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Yıldırım Koç
Türkiye’de gelir getirici bir işte çalışanların yüzde 70’ini işçiler, memurlar oluşturuyor.
İşsizler ile işçi ve memur emeklileri de katıldığında, toplam nüfusumuzun daha da büyük bir oranı
bu durumda.
Ekonomik kriz derinleşiyor; referandum sonrasında ertelenmiş sorunlar daha da büyümüş biçimde
ortaya döküldüğünde, krizin etkilerini özellikle bu toplumsal sınıf (işçi sınıfı) hissedecek.
İktidarın zayıfladığı ve zayıf iktidar algısının yaygınlaştığı koşullarda, derinleşen krizin etkileri
hissedildikçe, kendiliğindenci işçi sınıfı hareketi yükselecek.
Kendiliğinden yükselecek bu işçi hareketinin enerjisini ya bağımsız ve demokratik bir Türkiye ve
sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya doğrultusunda yöneteceğiz; ya da bu enerjiden başkaları
yararlanacak. En tehlikelisi de, emperyalistlerin ülkemizdeki hizmetkarlarının yararlanması.
Bu enerjiyi vatan savunması ile bütünleştirebilmek için bu kitleye öncülük edebilmek gerekli.
Ancak öncülükle, dışarıdan gazel okumayı veya akıl öğretmeye kalkmayı ayırmak gerekli.
Silah kullanmayı bilmeden komutanlık yapılmaz. Silah kullanmayı iyi bilmek komutanlık için yeterli
değildir; ancak silah kullanamayan komutanın birliğine komuta etmesi de mümkün değildir.
İşçinin sorunlarını işçiden iyi bilmeden, işçiye öncülük yapılmaz.

ÖNCÜLÜK MÜ, AKIL ÖĞRETMEYE KALKMAK MI?
İşçi ve memur kitlesiyle bugünden doğrudan ilişkileriniz yoksa ve işyerlerinde vatan savunması
mücadelesine aktif olarak katılan yandaşlarınız bulunmuyorsa, ortaya çıkacak enerjiden vatan
savunması için yararlanamazsınız.
“Ama biz doğruyu söylüyoruz; her tespitimizin doğru olduğu ortaya çıkıyor; kitleler bizim
arkamızdan gelecektir” diyebilirsiniz; ancak bu söylediğinizin hiçbir anlamı da yok, yararı da.
Doğrular ancak kitleler tarafından benimsendiğinde bir güç olur. Kitlelerin doğruları benimsemesi
de kendiliğinden olmuyor. Kitlenin içinde olacaksınız. Sizin yandaşlarınız kitle içinde saygın bir
konumda olacak; günlük yaşamlarında ve ilişkilerinde çevrelerinin güvenini kazanmış olacak.
Toplumsal hareket başladığında da bu insanlar doğal önder konumuna yükselecek. Ortaya çıkan
enerjiyi de vatan savunması ve sınıf çıkarları bütünlüğünde yönlendirecek.
“Ama ben gazetemde ve televizyon kanalımda doğruları tekrar tekrar anlatıyorum,” diyebilirsiniz.
15 milyon işçinin ve 3 milyonu aşkın memur ve sözleşmeli personelin ne kadarı sizin gazetenizi
okuyabiliyor? Ne kadarı, yorgunluktan bitmiş bir durumdayken okuduğunu tam olarak anlıyor? 18,1
milyon içinde kaç işçi ve memur, eve yorgun argın geldiğinde, eğlenceli bir program veya film yerine,
kafasını çalıştırması gereken ciddi bir programı izlemeyi tercih ediyor?

MİLYONLARI ETKİLEYEBİLMEK
Tek tek insanlardan, birkaç yüz kişiden, birkaç bin kişiden söz etmiyorum. 18,1 milyonluk işçi ve
memurdan, 6 milyonluk işsizden, 6,5 milyonluk işçi ve memur emeklisinden söz ediyorum.
Özetle; allame‐i cihan olsanız, dışardan gazel okuduğunuzda, öncülük yapamazsınız. Bu iş
günümüzde özellikle zor. İnsanların büyük çoğunluğu, kulaktan dolma bilgiyle, herşeyi bildiğini
zannediyor. Herkesin elindeki akıllı telefonlar da böyle bir izlenimi pekiştiriyor. Bu konumdaki
insanlara öncülük yapabilmek, işçi sorunlarını ve konularını işçilerden ve sendikacıların büyük
çoğunluğundan daha iyi bilmeyi gerektiriyor. Siz de kulaktan dolma bilgiyle hareket eder ve bir de
üstüne üstlük akıl öğretmeye kalkarsanız, yarardan çok zarar getirirsiniz.

