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T encere
“ Ben Atatürkçü Değilim!..”
Şanlıurfa Belediye Başkam Refah Partili Halil İbrahim Çelik bîr
açıklama yaptı:
“Ben” dedi, "Atatürkçü değilim..."
Ve ekledi:
“Laik de değilim."
Çelik, bu açıklamayı yaptığı gün Ankara’daydı. Başkentin Devlet
Güvenlik Mahkemesi olaya el koydu; Savcı Nusret Demiral’m ta
limatı üzerine Şanlıurfa Belediye Başkanı gözaltına alındı, so
ruşturmayı DGM Savcı Yardımcısı Yüzbaşı Ülkü Coşkun yürütü
yor.
İlk gün Şanlıurfa Belediye Başkanı'nın açıklaması gazetele
rin manşetlerindeydi. İkinci gün Çelik, gözaltına alınınca kimi ga
zete olayı sevinçle duyurdu:
“Küstah başkan gözaltında!..”
Kendi kendimize soralım:
— Bu olayın anlamı ne?
★

Bugün Türkiye’de üç büyük parti AT’ye (Avrupa Topluluğu) gir
mek yolunda birleşmişlerdir, Avrupa Konseyi’ne üyeyiz; devlet
bürokrasisi bu konularda koşullanmıştır; “Batı” dendiğinde akan
sular durur; görünüşe bakılırsa hepimiz demokratız değil mİ?
Peki Batılı, Şanlıurfa Belediye Başkanı’nın söylediği iki tüm
ceden ötürü tutukevine atılmasını nasıl değerlendirir?
İngiltere, Fransa ya da Almanya’da duyulan haber, Türkiye’de
demokrasinin yokluğuna kanıt sayılacaktır. Sovyetler’de bile in
sanlar, “Ben Leninist değilim" demeye başladılar. Fransız, “Ben
de Gaulle'cü değilim" dediğinde gözaltına mı alınacak? Batı de
mokrasisinin mantığına sığmayan bir olay karşısındayız. Diye
lim ki AT’ye girdik; Avrupa Birleşik Devleti'ne katıldık; birisi çıktı
bağırdı:
— Ben Atatürkçü değilim...
Adamı gözaltına mı alacağız?
Sonra Şanlıurfa Belediye Başkanı’nı gözaltına alan ve soruş
turmayı yürüten kim?
Yüzbaşı Ülkü Coşkun...
Demek ki Türkiye’de askeri rejim yürürlüktedir. Batılının kafa
sı böyle bir olguyu anlayamaz; halkın seçtiği belediye başkanını bir fikir suçundan ötürü bir yargıç yüzbaşı içeri atabiliyorsa,
çok partili olsa bile geçerli rejimin adı demokrasi değildir.
Ya nedir?
Örtülü faşizm.
★

Nadir Nadi’nin ünlü kitabının adı:
“Ben Atatürkçü Değilim”
Başyazarımız, kitabına böyle bir ad vermek gereğini neden
duydu? Çünkü Atatürkçü görünenler, kırk yıldan beri, iktidarda
karşıdevrim siyasetini yürüttüler. İrtica temelleri yeniden atıldı.
İlk ve ortaöğretime zorunlu din derslerini sözde Atatürkçüler koy
madılar mı? Öğretim Birliği Devrimi’ni sözde Atatürkçüler yıkma
dılar mı? imam liselerinden yetişen yüz binlerce genç, şeriatın
tabanını oluşturmak için çalışmıyor mu? Yurttaşın ödediği ver
gilerle devlet antilaik öğretim yaptırmıyor mu?
Şanlıurfa Belediye Başkanı Halil İbrahim Çelik’in sözlerine ne
den şaşıyoruz?
İkiyüzlülük daha mı iyidir? El altından sinsi sinsi Atatürk düş
manlığı yapmak ve dışa dönük yüzünde laik görünmek alkışla
nacak bir tutum mudur?
Sayın Çelik’i kutlarız.
Politikacılarımız kamuoyu karşısına maske takarak çıkmaktan
vazgeçmelidir.
★

Demokrasiyi benimsiyorsak, karşıtı olduğumuz fikirleri söyle
yenlerin özgürlüklerini de savunmak zorundayız.
Her fikir söylenecek, tartışılacak...
Ve halk istediğini seçecek.
Demokrasinin özü bu.
Ama boynu kıravatlı, başı şapkalı, giyimi çağdaş biri, beğen
mediği düşünceleri savunan eli tespihli kişinin konuşmasına kat
lanamıyor; bir belediye başkanı, “Ben Atatürkçü değilim" dedi
mi öfke patlıyor:
— Vah küstah!..
— Atın içeri!..
Evet, şimdi halkın seçtiği Şanlıurfa Belediye Başkanı, yargıç
yüzbaşının elindedir; bakıyorum, bizim “sivil toplumcular” ne
redeyse kına yakacaklar.
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