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Sayın Örsan K.Öymen, 7.5.2015 günlü yazısında sosyal demokrasi konusundaki tartışmayı
ertelemeyi öneriyor; ardından da “CHP tabanında Vatan Partisi’ne yönelik emperyalizmin aracı
olmakla bağlantılı eleştirileri” özetliyor.
22 yılı aşkın süredir Aydınlık yazarı olmamın ötesinde, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı
kimliğimle bu iddiaları yanıtlayacağım.
Öncelikli soru şu? 15 Şubat’a kadar İşçi Partisi’ne, o günden sonra da Vatan Partisi’ne kimler
saldırıyor? Bu güçler, İP ve Vatan Partisi dışında herhangi bir siyasi partiye böylesi bir saldırı
sürdürüyorlar mı? Bu saldırının araçları nelerdir?
Geçmişte İşçi Partisi’ne ve günümüzde Vatan Partisi’ne saldıran güç, emperyalistler ve onların
desteklediği bölücülerle cumhuriyet düşmanı gerici güçlerdir. Bu güçler, İP ve Vatan Partisi dışında
herhangi bir siyasi partiye böyle bir saldırı düzenlemediler. Bu saldırının araçlarından biri, İşçi
Partisi’nin önder kadrolarının 2008‐2014 döneminde düzmece iddialarla Silivri’ye kapatılmasıdır.
Diğer bir saldırı aracı da dezenformasyondur, gerçekdışı iddiaları çeşitli biçimlerde yaygınlaştırmaktır.
Sayın Öymen’in “CHP tabanı” dediği kesimin arkasında emperyalistler, bölücüler ve gericiler
vardır. Bu gerçekdışı iddiaları üreten, yayan, Vatan Partisi’nin gücünün ve etkisinin arttığı koşullarda
temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp masaya getiren, emperyalistler ve işbirlikçileridir.
Gelelim iddialara.
CHP’de Atatürk ve 6 Ok ile uyumsuz olan milletvekili adaylarının oranı çok düşükmüş. Vatan
Partisi, CHP’yi eleştirerek CHP’nin oylarını bölüyormuş. Bu da AKP’nin ve emperyalizmin işine
yarıyormuş.

CHP’DE 6 OK MU KALDI?
El insaf. CHP’nin seçim bildirgesine internette erişebilirsiniz. Özelleştirmeci CHP’nin devletçiliği
savunduğunu kim söyleyebilir. Avrupa Birlikçi CHP’nin devrimci olduğunu kim ileri sürebilir? Atatürk
karşıtlığını açıkça söyleyen, Ermeni söykırımını destekleyen, Kemal Derviş’in aracılık ettiği emperyalist
dayatmaları onaylayan bazı CHP adaylarıyla laikliğin, milliyetçiliğin, bağımsızlığın ilgisi alakası var mı?
Böylesine açık tavır alan milletvekillerinin sayısı az olabilir; ama yemeğinizde bir hamam böceği
gördüğünüzde tabağın tümünü çöpe döküyorsunuz. Atatürk’ün 1937 yılında Anayasamıza eklettiği 6
Ok’un, devletçilik, laiklik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, devrimcilik ve halkçılık ilkelerinin günümüzde
Türkiye’de tek savunucusu Vatan Partisi’dir. Cumhuriyet’in 10. Yıl kutlamalarında en yaygın kullanılan
sloganlardan biri, “durmayalım düşeriz” idi. Vatan Partisi, 6 Ok’ta ifade edilen devrim programını,
daha da geliştirerek koruma mücadelesini vermektedir.

KEMAL DERVİŞ AÇIK KONUŞUYOR
Sayın Öymen’in aktardığı ikinci iddia salakça. Kemal Derviş Atatürk ile sosyal demokrasinin
bağdaşmadığını söylemiş. Bizim de bu anlayışı savunmamız, “Kemal Derviş ile aynı söylemde olması,
emperyalizme alet” olmamızmış.
İşi komikliğine bakın. Kemal Derviş’i bugün CHP’ye davet etmek, CHP iktidar olursa Kemal Derviş’i
bakan yapacağını söylemek emperyalistlere alet olmak olmuyor da, sosyal demokrasi ile Atatürk’ün
bağdaşmayacağı görüşünü paylaşmak emperyalistlere alet olmak oluyor. Sayın Öymen’in aktardığı bu
iddiayı ileri sürenler ya çok salak, ya da milleti salak zannediyor. Kemal Derviş’e sorsanız, sosyal
demokrat olduğunu söyleyebilir. Eğer sosyal demokrasi ile Atatürk’ün bağdaşmadığını ileri sürmüşse,
açık konuşmuş, doğru söylemiş. Kendisi sosyal demokratsa, Atatürk ilke ve devrimleriyle ilişkisinin
bulunmadığını açıkça ifade etmiş. Saygı duymak gerekir. Hiç olmazsa ne olduğunu farkında. Biz de
onun ve benzerlerinin ne olduğunun farkındayız. (devam edeceğim)

