
DEVRİMCİ BİR İŞÇİYİM

Adım Yalçın Yanık. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı adayıyım. Sadece oyunuzu değil, desteğinizi de 
istiyorum. 

İşçiyim. İlk kavgam da ücretli köleliğe karşı 
mücadeleyle başladı; sürüyor. Sonra Kürtlerin de ulusal 
bir baskı ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını gördüm. 
Ulusal baskının ten renginden bağımsız bir baskı 
olduğunun bilincine de erkenden vardım. Kurtuluşumun 
bir koşulunun da şovenizme karşı mücadele olduğunu 
öğrendim.Ezilen sömürülen Kürt emekçilerle de bir 
yakınlık ve kader birliğimizin olduğunu fark etmem 
uzun sürmedi. Enternasyonalist bilincim pekişti.

Afrikalı Türkler Derneğinin kurulmasına katkım 
olsa da ilk örgütlenme gayretim bu alanda olmadı. 
İlkin çalıştığım deri sektöründe maruz kaldığımız aşırı 
sömürüyü nispeten hafifletmek umuduyla sendikalaşma 
faaliyetlerinde yer aldım. Güvencesiz ve kayıt dışı 
çalıştırılan, sömürülen kesimlerin örgütlenmesine 
itibar etmeyen sendika yönetimine karşı muhalefet 
hareketinin örgütlenmesinde yer aldım. Sendikal 
mücadele çerçevesinde kalarak ücretli köleliğe son 
verilemeyeceğini bu süreçte idrak ettim. Daha o 
zamandan asıl siyasi kimliğimi komünist bir proleter 
olmam belirledi.

Sonra da emekçilerin en çok ezilen/sömürülen 
kesimleri arasında örgütlenme faaliyetine bu sendikanın 
dışında muhtelif girişimler çerçevesinde katıldım. Deri 

Tekstil  ve Kundura İşçileri Dayanışma Derneği’nin 
kuruluşunda ve yönetiminde sorumluluk aldım. Hala bu 
sorumluluğum sürüyor.

Yakın zamanda Türkiye’ye sığınıp insanlık dışı 
koşullarda ve aşırı sömürü altında yaşamak zorunda 
kalmış Suriyeli mültecilerle dayanışma girişimlerinin 
içinde aktif olarak yer aldım.

Devrimciyim. Sınıfsız ve sınırsız bir dünyanın 
kurulmasına öncülük edecek komünist bir partinin 
yaratılması için mücadele ediyorum. Bu mücadeleyi 
bir yana koyduğumuzda barikatlarda, fabrikalarda, 
zindanlarda mücadele etmiş yüz binlerce devrimciden 
ayrı bir şahsi özelliğim ve meziyetim yok.

Kişisel hiçbir özelliğimin adaylığımla ilgisi 
yok. Bugünkü siyasi tabloda bir adayın çıkıp 
emekçinin, Kürdün ve tüm ezilenlerin saraya karşı 
kitlesel seferberliğini savunması gerekiyordu. Kimse 
bu sorumluluğu üstlenmeyince ben de bir anlamda 
mecburiyetten aday oldum. Adaylığımın nedeni 
Türkiye’nin siyasi tablosu, bu tablonun omuzlarımıza 
yüklediği sorumluluklar.

BELEDİYELERDEN DEĞİL SARAYDAN 
BAHSEDECEĞİM

31 Mart’ta bir yerel seçim gerçekleşmeyecek. 
Karşımızda bir genel seçim var. Konu patlıcan olduğu 
zaman bile meseleyi beka sorununa getiren Erdoğan bu 
durumun farkında. 

Cumhur İttifakına Karşı

EMEKÇİNİN VE KÜRDÜN 
SESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN!SESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN!

YALÇIN YANIK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BAĞIMSIZ BAŞKAN ADAYI



31 Mart’ta kimse metrolar, parklar, bahçeler, çöp sorunu 
ya da imar affına ilişkin düşünceleri nedeniyle oy 
kullanmayacak. Emekçiler Erdoğan’ın karşısında olup 
olmadıklarına göre vuracak mührü.

Seçimlerde Erdoğan’a “Senden Kurtulmak 
İstiyoruz” diyen yok. CHP’nin İstanbul Belediye 
Başkan Adayı seçim çalışmasını Erdoğan’ı ziyaret 
ederek başlattı. Akşener Iğdır’da HDP’ye karşı Cumhur 
İttifakı’nın iki partisini destekleyip onlardan fazla Kürt 
düşmanı olduğunu kanıtlama derdinde. Saadet Partisi 
penguenleri gösteriyor. AKP’nin seçmenlerinin desteğini 
onları ürkütmeden kazanma gayretinde. Hiçbiri 
Erdoğan’ın karşısında olduğunu söylemiyor. Hepsi onu 
taklit ediyor.

HDP seçimleri tribünden izleyerek CHP’ye 
destek veriyor. Kürt illerinde,  AKP ve kayyumları ile 
kıran kırana bir mücadeleye giren HDP,  Türkiye’de 
seçimlere katılmayacağını açıkladı. Böylelikle kendi 
tabanını kayyumlara, Demirtaş’ın hapse atılmasına, 
sınır ötesi operasyonlara onay veren Kılıçdaroğlu’na 
mecbur bırakıyor. Böylelikle MHP artığı İyi Parti’nin 
müttefiki CHP ile “AKP-MHP faşizminin” geriletebileceği 
hayallerini yayıyor. 

Seçimlere katılan diğer sol partiler de siyasi 
iktidarı cepheden karşılarına almıyorlar. Ya soyut 
bir düzen eleştirisi yapıyorlar ya da kendi partilerini 
tanıtma gayretindeler. Erdoğan tüm seçim kampanyasını 
“Benden kurtulmak istiyorlar, bana sahip çıkın” sözleri 
üzerine kurdu. Gelgelelim muhalefet etme iddiasında 
olan kimse çıkıp “Evet, senden kurtulmak istiyoruz. 
Halkı senin karşına bir kutup olarak dikmek istiyoruz!” 
demiyor. Seçim kampanyasının merkezine Saray 
karşıtlığını oturtan yok.

Senin karşındayız demek için aday oldum. 
Herkes toplumsal kutuplaşmayı engelleme çağrısında 
bulunurken, ben halkı Cumhur İttifakı’nın karşısına 
örgütlü bir kutup olarak dikme çağrısında bulunacağım. 

HÜKÜMET GİTMEDEN EMEKÇİLER NEFES 
ALAMAZ

Türkiye’de her şey saraya bağlanıyor. Sözüm 
ona 12 Eylülcülerden hesap sormak için hükümet 
olan AKP 12 Eylül generallerinin gönüllerinden geçen 
ama rüyalarında göremeyeceği uygulamalara imza 
atıp, devleti tümüyle kendi elinde merkezileştiriyor. 
Üniversitelerden muhtarlığa saraya bağlanmamış bir 

kurum kalmadı. Biberin nerede kaç liraya satılacağına 
onlar karar veriyor, belediyelerde kimin göreve gelip 
kimin görevden alınacağına da.

Hükümet kendisine yönelik her direniş 
merkezini yok etmek istiyor. Kürtlere savaş açan, 
grevleri yasaklayan hükümet, “Sizi İstiklal Caddesi’nde 
yürütürsem adam değilim” diyen aynı hükümetin İçişleri 
Bakanı. Keyfi yasaklarla kendi dışındaki kimseye seçim 
kampanyası yürüttürmeyen de onlar.

En basit bir kazanım için bile Cumhur 
İttifakından kurtulmamız şart. Hükümet gitmeden 
Türkiye’de kimse nefes alamaz. Hükümet gitmeden 
KHK ile atılanlar işlerine dönemez, mahkemeler 
sarayın emir eri olmaktan çıkamaz, grev yasakları 
kalkmaz, Kürtlere yönelik saldırılar, aşağılamalar son 
bulmaz,  belediyelerde emekçiler lehine bir düzenleme 
yapılamaz, Şule Çet’lerin kaderi değişmez ve kadınların 
çifte çilesi son bulamaz.

Bugün konuşulması gereken konu halkçı, 
sosyalist belediyeciliğin nasıl yapılacağı değil. Zira 
halkın lehine yapacakları en basit bir düzenlemenin 
ardından belediyeler karşılarında hükümeti ve tehditlerini 
bulacaklar. Bu yüzden bugün konuşulması gereken 
hükümetin nasıl püskürtüleceği olsa gerek. Hükümetin 
gönderilmesini öncelikli görev olarak görmeyenlerin 
yapacağı halktan yana yerel yönetim propagandası, 
yerel yönetimler aracılığıyla siyasi iktidarın kuşatılıp, 
geriletebileceği yanılsamasını büyütür. 

Herkes belediyelerden, belediyecilikten söz 
ederken ben saraydan söz edeceğim. Balık baştan 
kokar. Türkiye’de yerel yönetimlerde halkı gözeten 
bir adım atmak için öncelikle devletin tepesinden tüm 
kurumlara uzanan yolsuz ve baskıcı yönetimin son 
bulması gerekir. 

Hükümet gitmeden hiçbir çözümün mümkün 
olmayacağını anlatmak için aday oldum.

MUHALEFETİN YANLIŞLARI NEDENİYLE YERİNDE 
DURAN HÜKÜMET MUHALEFETİ YÖNETİYOR

Erdoğan güçlenmiyor geriliyor. Suriye’de çözümün 
önündeki en önemli engel kendisi. Uluslararası planda 
yalnızlaşan hükümet Rojava’ya kof tehditler savursa bile 
geçtiğimiz seneki gibi göstermelik bir operasyona dahi 
kalkışamıyor. Cumhur ittifakının çatlağının büyüdüğünü 
en kör gözler bile görüyor. AKP içinde büyüyen 
küskünler ordusunu idare etmek de zorlaşıyor.

Biz emekçilerse zayıf değil güçlüyüz. 12 
Eylül’ün en karanlık dönemlerinden daha fazla baskı 
uygulamasına karşın hükümet bizi teslim alamıyor. 12 
Eylülcüler hazırladıkları Anayasayı yüzde 92 oyla kabul 
ettirmişlerdi. Cumhur İttifakı ise muhalefeti sindirmeye 
çalışsa da oylarını bir gıdım arttıramadı. Açıktan 
terörist ilan ettikleri HDP 24 Haziran’da en büyük 
üçüncü parti oldu. 1 Mayısların, seçim mitinglerinin 
kalabalığı azalmıyor. Emekçiler Cumhur-İttifakına karşı 
seslerini yükseltme fırsatını buldukları hiçbir imkânı 
kaçırmıyorlar. Bu kadar zayıflamasına karşın hükümet 



hala yerinde duruyorsa bu onu göndermekle yükümlü 
olanların tutumlarının sonucudur. Oysa kadınlara karşı 
saldırı yasa tasarısı kadınların mütevazı ama neredeyse 
topyekün başkaldırısıyla geri çekilmek zorunda kalmıştı. 

KİTLESEL SEFERBERLİK ŞART

Hükümet ancak güçlü ve eylemli bir kitle 
muhalefetiyle gönderilebilir. Sokağa çıkmadan, 
eylemli bir kitle hareketini dalga dalga yaymadan 
Cumhur-İttifakı’ndan kurtulmak mümkün değil. AKP 
Türkiye’yi yönetebildiğini göstermek için sokağı tüm 
emekçilere yasaklıyor. 7 Haziran 2015’teki yenilgisini 
ancak bu şekilde tersine çevirebildi. Hükümetin 
yönetemediğini ve gitmesi gerektiğini göstermek içinse 
sokakları, miting alanlarını tekrar ve kitlesel bir şekilde 
kazanmak gerekiyor.

Muhalefet emekçileri sandığa mahkûm ediyor. 
Halktaki öfkenin kitlesel eyleme dönüşmemesinin 
sebebi CHP’ye yedeklenmiş muhalefettir. Muhalefet 
parlamentarist ve pasifist hayaller yayıyor. 31 
Mart’ta seçimlere katılan ve katılmayan tüm partiler 
Erdoğan’dan kurtulmak için önce seçimleri kazanmanın 
şart olduğunun propagandasını yapıyorlar. Emekçileri 
seçimlerde yüzde ellinin üstüne çıkmayı engelleyecek  
davranışlardan kaçınmaya çağırıyorlar. “Erdoğan’ın 
seçmen kitlesinden destek almak için onları 
ürkütmeyecek bir dil tutturmalıyız” diyerek başta Kürtler 
olmak üzere tüm ezilenlerin haklı taleplerini hasır altı 
ediyorlar. Daha da kötüsü parlamentarist muhalefet 
yüzde elliyi geçmek için seçimlerde en gerici düzen 
partilerinin desteklenmesini şart koşuyor. Emekçileri 
sadece sandığa değil aynı zamanda düzen partilerine de 
mahkûm ediyorlar.

Seçimleri kitlesel bir eylem dalgasını başlatacak 
bir kaldıraç olarak kullanmak şart. Düzenle barışık 
partilerin tam tersi şekilde hareket etmeliyiz. Onlar 
seçimlerde başarı kazanmak için sokağın önünü 
keserken, biz seçimleri emekçilerin yeniden harekete 
geçmesi için kullanmalıyız. Düzen partileri harekete 
geçmiş emekçileri seçmene indirgemek istiyor. Biz oy 
kullanan seçmeni eylemli muhalefetin bir parçası haline 
getirmeliyiz.

Kurtuluşun kitlesel bir seferberlikten geçtiğini 
söylemek için aday oldum.

CHP’DEN KOPMADAN KİTLESEL BİR SEFERBERLİK 
YÜRÜTMEK MÜMKÜN DEĞİL

Erdoğan’a muhalefetin başını CHP çektiği sürece 
kitlesel bir seferberlik mümkün değildir. 

Her şeyden önce CHP Erdoğan’ın yedek lastiği. 
Erdoğan’ı ve politikalarını taklit ederek onun yerini 
almaya çalışmaktadır. Cizre ve Nusaybin’deki katliamlara 
sessiz kalan, Afrin’deki harekâtı destekleyen CHP’dir. 
Demirtaş’ın hapse atılmasına onay veren CHP’dir. 
15 Temmuz sonrasındaki Yenikapı mitingine katılan 
CHP’dir. Kendi Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’in hapiste 
tutulmasına ses çıkarmayan da CHP’dir. İstanbul’u 

Erdoğan’ın elini sıkan İmamoğlu’na, Ankara’yı MHP’li 
Yavaş’a teslim eden CHP’dir.

CHP her türlü kitlesel seferberliğin karşısında. 
Gezi Ayaklanması sırasında mitingini iptal edip Taksim’e 
sığınan da CHP’dir. 16 Nisan Referandumu sonrasındaki 
eylemleri sonlandıran da CHP’dir. 24 Haziran’da benzer 
bir durum yaşanmasın diye daha seçim sonuçları 
açıklanmadan Erdoğan’ın kazandığını kabul eden de aynı 
CHP’dir. Halk muhalefetini CHP’den kurtarmadığımız 
sürece bir adım ileriye gitmek mümkün değil.

31 Mart’ta CHP’yi topyekûn karşısına alan yok. 
Kimileri HDP örneğinde olduğu gibi CHP’ye doğrudan 
destek sunuyorlar. Kimileri de CHP’yi sağa kaydığı için 
eleştirmekle yetinip, CHP’nin sol muhalefeti olmaya 
soyunuyorlar. İstanbul’da İmamoğlu’nun karşısında 
aday gösterenler, CHP’nin adaylarını kendilerine yakın 
buldukları yerlerde onun karşısına çıkmıyorlar. CHP’ye 
zarar vermemek için kendilerini geri plana çekiyorlar.

AKP’ye karşı CHP’yle birlikte mücadele 
edilemeyeceğini söylemek için aday oldum.

GREVCİ İŞÇİNİN SESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN

Hükümet grevci işçiye düşman. Yerini 
sağlamlaştırmak için patronlara sürekli olarak “Grevlerin 
Önünü Kesen Biziz!” diye propaganda yapıyorlar. 
Bugün kitleleri harekete geçirmek isteyenler öncelikle 
bu yasaklara karşı mücadele etmeli.

Düzen muhalefeti mücadeleyi sandığa hapsettiği 
için grevci işçiyi görmüyor. Siyasi hiçbir konuda 
konuşmayıp sürekli hayat pahalılığından dem vuranlar 
İzmir’de sefalet ücretine mahkûm edilen İzban 
işçilerinin grevi karşısında üç maymunu oynadılar. Grev 
kaç oy getirir kaç oy götürür hesabı yapanlar CHP’nin 
emekçi düşmanı yönetimine karşı yapılan grevi AKP’nin 
provokasyonu olarak adlandırdı.

Hakkını arayan, sömürüye başkaldıran emekçinin 
sesini yükseltmek için, patronun hangi partiden 
olduğuna bakmadan grevcilerin yanında olmak 
gerektiğine inandığım için aday oldum.

KÜRDÜN SESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN

AKP Kürde düşman. Kürdün belediyesine kayyum 
atayan da, Kürdün oy verdiği partiyi terörist ilan eden 



de AKP. Tahir Elçi’yi katleden, Afrin’i bombalayan onlar, 
Barzani’ye karşı İran birliklerini destekleyen, sınıra tank 
üstüne tank yığan onlar. Kürdistan adına yasak koyan 
onlar. Kürde düşmanlık hem Cumhur ittifakının hem de 
rakiplerinin ortak paydası. 

Türkiye’nin batısında Kürtler işçi sınıfının 
en politik kesimi. Kitlesel bir seferberlikten ölesiye 
korkanlar Kürde düşmanlıkta haklı. İstanbul’da, İzmir’de, 
Bursa’da, Mersin’de işçi sınıfının en çok sömürülen, en 
hareketli ve en bilinçli kesimini Kürtler oluşturuyor. 
Kürtlerin öfkesi patlarsa durdurmanın imkanı yok. 
Bundan Cumhur ittifakı kadar rakipleri de korkuyor.

31 Mart seçimlerinde Kürdü gören yok. Seçim 
beyannamelerinde Kürdün adı yok. Kürdün demokratik 
hak ve özgürlük talepleri yok. Çünkü bu seçimde 
Kürtten bahsetmek Kürdün kurtuluşunun sandığa 
hapsolmayan bir mücadeleden geçtiğini söylemek 
anlamına geliyor. Çünkü Kürdün sesini yükseltmek 
CHP’yi Kürtler hakkında net konuşmaya zorlamak ve oy 
kaybedeceğini düşünüp dehşete kapılmasını sağlamak 
anlamına geliyor. Bu yüzden konu Kürtler olunca en 
keskin sosyalistler, en uç kamulaştırma taleplerini 
savunanlar bile CHP ile birlikte sus pus oluyorlar.

Kürdün haklı taleplerinin sesini yükseltmek için aday 
oldum.

KAYYUM TEHDİTLERİNE KARŞI ÇIKMAK İÇİN

Erdoğan sadece kayyum atadığı belediyelerin HDP’ye 
geçmesinden değil aynı zamanda İstanbul, İzmir, 
Ankara gibi büyükşehirlerde belediyeleri kaybetmekten 
de korkuyor. Bu nedenle de daha seçim kampanyaları 
başlamadan sandıktan beğenmediği sonuçlar çıkarsa 
yine kayyum atayacağını söyledi. 

Sarayın sözde muhalifleri sadece Kürtler hakkında 

değil aynı zamanda kayyum tehditleri karşısında da 
sessiz kalıyorlar. Kayyumlar hakkında illa konuşmak 
zorunda kalınca da en keskin çizgiyi benimseyenler “Biz 
kayyumlara karşı güçlü yerel yönetimleri savunuyoruz” 
diyorlar. Böylelikle de meselenin üzerinden atlıyorlar. 
Zira bugün önemli olan sorun kayyumlara karşı olup 
olmamak değil. Bugün üzerinde konuşulması gereken 
asıl konu Erdoğan’ın kayyum tehdidinin nasıl boşa 
çıkarılacağı. 

Yerel seçimlere parlamentarist ya da belediyeci 
kaygılarla girenler kayyumlar hakkında konuşamazlar. 
Zira sandık sonuçlarını yok sayan kayyum politikalarını 
sandıkla durdurmak imkansız. Kayyumlar sokaktaki 
direnişle, durdurulabilir. CHP’nin sokağı yasaklayan 
çizgisinden koparak durdurabilir. Seçimde CHP’ye 
zarar vermek istemeyenler kayyumlar hakkındaki bu 
basit gerçekleri gündeme getirmiyor. Yeni kayyumlara 
karşı çıkacağını şimdiden ilan etmeyenlere destek 
verilmemesi gerektiğini haykırmak için aday oldum.

SORUMLULUK ÜSTLENMEK BANA DÜŞTÜ

Devrimci bir partinin yaratılması mücadelesine omuz 
vermek dışında hiçbir özel meziyetimin olmadığını 
başta belirtmiştim. Kitlesel bir halk hareketini büyütme 
kaygısıyla yürütülecek bir seçim çalışmasındaki en 
ateşleyici konuşmaları yapacak, kitlelere en fazla özgüven 
aşılayacak kişinin ben olduğunu düşünmüyorum. 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı görevini 
benden iyi üstlenebilecek yüzlerce kişi olduğuna 
eminim. Ben bu işi en iyi yapacak kişi olduğum için 
değil benden başka kimse yapmadığı için üstlendim. 
Bir başka aday bu görevleri yerine getirdiğini gösterdiği 
takdirde çekilip onun çalışmasını yürütmeye hazırım.
Bana vereceğiniz oy şu ya da bu partinin programına 
değil saraya karşı eylemli bir çizgiye verilecek bir oy 
olacaktır.

Gelin Zayıflayan, Zayıfladıkça Saldırganlaşan Cumhur-İttifakına Karşı Birlikte Saf Tutalım

Gelin Chp’nin Muhalefeti Sandığa Hapsetme Oyununu Bozalım

Gelin Emekçinin Kürdün Sesini Yükseltelim

Gelin Kayyumlara Karşı Kitlesel Bir Seferberliği Örelim

Kayyum Tehdine Karşı Kitlesel Seferberlik İçin


