“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ” HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ..
{22.4.12’de Ankara’da Yapılan Milli Anayasa Forumu / Keçiören panelinde sunumumuz temellidir.1}

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
ADD Bilim-Danışma Kurulu Yazmanı
Ankara Üniv. Tıp Fak., www.ahmetsaltik.net
Anayasalar, klasik olarak “Toplumsal Sözleşme” (J.J. Rousseau) biçiminde tanımlanır. Sözleşmede
tarafların özgür istençle yer almaları vazgeçilmezdir. Tersi durumda sözleşme yok hükmündedir.
Anayasa “yapılırken” taraflar kimlerdir? Devlet ve toplumdur.
Tarafların temsilcileri kimlerdir? Devleti Hükümetin, halkı da TBMM’nin temsil ettiği söylenir.
Ancak AKP Hükümetinin, günümüzde TBMM üzerinde belirgin bir denetimi, yönlendirmesi açıktır.
Yürürlükteki Anayasanın temel aldığı “Güçler Ayrılığı” (Platon) ilkesi ayaklar altındadır.
Öte yandan halkımızın TBMM’de adil temsili de söz konusu değildir.
Geçerli oyların % 49’unu2 alan iktidar partisi AKP, Meclis’te 327 / 550 = % 60 temsil ağırlıklıdır.
Bu sayısal tablo ile AKP hiçbir uzlaşmaya girmeden, halkoylaması ile dilediği gibi düzenleme
yapabilecek durumdadır. Çankaya’daki zatın da hiçbir beklenmeyen davranışı söz konusu değildir;
hatta “birkaç saat içinde” yasaları Resmi Gazeteye yayımlanmaya yollayarak rekorlar kırmakta
ve göz doldurmaktadır.
Bırakalım yeni Anayasa yapmayı, değişiklik için bile asgari demokratik meşru zemin asla yoktur!
Basın susturulmuş, öncü aydınlar ve askerler pervasızca gözaltına alınmıştır, alınmaktadır ..
Beş yılı da aşan kabulü olanaksız tutukluluk süresi peşin cezaya, insanlık suçuna dönüştürülmüştür.
Bu yurtsever insanlarımız, “rehin, tutsak” alınmış, adeta canlı kalkan olarak tutulmaktadırlar.
İkiyüzlü Batı, AB, insan hakları savunucuları, örgütleri.. bunca insan hakları çiğnemine seyircidir.
AKP iktidarının Türkiye’yi içine sürüklediği faşist iklim; özgürce, demokratik ortamda bir anayasa
değişikliği yapılmasına asla ve asla elverişli değildir.
Nitekim geçtiğimiz hafta RT Erdoğan yurtdışında iken bir yardımcısı “Başkanlık” sistemini gündeme
taşımıştır. Kurgu gereği, Başbakan da dışarılardan bu seslendiricisine destek vermiştir..
Artık başkanlık mı olur, yarı başkanlık mı.. Parlamento nasıl takdir edecekse, Erdoğan’ın bir itirazı
olmayacaktır.. Tek adam kendinden öyle emindir ki, TBMM’ye 2 seçenek sunmakta/dayatmaktadır:
Başkanlık, olmadı yarı başkanlık.. Peki, yürürlükteki Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’na tanıdığı
olağanüstü yetkiler ne olacaktır? Dokunulmadan, hatta Hazreti3 Erdoğan’ı “Cumhurpadişah”
kılacak biçimde genişletilecek midir?
1

Katılımcılar : Yöneten Av. Şakir Keçeli, Dr. M. Ali Edipoğlu, CHP Hatay Milletvekili, Em. Tümg. Osman Özbek,
İP Gn. Skr. Osman Yılmaz ve biz.
2
Seçime katılım yaklaşık %80 olduğuna göre, .50 x .80 = .40.. Tüm seçmenlerin % 40’nın oyu ile TBMM’de %60
temsil olanağı elde etmek, herhalde alaturka demokrasimizin dünyaya örnek “halleri” dir..
3
Arapça “Sayın” anlamında kullanıyoruz..
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Şimdiki içeriğiyle bile 1982 Anayasası’nın Cumhurbaşkanı yetkilerinin “Cumhurbaşkanı Erdoğan”a
geçtiğini düşünebiliyor musunuz ?? 2014’te seçimle devletin tepesine, 1 dönem daha ve 2024’e
dek RT Erdoğan ülkenin tek egemeni..
Cumhurbaşkanı’nın Görev ve yetkileri

:

MADDE 104. – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini
temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı
yetkiler şunlardır :
a) Yasama ile ilgili olanlar :
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını
yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, Kanunları yayımlamak,
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya
belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa
Mahkemesinde iptal davası açmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar :
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında
toplantıya çağırmak,
Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı
devlet temsilcilerini kabul etmek, Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
Genelkurmay Başkanını atamak,
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak, Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun
hükmünde kararname çıkarmak, Kararnameleri imzalamak,
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
Üniversite rektörlerini seçmek,
c) Yargı ile ilgili olanlar
:
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri
yerine getirir ve yetkileri kullanır.
E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali
:
MADDE 105. – Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek
olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca
imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.
Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil,
yargı mercilerine başvurulamaz.
Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin
teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.
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Açığı : Hedef 2023!??…
Acaba bu söylemin arkaplanında, madalyonun öte yüzünde neler var?
Erdoğan’ın eski söylemlerinde çooook açık değil mi bu sorunun yanıtı ?? Örn. demokrasi tramvayı..
Bu asimetrik küresel oyuna gelinmemelidir.
Partiler Arası Uzlaşma Komisyonu’na eşit üye verilmesi aldatıcıdır. Bu Komisyon’da oybirliği
yöntemi getirilmesi tuzaktır. Anayasa değişiklikleri kapsamı bakımından bir sınırlama yoktur.
Dolayısıyla Komisyon’da uzlaşılamayan konular, asıl Komisyon olan Anayasa Komisyonu’nda,
AKP’li üyelerin oylarıyla dikte edilebilecektir. Dahası, hükümetin Genel Kurul’da ezici bir çoğunluğu
olduğundan, bu aşamada da son söz pratik olarak AKP’nindir. 330 oy, halkoylamasına sunulmak
koşuluyla Anayasayı değiştirmeye yetmektedir.
Kaldı ki, “4+4+4” parçalı müfredfat / temel eğitimin parçalanması yasa teklifi ilgili TBMM
Komisyonunda görüşülürken, AKP’lilerin nasıl tek merkezden yönlendirildikleri ve kendileri gibi
halkın seçtiği CHP milletvekillerine nasıl açık şiddet uyguladıkları belleklerdedir ve hiç ama hiç
akıldan çıkarılmamalıdır.
Federasyon, yerel özerklik, vatandaşlık tanımı konularında BDP vd. ile pazarlık temelli açık / örtük
işbirliği yapılabilecektir. Nitekim BDP bu bağlamda demeçler vermektedir.
Bu durumda 367 eşiği geçilebilir (Anayasa md. 175) ve halk oylamasına bile gidilmeksizin Anayasa,
dış merkezlerin de istediği ve hatta dayattığı yönde, kritik biçimde değiştirilebilir.
Ülkenin yazgısı asla tehlikeye atılamaz..

“Bir ulusun siyasi kaderinde makam sahibi olabilmek için
onun ihtiyacını görmede ve onun gücünü takdirde
ehliyet sahibi olmak birinci şarttır.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Bu bağlamda muhalefet partilerinin Uzlaşma Komisyonu’na üye vermeleri, demokratik ve
hukuksal meşruiyeti olmayan Anayasa değişikliği sürecini meşrulaştırmaktan başka hiçbir işe
yaramayacaktır. AKP’ni sözcüleri, sistematik olarak değişik düzeylerde B, C.. planları olduğunu
açık seçik duyurmakta, dahası tebliğ etmektedirler..
1982 Anayasası 17 kez değişiklik geçirmiş ve neredeyse 2/3’ü değiştirilmiştir.
ABD Anayasası 1787 tarihlidir ve yalnızca 7 (yedi!) maddedir. 225 yaşındaki bu çekirdek
metne zaman içinde eklemeler “ammendments” yapılmaktadır. Net bir ideolojisi vardır ve
başlangıçta askeri bir anayasadır. Hani bizde “sivil” olsun, “ideolojisiz olsun”.. diyorlar ya!
İngiltere’ye karşı özgürlük savaşı veren 13 koloninin (ABD bayrağındaki beyaz ve mavi
renkler) başındaki General George Washington’un damgasını taşımaktadır. ABD başkenti
de aynen, kurtarıcı-kurucu generalin adını taşımaktadır. Maazallah, ya Ankara’nın adı
ATATÜRK ya da Mustafa Kemal olsaydı, ABD’dekine benzer biçimde ???
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Dolayısıyla, “Darbe Anayasası” polemiğine hiç yer yoktur.
Kaldı ki, asıl anayasal darbe, 12 Eylül 2010 halkoylaması ile yapılmış, 26 madde değiştirilerek
yargı bağımsızlığı yok edilmiş ve 3 ana erkten biri olan yargı, büyük ölçüde siyasal iktidarın
yönlendirmesine açılmıştır.
Öte yandan İktidarın başı, geçen yıl değiştirilen 26 maddeye “dokundurtmayacağını”
belirtmektedir. Elde 1’dir.
İktidarın niyeti bellidir; AB-ABD’ye verilen sözler, açık-gizli anlaşmalar doğrultusunda (Oslo
görüşmeleri ve PKK ile %95 uyum!?) ülkemizin tekil (üniter) yapısı federasyona dönüştürülerek
Başkanlık / Yarı Başkanlık rejimine geçilmesi, yurttaşlık tanımının değiştirilmesi, ilk 3 maddenin
yeniden düzenlenmesi ile de Cumhuriyet’imizin değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek
temel niteliklerinin dokunulmazlığının kaldırılması..
AB Parlamentosu’nun kezlerce dayattığı üzere Atatürk’süz, SEVR’e açık bir anayasa yapılması (!)..
AKP’nin başlıca görevlerdir.
Batı’nın AKP-BDP’ye havucu ise Anadolu Federe İslam Devletidir.
Bu topludurumda (konjonktür) üstad Bahçeli’nin, sonunda dek masada kalma vaadi ise,
evlere şenlik bir ortaoyunu senaryosuna hazır malzemedir..
Bu durumda girişimin “yeni anayasa” değil, “anayasa değişikliği” olacağı da netleşmiştir.
Ayrıca, Anayasa’nın 175. maddesinin kendilerine tümüyle yeni bir anayasa yapma olanağı
tanımadığının da açık /örtülü ayırdındadırlar.
Yeni anayasa yapılması “asli kurucu iktidar” gücü ve meşruiyeti gerektirmektedir.
Bu açık, yalın ve kesin hukuksal zorunluk karşısında herhangi bir ödün verilmesi düşünülemez.
Kaldı ki, yukarıda da belirtildiği üzere AKP zaten 12 Eylül 2010 değişikliklerine “Dokundurtmam!”
demektedir. Şimdilik, toptancı bir girişimle “yeni bir anayasa” yapılması gündemde değildir.
A Planı, bize göre, AKP ile masaya oturmamaktı. Bu taktik hata yapılmıştır.
Ancak yine de, dokunulmaz ilk 4 madde, bölünme riski doğuracak maddeler, yerel özerklik,
federasyon, başkanlık rejimi, tek resmi dil, dahası, şu tanrının lütfuna bakınız ki “dil sürçmesi”
“TEK DİN!”vatandaşlık tanımı, laiklik, Devrim Yasaları gibi maddeler gündeme getirildiğinde,
muhalefet partilerinin masadan kalkması zorunludur. Fakat bunlar yapılmayacaksa, geri kalan da
AKP için asla “doyurucu” olmayacaktır. Dolayısıyla muhalefetin, sözde Uzlaşma Komisyonu’na
katılmasının hiçbir tutarlı yanı bulunmamaktadır.
Yine de yukarıda sayılan, Atatürk Türkiye’sinin sonu anlamına gelebilecek içeriklerin dayatılması
durumunda muhalefetin gecikmeksizin durumu kamuoyu ile paylaşarak görüşmelerden derhal
tümüyle çekilmesi ve halkımızla birlikte meşru direnme hattı örmesi kaçınılmaz olacaktır.
AKP’nin kimi “oltalama” tuzaklarına kesinkes düşülmemelidir. Sıkı durulması durumunda,
asıl örtük niyetini gerçekleştiremeyeceğini gören iktidar partisinin yüz geri çekilmesi bile olasıdır!
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B planı bağlamında, büyük iyi niyetle (açıkçası ham hayalcilikle!) 1982 Anayasası’nda 12 Eylül’ün
izlerini silme ve daha çağdaş bir içerik yaratma olanağı yakalanabilirse -ki bunun ilk koşulu,
12 Eylül 2010 değişikliği ile yok edilen yargı bağımsızlığı başta olmak üzere yitirilenlerin
geri alınmasıdır- kimi temel önermelerde bulunulabilir.
Örn. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “akla ve bilime dayalı” bir devlet olarak da tanımlanarak
yeni bir nitem (sıfat) daha kazandırılabilir. Dahası; Yasama, Yürütme, Yargı’ya ek olarak 4. bir erk
olarak “Bilimsel akılcılık” gündeme getirilebilir. Anımsayalım, Büyük Atatürk bize tinsel (manevi)
kalıt (miras) olarak akıl ve bilimi bırakmıştı.
Ayrıca tüm yurttaşlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak sosyal, ekonomik, kültürel
hakları güvenceleme gündeme getirilebilir.
Somut örnek vermek gerekirse;
Sağlık-sosyal güvenlik-eğitim hizmetleri herkese hak, Devlete yüküm olarak tanımlanabilir..
ve Sağlık Bakanlığı bütçesinin merkezi yönetim bütçesinin 1/10’undan az olamayacağı
kurallaştırılabilir (DSÖ önerisi bu yöndedir).
Bir kez daha : AKP iktidarının “Hedef 2023” sloganının içeriği nedir, çok dikkatle sorgulanmalıdır…
TBMM’de bu konuda Başbakana soru önergesi verilerek, “bağlayıcı” açıklama istenmelidir.
Türkiye’nin yakıcı ve son derece kritik, potansiyel tehlike ve tehditler içeren bir gündemi vardır.
Ekonomik bunalım; ulusal gelirin %10’unu aşan çok tehlikeli cari açık, süreğen ve yüksek oranlı
işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı uçurumu, derin bölgesel kalkınma ayrımları, dış destekli-kışkırtmalı
ayrılıkçı Kürt isyan hareketi, 23 Ekim 2011’den bu yana Van depremi sorunu..
AKP 2002 Kasım’ında hükümet olduğunda cari açık 0,6 milyar $ idi; 2012 başında 133 katına
ulaşarak 80 milyar Dolar’ı bulmuştur.
Toplam borçlar 221 milyar $ iken 700 milyar $’a dayanmıştır (Standard & Poors geçen yıl 729 Bn$
olarak web sitesinden sessizce duyurmuştu). Bir düzelme olmayıp durum daha da kötüleşince,
keçen hafta Türkiye’nin kredibilite notunu düşürmüştü.. Recep bey verdi veriştirdi..
Tek ve en doğru O idi çünkü.. Karşıt olan herkes ama herkes yanlışta idi..
35 yılık bir hekim olarak söyleyelim ki; ruh sağlığı adına alarm verici bir tablodur önümüzdeki..
Dış politikada emperyalizme uyduluk, taşeronluk, maşalık yapılarak, Ülkemiz, kadim komşularıyla
(kardeş Suriye ile bile!) savaşa sürüklenmektedir. Irak’taki vahşete doğrudan alet oluşumuzun
utancı orta yerde iken.. Yüzbinlerce Irak’lı Müslüman kadının ırzına geçen “kahraman” (!)
ABD askerleri için, Erdoğan’ın başarı duası Wall Street Journal’de yer alabilmiştir ey insanlık!..
Tarihte sayısız örneği vardır; iç sorunlarla baş edemeyen iktidarlar gündem oyunlarına
başvurmakta (yapay Dersim tartışmaları gibi!), faşizme kaymakta hatta ülkeyi savaşa
sürüklemektedirler. AKP de benzer durumdadır iktidarının 10. yılında. Öte yandan AB ve ABD
eski gücünde değildir, ciddi sorunlarla boğuşmaktadırlar. Bu durumları bizim için hem lehte
hem de aleyhte sonuçlar doğurabilir.
www.ahmetsaltik.net Prof. Dr. Ahmet Saltık, Ankara Üniv. Tıp Fak.

Sayfa 5

AKP’yi sürgit kullanma olanakları ve güçleri kalmamıştır. Duvara dayanılmıştır.
Sıra yaşamsal ödünlere gelmiştir. Bunlar da sözde Anayasa değişiklikleri ile kotarılmak
istenmektedir. Emperyalizmin leş yiyicilerinin önüne atılan son vahim “KA-Pİ-TÜ-LAS-YON”,
30 hektara dek vatan topraklarının yabancılara satılabilmesi ve 2B arazilerinin satışa çıkarılmasıdır!
BOP eşbaşkanı sadakat ve vefa borcunu eda edecek, Ortadoğu’da-Kuzey Afrika’da sınırları
değişerek küçülen ülkelerden biri de Türkiye olacaktır. Vahdettin de kuşatılmış sarayında
“kukla padişah” kalmaya fitti.. İngiliz Sevenler Derneği kurucusu, üyesi idi.. Yurtseverlere “idam”
fermanı çıkarıyordu, başta Mustafa Kemal Paşa’ya.. ve sahnede gene “Dürrizade” nam
sözde din adamları Halife hazretlerine sözde İslam adına fetva yazıyorlardı..

İşte tarihten ders almayanlar için tarihin acı, bağışlamaz yinelemesi.. (tekerrürü..)
Çırılçıplak söyleyelim : Vatan ve ulus bölücülüğü misyonu yerine getirilecektir.
Ödülü (!), önce federe, sonra parçalanmış bir avuç İSLAM DEVLETİ olacaktır.

Ne yapılmalı

??

Bu vahşi ve vahim konjonktür çok iyi değerlendirilerek, içeride yükselen halk muhalefeti
akıllıca örülmeli ve
AKP hükümeti istifaya zorlanmalıdır.
Anayasa değiştirilecekse; ilk 4 madde, devrim yasaları (174. md.), laiklik (24. md.) ve vatandaşlık
tanımı (Anayasa md. 66 : Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.) gibi
Cumhuriyet’in vazgeçilmez temel niteliklerine dokunmamak koşuluyla bir anayasa yapmak üzere
kamuoyundan yetki istenerek bu amaçla seçime gidilebilir ve temsil adaletine dayalı olarak
(seçim barajı, siyasal partilerde iç demokrasi..) oluşturulacak yeni TBMM bunu yapabilir.
AKP içtenlikli ise önce bu demokratikleşme adımlarını atmalıdır.. Ana ilkeler şöyle özetlenebilir :





Bağımsız ve güçlü devlet,
Etkin hükümet,
Hukukun üstünlüğü ve hızlı adalet,
Örgütlü halk,






Özgür ve eşit yurttaş,
Aydınlanmış ve çağdaş toplum,
Planlı ve halkçı ekonomi,
Bölgelerarası denge,
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 Çalışan ve üreten Türkiye!
 Ama Türkiye 2023’e varmadan bitirilip teslim alınmak istenmektedir..
Etnik ve inanç temelli ayrışma-çatışma toplumda tohumlanmaktadır ve fay hatları kritik düzeyde
derinleşmiştir. Türkiye hızla bir derlenme-toparlanma-rehabilitasyon sürecine girmek zorundadır.
Bu bağlamda tüm ulusalcı güçlerin bir büyük siyasal koalisyonu zorunludur.
Ülke ve ulus bütünlüğünü, iç ve dış barışı korumak en ivedi gündemdir. Bunun dışında,
Anayasa değişikliği / yeni anayasa yapımı, Türkiye’yi bilerek oyalamaktan başka bir işlev görmez.

Sonuç

:

Anayasa değişikliği /yapımı güncel sorun değil, net bir gündem oyunudur.
Bu çok tehlikeli gidiş, AKP’nin ateşle dansı halkımıza yaygın olarak açıklıkla anlatılmalı ve
bir ulusal muhalefet, ulusal güç birliği hareketi yükseltilmelidir.
Yakıcı ve acil olan gündem ve gereksinim budur, gerisi sanaldır, gaflet ve dalalettir; hatta ihanettir..
Milli Anayasa Forumu :

Emek Düşmanı, Bölücü ve Gerici Anayasaya Hayır !
İVEDİ GÜNDEM

:

Silivri ve öbür hapishanelerde yatan ve tutukluluk süreleri 4 yılı aşan insanlarımızdan birkaçının
durumu tıbbi olarak kritik eşiğe ulaşmıştır : Levent Ersöz bunların başındadır. Ergin Saygun da
kritik yaşam koşullarındadır ve cezaevinde tutulması, “taammüden adam öldürme” eylemine
denktir. Fatih Hilmioğlu (ağır ve ilerleyici karaciğer yetmezliği), Mehmet Haberal (öldürücü aritmi),
Çetin Doğan (koroner yetmezlik, diyabet, hipertansiyon).. sorunları ile boğuşmaktadırlar.

Alarm veriyoruz : Her an ölebilirler!.. Tarihsel, ahlaki, vicdani, hukuksal sorumluluk kimin?
Lütfen bu insanları hiç olmazsa tutuksuz yargılayalım.. Kaçmayacakları kesin, elektronik kelepçe
örneğin! Toplanmadık kanıt mı kaldı hala? Yılardır ne yapılıyor peki? Kasten mi tutuluyorlar yoksa?
Democritus (M.Ö. 460-370 ), "Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan mutsuzdur." demişti.
Adaletsizliği bilerek sürdürenlerin hatta yakınlarının, çocuklarının bile ruh ve beden sağlığı
bu gün değilse bile gelecekte tehlikede; bir hekim olarak uyaralım.. Mazlumun ahı yerde kalır mı?
Oluşması kaçınılmaz “psikolojik apseleriyle” nasıl başedecekler? İlahi adalet hiç seker mi ki??
Ulus, bu lanetli çemberi kıracak, hesabını da soracaktır hiç kuşkusuz; kimsenin endişesi olmasın..
Büyük Atatürk’ün mazlum anti-emperyalist Türkiye’si; sonsuza dek onurlu, başı dik, gönençli
yaşayacaktır; Kadim Anadolu’nun kutlu tarihi -son çözümlemede- tam da böyle kurgulanmıştır
çünkü.. Herkes tarafından böylece bilinmesinde çooook ama çooook büyük yarar vardır.

Bu yazı, tüm annelere, özellikle de mazlumların annelerine naçiz bir armağanımızdır..
Saygı ile kamuoyunun bilgisine sunarız. 14.5.12, Ankara
Prof. Dr. Ahmet SALTIK, www.ahmetsaltik.net
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ADD Bilim-Danışma Kurulu Yazmanı
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