TÜRKİYE’DE SEÇİMLER
FUAT AKYÜREK
Türkiye’de yapılacak 12 Haziran genel seçimlerine sayılı günler kaldı. Şimdi bütün dikkatler
sandıktan çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Peşpeşe yayınlanan anketler gösteriyor ki, partilerin
sıralamalarında değişiklik olmasa da, oy oranlarında önemli değişiklikler olacak. Sıralamanın AKP,
CHP ve MHP biçiminde olacağı epeyce belirginleşmiş durumda. Burada dikkatlerin odaklandığı sorun,
AKP’nin oy oranının ne olacağı, zayıf bir çoğunlukla mı, yoksa güçlü bir çoğunlukla mı yeni hükümeti
kuracağı sorunu. Kuşkusuz CHP oylarındaki bir artış da, ülkenin politik tablosunda ileriye dönük ciddi
değişimlerin işaretlerini verecek.
Bu seçimlerin kuşkusuz en önemli gelişmesi Emek, Demokrasi ve Bağımsızlık Bloku’nun
kurulması ve bu blokun hem Kürt halkı, hem Türk halkı, hem de aydın kesimler arasında yarattığı
olumlu etki oldu. BDP’nin lokomotiflik yaptığı ve ana gücünü oluşturduğu, Emek Partisi’nin halkçı bir
karakter kazandırdığı bu Blok, yayınladığı platformla ülkede, demokrasinin, özgürlüğün, halkların
kardeşçe birlikte yaşamının güvencesi ve sigortası olabileceğini açıkça gösterdi. Şimdilerde blok tüm
gücüyle seçim çalışması yürütüyor ve hükümetin ve gericiliğin karşısına Türk ve Kürt halklarının ortak
mücadelesinin gücünü koymaya çalışıyor. Öyle anlaşılıyor ki, blokun çalışması seçimlerle sınırlı
kalmayacak, etkisini seçimler sonrasında da göstermeye devam edecek.
Ülkenin ciddi bir demokrasi sorunu var ve bu sorunun temelinde de Kürt Sorunu’nun
çözülmemesi yatıyor. Kürt halkı mücadelesi ile kararlılığını açıkça ortaya koymuş durumda. Baskılar,
terör estirmeler ve tutuklamalar bu mücadeleyi engelleyemediği gibi Kürt halkının mücadele azmini
artırıyor, öfkesini çoğaltıyor. Bir süre açılım oyunu oynayan AKP Hükümeti, bugün Başbakan
Erdoğan’ın ağzından Kürt Sorunu’nun olmadığını, tek tek Kürt vatandaşlarının sorunları olduğunu
yüksek sesle ilan ediyor. Yani inkar ve asimilasyon politikalarına devam ediliyor.
Oysa köprülerin altından çok sular aktı. Kürt ulusal hareketi bir gerilla mücadelesinden bir halk
hareketine dönüştü. Kürtlerin istemleri demokratik özerklik bağlığı altında toplanabilecek taleplerle açık
seçik ifade edilmiş durumda. Kürtler bir bütün olarak bu talepleri elde etme mücadelesi etrafında
birleşmiş durumdalar. Kürt halk hareketi, diğer ulusal hareketlerde pek görülmeyen bir kitleselliğe
ulaşmış durumda. Yine geçmişten farklı olarak Türk emekçileri içinde de kürtlerin taleplerinin haklı
olduğuna ilişkin bir düşünce daha fazla yaygınlaşıyor. Türk aydınlarının önemli bir kısmı Blok’a
desteğini açıklamış durumda ve aydınlar milliyetçiliğin ve şövenizmin kıskacından kurtulmaya doğru
ciddi bir hamle yaptılar.
Artık ülkenin demokrat ve vicdanlı kesimleri daha iyi anlamaya başlıyorlar ki, eğer bu ülkede
demokrasi olacaksa, bu demokrasinin kazanılmasında temel güç Kürt Ulusal Hareketi olacaktır. Kürt
mücadelesi sadece kürtleri birleştirmekle kalmıyor, demokrasi mücadelesi veren Türk aydınlarını,
işçilerini ve gençlerini de daha fazla teşvik ediyor ve onlara güç veriyor. Ülkedeki demokrasi
mücadelesi açısından bu çok önemli bir gelişme ve sonuçlarının da bir o kadar önemli olacağını
öngörmek gerekiyor.
Şu kesin bir biçimde ortaya çıkmıştır: kürtler, ulusal hak taleplerini, yani ayrı bir ulus olmaktan
ileri gelen en doğal taleplerini elde etmeden, ya da bu konuda ciddi bir ilerleme kaydedilmeden
mücadelelerini gevşetmeyeceklerdir. Erdoğan’ın açıkladığı “bireysel haklar” çizgisi Kürt taleplerinin çok
gerisinde kalmaktadır ve zaten kürtler de pratik tutumları ile bunu kabul etmeyeceklerini açıkça
göstermektedirler. Kendi kaderini tayin hakkı kayıtsız şartsız kürtlere aittir ve kürtler bu hakkı nasıl
kullanacaklarına sadece kendileri karar vereceklerdir. Bugüne kadar ortaya konulan çizgi, kürtlerin
türklerle birlikte, ama eşit haklara sahip olarak kardeşçe ve ortak bir yaşam istediklerini açıkça
göstermektedir. Eğer devlete egemen olan güçler kürtlerin bu isteklerini görmezden gelmeye, inkar
etmeye devam ederlerse, kürtlerin kendi yaşamlarını özgürce kurmaya yöneleceklerini ortaya çıkan
belirtiler açıkça göstermektedir.
Sonuç olarak kısaca ifade etmek gerekirse, 12 Haziran seçimleri pek çok yeni gelişmeye
gebedir ve kimsenin kuşkusu olmasın ki, Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun mücadele
platformunda ifade edilen talepler çok uzun bir süre geçmeden elde edilecektir.
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