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SAYIN BAŞBAKAN R.TAYYİB ERDOĞAN BEY’E

  

  

Birkaç hakikatı size hatırlatma kabilinden söylemek istiyorum.

  

Her ne kadar işin içinde de olsanız,çevrenizde farklı seslerin ve işinizin yoğunluğu
kendinizde olan samimiyetin başkasında da olduğu zehabına varmanız,sadece size değil
tüm millete hatta tarihe de bir kayıp olarak geçebilir.

  

Kadere iman etmiş insanlar olarak neticenin hayırlı olacağına inanıyoruz.Geçen
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bunu gördük.Tüm şerler ve şer uygulamalar hayra
dönüştü.Ancak yine de şerre alet olmamak için kimlerle oynadığınıza,bu insanların
gerçekten sizin gibi mi düşünüp yoksa belli senaryoların gerçekleşmesi için her
entrikaya başvurma hırs ve hırçınlığında olan insanların azımsanmayacak derece de
olduklarını asla ve asla göz ardı etmemek gerektir.

  

Rahmetli Adnan Menderes bu milletin kapanmış kapısını açtı.İki dönem hizmet etmesine
müsaade edilmedi.Ve hayatıyla ödedi.

  

Rahmetli Turgut Özal açılan kapıyı ancak bir veya birkaç insanın geçebileceği bir şekilde
aralama başarısını gösterdi.Oda birinci dönemindeki başarısını ikinci dönemde
gösteremeden zehirlenerek öldürüldü.Ve hayatımın en büyük yanlışı dediği,Mesut Yılmazı
yerine seçerek,milletin bal üreten partisi durumundan,milleti yaralayan bir duruma
dönüşerek kapandı.
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Sayın R.Tayyib Erdoğan,siz ise aralanan kapıyı küçümsenmeyecek derecede açtınız.Bir
çok insanın geçişine imkan sağladınız.

  

Bazı eksiklikleriyle beraber birinci dönemde çok güzel açılımlara imza attınız. Birinci
döneminiz her zaman hayırla yâdedilecek bir hizmete imza attı.

  

Ancak ikinci dönemde selefleriniz gibi sizlere sağlıklı hizmet ettirilmeyeceği görülen bir
vakıadır.Belki de birinci döneminizde öncelikli olarak yapmanız gereken anayasa
değişikliğini bu dönemde yavaş bir şekilde sürdürmektesiniz.

  

Tarihe büyük bir leke ve ayıp olarak geçecek olan hakkınızdaki kapatma
davası,gülünçlükler ve mesnetsiz iddialarla,milletin asla tasvib etmeyeceği değerlerin
suç telakki edilmesiyle doludur.

  

Adına ister kontrgerilla,ister derin devlet,isterse de Ergenekon densin.Birileri sağına
soluna bakılmaksızın milleti kırdırıyor ve her türlü menfiliğe ayna tutup ve destekte
bulunuyor.

  

PKK-ya destekten,silah,eroin,ayaklanma,her türlü provakatörlüğün organizesi ve
destekçisi,mali gücü olunuyor.

  

Sabık Savcı Vural savaş,sabih kanadoğlu ve bir kesim ısrarla kapatılacağınızı
söylüyor.Demek ki senaryo önceden hazırlanmış,oyuncular yerleştirilmiş ve de düğmeye
basılmış.

  

Anayasa mahkemesinin tarihte görülmeyen bir yanlışa imza atarak 367 şartını yaptığı
göz önünde,sabık cumhurbaşkanı A.Necdet sezer-in 3 ay daha haksız olarak
cumhurbaşkanlığında kalarak seçtirdiği üyeler ve kişilerin tutumları sezilmekte;bu
durumda iyi niyet,hukukun üstünlüğü,milletin karar verme düşüncesi biraz safça olmaz
mı?
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Bediüzzaman der:’Aç canavara karşı tahabbüb,onun iştahını açar,döner dişinin kirasını
ister.’

  

Şu anda aynı sofrada oturduğunuz iştahı açılanlar yemekle kalmayıp,dişlerinin kirasını
da isteyeceklerdir.

  

Abdullatif Şener piyasaya sürüldü,senaryonun bir parçası olarak alet edilmeye
çalışılmaktadır.Kendisi de hayırlı çıkışlarını,şer odaklarına alet olarak seyyiata
dönüştürmektedir.Piyasalar gereksiz yere maddi manevi huzursuz edilmekte,önceki
temcid plavları ısıtılıp milletin önüne serilmektedir.

  

Sayın Başbakan!Size yapılan kapatma davasına bir savunma yapıp tıpış tıpış
verdiniz.Yapılan iddialar meşru değil ki,yaptığınız meşru savunmaların bir meşruluğu
olsun.

  

Lütfen bir an evvel parti kapatmayı zorlaştıran kanunu çılarıp,geciken yasaları çıkartarak
bu olumsuz sürecin önünü tıkayın..yoksa görünen o ki,sizin hayırlı girişimlerinizin önü
tıkanacaktır.

  

Türkiyede dönen tüm senaryolar [1]  TBMM’!de yazan;’Hakimiyet kayıtsız şartsız Milleti
nindir.’sözünün yerine,’Hakimiyet kayıtsız şartsız belli bir kesimin,elit
tabakanın,seçilmişlerin değil,seçkin!lerin olacaktır’

  

Kurtlar sofrasında olduğunuzu tüm millet biliyor..Allah yardımcınız olsun..kolay
değil..ancak kanunsuzlukla sizi bağlamaya çalışanlara lütfen kanunların milletin
doğrultusunda değiştirilmesi,Avrupa birliği çerçevesinde verilen sözlerin hızla yerine
getirilmesi yönünde gayret gösteriniz.

  

Hukuk siyasallaşmıştır. [2]  Hukuka göstereceğiniz saygı ne derece hakkınızda
verilecek hukuku ortadan kaldıracaktır?
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Sıkıntılı bir dönemeçten geçtiğimiz bir gerçek..inşaallah geriye dönülmeyeceği de bir
gerçek..ancak durmaya ve kaybedilen yılların devamına bu milletin tahammülü yoktur.

  

Düne kadar orduyu davet edenler,oradan bir netice alamayınca bugün yüzlerini hukuka
çevirip,hukuku hukuksuzluğa davet etmektedirler.

  

Hukuksuzlukların önünü lütfen gecikmeden hukukla tıkayın..müsbet ve hızlı hareketler
elbette müsbet neticeler verecektir.

  

Millet bir asra yakındır ihtilaller,korkular,sindirilmeler vedurdurularak yerinde saymalar
ile hep yıpranmış ve bitirilmeye çalışılmıştır.Sizlere millet %47 ile değil,inanınız %87 ile şu
anda oy vermiş durumdadır.Lütfen bunu değerlendirip bazılarının iyi niyetinizden
kaynaklanan sebeble yağ sürmeyiniz,kimlerle masaya oturduğunuzu ve kimlerle uzlaşma
istediğinizi zaten bilmekle beraber,bir daha düşününüz.Uzlaşmazlarla uzlaşmaya
yanaşmak,ne kadar uzlaşmacılık olabilir?

  

Ergenekonun üzerine ciddiyetle ve tevakkuf etmeden gidin..Milletin duası ve manevi
desteği,verdikleri oy ile beraber sizinledir.

  

Hakkınızda karar vermeyi ve verilmesini beklemeden,hızlı ve doğru kararınızı
verin.Çünkü genel kanaat önceden verilen kararın,değişmeyeceğidir.Dilerim yanlış olsun.

  

Takdir-i Hudâ kuvve-i bâzu ile dönmez.

  

Bir şem’a ki Mevlâ yaka üflemekle sönmez.
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Mevlâ görelim neyler.

  

Neylerse güzel eyler…

  

  

Allah bu milletin yâr ve yardımcısı olsun.

  

  

Saygılarımla…

  

  

03-05-2008

  

MEHMET ÖZÇELİK

  
   

    

[1] http://www.tesbitler.com/yalan%20haberler/yalan_haberler.htm

  

http://www.gasteci.com/vural-savas-ak-parti-kesinlikle-kapatilir-haber14060.htm
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http://www.samanyoluhaber.com/haber-100231.html

      

[2] http://www.tesbitler.com/haftalik%20makaleler/siyasallasan%20hukuk%20ve%20Ergeneko
n.doc
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