feda,” deriz; bir Alman böyle demez. Çocuğunun kendi
başının çaresine bakmasını bekler.
“Çocuklarımız için canımız feda” deriz de, bırakın canımızı feda etmeyi, çocuklarımız için
gerçekten ciddi bir çaba gösterir miyiz?
Çocuklarımız için söylediklerimizin çoğu yalandır, hikayedir; ciddiye almayın. Yalan olmasa,
böyle bir Türkiye’ye mahkum olur muyduk?
Hemen sinirlenmeyin; okumaya devam edin.
Türkiye’nin bugün yaklaşık yüzde 70’i işçisiyle, memuruyla, ücretli olarak çalışmak üzere iş
arayan işsiziyle işçi sınıfını oluşturuyor. İşçi ve memur emeklilerini de bu sayıya ekleyebilirsiniz.
İşçinin ve memurun çocuğu işçi olacak.
Belki mühendislik veya doktorluk diplomasını alacak; ama kendisi şirket kuramayacak; tek başına
açacağı muayenehanede geçimini sağlayamayacak. İşgücünü bir başkasına satmaktan başka geçim
sağlama yolu olmayacak. Mesleği ne olursa olsun, istese de, istemese de, farkında olsa da, olmasa da,
işçi sınıfının saflarına katılacak.
“Çocuklarımız için canımız feda”mı?
Peki, o zaman niçin kıdem tazminatı konusunda bugünkü işçilerin durumunu belki bir ölçüde
kurtaran, ancak önümüzdeki yıllarda işçi sınıfına katılacak insanların haklarını ayaklar altına alacak
hükümet girişimlerine karşı sessiz kalıyorsunuz?
Peki, o zaman niçin çocuklarınızı köle gibi bir şirketten diğerine kiralayacak işçi kiralama
şirketlerinin kurulması tasarısına karşı sessizsiniz?
Peki, o zaman niçin bölgesel asgari ücret konusunda tepki göstermiyorsunuz? Sizin ücretiniz daha
yüksek, nasıl olsa size dokunmaz diye mi? Size dokunmuyor, ama çocuklarınıza öyle bir dokunacak
ki, çocuklarınız sizi pek hayırla anmayacak.
Çocuklarınız ileride, “annem de, babam da işçiydi, memurdu; bugün benim hayatımı cehenneme
çeviren bu kanunlar kabul edilirken bizimkiler ne yaptı?” diye soracaklar.
Eğer o zamana kadar Türkiye’de sınıfsız ve sömürüsüz bir ülke yaratma doğrultusunda önemli
adımlar atılamamış olursa, torunlarınız sizleri nasıl hatırlayacak?
“Bizimkiler amma tırsmış; onların duyarsızlığı, cehaleti ve korkaklığı yüzünden bugünkü
durumdayız” mı diyecekler? Yoksa size hayır dua mı edecekler.
Çocuklarınıza ve torunlarınıza ihanet etmeyin.
“Çocuklarımız için canımız feda”nın anlamı, çocukları hafta sonu gezdirmek, onlara oyuncak ve
çukulata almak değildir.
“Çocuklarımız için canımız feda”nın anlamı, çocuklarımızın insanca yaşayabilecekleri ve
çalışabilecekleri bir Türkiye ve dünya için, emperyalizme, kapitalizme ve AKP’ye karşı mücadele
etmektir.
“Çocuklarımız için canımız feda”nın anlamı, AKP’nin Ulusal İstihdam Stratejisi’nde, Toplu İş
İlişkileri Kanun Tasarısında, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Değişikliği Tasarısında gündeme
getirdiklerine karşı mücadeleye katılmaktır.
“Çocuklarımız için canımız feda”nın anlamı, emperyalistlerin çıkarları için komşularınıza saldırı
politikalarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin emperyalistlerin taşeronu olarak kullanılmasına karşı
çıkmaktır. Anti-emperyalist cephede Suriye halkıyla kardeşliği, Suriye devletiyle barış ve işbirliğini
savunmaktır.
“Çocuklarınız için canınız feda” mı, gerçekten? İyice bir düşünün bakalım.
Yoksa, susun; hiç olmazsa yalan söylemeyin!

