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Bir milletvekili genel seçimi daha yaşadık. Siz bu yazıyı okuduğunuzda seçim sonuçları belli olmuş
olacak. Ancak bu yazı, tahmin edeceğiniz gibi, seçimlerden önce yazıldı.
Bu seçimlerde de düzen karşıtı parti iktidara gelemedi.
Gayet doğal ve normal.
Düzen karşıtı olmak ne demek?
Önce emperyalizme karşı olmak, Türkiye’nin bağımsız ve demokratik bir ülke olmasını istemek, demek.
Ardından da sömürünün karşısında olmak, nihai olarak sömürüsüz bir Türkiye ve dünya arzulamak,
demek.
Seçimlerde “başarılı” olan siyasi partilere bakın!
Hangisi emperyalizme karşı? Hangisi sömürüye karşı?
Hiçbiri.
Ancak insanlarımız onlara oy verdi. Geçmişte emperyalizme ve sömürüye karşı çıkmış siyasal
örgütlenmelerde yer almış bazı kişiler de, emperyalizmle ve hatta emperyalizmin kara gücü veya dinci
güçleriyle uzlaşan çizgileri savundu.
Halkımız aldatılmış mı da bunlara oy verdi.
NİÇİN OY VERDİLER
Halkımızı anlarsanız nedenini de çözersiniz.
Halkımız kolaycı ve ucuzcudur. Bazı olanaklara kendisini çok fazla yormadan ve riske atmadan erişme
çabası içindedir. Bunda önemli bir ölçüde de haklıdır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaklaşık 30 yıllık
sürede yaşanan kapitalizmin altın çağında yaşam standardını çok fazla çabaya ve riske gerek kalmadan
yükseltebilmiştir. Aynı beklentiyi sürdürür.
Halkımız uyarılara da pek kulak asmaz. Bir arkadaşın ifadesiyle, “halkımız, Allah dışında görmediği hiçbir
şeye inanmaz.” Halkımız, köylülükten gelen bir alışkanlıkla, somut olarak görmediği başarı veya tehlikelere
inanmıyor. Bunda belki düzen karşıtı siyasal yapıların (sübjektivizmle) tehditleri abartma veya olmayan
riskleri ileri sürerek destek sağlama çabaları da etkili oldu. Belki hatırlayan çıkar. Sovyetler Birliği ve
Türkiye’deki birçok sol örgüt, 1960’lı yıllarda kapitalizmin bunalımının üçüncü döneminin yaşandığını ileri
sürüyordu. Halbuki kapitalizmin tarihinin altın çağı söz konusuydu.
Bu koşullarda siz çıkıyorsunuz, mevcut düzenin emperyalizmin sömürüsüne dayandığını, ekonomik
krizin daha da derinleşeceğini, Türkiye’yi parçalamak isteyen güçlerin saldırılarının yoğunlaştığını
söylüyorsunuz. Vatanın bütünlüğünü ve milletin birliğini savunuyorsunuz; sömürüye karşı çıkıyorsunuz.
HALKIMIZ GÖRMEDİĞİNE İNANMAZ
Söylediklerinizin hepsi doğru. Zaman içinde yaşana yaşana da doğruluğu yeniden kanıtlanıyor. Ancak
insanlar bu tehditlerin olumsuz sonuçlarını henüz yaşamlarında somut olarak görmüyor. Düşman evinin
kapısını çalıp evini yağmalamıyor, kendisini yaralamıyor. Evet, ekonomik krizin etkilerini de bir parça
hissediyor; çocukları işsiz; maaş yetmiyor. Ancak hâlâ kredi kartlarını ustaca kullanarak açlıktan kurtuluyor,
kirasını ödeyebiliyor. Bir de, “biz daha önce neler yaşadık, neler; bunu da fazla belaya çatmadan atlatırız,”
diye düşünüyor.
Beğenin, beğenmeyin. Halkımız böyle düşünüyor. Seçimlerde oy vereceği partiyi belirlerken de,
yaklaşmakta olan büyük yangını değil, ufacık çıkarlarını dikkate alıyor.
Düzen karşıtı parti ne zaman iktidara gelir?
Mevcut düzen içinde yaşayabilmenin olanaksız olduğu zaman.
Ekonomik krizin insanları yakın geçmişte yaşamadıkları kadar büyük sıkıntılara sürüklediği zaman.
Emperyalizmin Türkiye’yi bölme ve halkımızı birbirine kırdırma politikaları büyük karışıklıklara yol açtığı
zaman.
Bu nedenle, düzen karşıtı partinin seçimlerde elde ettiği sonuca bakmamak gerekir. Görev, düzenin
çürümüşlüğünün halkımızı düzen karşıtı partiye yönelteceği günlere bugünden daha güçlü bir biçimde
hazırlanmaktır.

