
Chp ve Doğu İlleri

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 19:46 - 

CHP   VE DOĞU İLLERİ

Yapılan araştırmalarda CHP doğudan oy alamamaktadır.Sebebi ise,din ve milliyetçilik olarak
görülmektedir.
CHP ne yapmalı?Dindar mı olmalı?Bir asırdır dine bakışını,dine olan tavrını değiştirmeli
mi?Değişmeli mi?
Kırk yıllık Kâni,olur mu Ya’ni…
Doğu atmak ya da satmak olmaz!...
Doğuda ne gibi projeler üretmeli?
Tamam..fakirlik edebiyatı..kalkındırmalı..zengin yapmalı..herkese maaş bağlamalı..bir cep
telefonu..bir ev..bir araba vermeli..
Ama yıllardır bunu yapmışlardı!
Az mı fakirlik edebiyatı yapılmış,Rusyaya özenilmiş..oradaki gibi her şey ve herkes eşit
yapılacaktı..Rusya yıkıldı fakat biz yıkılmadık,dimdik ayaktayız.
CHP umut ve ümit kapısı olmaktan çıkmış,başka alternatiflere sürekli baş vurulmaktadır.Yıllardır
iktidar olmadı,olamadı,hep muhalefette kaldı.
Muhalefette iyi gidiyor,dert çekme belası yok.
Fatih Altaylı’nın dediği gibi,süt oğlanlığı,havuzlarda yüzme ve rahat bir ortam iyi gidiyor,iyi
geliyor.
Deniz Baykal neredeyse dedemin yaşında fakat babam bile gitti.O hala genç..ballı süt iyi geliyor
demek ki…
CHP bu milletin nabzına uygun hareket etmedi,milletin sesine kulak vermedi. Millet de onu
böyle cezalandırıyor.
Tesettürlülere hoş görünmeye çalıştı,Yaşar Nuri Öztürk’ü safına aldı,Alevilere vaadlerde
bulundu ancak bir türlü çözümde bulunmayınca neticesiz kaldı.
CHP atalarının diniyle övünmeye çalışmakta hatta bunu bile seslendirmekten çekinmektedir.
Atalarının dindarlığı ile kurtulacağını sananlar, babalarının yemesi
ile doyacağını zannedenler gibidir. (İmamı Gazali) 
 CHP sürekli rejimi koruma ve rejimi kaybetme korkusuyla milleti kaybetti ve
kaybettirdi..harcandı..harcadı.
CHP Bediüzzamanın tesbitiyle;içerisinde bulunan yüzde beşlik menfi kimselerin kontrolüne ve
dümen suyuna gitti.Oysa her partide en az yüzde on bile menfi insan bulunabilir.
Tarihiyle kavgalı ve küs kalan CHP,tarihine bağlı kalan milletle de bağlarını koparmış oldu.
Doğuda din hakimdir.Bir vatandaş kendisi namaz kılmasa bile başındakini namaz kılar görmek
istemektedir.CHP yıllardır doğuya da batıya da bunlardan uzak bir kesimi gönderdi.
İşin garib tarafı dini içlerine sığdıramayanlar,sürekli dine müdahale ettiler,Türkçe ibadet gibi hep
milletin ve dinin tasvib etmediği alanlarda at oynattılar,bilmedikleri ve girmedikleri alandan dem
vurdular.
Birinin hele hele yönetici durumundaki birinin elinde besmele levhasının olması,ağzından Allah
sözcüğünün çıkması büyük bir hadise olarak görüldü.
Seçim propağandalarında İsmet İnönü’ye konuşmalarında Allah sözcüğünü de kullanmasını
söylemeleri üzerine;
-İnşallah diyorum ya,demiştir.
*” Bayur, İsmet Paşa devrinde Atatürkçülüğü övmenin bile ortadan kalktığını iddia eder.
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Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ın kızı Arı İnan'ın 'Tarihe Tanıklık Edenler' kitabında yer alan
anekdotlara göre Bayur, İsmet Paşa'nın 'dinciliği'ni şu sözlerle anlatıyor: 
“Atatürk öldükten sonra biz seçim bölgemize gittik. Bir müddet sonra, yani 1-2 ay sonra. Galiba
seçimlerden sonra gittik. Baktım her mahallede bir Kuran Kursu açılmış. Bunlar yoktu eskiden. 
Arı İnan -İnönü iktidarında mı? 
-Evet İnönü Cumhurbaşkanı olmuş, Recep Peker de İçişleri Bakanı –ki Recep Peker bu işde
gayet mutaassıptı. Bu softaların şiddetle aleyhindeydi– Kuran Kursları açılmış, her mahallede
bir tane var. Gittim Ankara'ya Recep'e dedim ki 'ne hal bu?', 'Ne yapayım?' dedi. 
Arı İnan -Yani bu 'ne yapayım', emir büyük yerden geliyor manasına mı? 
-En büyük yerden geliyor. Yani İnönü din düşmanlığı yapmıyor, dinci. Sonra gel zaman git
zaman İlahiyat Fakültesi açıyor. Sonra İmam Hatip okulları açıyor. Bu okullara fıkıh dersi
koyuyor. E! Fıkıh dersine hiç lüzum yok. Çünkü kalkmış. Fıkıh demek şeriatten doğma, yani
Kuran'dan ve hadisten peygamberin davranışından çıkarılan hükümlere göre yapılmış kanunlar
denmektir. E! Onlar kalkmış. Biz bugünkü ihtiyaca göre kanun yapıyoruz. Eskiden Osmanlı
İmparatorluğu'nda bir kanun yapılırken, 'şeriate uyar mı uymaz mı?' diye bakılırdı. Yani bir
kanun bugünkü şartlara uyuyor mu, ihtiyacı karşılıyor mu?dan evvel, şeriate uyuyor mu?
denilirdi. Şimdi bunu İmam Hatip okulunda imamlık edecek, hatiplik edecek adama bunu
öğretmeye ne lüzum var? Tekrar şeriati canlandıracak adamlar yetiştirmek demektir bu. Bu fıkıh
öğretilir, ama nerede, Hukuk Mektebinde. Madem ki Hukuk Mektebi'nde Roma Kanunu
okutuluyor ve Roma kanunundan modern kanunlar çıkmıştır okutuluyor. Fıkıh da okutulur ve
yetişecek hukukçulara oradan Osmanlı kanunları ve İslam kanunları nasıl çıkmıştır gösterilir.
Onun felsefesi yapılır; ama İmam Hatip olacak adamlara -binlerce adamlara- fıkıh dersi okutmak
saçmadır. Bunu da İnönü yapmıştır. Bütün bunlar oyları kazanmak için. Demokratlar bunu
geliştirdiler. Onlar geliştirince hücum başladı. Yahu! Bunların hiçbirini Demokratlar yapmadı. Siz
yaptınız ve isteyerek yaptınız. Recep Peker gibi bir adam 'Ne yapayım' dedi.” 
İsmet Paşa gibi laikliğinden kuşku duyulmayacak, 13 yıl Başbakanlık, 12 yıl Cumhurbaşkanlığı,
34 yıl CHP Liderliği yapmış bir devlet adamı idi…
CHP başarılı olmak istiyorsa muhalefetten,muhalefette kalmaktan vaz geçmeli,dini inanç ve
görüşlerini tekrar gözden geçirmeli,halka rağmen halk partisi değil,halkın partisi
olmalı,kodamanların partisi olmakta kalmamalıdır.
Oklarının millete saplanıp saplanmadığını kontrol etmeli,oklarını yeniden gözden geçirmelidir.
Milletin neden Menderes’i,Özal’ı hala unutmadığının sebebini insaflı araştırmalıdır.
CHP diniyle,tarihiyle,milletiyle kucaklaşmalı,barışmalı…
Mehmet  ÖZÇELİK
09-03-2007
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