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LAFLA OLMAZ YÜREK ve ÇABA LAZIM
Sevgili ÇAYİ'ler,
Ülkemiz zor durumda. Bunun için herkes kendi formülünü yazacak. O formüller harmanlanacak ve
birşeyleri tetiklemesine çaba harcanacak ki ülkem zor durumdan çıksın. Zor ama denemekte yarar var.
Bana göre Türkiye'nin birinci problemi yönetim. Çünkü başarılı olması için gerekli tüm kaynaklar var.
Toprak, deniz, maden, insan. Tek yapılması gereken iyi bir yönetimle bu kaynakları yönetmek. Ama
malesef bu bir türlü olmuyor. Ciddi bir yönetim reformu yapmak gerekiyor. Yönetim reformunu
yapabilecek kurum ise siyaset. Ama siyaset de bunu yapacak durumda değil. Çünkü çok dar ve çok
düşük profilli bir kadro tarafından işgal edilmiş durumda. Siyasi kadroları genişletmek ve kalitesini
yükseltmek gerekiyor ki bu siyaset kurumu gerekli yönetim reformlarını yapabilsin.
Sorunun can alıcı kısmı ise burada. Siyasi kadroları nasıl yapalım da kalitesini yükseltelim ?
Bunun kısa ve kolay yolu yok maalesef. Sorunu burada gören nitelikli insanların siyasete girmesi,
zaman ve emek harcaması gerekiyor. Birde dayanıklı olmaları gerekiyor. Ben bunlara kısaca ÇAYİ
diyorum. ÇAYİlerin siyaset içinde çoğalması gerekiyor. Bir kızılderili kabile ismini çağrıştırıyor değil
mi ? Çalışkan, Akıllı, Yürekli ve İyi'nin kısaltmaları. Ben bir ÇAYİ'yim ve diğer ÇAYİ'leri arıyorum.
İnanıyorum ki siyasette yeterince ÇAYİ olursa gerekli değişiklikler yapılabilinir.
Eğer tüm bu reformları demokrasi içinde yapacaksak bunun aracı Siyasi Partilerdir. Ülkenin kötü
yönetildiğini düşünen ama siyaset deyince 3 metre kaçan insanlara inanamıyorum. Hem elini taşın
altına koymayacaksın hem de söyleneceksin. Bence olmaz. Zaten olmuyor da. Bu ülke için gerçekten
kaygı duyan biri, eğer siyaset kurumunda emek harcamıyorsa ben onun samimi olduğuna
inanmıyorum. Uzun zamandan beri sadece ciddi ve somut projelerle ilgili konularla ilgileniyorum.
Ucu açık, hamasi laflara hiç pas vermiyorum.
Siyasi Partilerden seçimim ise CHP. Kuruluş nedenleri ve misyonu ile CHP. Bugün aynı Türkiye gibi
yönetilmesine rağmen CHP. İşte o yüzden CHP içinde var gücümle çalışıyorum. CHP'yi dönüştürmek
ve temel misyonuna oturtmak istiyorum. Öyle bir CHP zaten kolayca ülke yönetimine gelecek ve
sorunları çözecektir.
Özetle ben bu ülke için kaygı duyuyorum. Kaygı duymakla kalmıyorum, aynı zamanda var gücümle
çalışıyorum. Benzer düşünen insanlarla buluşmak, ortak paydalar çerçevesinde beraber hareket etmek
istiyorum. Teorilere değil, sosyal icatlara ve emeğe ihtiyaç olduğuna inanıyorum.
Eğer sizde bir ÇAYİ olduğunuza inanıyorsanız ve benzer düşünceler taşıyorsanız bu davetim size.

