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Takke düþtü

Kimi partiler Atatürk üzerinden,
kimisi din üzerinden algý oluþturarak, kendi siyasi hedefine ulaþma
mücadelesine devam etmektedir. Ýslam da Atatürk de siyaset uðruna sömürülmeyecek
kadar kutsal deðerlerdir ve bu deðerler bütün partilerin ortak paydasý
olmalýdýr. Bunun aksini yapmak hem
Ýslam&rsquo;a hem Atatürk&rsquo;e zarar verir.

Yýllardýr CHP&rsquo;ye oy vermeyen
Atatürkçülere, Atatürk&rsquo;ün partisine neden oy vermiyorsunuz diye denilir durulur.MHP&rsquo;lilere
&lsquo;siz hem Atatürkçü olduðunuzu söylüyorsunuz, hem de CHP&rsquo;ye oy vermiyorsunuz&rsquo;
denildiði zaman; rahmetli Alparslan Türkeþ&rsquo;in söylediði &lsquo; biz Atatürk CHP&rsquo;sine
karþý deðiliz, Ýnönü CHP&rsquo;sine karþýyýz&rsquo; sözleri kullanýrak yapýlan bir savunma duyarsýnýz.
Ne kadar Atatürkçü olduklarý tartýþmasý bir tarafa, burada irdelenmesi gereken
kavram; Ýnönü CHP&rsquo;sinin ne olduðu olmalýdýr.

Cumhuriyet ile baþlayan Türk
Devrimi&rsquo;ne karþý yürütülen karþý devrim süreci; sanýldýðýnýn aksine, AKP&rsquo;nin
iktidarý ile baþlamamýþtýr. Karþý devrim, 10 Kasým 1938&rsquo;de Atatürk&rsquo;ün hakka
yürümesi ile baþlamýþtýr.

Atatürk sonrasý Türkiyesinde neler
olduðunu kýsaca hatýrlayalým. Atatürk&rsquo;ün kapattýðý, küresel emperyalizmin beþinci
kol faliyetlerini yürüten mason localarý 1948 yýlýnda yeniden açýlmýþtýr. 27 Aralýk 1949 tarihinde ABD ile "Fulbright&rdquo;
anlaþmasý imzalanmýþ ve milli eðitim Amerikalýlara teslim edilmiþtir.
Atatürk&rsquo;ün Sovyetler ile dostluk ve Dünya&rsquo;da denge siyaseti terk edilmiþ ve 8
Eylül 1952 yýlýnda; Türkiye, NATO&rsquo;ya katýlmýþtýr.Bütün bu olaylar, yularýn
baþkalarýnýn eline geçmesinin dönüm noktalarýdýr.Bundan sonra geliþen olaylarý,
bu temel olgular dýþýnda incelemek sadece ve sadece ayrýntý ile uðraþmak olur.
Yukarda
sayýlan kararlarýn alýnmasýnda Ýnönü&rsquo;nün aðýrlýðý tartýþýlmaz.Ýnönü&rsquo;nün bu
kararlarýn alýnmasýnda direnmediði hatta desteklediði bilindiðine göre; Ýnönü
CHP&rsquo;si; küresel emperyalizme boyun eðmek ve Amerika&rsquo;nýn egemenliðine baðlanmaktýr
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diyebiliriz.Kemalist bir aydýn olan Cumhuriyet Onursal Baþsavcýsý Vural Savaþ, &lsquo;Atatürk'ün
Kemiklerini Sýzlatan Parti: CHP&rsquo; adlý kitabýnda geçmiþte yaþayanan olaylarý
ayrýntýlarý ile anlatmýþ ve CHP&rsquo;nin Atatürk CHP&rsquo;si olmaktan nasýl ve ne zaman çýktýðýný
ortaya koymuþtu.

2003 yýlýnda
yazýlan bu kitaptan günümüze ne deðiþti? Türkiye&rsquo;de son 10 yýldýr FETÖ ve PKK üzerinden
bir Amerika-Türkiye savaþý yürütülmektedir. Bu savaþ, Ergenekon- Balyoz
tertipleri ile baþlamýþ ve sonrasýnda geliþen malum olaylarla devam etmiþtir.
Çatýþmanýn þiddeti arttýkça, saflar daha da belirgenleþmiþtir. Gelinen son
noktada; PKK ve uzantýlarý, FETÖ ve Avrupa Devletleri ayný safta yani Amerika
tarafýnda yer almýþtýr.

Burada
CHP&rsquo;nin tavrý merak konusudur.Milyonlarca Atatürkçü&rsquo;nün oyunu alan parti;
Atatürk deðil, Ýnönü CHP&rsquo;si olmaya devam ettiðini ne yazýk ki ortaya
koymaktadýr.Bitirmek üzere olduðumuz 2016 yýlýndaki bazý geliþmeleri
anýmsayalým.
16 Ocak 2016
tarihinde yapýlan CHP'nin
35. Kurultayý sonuç bildirgesinde, CHP ilke ve parti
tüzüðüne aykýrý olmasýna raðmen, &lsquo;Yerel Yönetime Özerklik Þartý&rsquo; maddesi kabul
edilmiþtir. Bu madde; özerkliðin daha doðrusu, Türkiye içinde Kürdistan&rsquo;ýn
kurulmasýnýn önünü açacaktýr. Bu sebepledir ki; Amerikalý ve Avrupalý
siyasetçiler, Türkiye&rsquo;de özerkliðin oluþmasýný kolaylaþtýracak bu tür
maddelerin çýkarýlmasýný ýsrarla talep etmektedirler.

7 Ekim 2016
tarihinde CHP milletvekili Tuncay Özkan, katýldýðý Halk Arenasý yayýnýnda
milyonlarýn gözüne baka baka &lsquo;Nato&rsquo;ya mecburuz, Nato&rsquo;ya karþý deðilim&rsquo; diyerek,
adeta Amerika&rsquo;nýn gözüne girmeye çalýþtý. Belki bu parti görüþü deðildir,
Tuncay Özkan&rsquo;ýn kendi görüþleridir diye düþündüm. Hatta bir zamanlar &lsquo;vatan,
namus, ahde vefa&rsquo; diyerek, halký sokaklara davet eden Özkan&rsquo;a bu sözleri
yakýþtýramamýþtým. Ne yazýk ki benzer yöndeki açýklamalar devam etmiþtir. 25
Kasým 2016 tarihinde katýldýðý ANSÝAD&rsquo;nin yemeðinde konuþan CHP Genel Baþkaný
Kemal Kýlýçdaroðlu, &lsquo;Bir kiþi bile kalsak Þangay Ýþbirliði Örgütü'ne
katýlmaya izin vermeyiz, bizim yönümüz uygar dünya&rsquo;dan yana&rsquo; demiþtir. Yani
uygar dünya denilen, silah tüccarlarý, PKK&rsquo;yý destekleyen ülkeler, Libya,
Afganistan ve Irak&rsquo;ý iþgal devletler olmasa gerek...
CHP,
milyonlarca Atatürkçü ve yurtseverin oyunu almýþtýr.Malesef böylesine deðerli
bir kitleyi yanlýþ yönlendirmektedir. PKK ile verilen mücadeleye &lsquo;Saray Savaþý&rsquo;
diyerek kulp takarak yýpratmakta ya da
FETÖ&rsquo;den tutuklananlarý, gazetecidir diyerek savunmaya geçmektir. Unutmamak
gerekir ki Ali Kemal de gazetecidir, Hasan Tahsin de. Bütün bu söylemler
aslýnda birilerine göz kýrpmak içindir.Kime göz kýrpmak olduðunu yukardaki
demeçler ýþýðýnda anlayabiliriz. Yani iþler ciddiye binince birilerinin takkesi
düþmüþ ve kel görünmüþtür.

CHP&rsquo;nin
Atatürk yolundan saptýðýný, Atilla Ýlhan, Oktay Sinanoðlu ve Yaþar Nuri Öztürk
gibi Atatürkçülüklerinden ve milliyetçiliklerinden þüphe duymadýðým üç büyük
aydýn birçok kez dile getirmiþti.Üç farklý kulvarlarda Türk Milleti&rsquo;ne hizmet
etmiþ bu yüce insanlarýn tespitleri, ne yazýk ki günümüzde de doðruluðunu
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korumaktadýr. Peki bu durumda, Atatürkçü seçmen ne yapmalýdýr? Partiye deðil
ilkelere biat etmelidir ve parti yönetimine karþý en sert muhalefeti
göstermekten kaçýnmamalýdýr.
16.12.2016
Kürþat
Yýlmaz
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