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Ele alacağım konuyla ilgisi yok ama, buraya kaydetmeden edemedim:
“Kırmızı ışıkta geçmek asla caiz değildir.”
(Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Raşit Küçük)
Türkiye siyasetle yatıp siyasetle kalkarken bu başlık da neyin nesi diye düşünmüş olabilirsiniz.
Garipseyeceksiniz ama, bu başlıkla anlatmak istediğim konu da doğrudan siyasetin içinden çıkıp
geldi. Malûm, bir ana muhalefet partimiz var; şu günlerde kurultaylar yapmakla meşgûl... Adı
üstünde ana muhalefet partisi; iktidardaki eğer giderse yerine o gelecek; onun için ne yaptığını, ne
ettiğini izlemek gerek. Ben de öyle yapıyorum. Dikkatimi çeken nokta, Genel Başkanlarını
değiştirme süreci ve sonrasında, bir niteleme sözcüğünün parti ismiyle birlikte kullanılması ve bu
yüzden aralarında çıkan uyuşmazlıklar... ‘Yeni’ nitelemesinden söz ediyorum; ‘Yeni CHP’...
Bir yerde ‘yeni’ bir şey ortaya konmuşsa, bu aynı zamanda, orada, ‘yeni’ olanı üreten bir yenilik
(yenile[n]me) sürecinin yaşandığı anlamına gelmez mi? Eh, bu köşenin varlık nedenlerinden biri de
o yenilik sözcüğüdür ve nerede bir yenilik süreci yaşanıyorsa o süreçte ne olup bittiğini öğrenmek
bu satırların yazarının hastalığı hâline gelmiştir. Biliyorsunuz ‘yenilik’ sözcüğü, bu köşede
‘inovasyon’ teriminin karşılığı olarak, ‘yeni bir fikri ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek’
anlamında kullanılıyor. Bu süreçte ortaya konan yeni ürün, yeni üretim veya yeni hizmet yöntemi
hem ekonomik hem de toplumsal fayda yaratabilir. Yeni geliştirilen ve tedavide çok iyi sonuçlar
alınan bir ilacın, bu ilacı geliştiren şirkete sağladığı ekonomik fayda yanında önemli bir toplumsal
fayda da sağlaması gibi. Çevreyi daha az kirletecek bir üretim yönteminin ortaya konması da
böyledir. ‘Sosyal devlet’ salt toplumsal faydayı gözeterek, sunduğu hizmetleri, sunum yöntemlerini
geliştirebilir. Bunun için bilimde, teknolojide ortaya konan yeni fikirlerden yararlanabilir.
Tıpkı bunun gibi, topluma daha iyi hizmet sunmak, daha mutlu, daha güvenilir bir gelecek
sağlamak için var olan bir siyasî parti de, zaman içinde, kendisini yenileyebilir. Bırakın kendisini
yenilemeyi, insanlık tarihinde, tasavvurundaki toplumu yaratmak için, yeni parti modeli
geliştirenler bile olmuştur. Hobsbawm diyor ki; “Dünya devrimine yolu açan hareketin gücü,
...Lenin’in ‘yeni tip parti’sinden gelir. Bu parti yirminci yüzyıl toplum mühendisliğinin müthiş bir
yeniliğidir / inovasyonudur...” (Age of Extremes, 1997 baskısı, s. 76). Sakın, bu örneği ‘yeni
CHP’yle herhangi bir benzerliği olduğu için verdiğim sanılmasın. Amacım, ‘parti’ ve ‘yenilik’
kavramlarının tam anlamıyla bir araya gelebileceğini göstermektir.
Gelelim tekrar CHP’ye. Eğer bir muhalefet partisi kendisini yenilediğinden söz ediyorsa, iktidara
geldiğinde ortaya koyabileceği toplumsal faydanın eski durumundakinden çok daha fazla olacağını
topluma anlatabilmelidir ki, toplum o partinin kendisini gerçekten yenilediğini anlayabilsin; bu parti
yine havanda su dövüyor diye düşünmesin. Gerçekten, toplumsal faydayı büyütebilmek, topluma
daha iyi hizmetler götürebilmek için, eskiden uygulamayı öngördüğünüz yöntemlere nazaran çok
daha iyi sonuçlar alabileceğiniz yeni yöntemler geliştirdiğinizi düşünüyorsanız; kendinizi bu
anlamda yenilediyseniz; ama bunu, başkalarına anlatamıyorsanız, o zaman âcilen yapmanız gereken
bir yenilik daha olmalı: Kendinizi anlatabilme yöntemlerinizi geliştirmeli; onları yenilemelisiniz.
Örneğin, Türkiye başarılı bir imalât merkezidir. Ama ondan öteye geçemiyor. Teknoloji
geliştiremiyor; yeni ürün, üretim yöntemi, yeni sistem geliştiremiyor. Yeni marka yaratamıyor.
Otomotivde ‘yerli marka’ konusunda yaşananlara tanıksınızdır. Bu eşiği aşmak için siz ne
yapacaksınız? Yapacağınızın eski öngörünüzden farkı ne? Yeniliğiniz nerede? Salt ana muhalefet

partisi olduğunuz için sizi izlemeye çalışıyorum; ama sizde bu yaşamsal konuda yeni olan ne, onu
henüz kavrayamadım. Konu yaşamsal; çünkü, bu coğrafyada, sanayi gücü, teknoloji gücü olmayan
ve örneğin savunma sanayiinde kritik teknolojileri kendisi geliştiremeyen bir ülke varlığını
sürdüremez. Biz daha oraya gelmedik; hele şu kurultaylarımızı bir yapalım diyorsanız; tabiî o da
sizin bileceğiniz iş...
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