Bu bana iyi bir ders oldu!

Sevdiğim bir fıkrayı Ankara Elektrik Mühendisleri Odası seçimini AKP-MHP yandaşlarının
kazanması vesilesiyle yazmanın zamanıdır:

Birisi idama mahkum olmuş. İdamdan önce, son sözün nedir, diye sormuşlar.

Bu bana iyi bir ders oldu, demiş!

Oda seçimleri bildiğim kadarıyla üç yılda bir yapılıyor, en az bu kadar zaman iyi bir ders
olmuştur, devamı da gelebilir.

Bu seçimde aldığım bilgiye göre taraflar şöyleymiş:

Bir taraf esas olarak CHP’liler…

Diğer taraf Sol Parti, EMEP vb. Ek olarak TKP, TİP ve başkaları da olabilir, bilmiyorum.

Sonuç biliniyor; yanlış olarak “sol” diye adlandırılan kesim iki listeyle seçime girince, AKP-MHP
aradan fırlamış ya da alınabilecek en kötü sonuç alınmış.

Keşke Sol Parti ve diğerlerinin hiç olmazsa bir bölümü CHP listesini destekleselerdi…

Bu durumda “sol” kazanmış olmazdı ama kötünün iyisi olurdu.
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Sol Parti ve TKP’nin HDP ile görüşmeyi kabul etmemelerine şaşıranlara da ben şaşırıyorum.

Bugüne kadar kaç tane örnekten bilineni tekrarlıyorlar.

Neden kızıyorsunuz ki?

Daha bekleyin, benim “siyasi dansöz partisi” olarak gördüğüm, bir dönem HDP’ye yakın
görünen –çıkarı neredeyse oraya yakın görünür zaten- partiyi de göreceksiniz.

Zamanında HDP bunları dışlayarak isabetli bir iş yapmıştı…

HDP anti kapitalist bir parti değildir, iyi bir sosyal demokrat partidir.

Diğerleri “sınıfsal parti” mi imiş, geçin bunları!

25 yıl öncesinde yaşamıyoruz. İletişim imkanları eskisine göre olağanüstü genişledi. Kim,
nerede, ne yapıyor, sınıfsallık adına nasıl politika yürütüyor; biliniyor.

İyi bir sosyal demokrat parti sosyalizmden söz eder. Yıllar önce Almanya SPD’si de aynısını
yapardı. Amaç kapitalizmi aşmak değil, düzeltmektir.

Bunu bilerek söylenecek olursa, anti kapitalistler için şu dönemde HDP’den başka ittifak
yapılabilecek bir güç yoktur.

2/3

Bu bana iyi bir ders oldu!

HDP görüşmeye çalıştığı partileri abartmaktadır.

HDP kendi başına en fazla yüzde 6 oy alır ve bu da kesin değildir.

Azınlıklar, romanlar, LGBT büyük oranda bu partiyi seçmektedir.

Örgütler dışında bulunan ama bu partiyi seçen önemli bir sol potansiyel vardır.

Bu çerçevede düşünüp hareket edilmesinde yarar vardır derim.
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