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CHP'nin genleri ve Kýlýçdaroðlu

CHP&rsquo;nin yeni lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, kurultay konuþmasýnda &ldquo;CHP&rsquo;nin genetik yapýsý&rdquo; ndan
bahsetti! Kýlýçdaroðlu, &ldquo;Recep Bey ve kadrosunun Türkiye&rsquo;yi dýþarýdan verilen talimatlarla yönettiðini, CHP&rsquo
ise halkýn yönetmesini esas aldýðýný, CHP&rsquo;nin genetik yapýsýnýn da bunu gerektirdiðini&rdquo; söyledi.
Kýlýçdaroðlu, &ldquo;Mustafa Kemal&rsquo;den Ýnönü&rsquo;ye, Ecevit&rsquo;ten Deniz Baykal&rsquo;a kadar, bize verilen
çaðdaþ uygarlýðý geleceðe taþýyacaðýz&rdquo; derken de bu genetik yapýyý oluþturanlarý anýyor ve özünü ise þöyle anlatýyor
&ldquo;CHP, Kuvayý Milliye demektir. CHP, Müdafaai Hukuk demektir. CHP, Anafartalar&rsquo;dýr, Conk Bayýrý&rsquo;dýr.
CHP, Ýzmir&rsquo;de Hasan Tahsin&rsquo;dir, K.Maraþ&rsquo;ta Sütçü Ýmamdýr. CHP&rsquo;nin genlerinde ulusal çýkarlarý
korumak vardýr. CHP deðiþimci ve devrimcidir. Türkiye&rsquo;yi yeniden inþa edeceðiz. Demokrasinin çýtasýný yükselteceðiz.
Demokrasiyi hukukla güçlendireceðiz.&rdquo;
***
Deniz Baykal, özellikle 1 Mart tezkeresinin reddiyle birlikte, CHP&rsquo;nin tarihi köklerine, yani Kýlýçdaroðlu&rsquo;nun
bahsettiði CHP&rsquo;nin genlerine uygun hareket etti. Bir komplo sonunda istifa etmesi ve böylece Kýlýçdaroðlu&rsquo;nun
önünün açýlmasý, partinin de Türkiye&rsquo;nin de önünü açabilir. Bunun için Kýlýçdaroðlu&rsquo;nun &ldquo;ulusal çýkarlarý
korumak&rdquo; diye üç kelimede özetlediði CHP&rsquo;nin genetik yapýsýna uygun hareket etmesi, fakat sadece
CHP&rsquo;nin küskünlerine deðil, CHP&rsquo;ye husumet besleyen diðer partilere oy vermiþ kitlelere de güven vermesi
gerekiyor.
Rahþan Ecevit&rsquo;in, Kamer Genç&rsquo;in CHP kurultayýna gelmesi ve Kýlýçdaroðlu&rsquo;na destek vermesi, bu yönde
adýmlarýn baþarýyla atýldýðýný gösteriyor. Yine de biz CHP&rsquo;nin mevcut kadrolarýný baþtan uyaralým ki bu konuda partiz
veya ideolojik kalýplar çerçevesinde bir yaklaþým içinde bulunurlarsa kendileri de Türkiye de kaybeder. Kýlýçdaroðlu&rsquo;nun
bu çerçevede radikal deðiþiklikler yapmasý gerekiyor.
CHP&rsquo;nin siyasi genleri, Türkiye Cumhuriyeti&rsquo;nin kuruluþ felsefesidir. Turgut Özal&rsquo;ýn baþlattýðý
Türkiye&rsquo;nin federalleþtirilmesi, halký etnik özelliklerine göre hem milli kimlikten hem de üniter yapýdan koparan ekonomik
ve yasal alt yapýnýn hazýrlanmasý sürecinde, CHP belirli bir direnç gösterdiyse de bunun yeterli olmadýðý veya siyasi gücünün b
aþaðý gidiþi durduramadýðý bir gerçektir.
Dolayýsýyla CHP, pergelin sivri ucunu Cumhuriyetin kuruluþ felsefesinden hiç ayýrmadan, diðer ucunu mümkün olduðu kadar
açarak, bütün halký kucaklamalý, bütün eðilimleri yeniden bünyesinde ayný hedefe yöneltecek þekilde toparlamalýdýr ki hem iktid
olsun, hem de Türkiye&rsquo;nin kaderini olumlu yönde deðiþtirebilsin. Tabii bu yaklaþým bütün partiler için ileri sürülebilir ama
CHP&rsquo;nin genleri buna daha uygundur.
***
Kýlýçdaroðlu, &ldquo;Siyasi ahlâk yasasýný çýkaracaðýz. Parlamentoda vurguncunun, talancýnýn, kalpazanýn yeri yoktur. CHP
iktidarýnda artýk bu ülkede naylon faturacýdan maliye bakaný, Ali Dibocudan adalet bakaný, kalpazandan da baþbakan
olmayacak&rdquo; derken bir büyük özlemi gündeme getiriyor. Halkýn önemli bir bölümü, artýk sahtekârlarýn deðil, dürüstlerin ö
istiyor.
Fakat, vatanýn yer altý ve yerüstü servetleri, Ýslamcý referans ile gelenler tarafýndan yabancýlara satýlýrken hiç sesini çýkarma
arasýnda Atatürkçülüðü ve laikliði bir kalkan olarak kullananlar yok muydu? Hatta bu satýþlarý onlar da desteklemedi mi?
Demek ki CHP&rsquo;nin, genetik yapýsýna uygun bir þekilde halk ile bütünleþirken, DNA&rsquo;larýnýn yapýsýný bozan bu ec
kadrolarý da tasfiye etmesi gerekiyor.
Biz, CHP&rsquo;nin genlerine uygun her adýmý destekleriz. Arslan Bulut 22.5.2010
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