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ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONUNUN DAĞILMASI ... 
 

 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net 

profsaltik@gmail.com 

 

 

MHP çok isabetli bir tavır koyarak “Bu TBMM yeni anayasa yapamaz” demiştir. 

CHP de çok doğru bir kararla Anayasa masasından kalkmıştır : 16 Şubat 2016.. 

 

AKP ve HDP baş başa bırakılmışlardır. 

 

Birbirine olmadık sözleri kullanan bu 2 parti, bunca gerilimi “dündü, siyaset gereği idi..”  

türünden bildik laflarla geçiştirebilirler mi? Kolay değil.. 

AKP açısından ne denli yerinde ve inandırıcı olur? 

AKP, salt HDP ile yeni Anayasa yapmaya kalkarsa kendi ayağına kurşun sıkmış olur. 

 

 Bay RTE’nin bitmeyen ve bitmeyecek olan patolojik düzeydeki politik ihtiraslarının 

kurbanı olacaktır AKP.. 

 

Eminiz AKP’nin siyaset duayenleri bu “yeni durum” u doğru okuyacak ve Bay RTE’ye  

 

“Üzgünüz ama hayalleriniz artık olanaksız..“ diyeceklerdir, demelidirler. 

 

Ömer Çelik, mezarlıkta ıslık çalmayı bırakacak ölçüde akıllıdır bildiğimiz kadarıyla.. 

Koca CHP’yi 35 gün “istikaşfi görüşmeler” ile oyalama becerisini (!) gösterebilmişti 

7 Haziran 2015 seçimi sonrasında. 

Bay RTE’ye ise çooooooooooooooooooook zor gelecek, biz de bütün dünya alem de biliyor ama;  

1 bardak değil, belki birkaç koca sürahi soğuk su içmek düşecek.. 

Eğer siyasetin kaygan zeminlerinde önümüzdeki günlerde tersine zig zaglar yaşanmazsa.. 

*** 

Türkiye için çooook hayırlı olmuştur. 

Gündemde yakıcı ve çoook ağır sorunlar vardır. 

Türkiye sıcak savaş eşiğine sürüklenmiştir Bay RTE ve AKP tarafından. 

TBMM’de ivedilikle bu sorun kapsamlı olarak görüşülmeli ve AKP – RTE’nin güdümlü ve serüvenci 

uydu dış politikası hızla durdurulmalıdır. Türkiye hiçbir komşusunun iç işlerine karışmamalı,  

hele hele komşu ülkelerde iç savaş kışkırtıcısı, darbe destekçisi vb. asla olmamalı,  

BM hukukuna ve uluslararası hukuka saygılı olmalıdır. 

Güneydoğu’da bölücü örgüte karşı yürütülen güvenlik operasyonları ve destekleyici / tamamlayıcı 

ekonomik – politik – sosyal – kültürel – mali – diplomatik.. önlemler bütünü salt AKP – RTE eliyle  

ve kararıyla değil; TBMM gözetiminde öbür partilerin de katılımıyla ülke sorunu ve  

ulusal politika olarak götürülmelidir. HDP net ve kesin olarak PKK ile ilişkilerini koparır,  
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bölücü – ayrılıkçı istemlerini bırakırsa, masada olmalıdır ve bu yararlı olur. 

 

Türkiye derhal, bu “ucube” yeni anayasa gündemi dayatması ikliminden sıyrılmalıdır. 

“Bir adamın” bitip tükenmeyen patolojik politik hırsları yüzünden 80 milyonluk bu büyük ülke ve 

masum halk, haddinden fazla bedel ödemiştir.. 

 

Artık “yeter, yeter, yeter”! 

 

Herkes Anayasal – yasal sınırlarını kesinkes bilmelidir. 

AKP – RTE gerçekten siyasal bağlamda olgunlaştı ise, edep ile geri çekilmeli ve ülkenin 

demokratikleştirilmesinde içtenlikliyse, anti-demokratik yasaları düzeltmek üzere  

muhalefetle ortak çalışarak politik matürasyonunu ve sorumluluğunu kanıtlamalıdır.. 

Birkaç ay sürmeden evrensel demokrasi ve insan haklarına uygun duruma getirilebilecek 

10-11 temel yasa aşağıdadır. Bağlı olarak alt mevzuatta da iyileştirmeler hemen ardından 

gelmelidir. Yönetmelikler, tüzükler, genelgeler, Bakanlar Kurulu Kararları… gibi.. 

1- Seçim yasasında temsilde adalet ve % 10 barajının kaldırılması 

2- YSK kararlarının yargısal denetimi 

3- Siyasal partiler yasasının demokratikleştirilmesi 

4- YÖK yasası 

5- İç güvenlik yasası, Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası 

6- Terörle mücadele yasası 

-7 Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası 

8- HSYK yasası ve YARGI BAĞIMSIZLIĞI, (Anayasa Mahkemesine üye seçimi, 

anayasa değişikliklerinin esastan incelenebilmesi  Anayasa değişikliği gerektirecek) 

9- Zorunlu din derslerini kaldırmak ve laiklik karşıtı öbür düzenlemeler, AİHM kararlarına uymak 

10- 4+4+4 yasası ve laik eğitim, kesintisiz 12 yıllık zorunlu eğitim.. 

Bunların ardından hala Anayasa değişiklikleri gerekiyorsa o da 4 parti tarafından değerlendirilir.  

İlk 4 maddeye doğrudan – dolaylı asla dokunulmayacak biçimde 24, 42, 66, 174.. gibi 

kritik maddeleri koruyarak sınırlı düzenlemeler yapılabilir. 

Sevgi ve saygı ile. 

17 Ocak 2016, Ankara 


