
Tek bir oy eksik kaldı : Haydi sandığa ! 
 
Bugün HDP’ye oy atacağız. Çünkü : 
 
1) AKP’nin karanlığına karşı bir ışık açacağız; 
 
2) Seçim barajının çökmesini istiyoruz, Türkiye’de toplumsal ilerlemenin önünü açmak istiyoruz;  
 
3) Devrimciler olarak Türkiye’yi bugün bu seçimlerde politikasız bırakmak istemiyoruz;  
 
4) HDP seçimlere, "ezilenlerin partisi”, “halkların partisi”, “demokrasinin, özgürlüğün partisi", 
"Türkiye’nin partisi" olarak giriyor; bunun aksini düşünmek HDP’ye iftira atmaktır; kaldı ki 
eylemiyle aksini kanıtlayana kadar HDP’nin bu iddialarını aynen kabul etmek gerekir; 
 
5) HDP’ye oy atmak, bileşenleri içinde Kürt ulusal hareketine, sosyalizme en yakın unsurların 
ağırlığını koyduğu bugünkü büyük şansı kaçırmamak, bu büyük tarihsel şansı heba etmemektir; 
 
6) HDP’ye oy atmak Kürt halkıyla HDP arasındaki özel ve üzerinde çok düşünülmeden 
kavranması güç ilişkiyi anlamaya başlamak demektir; 
 
7) HDP’ye oy atmak, Türk soluyla Kürt halkı arasındaki ilişkinin, bir zamanlar İngiliz 
emperyalistleriyle Hindistan halkı, Fransız emperyalistleriyle Cezayir halkı arasındaki ilişkiye 
dönüşmesini önlemek demektir; 
 
8) HDP’ye oy atmak Kürt halkıyla köprüleri atmamak demektir; Türk halkıyla, Kürt halkı ve 
HDP’nin haklarını savunduğu azınlık halklar arasında, onarılması güç ve uzun zaman alacak 
yaralar açmamak demektir; 
 
9) HDP’ye oy atmak, HDP’yi eleştirme hakkımızı korumak demektir; gerektiğinde HDP’den 
hesap sorabilmek demektir;  
 
10) HDP’ye oy atmak, tarihsel-siyasal gelişmesinde bugün vardığı noktada laiklik ilkesini henüz 
bir ölüm-kalım sorunu olarak görmeyen, laiklik için henüz tarihsel bir talebi olmayan, yani Türk 
halkının neredeyse yarısının içinde bulunduğu durumda bulunan Kürt halkının bu durumundan 
nefes alan, hayat bulan, hayat bulmakla kalmayıp HDP’nin bağrına, yönetime sızan çapsız din 
simsarlarına karşı HDP’de laikliği ve laik unsurlarını desteklemektir; HDP’yi ve Kürt halkını 
korumaktır; 
 
Bütün bu sayılanlar sizi ikna edemiyorsa, hâlâ HDP’ye oy atmayarak AKP’ye oy vermek 
istiyorsanız, yine de son bir kez Türkiye devrimini düşünün ve HDP’ye atacağınız oyunuzu bir 
politik taviz olarak görün. Ve HDP’ye oy atın, bu tavizi verin. Devrimci siyaset der ki 
“devrimciler politik taviz verebilirler”. Geri alması kolay olmak şartıyla…HDP’ye oy atmakla 
vereceğiniz tavizi geri almaktan daha kolay ne var ? Başka bir seçimde HDP’ye oy vermezsiniz, 
olur biter. 
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