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Deneyimli ve birikimli diplomat, Dışişleri eski Müsteşarı Sn. Öymen'in Kilis’te yaşanan çok acı 

olaylarla ilgili değerlendirmeleri son derece nesnel (http://ahmetsaltik.net/2016/05/10/kilise-yonelik-

teror-saldirina-iliskin-dusunceler/). Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası hukukun somut ve açık 

normlarına dayanmakta: BM Ana Sözleşmesi (Sn. Öymen BM Yasası diyor) ve NATO Kurucu 

Andlaşması. Oysa NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, genelgeçer sözler ediyor ve NATO'ya düşen 

sorumluluğun gereği olarak hangi somut girişimlerin yapıldığını (artık yapılacağını değil 

herhalde!) belirtmiyor.. Dışişleri Bakanı Mevlüt bey (Çavuşoğlu) yurt dışında ama NATO Gn. Sekreteri 

ile yüz yüze değil telefon ile görüşme yapıyor nedense? 

 Kilis valisi, hiç sıkılmadan halka "abdestsiz gezmeyin ve binaların kuzey tarafında oturun.." 

diyerek ölçüsüz bir aczi dile getiriyor ve tarihe geçiyor! AKP iktidarı görevden al(a)mıyor!? 

Güdümlü kamuoyu yoklamaları AKP'yi hala % 52-53'lerde gösteriyor!?. Yetmedi, Başkanlık için 

halkın desteğinin de %58'lerde olduğu bile servis ediliyor.. Beyaz propaganda yöntemleri bunlar. 

Eğer öyleyse hiç durmasınlar; olağanüstü kongreye gidilmesin diye AKP'ye yalvar - yakar olan Devlet 

Bahçeli'nin eriyen MHP'si ile gecikmeden işbirliği yapıp 316 + 40 (MHP fire verebilir) ile 330'u kolayca 

(?) aşıp Anayasayı değiştirsin ve halkoylamasına sunsunlar! 

Sıkıyor değil mi! 

AKP- RTE saltanatında çöküş başlamıştır.. Bunca başarısızlığı, yolsuzluğu, yıkımı gören çooook 

sayıda AKP'li vekil - yönetici - seçmen nereye dek bu yangına ortak olacaklardır? Umutları ve 

dayançları hızla tükenmektedir. Salt "oyun bozan olmamak" ya da "ihanetle suçlanmamak" adına 

çok sayıda AKP'linin vicdanlarına gem vurması nereye ve ne zamana dek beklenebilir?? 

AKP-RTE açıkça Anayasa'yı çiğnemektedirler. Bunu bilerek ve isteyerek, tasarlayarak ve yineleyerek  

mailto:profsaltik@gmail.com
http://ahmetsaltik.net/2016/05/10/kilise-yonelik-teror-saldirina-iliskin-dusunceler/
http://ahmetsaltik.net/2016/05/10/kilise-yonelik-teror-saldirina-iliskin-dusunceler/
http://ahmetsaltik.net/2016/05/10/kilise-yonelik-teror-saldirina-iliskin-dusunceler/


2 
 

yapmaktadırlar. Bu girişim apaçık anayasayı çiğneme suçudur. 

 Türkiye'de Anayasal rejim fiili bir darbe ile AKP-RTE tarafından askıya alınmıştır. 

Bu tablo açıkça parti kapatma nedenidir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı neyi beklemektedir? Suça ortak olduğunun altını çizelim! 

Durum hazin ötesidir.. Ülkesinde yurttaşlarının can güvenliğini sağlamak gibi en temel yükümünün 

gereğini bile yerine getirmeyen / getiremeyen bir siyasal iktidar, tüm dayanaklarını - 

meşruluğunu yitirmiş sayılmalıdır.. Hele hele "Anayasayı tanımıyoruz.." diye haykırmaktan bile geri 

durmuyorlarsa! RTE'nin seçimle gelen Cumhurbaşkanı olması, anayasal rejimi tanımayarak fiilen 

başkalaştırması (yozlaştırması!) yetkisi vermez O'na! Hukukun en genel kurallarından biri, 

yürürlükteki hukuk kurallarına değiştirilinceye dek bağlı ve saygılı kalmaktır. Ötesi suç ve anarşidir. 

Ülke pek çok bakımdan yangın yerine dönmüşken, RTE'nin takıntı durumuna getirdiği Başkanlık = 

Halife Sultanlık rejimini, AKP'yi de peşine takarak sürüklemesi son derece tehlikeli bir siyasal 

serüvendir. Ülkemiz - Ulusumuz çok ağır bedeller ödemektedir. Kilis'te kıçı kırık IŞİD tarafından atılan 

Rus yapımı Katyuşa roketleriyle öldürülen 21 insanın hesabı RTE-AKP'nin boynundadır! Siyasal 

sorumluluk, hukuksal açıdan en ağır sorumluluk türlerindendir ve er ya da geç sorumlu siyasiler 

halka hesap verirler, Türkiye'de de vereceklerdir. AKP - RTE'yi zihinsel olarak kuşatan da bu korkudur.  

 Dini acımaszı ve ölçüsüz biçimde alet ederek totaliter - baskıcı dinci - faşist bir rejim kurarak  

ölene dek iktidarda kalmak dışında bir seçeneğin kalmadığını çok net olarak görüyorlar.  

Kılıçlar çekilmiştir ve dönüş gözükmemektedir.  

Ancak Türkiye; Devlet geleneği, kurumsal yapısı, demokratik birikimiyle… bu belayı da defetmeyi 

mutlaka başaracaktır.. 

Sevgi ve saygı ile. 

10 Mayıs 2016, Ankara 


