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YENİ ANAYASA’da TÜRK KİMLİĞİ OLMAYACAKSA  
BU ANAYASA KİMİN ANAYASASI OLACAK?? 
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     Yönlendirilen Türkiye gündeminin arkasından yetişilir gibi değil. 

Bir yandan dış politikada Türkiye ağır sorunlar sarmalında, sıfır dostu kalmış;  

bir yandan da içeride Anayasa – Başkanlık gündemine “zoraki nikahlanmış” gibi.. 

     Aklımıza Tanzimat Dönemi yazarlarından Ahmet Vefik Paşa’nın ünlü Fransız yazar Molieré’den 

uyarlaması sayılabilecek “Zoraki Nikah” ı geliyor.. O dönemler en çok dış ilişki Fransa ile. 

     Ülkenin temel ve yakıcı sorunları adeta halka unutturulmak istenircesine toplumsal gündem 

mühendisliği yapılmakta. Yandaş basın, uydurma kamuoyu yoklamaları ile daha şimdiden 

olası bir Başkanlık halkoylaması için “yığınları” koşullandırmaya girişti.. Başkanlığa rekor destek 

varmış! Üstelik her geçen gün artıyormuş, hiç bu denli yüksek oran şimdiye dek çıkmamışmış.. 

İnsanların ahlakı bozulunca din – iman – peygamber- Allah kaygısı ve saygısı da kalmıyor. 

     Örneğin kutsal topraklara Umre’ye gidiyorsunuz ama otel odasında Viagra ve enerji içeceği ile 

fahişe (erkek? kadın?) ile birlikte iken ölüyorsunuz!.  Ayrıntılar sansürlü, öğrenemiyoruz.. 

(Dr. AS: aşırı yüklenmeye bağlı kalp yetmezliği olmalı! Keşke otopsi yapılıp rapor açıklansaydı!) 

Gene de ülkenizde cenazeniz büyük ilgi görebiliyor!? 

     Gerçek dışı her şeyi, küçük bile olsa birtakım dünya çıkarları adına yapmaya başlıyorsunuz. 

Bir süre sonra yaptıklarınızı kanıksıyor ve giderek kendiniz de inanmaya başlıyorsunuz. 

İşte orası, başkalaşıp – yozlaşıp insanlıktan çıktığınız yer; metamorfoz! Dahası, yalan – yanlış 

yapageldiklerinizi üstelik fanatik biçimde savunarak içselleştiriyorsunuz. İşte orası kozanız, 

bir kez daha söyleyelim; ipin koptuğu, insanlıktan çıkıp “insansılaşılan”, “Quacy modo”laşılan yer..  

     Bir başka anlatımla yaşamın gerçekliğinden kopulan,  

Tıptaki karşılığı isle “şizofreniform” durumlar ya da kişilik kategorisine giriliyor. 

     Ne yazık ki tarihte ve sosyal psikiyatride – sosyal psikolojide toplumsal ölçekte örnekler çok. 

En tipiklerinden biri Alman toplumunun Hitler’in ardından adeta afsunlanarak sürüklenişi;  

Alman sosyal şizofrenisi! 

     Biz namuslu aydınlar, an geliyor, çaresizleşleştiriliyoruz.. Sesimiz kitlelere ulaş(a)mıyor..  

Sistem bunu etkili biçimde bilerek engelliyor.. Toplum adeta “de-kapite kurbağa” (başı kesilmiş) 

benzeri spinal (omurilik) refleksleri ile can telaşına düşürülüp teslim alınıyor. Göstermelikleşen 

halkoylamalarında politik-şizofrenik milyonlar egemen koşullandırma doğrultusunda oy kullanıyor. 

Adı da referandum, doğrudan halk oylaması ve HALKIN DOĞRUDAN SEÇTİĞİ BAŞKAN.. oluyor..  

     Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bile erişemediği iltifat (!) 

 

***** 

     Hal ve durum budur.. 

CHP ve MHP bu büyük oyuna alet olmamalıdır; derhal masadan kalkmalıdır. 

AKP ve HDP’nin maskeleri bir kez daha böylelikle düşürülebilir. Örneğin yasa, tüzük ve hatta 
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yönetmeliklerde yapılacak bir tarama ile ülkemizin büyük ölçüde demokratikleştirilmesi olanaklıdır. 

 

- Siyasal Partiler yasasından başlar, yönetimlerini demokratikleştirir, parti başkanlarını 

milletvekillerini belirleyen tek kişi olmaktan çıkarırsınız.. 

- Seçim Yasasını değiştirir, % 10 gibi muazzam yüksek barajı kaldırarak temsilde adaleti sağlarsınız. 

- Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası’nda yer alan demokrasiye uyarsız hükümleri ayıklarsınız. 

- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’nı Anayasa’nın 34. maddesine uyarlı kılarsınız. 

- YÖK yasasını düzenler Üniversite özerkliğini tanıyabilirsiniz. 

- Ceza Muhakemeleri Yasası’nda aksayan yanları giderirsiniz. 

- Ceza yasasında gerekli düzenlemeleri yapar, örneği 299. maddeyi kaldırarak Cumhurbaşkanı’na 

hakaret diye anlamsız ve AİHS’ne aykırı bir düzenlemeyi kaldırırsınız. 

- Yakalama, Gözaltına Alma Yönetmeliğini demokratikleştirirsiniz. 

- Adli Tıp Kurumunu Özerkleştirebilirsiniz.. 

- Cezaevlerinde tutuklu – hükümlülerin durumunu düzenleyen Tüzüğü insancıllaştırabilirsiniz. 

- AİHM’nin kezlerce mahkum ettiği zorunlu din derslerinin içeriğini bilimselleştirebilirsiniz. 

….. 

 

     Bu amaçla sistematik bir tarama yapılabilir. Hukuk Fakülteleri ve Barolar Birliğinden teknik - 

hukuksal destek sağlanır.. Bir takvim yapar ve çalışırsınız.. 6 ay sonra duruma bakarız.  

Anayasal düzlemde yapılması gereken değişiklikler varsa, ülkemizin kuruluş felsefesini ve  

bölgede yüz yüze bulunduğu kritik tehditleri asla akıldan çıkarmadan onları da yaparsınız. 

 

***** 

     Ülkenin acil iç ve dış sorunlarına eğilmek gerekir. Bir seferberlikle bu sorunlara odaklanmalıyız. 

Örnek olarak Ülkemiz iç ve dış savaş eşiğindedir. Coğrafyası ateş çemberidir, emperyalistler 

güdümlü taşeron – uydu dış politika bu konjonktüre Türkiye’yi sürüklemiş, tek dostu olan  

komşu ülke kalmamıştır. Ülkemiz uluslararası teröre, suça bulaşma ile suçlanmaktadır! Bu ciddi  

ve ağır bir suçlama olup, sorumlu yöneticiler kendilerini Uluslararası Ceza Mahkemesinde 

bulabilirler; her ne denli halen bu statüye Türkiye henüz taraf değilse de! Türkiye BM tarafından 

“haydut devlet” ilan edilebilir ve çok yönlü ağır yaptırımlara uğrayabilir, ulusal gururumuz kırılır! 

     İçeride ÜRETİMSİZLİK – İŞSİZLİK – YAŞAM PAHALILIĞI – YOKSULLUK – GELİR DAĞILIMINDA AĞIR 

BOZULMA ve ULUSAL GELİRDE GEÇEN YILA GÖRE YÜZ MİLYAR DOLARI AŞAN AZALMA – SAĞLIK 

SORUNLARI ve DEV SGK AÇIKLARI – AŞIRI DOĞURGANLIK – DEMOKRASİNİN BOĞULMASI ve 

GAZETECİLERİN HAPSE ATILMASI – BİLİM SANAT VE KÜLTÜR YAŞAMIDA KISIRLIK – EĞİTİMDE 

DİNCİLEŞTİRME VE YOZLAŞMA – KONUT SORUNU ve TOKİ TALANI – KÖYLERİN / KIRSALIN  

YOK EDİLİŞİ… 

     Bütün hızıyla AKP – RTE eliyle sür – dü – rül – mek – te -dir! 

     Topluma deli gömleği giydirilmiştir. Kitleler mankurtlaştırılmak istenmektedir. Ceza yasasında 

gerçekte olmayan, AİHS gereği zımnen ilga (yürürlükten kalkmış) 299. madde zulmü yüzünden  

17 yaşında çocuklar hapistedir… Hangi birini sayalım?? AKP olumsuzlukları bitecek gibi değil!! 
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     Sonuç olarak; yine tarihten biliyoruz ki, böylesi tablolarda halk ancak acı sonucu yaşayarak 

akıllanabiliyor. Öncesi uyarılar sınırlı ve etkisiz kalıyor. Deneme – yanılma süreci ne yazık ki. 

Türkiye de sanırız ve korkarız ki o eşiğe sürüklendi hatta aştı. AKP – RTE ve yandaşları,  

muazzam bir enerji yüklüyorlar bu takıntılı politikalarına.. 

     Elden geleni sürdüreceğiz elbet.. AKP – RTE’nin çoook ciddi fay hatları da var kuşkusuz. 

Bu fay hatları AKP – RTE’yi “Yeni anayasa – Başkanlık” hedefine adeta kilitliyor. 

Tek ve biricik kurtuluşlarını yalnız ve yalnız onda görüyorlar. Ok yaydan çıkmış.. 

Türkiye, 1930’ların Almanya’sında yaşanan tipik trajediye sürükleniyor koşar adım.. 

Fazlası var : Salt politik bir ideoloji olan Faşizme de değil; Dinci faşizme! 

Üstelik Batı, Almanya’yı önce durdurdu, sona ıslah – terbiye edip hızla ayağa kaldırdı; 

Türkiye Ortadoğu’da 2. bir ilkel – rezil, koyu dinci Suudi rejimine dönüşmüş, umurlarında mı?  

Tepe tepe kullanmaya devam ederler.. ABD’nin Suudi Arabistan’ı sadık uydusu yaptığı gibi.. 

     Korkarız ki bu gidişin bedeli; Ülkemize, talihsiz – lanetli oyunun aktörleri başta olmak üzere 

çok ama çok ağır olacak.. 

     Herkesi bir kez daha düşünmeye ve uçurumun eşiğinden geri dönmeye çağırıyoruz. 

En başta CHP ve MHP’yi! Bir kez daha, bir kez daha.. Kalkın masadan, duyuyor musunuz?? 

Önce yasalarda yapılacak değişikliklerden başlayalım; iktidarın olmayan içtenliğini görelim.. 

Sevgi ve saygı ile. 

08 Ocak 2016, Ankara 

 
 


