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EN ÇOK DERSİ ORDU ÇIKARMALI

 22-Temmuz-2007 seçimlerinde Akparti iki kişiden birinin oyunu alarak,son anketlerinde
belirlediği doğrultuda 48.7 ile 340 milletvekili çıkararak birinci parti oldu.
 Aslında bu batı basınlarının da dışardan isabetli tesbitleriyle;Ordu-Chp-Anayasa
Mahkemesi-Cumhurbaşkanına bir muhtıra niteliğinde idi.
 Burada en büyük dersi adeta Chp’nin destekcisi durumunda gözüken,millete kulak vermeyip
birkaç kişinin yaptığı muhtıra! niteliğindeki 27 nisan-da,askerin sitesinde yayınladığı muhtıraya
bir muhtıra olarak millet tepki göstermiştir.
 Ordu daha önceki yıllarda da ihtilal ile hiçbir zaman milletin desteğini almamıştır,Chp
zihniyetindeki insanların memnuniyeti dışında.
 Ordu yaptığı ihtilalin milletçe benimsenmediğini bildiği için,iktidara talib olmamış,iktidarı bir
başkasına havale etmiştir.
 Kaderin tecellisidir ki,hemen hemen her ihtilalden sonra kahir ekseriyetle milletin desteklediği
parti birinci parti olarak çıkmıştır.
 Ordu millete kulak vermeli,milletin sesini dinlemelidir.
 Tamamen siyasetten kışlasına çekilmelidir.Başbakana bağlı bir kurum olarak tarihte yaşattığı
gururu devam ettirmeli,korumalıdır.
 Sandık başında oyları sayarken sürekli Akpartiye oy çıkmasından rahatsız olan Mhp’li müşahit
arkadaşımız,Eyvah gene muhtıra olacak korkusuyla korku vermeye çalıştı.Gülerek tebessüm
edip,havayı elektriklememek için kendi kendime şu muhakemeyi yaptım;
 Burası dağ başımı..her olur olmaz zamanda birileri kalksın muhtıra yapsın..millete
rağmen..bedelini de öder..şimdiki ödeyenler gibi..
 Ancak yinede düşünmedim değil;herhalde burası biraz da dağ başı..sürekli ders alınmadan çok
az bir azınlığın yaptığı bu çıkışlar,çoğunluk veya amirleri ve komutanları tarafından suskunluk ile
karşılık veriliyorsa,biraz daha yol alınması gerekip,dağ başından inilmesi gerekmektedir.
 Milletin evlatlarının bütününü barındıran ordunun,komuta kademedekileriyle mütenasib olması
gerekmektedir.
 Time gazetesi tespitinde;Chp,askerin siyasi kanadı gibi görünüyor.
 Asker ne gibi göründüğüne bakmalıdır.
 Bediüzzaman tesbitinde;Ordu bilerek baltayı ayağına vurmaz,diyerek,orduda ki o bin yıllık ruh
buna müsaade etmez.
 Milleti arkasına alanı,millet mağdur etmemektedir.
 Ordu da milleti arkasına almalıdır.
 Bütün mesaisini iç siyasetten çekerek,özellikle dış siyasete,pkk illetine çevirmeli,çözüm yolları
araştırmalıdır.
 Bu seçimde Chp kaybetti.Çünkü millete rağmen siyaset yaptı.Milletin seçtiklerinin seçeceği
cumhurbaşkanını seçtirmedi,kuvvetini ordu da, cumhurbaşkanında,anayasa mahkemesinde
aradı,yolda kaldı.
 Milletin malı olan cumhuriyete sahiplenerek!millete
vermedi,laiklik-Atatürkçülük,tehditlerle,engellemelerle siyaset yapmaya çalıştı.
 Tandoğan,Çağlayan gibi yerlerde yapılan rejim tehlikede mitingleri sandığa yansımadı.Demek
ki yanlış pencereden ve gözlükten bakılıp değerlendirilmektedir.
 Millet mağdur olanları mağdur etmedi,tepkisini ağır bir şekilde gösterdi.
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 Millet kavga istemiyor,icraat istiyor.
 Mhp ise,pek kazanmış sayılmaz.Oda pek bir şey üretmekten ziyade,terör ve şehit cenazeleri
üzerinden,asmadığı Apoyu asmak için pazardan aldığı iple propağanda yaptı.En önemlisi,ben
zaten kazanıp barajı aşarım diyen Chp’nin oylarını alarak kazanmış oldu.
 Kazanmasının en güzel yanı,milletin önünü tıkayan Chp-den epey sayıda,vekillerinin çoğunu
almış olmasıdır.
 Akparti 4,5 yıllık icraatlarıyla millete bir ümit verdi.Cumhurbaşkanlığının mağduriyetinin önemli
desteğini aldı.
 Mağdur edenlere ortak olan Dp-Anap ise siyasetten silinerek bunun bedelini ağır ödemiş
oldular.
 Aslında bu aynı zamanda şimdi seçilip meclise girenlere de bir uyarıdır.
 Aynı duruma düşerseniz,aynı akibeti yaşarsınız,mesajını vermektedir.
 Millet seviyeli tavrını gösterdi.Gösterme sırası siyasilerdedir.
 Bu ise ya istifa veya millete uygun siyasetlerle mümkündür.
 Şimdi yapılacak en büyük iş; üç parti ve bağımsızların el ele vererek meclisi
işletmek,başkalarının meclisi işletmesine! veya çalışmaz hale getirmesine müsaade etmemektir.
 Mehmet  ÖZÇELİK
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