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Yıldırım Koç
İşçi Sevenler Derneği’ne üye misiniz?
“Nereden çıktı bu soru? Öyle bir dernekle ilgim alakam yok!” demeyin.
Sanal dünyada böyle bir dernek var. Sandığınızdan çok fazla kişi de, bu derneğin üyesi.
Bu dernek aidat almıyor; genel kurul toplamıyor. Büyük olasılıkla bu nedenle üye olduğunuzun farkında
bile değilsiniz.
Ayrıca üyelik için özel bir form doldurmak da gerekmiyor. Davranışlarınıza bakıp sizi hemen üye
kaydediyorlar.
İşçi sevenler derneği ve üyeleri ne yapıyor?
AMAÇ İŞÇİLERE YARDIM
Derneğin amacı işçilere yardım.
İşçi Sevenler Derneği işçileri çok sever, işçilerin mücadelesine çeşitli biçimlerde destek olur.
İşçiler miting mi yapıyor; mitinge katılır, mitinge daha çok insanın katılması için çaba gösterir.
İşçiler grev mi yapıyor; iki kilo şeker, iki kilo çay, biraz da kurabiye alır, grev gözcülerini ziyaret eder;
grevcilerin ne kadar önemli bir iş yaptıklarını onlara anlatır, onları desteklediklerini söyler.
Hatta, içinden grevin bir an önce bitmesini isteyen gariban grevci işçiye, grevin ne kadar iyi ve önemli
bir mücadele aracı olduğunu anlatmaya kalkar. Grevci işçileri dinlemek yerine kendisi konuşur, onlara ders
verdiğini zanneder.
İşçiler derneğe gelip sıkıntılarını mı anlattı; onlara çay ikram eder, onların bireysel sıkıntılarının çözümü
için gerektiğinde doktor, avukat, vb. bulur.
İşçiler eylem yaptığında, onlara destek kampanyaları düzenler, para toplar.
Bu etkinlikleri daha uzatabilirsiniz.
Bu destek çalışmaları sırasında işçiler özellikle övülür, göklere çıkarılır.
İşçiler de İşçi Sevenler Derneği’ni çok sevmiş gibi davranırlar; onlar da derneği över, göklere çıkarırlar.
Bu tür çalışmalar yapan İşçi Sevenler Derneği üyeleri çok mutludur ve huzurludur. Amaç hasıl olmuştur,
işçilere yardım yapılmıştır.
İŞÇİLERİ YÖNETME ÇABALARI
İşçi Sevenler Derneği içinde işçileri yönlendirmek ve yönetmek niyetinde olanlar da vardır.
Bu kişiler, işçilerin mevcut haklarını ve sorunlarını öğrenme zahmetinde bulunmazlar.
Derneğe üye olanların birçoğu, üye olduklarında vahiy yoluyla bütün işçi haklarını ve sorunlarını
öğrendiklerine inanırlar. Bu nedenle de, işçilerin mevcut haklarını, bu hakların uygulanmasında ortaya
çıkan sorunları öğrenme çabası gibi gereksiz çalışmalar söz konusu değildir.
Mahalle kahvelerinde oturup ahkam kesen müdavimler nasıl aynı zamanda hekim, mühendis ve
iktisatçıysa, Dernek üyeleri de işçi sorunları konusunda (vahiy yoluyla) uzmandır.
Bu kişiler arasında, işçi eylemlerine dışarıdan yardımda bulunarak işçi sınıfı içinde siyasi çalışma
yaptığını zannedenler de vardır. Ancak sel gider, geriye kum kalmaz. Dernek üyeleri, bunu kaç kez
yaşamalarına karşın, inatla eski çizgilerini sürdürürler.
Ayrıca işçilere akıl öğretmeye de kalkarlar. İşçi hareketinin yükseldiği dönemlerde, işçi içinde önceden
hiçbir ciddi çalışma yapmalarına gerek kalmaksızın, bu eylem ziyaretleri sayesinde işçilerin önderi
olabileceklerine inanırlar. Birkaç eyleme dışarıdan destek verdiklerinde, işçi sınıfına akıl öğretecek düzeye
geldiklerini düşünürler. Çok mutlu olurlar.
Sıradan bir işçi ise İşçi Sevenler Derneği üyelerinden olabildiğince yararlanmaya çalışır. Onların akıl
öğretme girişimlerini kulak arkası eder; hatta kendi aralarında, bu yardımsever kişilerin işçi konularındaki
bilgisizliğiyle dalga geçerler. Onlar ihtiyaç kalmadığında da, onlarla tüm ilişkilerini keserler.
Bütün bunlardan sonra bir düşünün bakalım; İşçi Sevenler Derneği’ne üye misiniz, değil misiniz?

