Fırtına'ya iade-i itibar!

Cumhuriyet Halk Partisi’ne yeniden üye olan Ödemiş Belediye Meclis Üyesi Mustafa Ali
Fırtına’nın partiye tekrar kaydının yapılmasına dair yorumlar geldi. Eski İl Başkanı Tacettin Bayır
tarafından yazar olan Fırtına’nın kaleme aldığı bir köşe yazısından dolayı disipline verilmesi
sonucu istifa etmesi çok konuşulmuş ve parti içerisinde olumsuz tartışmalara neden olmuştu.
Mecliste bağımsız olarak üyeliğine devam eden Fırtına’ya CHP İzmir İl Başkanı Ali Engin
tarafından yeşil ışık yandı. İzmir’de Ali Engin tarafından Fırtına’nın kaydı tekrar yapıldı.

PARTİ BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMALI

Cumhuriyet Halk Partisi olarak kırgınlıklar yerine birlik ve beraberlik içerisinde olunmasından
yana olduklarını belirten CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Eriş, “Geçmişte bir takım yapılan
yanlışlar sebebi ile yaşanan olumsuzlukların üzerine sünger çekilmesi gerekmektedir. Bugün
partimize yeni üyeler kazandırma çabası içerisindeyken kaybetme lüksümüz olmamalı.
Aşılamayacak sorun ve sıkıntıda yoktur. Karşılıklı diyaloglar kurarak paylaşarak bazı konuları
problemler ortadan kalkacaktır. Mustafa Ali Fırtına’nın tekrar partiye kazandırılması konusunda
il başkanımızın bir talebi olmuştur. Bu istifa sebebi il ile olan bazı diyaloglardan kaynaklanması
sonucu il başkanlığı olarak üye kaydının kendileri tarafından ilde olması uygun görülmüştür.
Bizlerde kırgınlıkların bir tarafa bırakılıp kucaklaşılmasından yanayız” dedi.
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FIRTINA CHP İÇİN BÜYÜK KAZANÇTIR

Fırtına’nın tekrar partiye kazandırılması ile ilgili bir açıklama CHP Ödemiş Eski İlçe Başkanı
Mehmet Emin Öztürk’ten geldi. Öztürk, “Mustafa Ali Fırtına partimiz için büyük katkılarda
bulunmuştur. Benim dönemimde medya ve gençlikten sorumlu başkan yardımcısı olarak verimli
çalışmaları olmuştur. Atama bir başkanın bir yazı için partimizin bir üyesini disipline vermesi ve
partiden uzaklaştırma çabası kabul edilemez bir durumdu. Belediye başkanının hoşuna
gitmeyen bir yazı sebebiyle il başkanının tek taraflı tavrı neticesinde durum kişiselleştirilmiş ve
Fırtına’nın istifa etmesi için zorlanmıştır. Şuan ki mevcut İl Başkanı Ali Engin partiyi toparlayıcı
birleştirici bir tavır içerisinde davranarak Mustafa Ali Fırtına’yı tekrar partimize kazandırmıştır.
Bundan üç ay önce partiye kaydı yapılması için İzmir’den talep geldiğinde uygun olmayacağını
ilçede kaydın yapılması gerektiğini kendi fikrim olarak aktarmıştım. Konuyla ilgili ilçe
başkanımızın da haberi vardı. Daha sonra kaydın ilde yapılması uygun görüldü. İl Başkanımızın
bu yürekli ve partiye yakışır tavrından dolayı kendisini yürekten kutluyor ve teşekkür ediyorum.
Aramıza katılan Fırtına’ya da partimize büyük katkılarda bulunacağını biliyor ve başarılarını
diliyorum.”

CHP’DE KİMSE ZURNANIN SON DELİĞİ DEĞİLDİR

İzmir İl Başkanlığına tekrar üyeliğini yaptırmak için gittiğinde yanında bulunan CHP Belediye
Meclis Üyesi Halil İbrahim Kökten, “ Bizlerin kendi üyelerimizi kaybetme gibi bir lüksümüz yok.
AKP’den gelen birini bile kabul ediyoruz. Bir köşe yazısı sebebiyle partimizden istifa ettirilen
hem üyemiz hem belediye meclis üyemiz olan Mustafa Ali Fırtına’nın yeri CHP’dir. Cumhuriyet
Halk Partisinde kimse zurnanın son deliği değildir. Partimizin üyesinden tutunda genel
başkanına kadar bir değeri vardır. Eski İl Başkanı Tacettin Bayır bir yanlış yapmıştır. Yeni il
başkanımız Ali Engin birlik ve beraberliği sağlamak adına Fırtına’yı tekrar partimize üye yapmak
istemesi beni gururlandırmış ve onurlandırmıştır.”
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(Yerel Güç Gazetesi'nin 05.10.2012 tarihli sayısında yayınlanmıştır.)
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