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31 Mart 2019’da yerel yönetim seçimleri var. Her siyasi parti halktan oy ister. Peki, halkın oyu nasıl
kazanılır?
Oya giden yol, güvenden ve destekten geçer. O zaman doğru soru, “halkın güveni ve desteği nasıl
sağlanır?” olmalı. Zaten bir siyasi partinin halkın desteğini ve güvenini sağlaması seçim dışındaki
dönemler için de gereklidir.

VATAN SAVUNMASI
Güven ve desteğin kazanılmasında vatanımıza yönelik tehditler konusunda takınılan tavır tabii ki
çok önemlidir. Ancak halkımız bu konuda da son derece gerçekçidir. Tehditleri önceden bildirenleri,
bu konuda halkı ve tüm ilgilileri aydınlatan ve uyaranları çok sever. Ancak oyunu götürür, bu tehditleri
fiilen ortadan kaldırma emrini verenlere verir. Uyaran ve bilgilendirenlere saygı, tehditleri fiilen
bertaraf edenlere güven duyar, destek verir.
Halkımızın büyük çoğunluğunu işçiler ve memurlar ve aileleri oluşturur. Ancak esnaf‐sanatkar ile
küçük üretici köylülük de aileleriyle birlikte yaklaşık dörtte birlik bir paya sahiptir.
Bu toplum kesimlerinin sorunları ve sorunlarının çözüm biçimleri farklıdır. Bu kesimlerin güvenini
ve desteğini kazanmak isteyen siyasi parti, bu farklılıkları dikkate alarak strateji belirlemeli ve
çalışmalarını biçimlendirmelidir.
Bugünkü yazımda esnaf‐sanatkarı, bir sonraki yazımda da küçük üretici köylülüğü ve işçi sınıfını bu
açıdan ele alacağım.

ESNAF‐SANATKAR
Türkiye’de önemli bir toplum kesimi, esnaf ve sanatkarlar. Kapitalizmin gelişmesinden ve
ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerin başında onlar geliyor. Artık mahallelere kadar yayılan
mağaza zincirleriyle rekabet edebilmeleri mümkün değil. Ayrıca insanların tüketim alışkanlıkları da
değiştiriliyor. Esnaf ve sanatkarlar büyük sorunlar yaşıyor; ancak bu sorunların çözümü için örgütlü
biçimde meşru ve demokratik bir eylemlilik geliştiremiyor. Esnaf ve sanatkar odaları da böyle bir
mücadele örgütlemiyor.
Peki, muhalif bir siyasi parti seçim çalışmalarında esnaf için ne yapabilir?
Esnafın, seçim çalışmaları için dükkanına geleni büyük bir hoşgörü ve misafirperverlikle
karşılayacağından hiç kuşkum yok. Esnaf dediğiniz, yol yordam bilen, görmüş geçirmiş insandır.
Müşteri onun velinimetidir (“etkisi yaşamı boyunca sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimsedir”).
Bu terbiyeyle yetişmiş bir esnafın, dükkanına gelen bir konuğa kötü davranması düşünülemez. Ancak
bu insanlar olağanüstü biçimde de gerçekçidir. Olmayacak duaya amin demez. Sağlamcıdır; göle maya
çalmaya kalkmaz; gereksiz yere risk almaz. Gününü kurtarmaya çalışır. Uzak gördüğü geleceğe ilişkin
büyük umutlar yerine günlük sorunlarla boğuşur. Ona kredi bulabilecek misiniz? Bankaya olan
borcunu erteletebilecek misiniz? Dükkanının kirasını düşürebilecek misiniz? Mağaza zincirlerinin
tahripkar rekabetini önleyebilecek misiniz? Sosyal Sigortalar Kurumu’na ve Maliye’ye olan borçlarını
kapatabilecek misiniz?
İktidarda değilseniz bunların hiçbirini yapamazsınız.
Belki, Türkiye ile Suriye arasındaki düşmanlıkları ortadan kaldırıcı girişimlerinizle, Suriye’ye mal
satan esnafa veya tüccara dolaylı olarak bir yarar sağlayabilirsiniz. Ancak bu da kolay değil.
Esnaf da bu durumu gayet iyi bilir. Size çay ikram eder. Dertleşirsiniz. Sohbetleri de genellikle
iyidir. Ancak o kadar. Onlara bugün somut bir menfaat veya yarar sağlayamazsınız. Onlar da sizi
severler; ancak bugünkü düzende sorunlarının çözümü için umutlarını başkalarına bağlarlar,
başkalarına pek güvenmeseler bile, oralardan bir yarar umarlar.

