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ALIŞMIŞ KUDURMUŞTAN BETERDİR

  

Teşbihte hata olmaz.Bizde bir deyim vardır;’Alışmış kudurmuştan beterdir.’ Ve ‘Huysuz
huyunu terk etmez.’diye.

  

      

  

"Görevli ve emekli 163 personelin tutukluluk halinin devamını anlamakta güçlük
çekilmektedir." denilen açıklama, adil yargılamaya müdahale olarak yorumlandı.’

  

Ordunun içindeki bir kısım kudurmuş cunta kesim,huysuz kaos oluşturan bir
kesim,1960-dan beridir darbe alışkanlığının depreşmesiyle,terör örgütlerinin ve
darbecilerin yakalanmasına değil de adeta onlardan yakalananların kurtulmasına yönelik
çaba gösterilmekte ve beyanat verdirmektedir.

  

Genelkurmay bu olumsuzluğa alet olmaktadır.Millet nezdindeki itibarını zedelemektedir.

  

Bu durum sorgulanma,yakalanma sürecini yavaşlattığı gibi,suçluları gizlemeye, delilleri
örtbas etmeye ve şimdilerde olduğu gibi hukuku etkilemeye yönelik bir davranış içerisine
gidilmektedir.

  

Ordu şiddetle siyasetin dışına çıkarılmalı,siyasete giren,hukuka müdahale edenler
görevlerinden el çektirilmelidirler.Asker askerliğini yapmalıdır.
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*Türkiye-de ordu eliyle istibdat uygulanmaya çalışılmaktadır.Bunun için de sun-i kaoslar
tezgahlanmaktadır.

  

* Suâl: "Şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış, geliyor?" 
Cevap: İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit, nasılsa bunu da beraber getirmiştir. 
Suâl: "Demek istibdat hayvaniyetten gelmedir?" 
Cevap: Evet... Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, dâimâ kavî, zayıfı

ezmek, hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esâsiyesindendir. 
*…… Suâl: "İstibdat o kadar fena bir şey iken, niçin herkes bir çeşit ile onu irtikâb

ederdi?" 
Cevap: İçinde tefer'unun lezzet-i menhûsesi ve tahakküm ve tehevvüs-ü nemrudâne

vardı.

  

… Sual: Nedir o üç kayıt ki, istibdâd-ı mânevî onunla âlem-i İslâmiyeti kayd etmiştir? 
Cevap: Meselâ, Rus hükûmetinin istibdadı, bir kayıttır. Rus milletinin tahakkümü de

diğer bir kayıttır. Âdât-ı küfriye ve zâlimânelerinin tagallübü de üçüncü bir kayıttır. İngiliz
hükûmeti, gerçi zahiren müstebid değilse de,milleti mütehakkimedir. Âdâtı dahi
mütegallibedir. İşte size Hindistan bir bürhan ve Mısır yarı bürhandır.

  

* Suâl: İtiraz ettiğin şeye nasıl cevap veriyorsun? 
Cevap: Ben libâsa ilişiyordum. Hükümet iyi bir adamdır. Pislerin libâsını giymişti. Biz o

libâsı yırtmak ve yıkamak isterdik, olamadı. Zamana bıraktık; tâ yavaş yavaş yırtılsın.
Evet, namazı kılıyordu, kıbleyi tanımıyordu; sonra tanıdı ve tanıyacaktır. Ehvenüşşerreyn,
bir adalet-i izâfiyedir. Fakat kemâl-i telehhüf ile bağırıyorum ki, şiddete inkılâp eden fikr-i
intikâmın tedâhülü ve heyecânâtı intâc eden tecrübesizlik, üzerimize emri şiddetlendirdi,
pahalaştırdı. Muvakkaten, bir nevî karanlık çöktü. Emîn olunuz ki, çekilecektir. 

*Bu elbise kötü görüntü veriyor.Türkiye-nin çatlak sesleri ve hırçın çocukları meclisin
içerisinde çöreklenmekte, içerisinde iyi niyetli insanlar baskın ve suskun halde
bırakılmaktadır.

  

*İmamın ordusu kitabı ve öncekileri Türkiye-nin wkiliksi.Bunlar mutlaka mit-in
sızdırmalarıdır. Mit yıllardır kaydettiklerini bu şekilde peyder pey dışa sızdırırsa
şaşmamalı.Çünkü Ergenekon heryer gibi mit-in de içinde.Bu devam edecektir. Ergenekon
yıllardır sızdırdığı elemanlarını,sızdırdığı yerlerden sızdırdıkları belgelerle desteklemeye
çalışmaktadırlar.
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*Büyük iş yapan 3 Küçük-ler.

  

Milliyetçi görüntüsüyle Mhp-nin sağ kolu Veli Küçük,Pkk sempatizanı ve fikir babası
solun sol kolu Yalçın Küçük,Dinler bölümü başkanı Abdurrahman Küçük…

  

Hesapta olan gayrı Müslimlerin devre dışı bırakılması kaosun bir parçasıdır.

  

Bu memlekette Ergenekon terör örgütü çatısı altında tüm olumsuzluklar çöreklenmiş
bulunmaktadır.Bunun çözülmesi aynı zamanda Ortadoğu-nun çözülmesiyle bağlantılıdır.

  

*Ortadoğu dengesizleştirilmektedir.Sıra Suriye-den sonra İran-da…

  

Türkiye de çoktandır onlar gibi olabilirdi.Olması içinde her şey yapıldı ve yaptırıldı.Ancak
basiretli davranış ve yöntemler buna mani oldu.Müsbet hareketler müsbet neticeler verdi.

  

*Cumhuriyetin kuruluşunda millete biçilen siyasi elbise,sosyal yapıya uygun
olmamaktadır.Olumsuzluğu düzeltmek için elbiseden değil,vücuttan kısaltma, kesme,
uydurma yoluna gidilmiştir.

  

Beden uyuşmazlığı,kan uyuşmazlığını da beraberinde getirmektedir.

  

Bir asırdır içi doldurulmayan boş bir rejim heyulası uğruna bu millet heder
edildi.Değerleri değersizlendirilmeye çalışıldı.Bu milleti anlama yoluna gidilmedi.

  

MEHMET ÖZÇELİK
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