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Anasını Yargılayan Mahkeme

 Anayasa mahkemesi bir kere daha milletin hakkını ve geleceğini gasbetti.

 Adeta kendisinin varlığının sebebi olan ve üstünde bulunan meclisi ve milleti kale almayan 11
kişi tarafından…

 Suçsuz,haksız,kanunsuz bir şekilde kendisine verilmeyen,biz milletin vermediği hakkı zorla
gasbetmiştir.

 Ne tezattır ki,daha kanunlaşmamış,millete sunulacak bir teklifi,millete güvenmeyerek olmuş gibi
değerlendirerek haddini ve sınırını aşmıştır.

 Milletin boynuna vurulan bir asırdan fazla devam eden tasma ve boyunduruğun devamına karar
verilmiştir.

 Milletin hızla gelişmesi görülmemiş,gelişen hızlı büyümenin önünde durulamayacağı  anlaşılıp
sadece ipin ucunu yavaş yavaş bırakarak milletin mahkumiyeti sürdürülmüştür..ipin ucu elinde
olanlarca…

 Meclisin duvarında süs olarak asılı bulunan;’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.’sözünün
yalan ve aldatmaca olduğu bir kere daha Anayasa Mahkemesi tarafından tescillenmiştir.

 Zira aç olan canavara karşı merhamet ve sevgi göstermek onun iştahını açar ve döner dişinin
kirasını ister,hakikatınca;Anayasa mahkemesi daha önce yaptığı ve karşılığını görmediği diş
kirasını istemektedir.

 Anlatılır ya;bir köye su vermeyen deve ile anlaşma yapan köylüler,suya karşılık her gün bir
kişiyi,bir rivayete göre bir inek deveye yem olarak verecekler.Keloğlan olaya el atar ve bir
şehzadenin yardımı ve babasının duasıyla büyü bozulur,devi devre dışı bırakırlar.[1] Hikaye
uzun…

 Bu Şehzedeliği yapacak olan meclisdir,bizler ise onun arkasında dua edecek olan Şeyzadenin
dua eden ve büyüyü bozan babası mesabesindeyiz.

 Bu duruma meclis,cumhurbaşkanı,insan hakları mahkemesi süratle el atmalı,bu hükmü yok
saymalı veya referanduma gitmeden önce tekrar ekler yaparak referanduma gitmelidir.

 Ben dilekçemi en yüksek mahkemeye yazıyorum.11 kişiyi en yüksek mahkemeye –eğer anlar
ve vicdanları onaylarsa ki mutlaka son nefese kadar bunun acısını hissedeceklerdir- şikayet
dilekçemi sunuyorum.Sizlerinde bu dilekçeye katılımınız büyük bir etki oluşturup tesirini en kısa
zamanda gösterecektir..inşaallah.
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 Mahkemenin;on binlerce ihsas-ı rey-de bulunan anayasa mahkemesi üyesinin katılımını
engellemek için bir çırpıda ve düşünmeden,değer vermeden red edişi gibi olmayacak,mutlaka
ve mutlaka cevab bulacaktır.

 Yoksa dev çok ineklere talib olacaktır..çokları ve çoklarının mallarını yeyip bitirecektir.

 Olumsuzlukları görünce hep rahmetli dedemi hatırlarım.Derdi ki;

 Evelden eşkıya dağdaydı,şimdi şehre indi.Hatta meclise de girdi.

 Ergenekon Terör Örgütü,sadece bir terör örgütü değil,aynı zamanda bir çok örgütlere
şemsiyelik yapıp,kendi çatısı altında toplayan teröristlerin başını da çekmekte ve
oluşturmaktadır.

 Bu ise varlığını şu anda ordunun içinde bulunan cunta ekibi ve hukuktaki hukuksuz
hukukçularla sürdürmektedir.

 Milletin gelecekteki haklarını etkileyen her bir hukuk skandalı,Ergenekon ürünüdür.Nitekim
Anayasa mahkemesi üyesi Fulya Kantarcıoğlu-nun ve Osman Paksüt-ün eşinin ses kaydı ve de
yüzlerce yazı [2] ve Ses [3] Kayıtları [4] bunu göstermektedir.

 Anayasa mahkemesi önceden de aldığı kararlarla göstermektedir ki,milletin haklarını
gözeten,savunan,güven veren bir mahkeme değildir.

Anayasa mahkemesi aldığı kararla siyasi bir mekanizma ve siyasi bir karar mercii olduğunu
göstermiştir.İşte anayasa mahkemesi üyeleri ve bunların kimler tarafından atanmış olması
sizlere de her halde bir şeyler düşündürüyor olmalıdır;

Başkan Haşim Kılıç: Turgut Özal tarafından 1990'da Sayıştay üyeliğinden üyeliğe seçildi.

Başkan Vekili Osman Paksüt: Üst düzey yöneticiler kontenjanından Sezer tarafından atandı.

Üye Sacit Adalı: Özal tarafından 'üst düzey yöneticiler ve avukatlar' kontenjanından seçildi.

Üye Fulya Kantarcıoğlu: Süleyman Demirel tarafından Danıştay kontenjanından seçildi.

Üye Ahmet Akyalçın: Sezer Yargıtay kontenjanından seçti.

Üye Mehmet Erten: Sezer tarafından Yargıtay'dan seçildi.

Üye Serdar Özgüldür: Sezer tarafından Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kontenjanından atandı.

Üye Abdullah Necmi Özler: Sezer tarafından Askeri Yargıtay üyeliğinden atandı.
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Üye Şevket Apalak: Sezer tarafından Danıştay'dan atandı.

Üye Serruh Kaleli: Sezer tarafından avukatlar kontenjanından atandı.

Üye Ayla Perktaş: Sezer tarafından Danıştay'dan atandı.

MEHMET ÖZÇELİK

08-07-2010

--------------------------------------------------------------------------------

[1] http://www.goncadergisi.com/konular.php?k=1193

[2] http://www.tesbitler.com/index.php?option=com_content&view=category&id=90&Itemid=82

[3] http://www.4shared.com/dir/22608484/8e9c2bfa/sharing.html

[4] http://www.4shared.com/dir/23387696/e4a46e69/sharing.html
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