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VAZGEÇMEMELİSİNİZ...
İşler kötü gittiğinde, ki bazen gidecektir,
Tırmandığınız yol size çok dik geldiğinde,
Elinizdeki para az, borçlarınız çok olduğunda,
...
Gülümsemek isteyip, iç çektiğinizde,
Biraz daha endişe, sizi daha da kötü yaptığında,
Gerekirse dinlenin, ama vazgeçmeyin.
Hayatın dönemeçleri olduğunu
Öğreniriz hepimizin zamanla,
Ve birçok başarısızlık tersine döner,
Sonuna kadar dayanıp, kazandığınızda;
Vazgeçmeyin adımlarınız ne kadar ağırlaşsa da,
Esecek bir rüzgarla başarıya ulaşabilirsiniz.
Tersine döndürülmüş başarısızlıktır, başarı,
Gümüşe çalan şüphe bulutlarının altında,
Anlayamazsınız hedefinize ne kadar yakın olduğunuzu,
Çok uzak gibi görünürken, hemen yanı başınızda olabilir;
Öyleyse, devam edin mücadeleye, en kötü anınızda,
İşler kötü gidiyor gibi göründüğünde,
Vazgeçmemelisiniz.
* C. W. Longenecker
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Şu günlerde “düşürülen uçak” dolayısıyla yaşananlar, vatandaşların kamu işleriyle ilgilenmeleri, devletlerine sahip çıkmaları ve gerektiğinde ülke
yönetiminde ağırlıklarını duyurmaları açısından
”siyasal parti” denen kurumun işlevini bir kez daha
ortaya koymuştur.
Bu bakımdan kendilerinden sözedilen, devreye giren
ve bir ölçüde yararlı olan başka kurumlar da var. “Sivil
toplum kuruluşları” denen ve artık genel olarak “STK”
kısaltmasıyla anılan dernekler, vakıflar, platformlar ve
üniversite gençlerinin “kollektif” adını verdikleri saydam
“birliktelikler”in de bu bakımdan yerine getirdikleri bir işlev vardır elbet ve bu gerçeklik asla yadsınamaz.
Ancak, özellikle bizimki gibi toplumların kültüründe “siyasal
parti” kavramının zihinlerde yankılanışı ve kişisel davranışlar
üzerindeki etkisi düşünülünce aynı gerçeklik üzerine değişik
bir bakışla eğilmek gerekiyor.

Ortada, toplum psikolojisini ilgilendiren bir etken var. Çünkü çoğu
zaman insanlarımızın dilinde “siyasete girmek” yerine tercih edilen
“siyasete bulaşmak” gibi bir deyimin ürküntü vericiliği açık değil mi?
Nedense, siyasetin ve dolayısıyla partileşmenin ille kirlenmeye başlamak, hatalar ortamına düşmek, dürüstlükten uzaklaşmak gibi çınlaması
var kulaklarda.
Bütün yanlışlığıyla, yanıltıcılığı ve haksızlığıyla.

Bağımsız Cumhuriyet Partisi, büyük özveriyle kurulmuş bir cumhuriyetin değerine
inanan, onun gücüyle neler başarıldığını bilen ve aynı yolda yasal mücadele vermeye
hazır olanların kurdukları bir siyasal organdır. Çünkü, bütün demokrasilerde olduğu gibi
Türkiye Cumhuriyetinin siyasal partiler yasasında meşru iktidar mücadelesine olanak sağlayan bir zemin var. O zemin, vatandaşların doğrudan doğruya siyasal mücadeleye katılmalarına
yarayan ve gönül rahatlığıyla kullanılabilen bir zemin. Böyle bir zemin varken, STK denen kuruluşların
“düşük dereceli” bir etkiyle yetinmeleri düşündürücü değil midir?
Kişisel olarak herhangi bir meslek ya da yasa engeli olmayanları BCP saflarına katılmaya çağırma gücünü
ve görevini bizlere veren de tam bu düşüncedir. Cumhuriyetçi çabaları israf lüksümüz yok artık.

