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MİLLETİN MENFURLARI
 Nefretle anılanlar..lanetle anılanlar...Darbeleri yapanlar ve yapanlara destek olanlar..28 şubatın
menfurları..kirli ve lekeliler..sonsuza dek bu kirlerle yaşayacaklar ve de kendilerini
yaşatacaklardır.
 Türkiye-de olumsuzlukların,geri kalmış ve kaosların irengi ve frengi iki sivri ucu;iki temel esas
üzerine oturmaktadır;
 Biri;Askerin müşahhas olmayan bir rejim muhafızlığını,millete bırakmayarak kendisinin
yüklenmiş olması.
 Diğeri ise;Kısır bir sol zihniyet,üretmeyip tüketen,düşünmeyip kurgulanan bir ideoloji.
 Yapılacak olan ise;askerin ve siyasilerin milletin inancına sırt çevirmemeleri,müdahale
etmeyip,bilmedikleri konuda ahkam kesmemeleridir.
 Bir asırdır savunulan bu rejim nasıl bir rejim ki,sürekli tehlike altında, yıkmak ve yıkılmak
tehdidiyle karşı karşıya.
 Nasıl bir rejim ki;Pavyondan alınıp örtüye büründürülen bir kız ve esrarkeş bir erkeğe sakal
uzattırılarak sahte şeyh yapılıp ihtilal yapılabiliyor?
 Ordu bu iki meçhul daha doğrusu niyeti malum insanlar için harekete geçebiliyor?
 Yoksa harekete geçenlerin mi niyeti meçhul?
 Tavşana kaç,tazıya tut politikası...
 Eski meclis başkanı Bülent Arınç;ergenekondaki paşaları kastederek; ”İyi ki bu paşalarla
savaşa girmemişiz.”
 Doğru bir söz.1960-70-80-97-lerde darbe yapan ve şimdilerde buna her türlü yolu ve kaosu
deneyerek darbe teşebbüsünde bulunup,bir çok kirli işlerde önde olan bir ordunun güvenliğini
göstermesi gerekir.
 Oysa her sene sürekli bir şekilde eleman alınırken özelliklerine dikkat edildiği halde,bu kirli
insanlar bu temiz kuruma nasıl girdiler?Nasıl orada kendilerine yer buldular?Ordudaki atılan
inançlı insanların atılarak,orduyu lekeleyenler bunlar mıydı?
 Ordunun kendisini aklama zamanıdır?İçindeki irinleri temizlemesi veya buna müsaade edilmesi
gerekir.Bir açılım var bu konuda ancak yeterli değildir?
 Terör örgütü ile suçlanan paşalar uydurma hasta raporlarıyla dışarıda,  maşalar içeride!Bu
revamı,mantıklı mıdır?
 *A.U.Kurucu Hatıralarında;”Dedemden defalarca işittim ve hatırlatırım; ittihatçılar ve onun
devamı olan Halk partisi için şöyle derdi;
“Oğlum,bu fırka,bu teşekkül kalaysız bakır bir kaba benzer.İçine ne konulursa zehir olur.İsterse
hacı,isterse hoca olsun.Oğlum bu fırka ehlullahtan,Allah dostlarından beddua almıştır.Bu
yüzden öyle bir hale gelmiştir ki,kalaysız kaba benzer,içine gireni zehirler.”
 “Türk milleti yunanla harbetti;yunanı kovdu.Niçin kovdu?Yunan memleketimizde kalırsa,bana
Kuranımı okutmaz,dinimi yaşatmaz, mukaddesatımı değiştirir,diye kovdu.Memleketimize dikkat
edin yavrum, değişmeyen nesi kaldı?Aman dinimizi,dilimizi, Kur’anımızı, ezanımızı, cumamızı,
kandillerimizi,bayramlarımızı koruyalım.Yoksa mahvoluruz.”
(Hatıralar.A.U.Kurucu.1/176-177,185) 
İşte hedefler:
*367 krizinde İ.Hakkı Karadayı ve Sabih Kanadoğlu paslaşması,perde arkasında müdahale
oyunu.Ses kayıtlarıyla da tesbit edildi.Cumhurbaşkanını seçtirmeyip,memleketi tekrar seçime
zorlama.Ve sonrasında askeri müdahale.
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 *Ergenekon tamamen sol ve mason ortaklığıyla kurulmuştur.Ancak sağ ve her türlü kirli işleri
tabanına almıştır.Pkk,mafya,dış güçler,silah,uyuşturucu,faili meçhul.Ergenekon tüm kirli işlerin
şemsiyesidir.
 H.Yahya;Ergenekon masonluğun kılıncı-dır,der.
 *İslami gelişmelere karşı farklı platformlarda oturanların aynı platformda asgari müşterekteki
ortaklıkları.
 *İslami çevreye mesafeli bakan askeriyenin bu işte;her zamanda açık olan ve hevesli bulunan
darbe ayağını devreye koyma.
 *Oynanan senaryolarla ergenekonun ya avukatlığı yapıldı veya sulandırılmaya çalışılarak
bilinçsiz olanların desteği alınmaya çalışıldı.
 *Ergenekonda en büyük hata askeriyenin ihmali ve üst düzey bir kesimin desteği olup,bu gün
bu irin deşilerek kendisini tebrie ettirmektedir.
 *Bir kısım Komutanların kendi itiraflarıyla 15-20 senede bir rot-balans ayarı yapmak için darbe
yapma mecburiyeti istemeleri.Darbe tikleri...
 *Üniversitelerin bilimini değil,gücünü kullanma çabaları..alet etme.
 *Erdoğan Teziç-in çankayaya istemedikleri bir kişinin çıkması halinde,başına bazı işlerin
gelebileceğinden bahsetti.Kurtarılmış yerler...
 *Kaos oluşturmak için her gayrı meşru yollar denenmiştir.
 *Savcı Abdurrahman Yalçınkaya-ya parti kapattırılarak,önleri açılıp,daha rahat hareket alanı
oluşturulacaktı.Devlet son anda uçurumdan döndü.
 *Levent Ersöz tarafından vurucu timi oluşturularak,faili meçhullere imza atılmış,tüm ses
kayıtları oluşturulmuştur.
 *100 yıllık Gata,gatakulliler ile faillerin serbest bırakılmasına destek olarak,çürümenin ne
boyutlarda olduğunu göstermiştir.
 -Paşalar dışarı,maşalar içeri.
 -12. ve 14.mahkemeler bizden...
 Torbaya sığmayan 1,5 asırlık kirlenmenin dışa taşan,kokuları etrafa yayılan irinleri...Dışarıdan
tesbitten ziyade,içten meydana gelen bir patlama oldu.
 *Ergenekon olayı yüz yıllık saltanatın halk tarafından sorgulanmaya başlanması
hareketidir..yıkılışı değil.
 *Encümen-i daniş bu faaliyetin fikir babalığını yapmış ve uygulamayı gerçekleştirmiştir.Fikir
babaları..Babaların babası.Dostlar meclisi..postlar meclisi.Türkiye-nin kaderini belirleyen 28 kişi.
 Böyle dostlar meclisi düşman başına..Encümen-i Daniş üyeleri ve başında bulunan Emekli
Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı toplantılarını kendi kafalarına göre biçimlendirmekte,emekli
olduktan sonra işsiz kalan bu insanlar devleti devşirerek kendilerine iş aramaktadırlar.
 *Ergenekonun altından nedense hep fosiller çıkmakta,yeni nesillerden hiç bir destek
görmemektedir.İleriyi değil,geriyi ve geriliği arzulayanlardır.. gelişimden rahatsız olup,gerilimle
varlıklarını sürdürmektedirler.
 *Jitem kirli işlerin döndüğü yer haline gelmiş,ölüm kuyularıyla infazlar gerçekleşmiş,asit
kuyularına atılmış.
 *Ordu istifrağ ediyor,darısı hukukun başına!!!
Asker Pkk ile mi irtica ile mi mücadele etti?Pkk hala ortada olduğuna göre,kimle ve nasıl bir
mücadele etti?
Ergenekonla deşifre olan paşaların kendilerine yakışmayan,vatan müdafaasıyla hiç mi hiç ilgisi
olmayan kirli işlere girişmeleri işin vahametini gözler önüne sermektedir.
Pkk bitmedi mi,bitirilmedi mi?sorularını ortaya çıkan belge ve uygulamalar yoruma gerek
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bırakmıyor!!!
 *Perdeler açılmıyor,aralanıyor..güzel bir gelişme.
 *Hep şimdiye kadar millet adına konuşulmuş ancak hep millet aleyhine uygulamalar yapılmıştır.
 *Bütün bunlara karanlık savaş adı verildi..karanlıkta yapılan savaş.. silahsız savaş..Soros
gibi..dengeleri bir anda bozarak..hızla inişi ve çıkışı sağlayan savaş..
 -Ekonomik..Psikolojik..siyasi..askeri darbe..
 -Soros’a;Darbeleri siz mi yapıyorsunuz,sorusuna verdiği cevapta;’Biz sadece para
veriyoruz’demiştir.
 -Ergenekon kendilerine ulaşmaya çalışanı,kokularını alanları hemen ortadan kaldırmıştır.Uğur
Mumcu gibi.
 -Pkk göstere göstere,açıktan açığa terörünü estirmiştir..içten bulduğu destek..ergenekon
güvencesi ile..Aktütün baskınında ve 33 erin şehit edilmesinde olduğu gibi.
 *Şimdiki liderler pek de rahmetle anılacak kimseler değildir.
 Yapmadıkları,yapamadıkları,göz yumdukları yaptıklarından çok fazla.Bir kapıyı açmış,bir çok
kapıyı kapamışlardır.
*Türkiyede azınlıklar hiç boş durmadılar..tümü olmasa bile mutlaka içinde eski duyguları
depreşenler oldu.Sürekli fitne uyandırdılar.Şimdilerde olduğu gibi Ergenekon terör örgütüne
destek oldular.Mutlaka pisliğe bulandılar.
MEHMET ÖZÇELİK
22-03-2009
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