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Yıldırım Koç
“İşçileri Öncü Partiye Kazanabilecek misiniz?” başlıklı yazım 1 Nisan günü yayımlanmıştı. Sonra da
sosyal medyada paylaştım.
Bu yazıda işçilerin çok sık sorduğu bazı soruları sıraladıktan sonra, en azından bu basit sorulara
yanıt verebilecek kadar bu işleri bilmiyorsanız, işçi sınıfına öncülük edemezsiniz, diyordum.
Sosyal medyadaki paylaşımıma bir arkadaş şöyle bir yorum ekledi: “ Doğrusunuz öğretmenim.
Ama biz işçilerin sorularını biliyoruz ve cevapladık. Adam işi bitti mi bir de harçlık istiyor. Çok da saf
görünüyorlar. Bankadan çekeceği krediye kefil olmanı istiyorlar.”
Ben de yanıt olarak şunları yazdım: “Haklısınız. Bugünün işçilerinin çok büyük bölümü, kapitalizmin
ürünü insanlar. Harçlık vermeyin, kredisine de kefil olmayın sakın. Halkımız insan kullanma
konusunda da uzmandır. Mücadele etmeyenin yerine mücadele etmek pek akıllıca bir iş değil.
Mücadele edene mücadelesinde yardım etmek doğru.”

KAPİTALİZM BİREYCİLEŞTİRİR VE BENCİLLEŞTİRİR
İşçi sınıfını kitaplardan tanıyanlar, işçilerin devrim yapma gibi tarihsel bir misyonu (görevi) olan
mükemmel devrimciler olduğunu sanır.
Bu yaklaşımı hep küçük çocukların masal kitaplarındaki kır resimlerine benzetirim.
Bu resimlerde güzel bir yeşilliğin ortasında güzel tavşanlar ve kuzular vardır. Yandaki elma ağacının
üstü de güzel elmalarla doludur. Resmin bir köşesinde son derece şirin bir ev de görebilirsiniz.
Gerçek nedir?
Yeşilliğin içinde dikenler ve çürümüş otlar da vardır. Otların arasında pis böcekler dolaşır. Belki bir
tarla faresi de böcek peşindedir. Tavşan ve kuzuların dışkıları etrafa saçılmıştır. Elma ağacının bazı
dalları kurumuştur ve elmaların bir bölümü kurtludur. Yandaki kerpiç evin çatısı akmaktadır, vb.
Kapitalizm insanı insanlıktan çıkaran kötü bir sistemdir.
Hayatını ancak bir başkasına ait işyerinde çalışarak kazanabilen insanlar, işe girebilmek için
birbirinin rakibidir. Ücretini artırmak için mücadele etmek yerine patrona espiyonculuk yapan işçiler
vardır. İşyerindeki konumunu sağlamlaştırmak için patrona veya amirine yağcılık yapan, ufacık bir
menfaat için arkadaşını satan işçi veya memur sayısı az mıdır?
Kapitalizm, insanları çaresiz bırakarak, içlerindeki kötülüğü güçlendirir.
Tüm dinlerde insanın içindeki iyi ve kötü mücadelesi anlatılır. Gerçekten doğrudur. İçinde
yaşanılan koşullar ya iyiliği öne çıkarır, ya da kötülüğü ve zaafları.
Kapitalizm, insanları aç bırakma tehdidiyle, insanın içindeki zaafları ve kötülüğü pekiştirir.
İnsanların bir bölümü bencilleşir, bireycileşir, üçkağıtçılaşır.

KAPİTALİZMİN PİSLİKLERİNDEN ARINMA
Kapitalizm istikrarsızdır. Kendi kârını azamileştirmeye çalışan patronların hakim olduğu düzen,
bazen ekonomik büyüme ve refah sağlar, bazen de krizlere girer, büyük yoksullaşmalara neden olur.
Kriz ve yoksullaşma dönemlerinde espiyonculuk veya yağcılıkla sorun çözülmez.
Sorunları çözmenin yolu birlikte mücadeleden geçer.
Birlikte mücadelede ise bireycilik, bencillik yoktur. Tam tersine, toplu davranış, dayanışma, özveri
vardır. İnsanlar kapitalizme karşı mücadele içinde kapitalizmin kişiliklerinde öne çıkardığı pisliklerden
arınır. Kişinin içindeki olumlu ve iyi özellikler ön plana çıkar.
İşçilerin sorunlarını onlardan iyi öğrenin ve yardımcı olun. İşçilerin ancak kapitalizme karşı
mücadeleye girdiğinde kitaplarda okuduğunuz işçi sınıfına dönüşeceğini de unutmayın. Tırtıl mutlaka
kelebek olacaktır. İşçiseverler Derneği kurmayın. İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olmalıdır.

