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SİYASALLAŞAN HUKUK VE ERGENEKON

  

  

Bin yıldan fazla devam ede gelen bir idareyi,dili,dini,inanç ve gelenekleri değiştirmek
hakikaten kolay değildir.Değişse bile sürdürülmesi elbette rahat olmayacaktır.

  

Bu düşüncelerle cumhuriyet kurulmuş,adeta geçmişe bir sünger çekilmiştir.

  

Bu büyük bir adım olmakla beraber bunun sürdürülmesi ondan daha güç bir olaydır.

  

Bu amaçla gizli rejim muhafızları oluşturulmuş,korkularak ve korku salınarak korunması
için her türlü zorbalıklar meşru görülmüştür.

  

Binlerce insan hukuksuz olarak idam edilmiştir.Tam bir jandarma yönetimi
uygulanmıştır.Eflatunun polis devleti nazariyesi aynen uygulanmıştır.

  

İsmet İnönü dönemi ise tek şef dönemi olarak her tarafı kasıp kavurmuş, korku,
zorbalık,tehdit ve entrikalarla devlet yönetimini maddi-manevi kıtlıklar içerisinde
sürdürmüştür.

  

1946 daki açık oy,gizli sayım dalevarasıyla kazanan kaybeden,kaybeden de kazanan
yerine geçirilmiş,dört yıl daha hüküm sürdürülmüştür.
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Millet yüzüne kapanan kapının 1950-de azıcık da olsa aralanmasıyla bir nefes almıştır.

  

Bu da çok sürmemiş,1960 darbesiyle cumhuriyet muhafızları tarafından diskalifiye
edilmiştir.

  

Ve bu bir otomatiğe bağlanmış gibi;her ne vakit millet idareyi eline almışsa,ordu devreye
girmiş,devlet elden gidiyor kuruntusuyla milletin elinden alınmıştır.

  

Türkiyede bir asırdır azınlığın çoğunluğa hakimiyeti sürmekte ve de
sürdürülmektedir.Halk hiçbir zaman için idareye getirilmedi ve icrada rol verilmedi.O
sürekli idare eden değil,idare edilen olarak kabul edildi.

  

1970 ve 1980 ihtilalleri ile on senede bir yapılması meşru hale getirildi.1980 ihtilalinin baş
rol oyuncusu Kenan Evren,Kendisine neden bunca gencin ölmesine göz
yumdunuzda,idareye önceden el koymadınız sorusuna;Anarşinin olgunlaşmasını
bekledik,demektedir.

  

Türkiyede sürekli birileri anarşiyi hortlatırken,diğerleri de anlaşmalı dövüş gereği,hemen
arkasından idareye el koymuştur.Tam bir paslaşma.

  

1997- 28 şubat ihtilali de millete ve inancına en büyük darbeyi vurmuş ve bunun bin yıl
sürdürüleceği ifade edilmiştir.

  

2007 yılında ilk defa halkın büyük bir yoğunlukla istediği,halktan birinin
cumhurbaşkanlığına karşı engellemek amacıyla askerin elektronik ültümatom,darbesi
sonuçsuz kalmış,adeta ordu sürekli öne itilmekten,darbe çığırtkanlığı yapanlara payanda
olmaktan kendisini soyutlamıştır.
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Bediüzzamanın ifadesiyle;ordu bilerek baltayı ayağına vurmaz,sözünün doğruluğu yeni
yeni gerçekleşmiş,ordudaki bin yıllık manevi ruh uyanmaya başlamıştır.

  

Elektronik darbenin sonuçsuz kalması üzerine devreye hukuki darbe girmiş ve baş savcı
Türkiyede ilk defa kahir ekseriyetin yüzde 47 oyu ile ve şimdilerde yüzde seksenin
tasvibiyle iktidara gelerek maddi ver manevi alanda gelişmelerin hazımsızlığından hukuki
yaptırımlar devreye konulmuştur.

  

Artık hukuk siyasallaşmıştır.

  

Başsavcının iddiaları hep bir korkunun ürünü olup,muhaliflerinin hükümete yaptıkları
isnadları ihtiva etmektedir.

  

Ordu ve Cumhurbaşkanlığı,yök ve devlet yönetiminin elit tabakadan halk tabakasına
geçmesi birilerini rahatsız etmiş,düğmeye basılmıştır.

  

Tamda bu olaylar beklide bir asırdır devam eden gizli çetelerin ortaya çıkması anında
olması gayet düşündürücüdür.

  

İttihat ve Terakki ile başlayan entrikalar günümüze kadar her alana el atmış,kendisine
laiklik,Atatürkçülük,irtica perdelerini kalkan ve imtiyaz olarak kullanmıştır.

  

Bir asırdır gelecek olan şeriat hala gelmedi,yıkılacak olan cumhuriyet,laiklik bir türlü
yıkılmadı..demekki bunlar bahane,yapılanlar şahane..üzüm yemek değil,bağcı dövmek.

  

Tamda bu dönemde bir sanatçı çıkarak ve elit tabakanın söylemek istediğini dillendirme
amacıyla;kendisinin oyu ile bir çobanın oyunun bir tutulmayacağı,halkın cahil olduğu
bahaneleriyle sürekli devletlerini terk etmeme yolunu sürdürmektedirler.
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Şu anda Gizli komite,habis,pis ve menhus ruh,harici güç,dahili yataklık yerler,cahil ve
piyon gençlik,ihmal ve kasıtlı üniversite camiası,boş,iş arayan,seviyesiz insanlar devreye
konulmuş ve ikinci devre olan kaos düğmesine basılmıştır.

  

Bir türlü şimdiye kadar olduğu gibi,iki devre istikrara,gelişmeye tahammül
edilmemiş,kaostan meded umanlar pazarlarını ve bozuk ve alışıla gelen oyunlarını
kurmuşlardır.

  

Allah bu komiteyi ve alet olanları kahretsin…

  

“Zorlamayın ağlayamam,

  

Ölü benden olmadıkça..

  

Birer birer tükenir mi,

  

Biner biner ölmedikçe…”

  

  

*Ergenekon çetesi ve yaptıklarına gelince;Burada her taşın altından çıkması ve isnad
edilen suçlara baktığımız zaman,İtalyadaki Gladio gibi her tarafa kol atmış olduğunu
görmekteyiz.

  

İşte isnad edilen suçlar ve senaryolar:
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*Askeriyenin çöplüğünde bulunduğu söylenen bombalar.

  

*Cumhurbaşkanı A.Necdet sezer-in süresi dolmuşken,üç ay daha kalarak anayasa
mahkemesine üye ataması,şimdi kapatma davasını açan başsavcıyı ataması ve böylece
kendi atadığı 8 üyeyle hükümetin icraatını frenlemesi ki,şimdiye kadar hiç uygulanmayan
367 şartının getirilmesiyle Abdullah Gül’ün meclisteki turlardaki kazanımını bilerek ve
hukuksuz olarak kaybettirmesi.

  

*Yök eski başkanı Erdoğan Teziç-in,Youtube-de Cumhurbaşkanını tehdit eden sözü.

  

*Susurlukta meydana gelen kaza ile,farklı kutubların aynı arabadaki buluşmaları ve gizli
belgeler.

  

*Tüm faili meçhuller.

  

*Başbakana yapılan su-i kast planları.

  

*Emekli subayın evindeki cephanelik.

  

*Genelkurmaydan emekli subaylara yapılan soruşturma.

  

*PKK liderlerinin teslimine karşı çıkan Türk askeri yetkilileri.

  

*Hükümette kaos çıkarma.

  

*Askeriyedeki yapılan haksız kazanç elde etme.
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*Emekli olan paşaların önemli yerlerde idareci görevine getirilmeleri.

  

*Ermeni Hrant Dink-in vurulması ve jandarmanın önceden haberdar olması.

  

*Danıştaya yapılan saldırı.

  

*Kuvvacıların yapılanması.

  

*Gizli iktidar.

  

*Ümraniyedeki derin çete ve bombalar.

  

*Uzman Çavuşun aracından çıkan cephanelik

  

*Apo-Mit ilişkisi.

  

*Patrikhaneden yapılan planlar.

  

*Pkk ile Ergenekon bağlantısı.

  

*Veli Küçük-ten öteye 1.adama doğru gidilen yol..askeremi dayanıyor?
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*Malum olan meçhul adam;Doğu Perinçek.(Bakın.www.atin.org)

  

*Baasçılığın hakim kılınması gayretleri.

  

*Bütün gizli işlerin arşivleri.

  

*Mason ve Lionsların rolleri.

  

*Ergenekonun Azerbeycandaki faaliyetleri.

  

*Şifre;Kanadalı…

  

*Üniversite elemanları arasında teşkilatlanma.

  

*Ordu-Üniversite-Yargı üçlüsü.

  

*Küçük çetelerin,büyük babası.

  

*Sürekli ihtilal çığırtkanlığı yapma,korkutup sindirme politikası.

  

*Aynı dernek üyelerinin biri sağcı,diğeri solcu olarak birbirlerine saldırarak kaos ortamı
oluşturmak.

  

*Gazetelerle sürekli tahrik etme,gazetecilerle alt zemini oluşturma.
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*Pkk-ya gönderilen 24 bin silah.

  

Ve artık vücut bu irinleri taşıyamıyor.Bunlar artık dolan irinlerin ve pisliklerin birden bire
kendiliğinden boşalmasıdır.

  

Burada saydıklarımız sadece başlıklarıyla sınırlı olanlardır.

  

Sitemizde belgeleriyle beraber haber arşivi  olarak genişçe mevcut olup,sürekli ortaya
çıktıkça da eklenmektedir.Geniş bilgi için oraya bakılabilir.
[1]

  

  

Mehmet ÖZÇELİK

  

04-04-2008

  
   

    

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