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Rize’de kaldýrýlan Atatürk heykeli ve CHP
Geçtiðimiz haftaya damgasýný
vuran olay, Rize&rsquo;deki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydaný'nda
Atatürk anýtýnýn kaldýrýlýp, valilik alanýna taþýnmasý oldu. Gerek
heykelin kaldýrýlmasý gerekse kaldýrýþ biçimi çok saygýsýzca ve
çirkindi. O meydandaki Atatürk heykeli, sadece bir kiþiyi deðil, Türkiye
Cumhuriyeti ile yeniden kimlik bulan Türklüðü temsil etmektedir. Bu
sebepledir ki yapýlan saygýsýzlýk tüm Türk Milleti&rsquo;ne karþý yapýlmýþtýr.

Emperyalizm, beslediði dinci ve etnikçi örgütlere aþýladýðý Atatürk
düþmanlýðý ile savaþ meydanýnda dize getiremediði Atatürk&rsquo;ü, bu þekilde
içerden yýkarak dize getirmeye çalýþmaktadýr. Bir kiþi, Atatürk&rsquo;ün
her yaptýðýný beðenmiyor olabilir ama bir Türk&rsquo;ün ve Türkiye Cumhuriyeti
vatandaþýnýn vefasýzlýkta ulaþacaðý son nokta Atatürk&rsquo;e düþmanlýk
beslemektir. Bu insanlarýn bir çoðu neye ve kime hizmet ettiklerini bile bilmemektedir.

Bazýlarý heykelin kaldýrýlmasýna gösterdiði tepkiyi &ldquo;Rize&rsquo;ye çayý
Atatürk getirdi, Rize&rsquo;ye bu yakýþmýyor&rdquo; sözleri ile dile getirdi.
Doðrudur, Rize&rsquo;ye çayý Atatürk&rsquo;ün tarým siyaseti getirmiþtir ve Rize&rsquo;nin
zenginleþmesinde büyük payý vardýr. Ne var ki bu tanýmlama oldukça
yetersizdir.Çünkü Atatürk çaydan da önemli olarak Rize&rsquo;ye baðýmsýzlýðý ve özgürlüðü getirmiþtir.
Eðer Atatürk&rsquo;ün vermiþ olduðu milli mücâdele ve varlýk savaþý
olmasaydý; bugünkü Rize , Pontus Rumlarý ile Ermenistan arasýnda bir
sýnýr kenti olacaktý. Halký büyük olasýlýkla süngüden geçirilecek ya da
sürgün edilecekti. Her gün ezan okunan o camilerde, papazlar çan
çalacaktý. Herhalde bazýlarýný bunun böyle olmamasý fazlasýyla rahatsýz
etmiþtir !

Türk Halký ve Türk Basýný, AKP&rsquo;li Belediye&rsquo;nin yapmýþ olduðu bu
uygulamaya duyarsýz kalmadý ve konu ile ilgili birçok haber ve paylaþým
yapýldý. CHP tabaný da bu konuda duyarlý idi ve haklý tepkilerini
gösterip AKP&rsquo;yi suçladý. Ne var ki CHP tabaný önce iðneyi kendisine
çuvaldýzý baþkasýna batýrmalýdýr. Bu olayý siyâsi ranta çevirmek doðru
bir yaklaþým deðildir çünkü ayný kiþiler CHP&rsquo;de Atatürk&rsquo;ün resmi
kaldýrýldýðýnda sessiz kalmýþtýr. CHP Ankara Milletvekili Aylin
Nazlýaka'nýn odasýnda asýlý bulunan Atatürk portresini, "Artýk yeni
þeyler söyleme zamaný" diyerek indirip çöpün yanýna koyan ve bunu 10'a
yakýn CHP'li vekilin olduðu bir ortamda yapan milletvekiline CHP&rsquo;den hiç
bir ceza verilmemiþtir. Adý bile kamuoyu ile paylaþýlmamýþ olay örtbas
edilmiþtir. Hatta bu konuyu gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlýaka, partiden ihraç edilmiþtir.
Atatürk&rsquo;ün sözünün üstüne söz söyleme hâddini kendinde bulanlarýn, en
az onun kadar okumuþ, Dünya&rsquo;yý ve tarihi biliyor, bu ülke için mücâdele
vermiþ ve yurtseverliðini ispat etmiþ olmak gerekir.

CHP Genel Baþkaný "Biz 1930&rsquo;larýn CHP&rsquo;si deðiliz" ya da "Atatürk&rsquo;ün
kurduðu Halk Fýrkasý&rsquo;yla bugünkü CHP ayný deðil" derken Atatürkçü
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olduðunu öne süren kitleler önce kendi oy verdikleri partiden hesap
sormasý gerekmez miydi ? CHP&rsquo;nin Rizeli Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet
Bekaroðlu&rsquo;nun heykel olayýna gösterdiði içler acýsý tepkiye ne demeli ?
CHP'li Bekaroðlu kaldýrýlan Atatürk heykeli hakkýnda þu yorumda
bulunmuþtu : "Kýyamet koparýlacak bir durum yok".

Aslýnda çok da kýzmamak gerek en azýndan dürüst davranýyorlar ve
olduklarý gibi görünüyorlar. Ama CHP seçmeni onlarý olduklarý gibi
görmeyi red ediyor. Atatürk&rsquo;ün kurmuþ olduðu partide nasýl olur da
Atatürk&rsquo;ten nefret eden ve onun Cumhuriyeti&rsquo;ni yýkmaya ant içmiþ terör
örgütlerini savunmaya çalýþan insanlar çýkabilir?

20 Kasým 2015 tarihinde CHP Milletvekilleri Gamze Akkuþ Ýlgezdi ile
Sezgin Tanrýkulu, YPG saflarýnda savaþýrken ölen birisinin cenazesine
katýlmýþtýr. Bir insanýn cenazeye katýlmasý doðal karþýlanabilir ama
Dünya&rsquo;nýn hiçbir ülkesinde bir milletvekili terörist cenazesine
katýlamaz. Hele ki o terör örgütü, o ülkeye karþý ve o ülkenin toprak
bütünlüðünü tehdit eden bir örgüt ise hiç bir þekilde katýlamaz.
Milletvekilleri þehitlere karþý sorumluluk duymuyorsa bile vatandaþa
karþý sorumluluk duymalarý gerekir. CHP Genel Baþkan ya da milletvekili
düzeyinde temsil bulan bir cenaze o örgüte katýlmak isteyenlere cesaret
vermez mi? Bu ölen kiþiye özenip örgüte birisi katýlýrsa bunun vebâli
kimin üstünde olacak?

Gerçek þu ki bazý CHP&rsquo;lilerin PYG aþký bu kadarla kalmýyor.10 Þubat
2016 tarihinde, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Sezgin Tanrýkulu,
Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da faaliyet gösteren Türkiye Çalýþmalarý
Merkezi'nin düzenlediði toplantýya katýlarak PKK'nin Suriye kolu YPG'nin
kendi halkýný savunduðunu ve bunun çok olaðan olduðunu iddia etmiþti.
Halbuki, Amnesty Ýnternational raporlarý YPG&rsquo;nin o bölgede Kürtleþtirme
siyaseti izlediðini ve Kürt olmayan unsurlarý göçe zorladýðýný açýkça
belirtmiþtir. Öyle olmasa bile YPG, binlerce vatandaþýmýzý ve güvenlik
kuvvetlerimizi þehit eden PKK&rsquo;nýn Suriye koludur. Hatta bu açýklamalar
öncesindeki aylarda ülkemize gelen birçok bombacý YPG&rsquo;de eðitim almýþtýr
ve Güneydoðu&rsquo;da kazýlan hendeklere lojistik destek YPG bölgesinden
saðlanmýþtýr.

Herhalde bazý þahýslarýn, YPG&rsquo;nin Terör örgütü PKK'nýn Suriye kolu
PYD&rsquo;nin, Ankara'da saldýrýda 29 masumu katleden Seher Çaðla Demir ve
Abdülkadir Sömer'i poster yapýp Kobani&rsquo;deki binalara astýðýndan
haberleri yok. Eðer bu olaydan haberleri yoksa o Meclis&rsquo;te ne iþleri var
anlamýþ deðilim.
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Peki ya Ermeni asýllý olan CHP milletvekili Selina Doðan, "Soykýrým tasarýsý" tartýþmalarý ile ilgili yaptýðý açýklamada "Türkiye
kuma gömmekten vazgeçmeli" demesine
ne demeli ? Bu bayanýn eþi Erdal Doðan&rsquo;ýn hem CHP&rsquo;yi hem de Mustafa
Kemal Atatürk&rsquo;ü soykýrýmcýlýkla suçladýðý ve Türkiye&rsquo;yi uluslararasý
mahkemelere þikayet ettiði bilindiði halde Kýlýçdaroðlu, onu parti
kontenjanýndan milletvekili yapmýþtýr. Sözde &ldquo;Soykýrým&rdquo; iddialarýnýn
tanýnmasý için hukuki yol arayan ve bunun için mahkeme kararý çýkarma
arayýþýnda olan Doðan, bu amaçla, Türkiye hakkýnda, &ldquo;Kültürel
soykýrým&rdquo; yaptýðý gerekçesiyle Lahey Uluslararasý Ceza Mahkemesi(UCM)&rsquo;ye
dilekçe verdiðini de hatýrlatmak isterim. Ýlla ki bir Ermeni aday
göstermek gerekiyor ise bu vatana ve Cumhuriyet&rsquo;e baðlýlýðýndan þüphe
duyulmayacak bir Ermeni kökenli vatandaþý göstermek gerekmez miydi?

Peki ya Fikri Saðlara ne demeli? Cumhuriyet þehidi Sevgili Ahmet
Taner Kýþlalý 11 Aðustos 1993 tarihli Cumhuriyet gazetesinde þunlarý
yazmýþtý: &ldquo;Münazarat ve Þualar isimli risalesinde Atatürk&rsquo;e deccal,
süfyan, fitne ve nefreti ammeye layýk adam diye saldýran Said Nursi&rsquo;yi,
Kültür Bakaný Fikri Saðlar maalesef bütün Türkiye&rsquo;ye yararlanýlmasý
gereken büyük yazar diye ýsrarla tavsiye etmiþtir.&rdquo;

Aslýnda CHP için söylenecek o kadar çok þey var ki. Daha fazla
uzatmadan anlayana sivri sinek saz diyorum. Sadece durumun vahâmetini
dostlara bir nebze göstermek istedim. Bir heykel kaldýrýlýr gerekirse
yerine bin heykel dikeriz ama CHP&rsquo;deki ideolojik sapmanýn yerini nasýl
dolduracaðýz? CHP, Müdâfaa-i hukuk cemiyetlerinin temelleri üzerine
kurulmuþtur. Milliyetçilik , anti-emperyalizm, tam baðýmsýzlýkçý
ilkelerinden taviz veremez. Kimse deðiþim adý altýnda bu temelleri
yýkýp; liboþ, küreselci, etnikçi, mozaikçi anlayýþý CHP&rsquo;ye dayatamaz.
CHP, bir Kürtçü, bir Ermenici, bir dinciyi partide söz sahibi yaparak
kitlesel olacaðýný sanmasýn. CHP, böyle anlayýþlarý bünyesine alarak,
milletin vicdânýna ters düþmektedir. Kimse buna demokrasi falan da
diyerek kendini kandýrmasýn. Bunun adý buz gibi ikinci
cumhuriyetçiliktir. Bu tür görüþleri kabul eden insanlara saygým var ama
onlarýn yeri CHP deðildir, kendilerine yeni bir parti kurabilirler.
Þunun farkýna varmak gerekir, dinci Amerikancýlarýn yerine laik
Amerikancýlarýn gelmesi neyi deðiþtirir?

Halkýmýz bilinçsiz deðildir. Bütün bu yapýlanlarý görmekte ve CHP
yönetiminin gâyrý milli tavýrlarýna destek vermemektedir. Kimileri de
sineye çekip hâla oy vermektedir. Milyonlarca Atatürkçü&rsquo;nün olduðu
ülkemizde, CHP&rsquo;nin neden hiçbir zaman iktidâr olamadýðýný anlamak zor
olmasa gerek. Þunu belirtmekte fâyda var; mesele, Atatürk ilkelerinde
deðil, onu özümsiyememiþ siyâsilerdedir. Fakat olumlu geliþmeler de
olmaktadýr. CHP&rsquo;de deðiþim rüzgarlarýný, Kemalist/Atatürkçü duruþu ile
Ümit Kocasakal estirmektedir. Umarým ki hâyýrlý olur.
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