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Sn.Öymen’in 7.5.2015 günlü yazısında Vatan Partisi’ne yönelik bazı suçlamalar aktarılmaktaydı.
Aktarılan iddialara göre, Vatan Partisi emperyalistlerin aracı konumundadır.
Sn. Öymen’in aktardığı beşinci suçlama şöyle:
“Vatan Partisi, sosyalizmi de, Atatürk’ü de, milliyetçilik ilkesine indirgeyerek, Kürt ve Ermeni
milliyetçiliğinin karşısına, Türk milliyetçiliği ile çıkmıştır. Oysa, hangi etnik kimlikten kaynaklanırsa
kaynaklansın, farklı milletler arasındaki milliyetçi çatışmalar, her zaman emperyalizme hizmet etmiştir.”
Aktarılan bu iddia, etnisite, milliyet ve millet kavramları arasındaki farklardan habersiz bir anlayışın
ifadesidir.
6 OK’UN BİRİ MİLLİYETÇİLİK
6 Ok’un unsurlarından biri, milliyetçiliktir. Bu milliyetçilik, ırkçılığı reddeden bir anlayışa dayanır.
Atatürk’ün ifadesiyle, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” Türk milliyetçiliği
de, Türk milletinin, yani Türkiye halkının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını korumaktır.
Vatan Partisi, ırkçılığı reddeden bir anlayışla, Türk milliyetçiliğini savunmaktadır; bu nedenle de Türk
Bayrağını elden düşürmemektedir.
Aktarılan iddiada, “farklı milletler arasındaki milliyetçi çatışmalar, her zaman emperyalizme hizmet
etmiştir” denmektedir.
Doğru ifade, “emperyalizm, ülkeleri bölüp parçalayıp kontrol altına almak ve sömürmek için etnik
farklılıkları kullanır” tespitidir.
Batılı güçler, Osmanlı’ya karşı 1821 yılındaki Yunan ayaklanmasını destekledi. İngiltere, Fransa ve
Rusya’nın donanmaları 1827 yılında Navarin’de Osmanlı donanmasını yenerek Yunanistan’ın Osmanlı’dan
ayrılmasını sağladı. Yunanistan’ın başına kral olarak da Bavyeralı Otto atandı.
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasında bir türlü
milletleştirilemeyen Osmanlı halkı içindeki etnik ayrımlar kullanıldı. Emperyalist güçler, Ermeni halkına
büyük zararlar veren tahrik politikalarını ısrarlı bir biçimde sürdürdü.
Ulusal Kurtuluş Savaşımız sırasında da emperyalist güçler tarafından tahrik ve teşvik edilen
ayaklanmaların bir bölümü etnik kimlik temelliydi.
Emperyalizm yine aynı oyunu oynuyor.
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BİRLEŞTİRİR
Vatan Partisi tabii ki bölücü Kürt milliyetçiliğinin karşısında Türk milliyetçiliğinin birleştirici ve
bütünleştirici rolünü vurgulayacaktır. Bu anlayış ırkçılık değildir; ırkçılığı temelden reddeden bütünleştirici
bir yaklaşımdır. Amaç, Türk milletinin, yani Türkiye halkının huzuru ve refahının sağlanmasıdır. Türk
milliyetçiliği budur.
Siz tutacaksınız, emperyalist güçlerin oyununa gelen Kürt milliyetçiliğini ve artık Türkiye’de sayıca bile
çok azalmış olan Ermenilerimizin etnik kimliğini öne çıkarıp, birleştirici Türk milliyetçiliğini emperyalistlere
hizmet etmekle suçlayacaksınız.
Bu kadarı da olmaz.
Böyle bir tavır, emperyalistlere hizmettir. Emperyalistler, Türkiye’yi bölüp parçalama ve Türk milletini
köleleştirme çabalarında etnik kimliği yine öne çıkarmaya çalışmaktadır.
CHP’nin 6 Ok’undan biri milliyetçiliktir.
Sayın Öymen’in aktardığına göre, Vatan Partisi’ni Türk milliyetçiliğini savunduğu için emperyalistlere
hizmet etmekle suçlayan “CHP tabanı”, bu çelişkiyi görmüyor mu?
Ancak 6 Ok’u reddeden, “yeni CHP” diyerek Avrupa Birliği’ni savunan, ABD emperyalizmine karşı
çıkmayan, açığa çıkmış ajanlarla çalışmayı sürdürenlerler Vatan Partisi’ni, 6 Ok’un Türk milliyetçiliğini
savunduğu için suçlayabilir.
Sayın Öymen’in aktardığı “CHP tabanı” olsa olsa “yeni CHP”li bir azınlıktır.

