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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

CHP’nin 85. Yldönümü...
Atatürkçülerin, bütün yurtseverlerin bir araya gelmeleri ve CHP’yi
desteklemeleri gerektiği günleri yaşyoruz. Gün, sen-ben kavgalarnn bir
kenara itilmesini gerektiriyor. Genel Başkan Sayn Baykal’n yerel
seçimlerden önce bu hareketi kolaylaştrmak ve gerçekleştirmek için
toparlayc ve kucaklayc bir açlm yapmas çok yararl olacaktr.

ALEV COŞKUN

C

HP, Cumhuriyet döneminde kurulan ilk partidir,
Cumhuriyetle yaşttr. Bugün CHP’nin kuruluşunun 85. yldönümüdür.
CHP, aslnda Ulusal Bağmszlk Savaş’n halk içinde veren “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”nin
bir siyasal partiye dönüşmesiyle ortaya
çkmştr, resmi kuruluş tarihi de 9 Eylül 1923’tür.
Bu konuyu ksaca özetleyelim. 9 Eylül 1922’de Ulusal Bağmszlk Savaş’nn kazanlmasndan 3 ay sonra 6 Aralk 1922’de Atatürk Ankara’da Hâkimiyeti Milliye, Yenigün ve Öğüt gazetelerine bir parti kurmak istediğini belirten bir açklama yapt.
Bu açklamada ülkenin ekonomik ve
sosyal durumuyla ilgili konularda, programl çalşmalar yaplmas gerektiğini
belirtiyor özellikle halkçlk konusu
üzerinde duruyordu. Atatürk, CHP’yi
kurma yönündeki bu kararn açkladktan sonra, halkn da görüşlerini almak
amacyla yurt gezisine çkt. Bu gezide
kurulacak partinin temel ilkelerinin ne
olacağn da şöyle özetlemiştir:
“Halk fırkasının asıl ruhu bağımsızlık ve kayıtsız şartsız milli egemenliktir…”
Birinci TBMM, 1 Nisan 1923 tarihinde
kendisini feshetti ve seçimlerin yenilenmesine karar verdi. CHP’nin kuruluşu henüz gerçekleşmediği için “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” yeni seçime, cemiyetin başkan Gazi Mustafa Kemal’in imzasn taşyan ve 9 maddeden oluşan bildiriyle
girmiştir.
Bu bildirideki temel ilkeler halkn
kaytsz, şartsz egemenliği ve halkn
kendisini yönetmesi yani Cumhuriyet
yönetimi olarak saptanmşt.
Seçimlerden sonra oluşan yeni Meclis, çalşmalarna başlamşt. Halk Fr-
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kas’nn kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlğ’na verildi. Bu dilekçenin altnda partinin Başkan Gazi Mustafa Kemal
ve Genel Sekreter Recep Peker’in imzalar vard. CHP’nin kuruluş tarihi
olarak 9 Eylül 1923 kabul edilmiştir.
Ulusal Bağmszlk Savaş sürerken
TBMM’nin aldğ kararlarda, o dönemde Mustafa Kemal’in verdiği söylevlerde, açklamalarda, ortaya çkan temel görüşler, yeni kurulan CHP’nin
programnda yer ald.
Bu temel ilkeler şöyle sralanabilir:
Halkçlk, milletçilik, ulusçuluk, milli irade, antiemperyalizm, tam bağmszlk, saltanata dayal devlet sisteminin
ve devlet yönetiminde İslamc düşüncesinin reddedilişi, ulusun ilerlemesi
ve modernleşmesi…
Bütün bu düşünceler aslnda önce 22
Haziran 1919 tarihli Amasya Bildirgesi ve sonra Erzurum ve Svas kongreleri kararlarnda, birinci TBMM’nin antiemperyalist savaşmnda yer almştr.
CHP daha sonra Atatürk’ün aydnlanma devrimlerinin gerçekleşmesinde, Aydnlanma devriminin halk kitlelerine yaylmasnda en etkin görevi almştr.
CHP 1946’da çok partili demokratik
yaşama geçirilmesini sağlamş ve 14 Mays 1950’de yargç denetiminde dürüst
ve demokratik seçimleri yaparak, siyasal iktidarn barş içinde kansz bir biçimde el değiştirmesini gerçekleştirmiştir.
CHP, Türkiye’nin modernleşmesi ve
demokratik yaşamn güçlenmesinde çok
önemli görevler üstlenmiştir.
Bugün, CHP için türlü eleştiriler vardr. Bu da sağlk nedeni olarak saylmaldr.
Türkiye bugün en güç dönemlerinden
birisini yaşamaktadr.
Bugün siyasal iktidar elinde tutan parti, laikliğe karş hareketlerin odak nok-

tas olarak kapatlmas istemiyle hakknda Anayasa Mahkemesi’nde dava
açlmştr.
Bugün bilinmektedir ki, Türk milli eğitimine tarikatlar egemen olmuştur. Ülkemizdeki tüm öğrenci yurtlarnn üçte
ikisi tarikatlarn elindedir. Türkiye olmak
ya da olmamak noktasnda ince ve nazik bir çizginin üzerindedir.
Laik Cumhuriyet tehlike içindedir.
Tarikatlar etkilerini giderek arttryorlar.
Türkiye adeta bir tarikatlar demokrasisine dönüşmüş bir manzara göstermektedir.
Siyasal iktidar elindeki devlet gücünü
kullanarak, devletin imkânlaryla yoksul halk elde etmek için kömür ve erzak paketleri dağtmaktadr.
Bugün Türk ekonomisi zor durumla
karş karşyadr. Türkiye tarihinin en
borçlu olduğu ve en büyük dş açğnn
verildiği bir dönemi yaşamaktadr.
Bugün, demokratik hukuk devleti ilkeleri ne kadar tehlike altndaysa, ülkemizin üniter yaps da tehdit altndadr.
Bu nedenlerle bugün Atatürkçülerin,
aydnlarn, yurtseverlerin bir araya gelme günüdür. Tüm ayrlklarn, tüm eleştirilerin bir süre askya alnmas gereken
günleri yaşyoruz. Kişisel kinler, kişisel
düşünceler bir süre bir kenara itilmelidir. Koşullar öyle zorlayc ki, gün
CHP’yi güçlendirme ve AKP’yi yerel seçimlerde baş aşağ yapma günüdür.
CHP ve Genel Başkan Baykal laik
Cumhuriyetin korunmas yönünde ciddi biçimde tavr koymaktadr. Bu tavr
genişletilip, Anadolu’ya yaylmaldr.
CHP Genel Başkan, son konuşmasnda CHP’nin şu anda hantal bir yapya sahip olduğu gerçeğini dile getirmiştir.
CHP’nin dinamik bir yapya kavuşmas için her şeyden önce bütün ilçelerde
kadn kollar ve gençlik kollarnn harekete geçirilmesi gerekmektedir.
Atatürkçülerin, bütün yurtseverlerin bir
araya gelmeleri ve CHP’yi desteklemeleri gerektiği günleri yaşyoruz. Gün,
sen-ben kavgalarnn bir kenara itilmesini gerektiriyor. Genel Başkan Sayn
Baykal’n yerel seçimlerden önce bu hareketi kolaylaştrmak ve gerçekleştirmek
için toparlayc ve kucaklayc bir açlm
yapmas çok yararl olacaktr.

