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DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEMEYENLER

  

Ssk-yı idare edemeyen,oyunu kullanamayan,çıkan asansöre inmek üzere tersinden
binen,bulunduğu makama 

  

      

  

tepeden inme cd skandalıyla gelen bir parti başkanının uygulamalı halini, anlatmaya bile
gerek bırakmıyor.

  

Mizah konusu olan chp genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-nun aşağıya inmek için
yukarıya çıkan asansöre binmesi ve o şekilde inmesi,aslında bir asırlık gidişatlarının
en müşahhas görüntüsüdür.

  

Sağ olsun Başkan Melih Gökçek hemen asansörlerin başına bir levha astı da bu iş
kolaylaşmış oldu.

  

Eğer –Allah korusun-iktidar olurlarsa ilk yapacakları icraat bu levhaları kaldırmak
olacaktır.

  

Bu millet iradesiyle bu partiyi başa geçirmez.Onlarda bunu bildiklerinden,1960
ihtilalinden beri darbelerle gelmeye çalışmışlar,kaostan medet ummuşlardır.

  

Bu partinin değişimi ve ıslahı asla kabil değildir.Bu da temsil ettiği kimselerden bellidir.
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Parti girdap gibi,değişimle geleni istediği şekle dönüştürebilmektedir.

  

Kırk senede bir nesil değiştiği halde,bizdeki neslin değişimi iki kırk oldu.Bu da değişimin
zorluğunu göstermektedir.Manilerin dehşetini göstermektedir.

  

Acaba temelindeki şu tesbitten midir:

  

Yavuz Bülent BÂKİLER yazısında;”1975 yılında basılan PAŞALARIN KAVGASI isimli
kitabın 173. sayfasında Kâzım Karabekir Paşanın hâtıratından alınan bir bölüm var.
Atatürk, Kâzım Karabekir Paşa’ya diyor ki: “... Dinî ve namusu olanlar kazanamazlar fakir
kalmaya mahkûmdurlar. Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir.”
Aynı kitabın 159. sayfasında, Atatürk, Karabekir’e diyor ki: 

“Evet Karabekir! Arapoğlunun yavelerini Türk oğullarına öğretmek için Kur’anı
Türkçe’ye tercüme ettireceğim. Ve böylece de okutturacağım. Ta ki budalalık edip de,
aldanmakta devam etmesinler!”

Aynı kitabın 145-146-147. sayfalarında, bizzat, Karabekir Paşanın hatıralarından alınan
çok önemli bir bölüm var. Eski başbakanlarımızdan Fethi OKYAR, eski dışişleri
bakanlarımızdan Tevfik Rüştü ARAS, büyük bir öfke ile Karabekir Paşa’ya diyorlar ki:
“...Türkler, İslâmlığı kabul ettiklerinden böyle geri kaldılar. Ve İslâm kaldıkça da bu halde
geri kalmaya mahkûmdurlar!”

Karabekir Paşa, bu görüşlere şiddetle karşı çıkıyor; “Türkler ne dinsiz olurlar ne de
Hristiyanlığa geçerler!” diyor. Müzakereler sertleşince Atatürk toplantıyı kapatıyor.” [1]

  

Bediüzzaman’ın dediği gibi, "Yetiştirdiğiniz nesil sizi kanınızda boğacaktır."

  

Bu parti bu manada kısır ve kısırlaştırılmış bir partidir.Tüm toplumu temsil etmekten
uzak,bir millet partisi değil,bir devlet ve rejim partisidir.Zaten millete yönelik olarak da bir
kabul görme gibi dertleri de pek görünmemektedir.

  

Hangi parti Ergenekon Terör Örgütü,darbeci ve şaibeli kimseleri alıyorlarsa, millet
önünde de tarih sayfalarında da şaibeli,kirli ve lekeli kimselerdir.Hele birde daha
masumiyetleri belgelenmemiş iken…
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*Bu milletin bir asırdır içte ve dıştaki açılımına engel olundu.

  

Bir asır önce gerçekleşecek olan dışa açılım ancak bir asır sonra gerçekleştirilmiştir. 

  

Bir asırdır gidenler kaybettiler,kaybettirildiler.Bir asırlık birikimin mahsulleri, asırlık
birikimler heba ettirildi.Toplum kendi kendine, birbirine düşman edildi.

  

*Asker darbe yapmaz mı?Siciline bakmak gerek.Sicil defteri nasıl? Temiz mi, kirli mi?
Şaibeli mi, güvenli mi?

  

Sicil defteri gayet kalabalık! Hem dört sefer bu işi yapmış ve hem de bir çok defa
teşebbüs etmiştir. Mazeret uydurmak için bizzat içindeki cunta ekibi kendisi kaos
çıkartmış, kullanılan tüm silah, mermi, patlayıcılar ise kendi envanterinde kayıtlı.

  

Artık yalanlar çuvala sığmıyor. Şu anda çuvaldakiler dışarıya çıkarılmış değil, çuvaldan
dışarıya sızanlar bile ürpermeye yeterlidir.

  

Ordu kendini aklıyor. Geçmişteki ve dört yıldır hakkında söylenenlere -bazı falsolarda
bulunsa yani Ergenekon terör örgütü veya darbe zanlılarını ziyaret etmek gibi kirli ve
hukuki olmayan bir işe girerek hareket etse de,- kulak vererek, göz ardı etmemeye gayret
ediyor.

  

Türkiye hukuki engellemelere rağmen, yine ilk defa hukuk ile tarihi bir karara imza atmış
oldu.

  

Bu Türkiye’nin tarihinde bir ilk olmakla beraber, diğer İslam ülkelerine güzel bir emsal
teşkil edecektir.
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Çekirge bir sıçradı, bir sıçradı, bir sıçradı, bir daha sıçradı ve aralardaki sıçramalardan
sonra sıç-ra-ya-ma-dı.

  

*Darbeler ve ihtilallerle gelenler, halk darbeleriyle gitmektedirler.

  

Bugün chp-nin avukatlığını yaptığı,terör örgütünün gösterilmesi halinde gidip üye
olacaklarını söylediği Ergenekon Terör Örgütü eğer deşifre olup üzerine gidilmeseydi,
bugün Türkiye’de diğer arap ülkeleri gibi bir patlak verebilirdi.

  

Milletin bir asra yakın sabredip işi müsbet olarak çözmeye çalışması, uysallığına verildi.
Oysa millet demokratik yollarla ve yollarda çözüm aradı.

  

Mısır,Tunus darbecilerini de darbe vuruyor. Chp-nin tam da anayasa mahkemesine
müracaat zamanı.

  

*Herkes giderken Mersine,chp gitmekte tersine.

  

Ordu nerede,Ordu göreve pankartlaryla tam da miting yapma zamanı.

  

Bunu birde kurumsallaştırmalı;darbecileri koruma derneği,darbeci çığırtkanlar
teşkilatı,dünya darbeciler topluluğu,Ortadoğu darbeci başkanları destekleme teşkilatı
gibi.

  

Chp halkı sokağa dökemez.Zira 1970-lerde fakirlik edebiyatı yapıyor,fakirleri savunuyor
gözüküyordu.Kendi keselerini doldurmanın dışında fakirler aynı yine fakir kaldı.

  

 4 / 6



DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEMEYENLER

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Çarşamba, 23 Şubat 2011 11:57 - 

Bugün ise sadece sahil kenarındaki zengin ve eğlenen,tatil yapan kesimlerle zenginleri
temsil rolünü üstlenmiştir.

  

Onlarda rahatlarını toplumun faydasına bile olsa terketmezler.Hem darbe yapıp neyi
getirecek ki? Sadece gelenleri götürecektir…

  

O Ergenekon terör örgütünün sahibi,darbecilerin hamisi durumundadır.

  

********************

  

Orta doğudaki liderler değişime kapalı,hep yukardan inme ve darbe ile gelmişlerdir.

  

Temennimiz odur ki;domino etkisi yapan bu değişimde bu devrilenlerin yerine –gelenler
her ne kadar gidenleri aratmayacak olsa da,çünkü dünyanın değişimi buna müsaade
etmeyecektir.- ancak o halkı sırtlayıp götürecek, en azından halka denk bir denklik ve
seviyede olmalıdır.

  

Merhum Seyyid Kutup’un kral Faruk’a karşı Abdunnasır-la el ele verip onu devirmesi ve
sonunda başa geçen Abdunnasır’ın ilk iş olarak Seyyid Kutup ve 40 bin İhvan-ı Müslimini
yok etmesi gibi bir duruma düşülmemelidir.

  

Despotları göndermek bir marifet ise, onların yerine layıkını getirmek ondan daha büyük
bir marifettir.

  

*Ortadoğu liderleri içerisinde en despot ve zorba Libya lideri Muammer Kaddafidir.

  

Saddamın zulmü halkına iken,Kaddafinin zulüm ve şerri tüm dünyaya sıçrayacak
cinstendir.
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Saddam Abd-yi ayağa kaldırıp zulmüne ortak etti ise, Kaddafi dünyayı ayağa kaldırıp
zulmüne şerik edecektir.

  

Kaddafinin zulmü saldırgan ve yayılgandır.

  

*Dünya uyanıyor.Gelişimler onları uyandırıyor.İletişim onları bir araya toplayıp
güçlendiriyor.Dünyada sınırlar kalkıyor.Sınır koyanlar,sınırlayanlar kaldırılıyor.

  

Dünyanın taşları oynuyor ve devriliyor Ab ve Abd bundan hariç kalamaz.

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

23-01-2011

  
   

    

[1] http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?ID=476228
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