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G i r i ş ...1  
  
Türkiye'miz, 12 Eylül 2010 günü yaşamsal bir halkoylamasına (referanduma) gidiyor. AKP ve iç-dış yandaşları,  
yurttaşı kandırmak için (dezenformasyon!) ellerinden ne geliyorsa gözü kara yapıyorlar. Her şey ama her şey  
bu yolda mübah; çünkü gizli planları gereği “Dar-ül Harp alanı” güzelim ülkemizde şeriatı kurana ve  
ülke yönetimini Batılı emperyalistlerle iyice paylaşana dek TAKİYYE kutsal bir araç.. 
  
Bütün planlar halkımızı yanıltmaya dönük.  En başta geleni de birbiriyle ilişkisiz 26 maddeyi toptan oylama!  
Böyle birşey olabilir mi? Bir lokantaya gitseniz, orada 26 çeşit yemek olsa, garson geldiğinde sizden seçiminizi 
sormayacak mı? Menüyü sunacak ve 1-2'sine "evet" diyeceksiniz. Gerisini de dolaylı olarak reddetmiş 
olacaksınız. Bütün yemeklere birden EVET ya da HAYIR diyebilir misiniz? Garsona EVET ya da HAYIR diyerek 
sipariş vermiş olabilir misiniz? Lokantada yemek siparişinde bile işe yaramayan bu "yöntem" (!),  
ülkenin temel sorunlarında yurttaşa ne denli saygısız bir tutumdur değil mi? 
  
Uluslararası hukuk da -örn. dillerine doladıkları Venedik Ölçütleri- böyle ucube, tuzaklı bir toptan oylamaya  
izin vermiyor ama taşeron AKP şürekasına, AB ve ABD 2 yüzlü davranıyor, çanak tutuyor! 
  
Hakkını vermek gerek; bu halkoylaması sıcak ülke gündeminde AKP’ye çok değerli birkaç ay süre kazandırdı.  
Temel ve yakıcı bir dizi sorun birkaç aydır ötelenmiş durumda. Oylama sonrasında da bu yahni daha bir süre 
servis edileceğe benzer. Kış çok zor geçeceğe / geçmeyeceğe benziyor. Halkoylaması AKP’nin yenilgisiyle 
sonlanırsa -ki öyle görünüyor- hale göre de Kasım-Aralık’ta.. 2010 Temmuz’u beklenmeden erken seçime 
gidilebilir. 
 
Ortada birkaç hukukçu yiğit (2si kadın!)  var ülkeyi karış karış dolaşan ve yüreklice gerçeği yazıp söyleyen..   
 
1. Emine Ülker TARHAN, YARSAV Başkanı 
2. Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU, YARSAV Kurucu Başkanı 
3. Prof. Dr. Süheyl BATUM, Anayasa Hukuku uzmanı.. 
4. Tansel Çölaşan, ADD Genel Başkanı (Emekli Danıştay Başsavcısı) 
 
Tabii bir de Silivri zindanlarındaki yurtseverler.. Onlar da özgür olsaydılar siz seyreyleyin kampanyayı..  
Bu arada, AKP toplumun öncülerini tutsak almadan böylesi bir iğdişleştirme girişimine cesaret edebilir miydi? 
 

                                                            
1 Değerli Okuyucumuza ön not : Bu yazımızı okuduktan sonra, Anayasa hukuku uzmanı Sayın Prof. Dr. Süheyl Batum 
hocamızın özlü “Referanduma HAYIR Bildirisi”ni ve YARSAV Kurucu Başkanı Sn. Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun ise  
söz konusu anaysa değişikliklerinin 111 sayfalık çok kapsamlı ve mükemmel hukuksal irdelemesini web sitemizden 
okumanızı öneriyoruz. (Bu 2. dosya çok kapsamlı.. indirmek için 2-3 dakika sabır lütfen..) Ayrıca www.add.org.tr ve  
www.ip.org.tr adresleri de ziyaret edilmelidir.. 
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Dezenformasyon tuzağına düşmemek, beynimizi kirli propagandalarıyla yönetmelerine izin vermemek 
istiyorsak, Sayın Eminağaoğlu'nun Dünya uygarlık tarihine geçecek bu çok değerli hukuksal çalışmasını 
okuyalım ve okutalım. 
  
Sayın Eminağaoğlu, Sayın Tarhan, Sayın Batum ve Sn. Tansel Çölaşan, ülkemizin bu yaşamsal sorunu 
kendilerine tasa (misyon) ettiler. Bir yandan ülkeyi karış karış dolaşıp hallkımıza anlatıyorlar,  
bir yandan da oturup kapsamlı yazmışlar.  
  
YARSAV ve ADD web sitesini dikkatle izlemek gerek bu günlerde. ADD’nin “hayır” gerekçeleri de oldukça sıkı. 
Ben size Sn. Eminağaoğlu'nun ve Sayın Prof. Batum'un 12 Eylül 2010 günü anayasa değişikliği referandumunda 
neden HAYIR dememiz gerektiğine ilişkin çok kapsamlı ve çok değerli çalışmalarını web sitemde sunuyorum. 
 
Ayrıca neden “HAYIR” demeliyiz hakkında bir etkileyici bir poster ve İstanbul Barosu’nun açıklaması da 
sitemizde epeydir yer alıyor.. Okuyalım ve okutalım lütfen.. Bir seferberlik ruhuyla üstelik.. 
 
 12 Eylül 2010, Türkiye Cumhuriyeti'mizi ülkesiyle ve halkı ile bölünme eşiğine bilerek ve tasarlayarak 

taşıyan, AB-ABD taşeronu AKP'den kurtulmak için eşşsiz bir fırsattır. 
  
Temmuz 2011 seçimlerinin yazgısı da bu referanduma bağlıdır. 12 Eylül 2010'da halkımızdan HAYIR tokadını 
yiyen AKP, hızla inişe geçecek (zaten inişte ama..) ve olası erken seçimde de iktidar koltuklarını bırakarak 
sanık sandalyelerine oturacaktır. 
  
Güç ve çözüm anahtarı halkımızın ellerindedir. 
 
O denli demokrat, “açılımcı” (!), özgürlükçü vs. idilerse, 12 Eylül 1980 gericiliğinin ürünü olan zorunlu din 
derslerini neden kaldırmadılar ? Üstelik ulusal yargıdan birkaç davada bu uygulamanın insan haklarına aykırı 
olduğuna ilişkin yargı kararı çıkmasına karşın! Dahası, AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) de Türkiye’den 
başvuruya zorunlu din dersinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna hükmetmesine karşılık! 
Güldürmeyin insanı..  
 
RTE ve AKP kadroları mı demokrat ?? Üstelik Türkiye, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden olarak AİHM’nin 
yargı yetkisini çook uzun yıllar önce kabul etmiş bir ülke. Sözde bir hukuk devleti.. Tüm bunlara karşın AİHM 
kararlarında bile işine geleni gören, gelmeyeni görmeyen, çok utandırıcı -hadi daha ağırını söylemeyelim-  
bir “çifte standart” içinde.. Örn. Türban’ın bir temel insan hakkı olmayışı, kamusal alanda yasaklanmasının  
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı OLMADIĞINA ilişkin, temyiz edilerek Büyük Daire kararı ile  
birkaç kez kesinleşmiş sözde sorunun üstüne ısrarla gitmekteler.. İstismar kaynakları, oyuncakları ellerinden 
alınıyor çünkü.. Hazmederler mi? 
 
Son Padişah VI. Mehmet Vahidettin adına Sadrazamı Tevfik Paşa, günümüzden tam 90 yıl önce Fransa'da  
Sevr Anlaşması'na imza koyarak Osmanlı İmparatorluğu'nun idam fermanını kabul etmişti.  
 
Mustafa Kemal'imiz halkımızın önüne düştü ve çok kanlı bir ölüm-kalım kurtuluş  savaşı ile lanetli Sevr'i 
yırtarak şanlı Lozan'ı imzaladık, uluslararası tapumuzu (ve de tabumuzu!) elde ettik. Emperyalist Batı'nın  
Sevr iştahı 90 yıldır ama hiç hiç sönmedi. AB yetkilileri açık açık dile getiriyorlar yıllardır Lozan tanımazlıklarını.  
Hatta 3 Ekim 2005’te AB ile bağıtlanan Müzakere Çerçeve Belgesi’nde Lozan Anlaşması’nı bir anda geçersiz 
kılabilecek son derece sinsi düzenlemeler var! www.yurttassaltik.com/index.php erişkesinden (linkinden) 
ulaşabileceğiniz 21.7.09 tarihli “86. Yılında Lozan Antlaşması ve Türkiye’nin Geleceği” başlıklı kapsamlı 
incelememizden sorunu irdelenebilir. Durum, sanıldığından çok daha kritiktir!2 İşte diplomasi de budur! 

                                                            

2 MÇB'nin 11. paragrafı, AB mevzuatına uymadığı gerekçesiyle Türkiye'nin daha önce taraf olduğu ikili antlaşmalarla 

uluslararası antlaşmaların sona erdirileceğini kurala bağlıyor. Bu paragrafa göre Türkiye'nin hangi ikili veya uluslararası 
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Ayağınıza basarak canınızı acıtrken, bir yandan da yüzünüze “dostça” (!) gülümseyebilirler.  
{ Diplomasi : Diplo (çift) + masia (maske).. Çift maskelilik, iki yüzlülük vb. } 
 
ABD de göstere göstere BOP'u dayatıyor.. BOP, haritalarıyla apaçık ülkemizi (ve Ortadoğu-Kuzey Afrika’da  
24 ülkeyi) bölme hedefli ve akıllara ziyan, RTE kendi ağzıyla 34 kez belirttiği üzere, bu Planda Eşbaşkan! 
Şimdilerde iç ortaklarıyla yeniden saldırıdalar. YAŞ'ta sergilenenleri acıyla gördük. Yarım yüzyıllık parlak asker, 
1. Ordu Komutanı Sayın Org. Hasan Iğsız Paşa'yı harcadılar.. Jandarma Genel Komutanı Sayın Org. Atilla Işık 
emekliliğini istedi (5.8.10).. Deniz Harp Okulu komutanı Sayın Tuğamiral Türker Ertürk de öyle (11.8.10. 
Komutanların istifa metinleri, “anlayan için” tarihe acı notlar düşmekte.. Bu insanlar kolay mı yetişiyor?  
Her saniyelerini ülke hizmetinde servet gibi değerlendirmeliyiz oysa bu yurtseverlerin..  
 
Özüne kıyan (intihar eden!) subaylarımızın ve ailelelerinin durumu yüreğimizi kavuruyor. (“Çok Değerli 
Komutanlarımızın Saygıdeğer Eşleri, çocukları..” başlıklı bir yazımızı, web sitemizden www.yurttassaltik.com 
adresinde okuyabilirsiniz..) TSK dahil tüm kurumlarıyla ülkeyi teslim almak ve RTE’nin deyimiyle, özelleştirme 
talanına engel idari yargıyı (Danıştay'ı) devre dışı bırakmak istiyorlar; kesin buyruk çook uzaklardan..  
Birkaç yıl önce eski ABD Ankara Büyükelçisi Mark Parris, üstelik de Türkçe olarak “Danistay kalksin!” 
buyurmadı mı? Danıştay, Osmanlı’dan -1868’den- beri “Şurayı Devlet” adıyla var olan, 142 yılı bulan geleneği 
olan köklü bir kurumdur. Yeryüzündeki hukuk devletlerinin tümünde, yönetim (idare) erkini işlem ve eylemleri 
hukuka uygunluk denetimine bağlıdır. Böylesi bir yönetsel yargı denetimi olmaksızın hukuk devletinden  
söz edilemeyeceği hususunun, bırakalım Hukuk mekteplerinin daha 1. sınıfında belletilen temel bir bilgi 
oluşunu; sıradan yurttaşlık bilgisi kitaplarının da başlıca öğrettiklerindendir. Dolayısıyla bay eski Büyükelçi 
Parris, “adam gibi bir devlette”, diplomatik kurallara kökten aykırı böylesi bir tümceyi kurmayı düşleyemezdi 
bile. Dolayısıyla dönemin ABD Ankara Büyükelçisi bay Parris’in, Türkiye’ye hangi gözle baktığı çıplak iken; 
binlerce yıllık devlet geleneği olan Türkiye’mizde, derhal persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edilerek  
24 saat içinde ülkeyi terk etmesi (deporte edilmesi) istenmeliydi. Hangi hükümet eliyle, AKP kararıyla m?  
Ayrıca eski ABD büyükelçisi bay Parris’in liberal mi liberal ülkesinde  bu tür bir söylemi dillendirme şansı  
var mıdır? Türkiye’de 12 Eylül 1980 CIA askeri darbesi yapıldığında da ABD Başkanı’nın kulağına “Our boys  
have done it” tümcesini fısıldayanların ülkesidir Parris’in geldiği yer ve Türkiye öyle bir coğrafyadır ki onlar için, 
12 Eylülcü bir bölüm TSK generali “Our boys”tur (bizim oğlanlar!) ve “yaptıkları da “coup dé ta” dır (Darbe!)..  
 
İşte “24 Ocak 1980 Kararları” nın -ki Türkiye’nin belini kıran,  ekonomik olarak KüreselleşTİRilebilmesinin = 
postmodern sömürge kılınmasının miladıdır- uygulanabilmesi için sıkıyönetim ve ardından da yeni getirilen 
ekonomik altyapının üstyapı kurumu olarak da 1982 Anayasası Türk toplumuna bir deli gömleği gibi 
giydirilmiştir. Şimdi yapılmakta olan ise, 30 yılda 15 kez neredeyse yarısı değişen, bu ucube metin ile  
Türkiye’yi bitirmektir. Ya kökten yeni bir “Küreselci Anayasa” -ki AKP Prof. Ergun Özbudun vd. eliyle 2007’de 
denedi- ya da şimdilik 26-27 madde.. İleride “uygun konjonktürde” ise, ya devamı ya da tamamı..3 
Ekonomi-politiğin değişmez kuralıdır : Alt yapı ekonomidir ve üst yapıyı adeta doğurur. 24 Ocak Ekonomik 
kararları ile içine girilen küreselleşTİRilme = postmodern sömürge olma süreci artık bu Anayasa ile daha ileri 
gidememektedir. Yeni ekonomik düzende yeni sömürge Türkiye’ye, yeni statüsüne uygun anayasa gereklidir! 
 

                                                                                                                                                                                                           
antlaşmalarının geçersiz kılınacağı “bilerek, uyandırmamak için” açıkça belirtilmiyor fakat; KKTC'nin kuruluşu, 1959-1960 

Londra ve Zürih Antlaşmaları, bu maddeye dayanılarak Türkiye açısından geçersiz sayılabilir. Açılımın Lozan'a veya 

Montrö'ye dayanmayacağını kimse güvenceleyemez. Böylesi metinler, arşivlerde uygun konjonktürlerini beklerler... 

3 Anımsayalım : 3 yıl önce İP Ulusal Strateji Merkezi'nin hazırladığı ANAYASA BİLDİRGESİ TASLAĞI Türk kamuoyuna 

duyurulmuştu (16.10.07, www.ip.org.tr). Tayyip Erdoğan Anayasası’nın özü deşifre edildikten sonra şu temel ilkelere 

dayalı bir anaysa istemi vurgulanmaktaydı : Bağımsız ve güçlü devlet; Etkin hükümet; Hızlı adalet; Örgütlü halk;  

Özgür ve eşit yurttaş; Planlı, halkçı, karma ekonomi; Bölgelerarası denge; Çalışan ve üreten Türkiye.. 
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İşte AKP, böylesi uzun erimli bir senaryonun 21. yy. başında son (ara!) perdelerinin figüranı ve taşeronudur. 
Gerisi laf-ı güzaftır.. 
 
Eğer itiraz varsa ve birilerinin ikna olma zorluğu sürüyorsa okkalı bir soru : 
 
“Bu adamı deliğe süpürmeyin, kullanın..” diyen (gerçekte diyebilecek konum ve yetkide olan !?) Cüneyt Zapsu, 
basında yer alan sözlerini bu güne dek yalanlamadığı gibi, RTE de “Dur yahu, Cüneyt, ne saçmalıyorsun 
kardeşim??” diyebilmiş midir? Yıldırma amaçlı olarak, alışkın olduğu üzere tüm zamanların en çok dava açan 
Başbakanı olan RTE, bol sıfırlı bir tazminat -ve de ceza- davası açmış mıdır, açabilmiş midir ? Ni-ye acaba ?? 
 
Yoksul, işsiz, aç, telefonları dinlenen, Ergenekokon vb. tertiplerle acımasızca terörize edilerek zihinleri teslim 
alınmaya çalışılan, 30 yıldır etnik kanlı terör ile çıldırma eşiğine sürüklenen, önderleri Silivri’de derdest 
edilmiş... dezenforme bir toplum = kalabalık, niteliksiz bir “sürü” dür üzerinde oynadıkları...  
 
Ve bu sözde “sürü” ye kendi idam fermanı onaylatılacaktır. İntihar etmesi sağlanacaktır.  
Kurgu ve hesap budur.. 
 
Göreceğiz, tüm abanmalara, yeryüzünde daha ağırı görülmemiş biçimde gri-kara kirli propaganda ile  
“pes sendromu”na (öğrenilmişçaresizlik sendromu’na) düşürülmeye çalışan Türk toplumu ne tepki verecektir?  
13 Eylül 2010 sabahı, lanetli katastrofi denklemi çözülecektir ve de sistemde boşalan “enerji”, kuşku yok, 
sosyo-polkitik termodinamik yasaları gereği birilerinin canını fene yakacak, ağır fatura ödetecektir. 

Yüce Divan'da yargılanma olasılığına karşı ve kimi yasa iptallarine karşı (mayınlı arazilerin İsrail'e kiralanması, 
yabancılara toprak satışı gibi..) Anayasa Mahkemesi'ni ele geçirmek istiyorlar. Halk oyuna sunulan tasarıda 11 
üyeli Yüksek Mahkeme 17 üyeli oluyor ve 10'unu RTE + AG ikilisi belirlemiş olacak.. Halen Abdullah Gül'ün 
Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimi 11'de 4.. 

Yukarıda da yazdık, yineleyelim gene : 24 Ocak 1980 kararları, onu izleyen GATT, Gümrük Birliği, MAI, 
BOP gibi anlaşmalarla Türkiye'miz tam anlamıyla her bakımdan “yeni -postmodern- sömürge” kılınmak 
isteniyor. Anayasa değişiklikleri işte bu planın aracı.Sonraki adım ise değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek  
ilk 3-4 maddeye yönelecek. Hiç kuşkunuz olmasın.. 

12 Eylül 80 darbesini yapanlardan hesap sormak.. Hadi canım siz de! Araya giren af yasası var..  
AKP yandaşı hukukçular -ürkek ürkek Prof. Kuzu bile- bunun artık olanaklı olmadığını teslim esiyorlar.. 

"Demokrasi bizim için bir tramvay.. istediğimiz durakta ineriz.."  

hedefine artık varmak istiyorlar. 2 durak kaldı :  
 
İlki 12 Eylül halkoylamasında Anayasa Mahkemesi ve HSYK'yı ele geçirerek yargıyı denetimine almak =  
ileride olası yargılanmalardan kurtulmak ve ülkeyi engelsiz tam bir islami sömürge kılma yolunda  
yargı freninden kurtulmak; demokratik anayasa ise bu, Adalet Bakanı ve Müsteşarı ne arıyor Yüksek Kurul’da? 
Niçin bu vesile ile çıkarmadınız? Bu konuda “AKP’nin HSYK’ya Akıldışı Baskısı ve Sonrası..” başlıklı geçen yıl 
(25.7.09) yazdığımız bir makalemize www.yurttassaltik.com/index.php adresinden erişebilirsiniz. 
  
İkincisi de Temmuz 2011 seçimlerini alarak RTE'yi Cumhurbaşkanlığı'na taşımak ve Suudi Arabistan benzeri  
bir rejimle onlarca yıl ülkenin geleceğini karartmak.. 
  
Tam da Yüce ATATÜRK'ümüzün SÖYLEV'inde vurguladığı gibi : 
  
".. iktidara sahip olanlar, çıkarlarını müstevlilerin çıkarlarıyla birleştirmiş dahi olabilirler.." 
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IP’in konuya ilişkin basın açıklaması ve çağrısında yer verilen aşağıdaki dizeleri alıntılamam gerekir : 

DEĞERLİ YURTTAŞLAR GÖREV SİZDE! 
 
Referandumda HAYIR oyu vererek:  
Faşizmin taşlarını döşeyen Anayasa değişikliği saldırısını sandığa gömelim! 
Tayyip Erdoğanların iktidarına son verelim! 
Türkiye’nin yeniden Kemalist Devrim rotasına gireceğini ilan edelim! 
Milli Hükümete giden yolu açalım! 
  

MÜHRÜ HAYIR’A VUR, AKP’NİN BELİNİ KIR! 
  

Yeni 12 Eylüllere HAYIR!ABD ve AB Dayatmalarına HAYIR! 
Cumhuriyet Yıkıcılığına HAYIR! 
“Habur” Mahkemelerine HAYIR! 
Atatürk Düşmanlığına HAYIR! 
Bölücü Anayasaya HAYIR! 
İhanet Açılımlarına HAYIR! 
Yobaz Diktasına HAYIR! 
İşsizliğe Yoksulluğa HAYIR! 
Ergenekon Tertibine HAYIR! 
12 Eylül Çocuğu AKP’ye HAYIR! 
İkiyüzlülüğe, Yalana, Yalana HAYIR! 
BOP Anayasası’na HAYIR! 
  
ABD’YE DE,  
AB’YE DE,  
AKP’YE DE, 
ANAYASALARINA DA, 
HAYIR!  
 
İşte bu lanetli oyunu bir kez daha bozmak üzere 12 Eylül 2010'da, kadim Anadolu halkı,emperyalistlerin ve  
yerli ortaklarının suratına HAYIR şamarını (bu da YSK’nın bir ucubesi olmalı.. neyse ki “evet” mühürü yerine 
“tercih” mühürü kullanımına geçildi..) 
 
Kahverengi oy pusulasına “TERCİH” mührü vurarak; Doç. Dr. Ümit Kocasakalk’ın deyimiyle  
 
 “VURUN KAHVEYE!”   
  
Bu arada sandıklara mutlaka sahip çıkarak.. Başından bir an bile ayrılmadan.. 
Sayım tutanaklarının onaylı bir örneğini alıp, ilgili parti yetkili birimlerine hemen ulaştırarak..  
Bunu asla ihmal etmeden..   
Böylece bilgisayar hilelerini kesin olarak engelleyebiliriz, ENGELLEMELİYİZ!..4 
 

Deniz Feneri neden sonuçlanmıyor ?? 
Adalet Bakanı – YAŞ sürecinde yeri? 
 
Daha önce türban konusunu “ulemaya sorun” diyerek yasaya güvenini (!) ortaya koyan Erdoğan, 
 

                                                            
4 Süheyl Batum ve Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun web sitemizde (kapanan www.ahmetsaltik.com) yer verdiğimiz,  
  yazımızın başında değindiğimiz çalışmalarını okumanızı bir kez daha anımsatmak istiyoruz hoşgörünüzle.. 

http://www.ahmetsaltik.net/
http://www.ahmetsaltik.com/
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Daha iyisi olana dek, kimbilir bir daha ne zaman ?? Diyenlere.. AKP niye daha iyisini yapmadı?  
Yapamadı mı, beceriksi miydi? Yetenekleri, zekâları bu kadarına mı elverdi? 
 
Şeytan üçgeninin 3 köşesinde AYM – HSYK – Parti kapatmayı neredeyse olanaksızlaştırma vardı.. 
Sacayağı kırıldı .. 2 bacaklı sandalye de ayakta kalamaz.. Mayınlı araziler, İsrail’e, TSK’ye ihale yok, AYM iptal.. 
 
"Denetimin olduğu yerde yolsuzluk, yolsuzluğun olduğu yerde denetim yoktur." 
   12 Eylül’de Türkiye’nin geleceği belirlenecek. 12 Eylül’de seçmene ve dolayısıyla  

Türk ulusuna Tayyip Erdoğan;  

 

“Ben Hitler olmak istiyorum. Ülkeyi tek başıma yönetmek istiyorum.  

Astığım astık, kestiğim kestik olsun istiyorum.  

Savcı da, yargıç da ben olmak istiyorum. Benim ağzımdan çıkan kanun sayılsın istiyorum.  

Ben ABD’nin bana verdiği BOP Eşbaşkanlığı görevini sürdürmek, bu projenin en önemli ayağını oluşturan 

Türkiye’yi bir iç savaşa sürüklemek ve bölüp parçalamak istiyorum.  

Ben Ermeni soykırımını tanımak ve Türkiye’yi mahkum ettirmek,  

Türkiye’nin Doğu ve Kuzeydoğusu’nun Batı Ermenistan toprağı olduğunu kabul etmek istiyorum.  

Ben Ege’deki Türkiye’nin değil, Yunanistan’ın hak ve menfaatlerini korumak istiyorum.  

Ben Sayın Öcalan’ın Güneydoğu’da ve Doğu’da bir Kürdistan devleti kurmasını istiyorum.  

Ben PKK ile mücadelede ölen kelleleri görmezden gelmek, PKK ile savaşan, Kıbrıs çıkarmasına katılmış,  

Kardak’a Türk Bayrağı dikmiş Türk asker ve komutanlarının tamamını Silivri’ye tıkmak istiyorum.  

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü ve laik rejimimi,  

Atatürkçülüğü ve Atatürk ilkelerini savunmayı yasaklamak istiyorum.  

Mayınlı arazileri topraksız köylüye değil, İsrail’e vermek istiyorum.  

Türkiye’nin neyi varsa hepsini haraç mezat yabancılara satmak ve Türk halkını kendi topraklarında  

mülteci durumuna düşürmek, Türkiye’yi Filistinleştirmek istiyorum,  

Gerek Anayasa Mahkemesi ve gerekse Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) atadığı hakimler  

benim bu isteklerime hukuk yoluyla engel oluyor. Anayasa Mahkemesi’ni ve HSYK’yı kendime bağlamak 

 ve oralara benden yana insanları getirmek istiyorum” diyor  

Ve Türk ulusuna, “Benim bu isteklerime ‘Evet’ mi diyorsunuz, ‘Hayır’ mı diyorsunuz?” diye soruyor. 

Siz hâlâ “Evet”mi diyorsunuz? 

Hüsamettin CİNDORUK : 

Yeniçağ, 16.8.10 

 

AKP, Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile sabıkalı bir partidir. İyi niyetli değildir.  

Silivri’de mahkeme kuran iktidar bizim tek tek özgürlükler alanımızı mı genişletecek?  

Bu ne boş hayal! 

EĞer Anayasa değişiklikleri kabul görürse Anayasa Mahkemesi ve HSYK Ab-dullah Gül-Tayyip Erdoğan ikilisinin 

eline geçecek. Demokratikleşme sürecinde bugüne kadar gördüğümüz en mühim darbe ile karşı karşıya 

bulunuyoruz!   

Hanefi Avcı süreci.. PKK ile görüşme, Karayılan’ın açıklaması.. 

  

http://www.ahmetsaltik.net/

