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Geçenlerde bir ilimizde yaklaşık 20 arkadaşla toplantı yaptık. Toplantıya katılan arkadaşların hepsi de
siyasal kimliği gelişmiş, önder konumdaki kişilerdi. Konuştuğumuz konulardan biri, yaklaşan özelleştirme
dalgasıydı. Özelleştirme sonrasında bu işletmelerdeki işçilere sunulan iki seçenekten biri, “4/C” statüsü.
“Bu 4/C, hangi kanunun 4/C’si?” diye bir soru sordum.
Toplantıya katılanların hiçbiri yanıt veremedi.
Halbuki bu arkadaşların bazıları Ankara’da 15 Aralık 2009 günü başlayan ve 2 Mart 2010 tarihine kadar
devam eden 78 günlük Tekel işçileri eylemine çeşitli biçimlerde destek vermişlerdi. Bazıları da Ankara’ya
bile gelmişti.
4/C statüsüne geçmek istemeyen Tekel işçilerine destek veriyorlardı; ancak 4/C’nin ne olduğunu, hangi
kanunun 4/C’si olduğunu, 4/C statüsüne geçirilecek işçilerin hangi alanlarda hak kaybına uğrayacaklarını
bilmiyorlardı.
İşin kötü tarafı, bunu öğrenme gereğini duymamışlardı.
HASTA ZİYARETİ GİBİ EYLEM ZİYARETİ
Eylemci işçilerin ziyaret edilmesi, onları desteklediğimizin belirtilmesi, onlarla biraz sohbet edilmesi
yeterli görülmüştü.
Bu anlayışı değiştirmek gerek.
Hele gerçekleştirmeye çalıştığımız milli demokratik devrimimiz, hele ancak daha da geliştirerek
koruyabileceğimiz Kemalist Devrim, işçi sınıfının nüfusun yüzde 70’ine ulaştığı koşullarda gerçekleşecekse.
Hele kapitalizmin üçüncü küresel krizini yaşıyorsak ve Türkiye ekonomisi, her an bir kalp krizi
geçirebilecek bir kalp hastasına benziyorsa ve işçi sınıfının eylemleri her geçen gün daha da
yoğunlaşıyorsa.
İşçi sınıfının kendiliğindenci eylemleri yükselmektedir; daha da yükselecektir.
Kendiliğindenci eylemlerin ortaya çıkmasının iki önkoşulu vardır.
Birinci önkoşul, sıradan bir işçinin mutlak yoksullaşma yaşamasıdır; gerçek gelirinin düşmesidir. İşçinin
canına, gelirine, haklarına, temel değerlerine yönelik çok ciddi tehdit ve tehlike de kitlesel bir işçi
hareketinin doğmasının koşullarını yaratır.
İkinci önkoşul, korkunun aşılmasıdır. Tarihimizde başını kaldıranların başının “ibreti alem” için
ezildiğinin çok örneği vardır. Hakim sınıflar bu korkuyu yayar. Ancak bu korkunun aşılmasında Türkiye
Gençlik Birliği’nin 19 Mayıs 2012 eylemiyle başlayan süreç çok etkili oldu.
HAREKET YÜKSELECEK
Kendiliğindenci hareket ortaya çıktığında, bu hareketin içinde yer alabilirseniz ve o tarihe kadar kitleler
içinde saygınlık ve güven kazanabilmişseniz, bu harekete önderlik edebilir ve bu hareketin enerjisini
bağımsız ve demokratik bir Türkiye, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya doğrultusunda yönlendirebilirsiniz.
Kendiliğindenci hareket ortaya çıktığında, kitlenin dışından akıl öğretmek mümkün müdür?
Hayal bile etmeyin!
Kitle hareketi geliştiğinde, insanlar provokasyonlara ve saldırılara karşı saflarını sıklaştırır ve dış
müdahalelere karşı savunmaya geçer.
Siz ne kadar doğru konuşursanız konuşun, kitlelerin içinde önceden yer almamışsanız, “dışardan gazel
okur” duruma düşersiniz.
Kitleler, mücadelenin yükseldiği koşullarda, “dışarıdan akıl öğretme girişimleri”ne karşı tepkili olur.
Nüfusumuzun yüzde 70’ini oluşturan işçi sınıfının ekonomik koşulları giderek kötüleşiyor. AKP’nin,
borçlanmayla yarattığı sahte cennet tükendi. Korku duvarları da yıkıldı. Kendiliğindenci kitle hareketi
yükselecek.
Bu hareketin içinde bugünden yer alırsanız, öncülük edersiniz.
Ama bunun için de 4/C’nin ne olduğundan başlayıp, daha birçok bilgiyi edinmek, işçilerin ve kamu
çalışanlarının günlük sorunlarını onlardan daha iyi bilmek zorundasınız.
Bu iş de vahiy yoluyla olmuyor.

