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OHAL KARARNAMELERİ İLE FİİLİ SİVİL DARBE  
 

Dr. Ahmet SALTIK 
www.ahmetsaltik.net 

profsaltik@gmail.com 

http://ahmetsaltik.net/2016/09/04/672-673-ve-674-sayili-yeni-khkler-ne-getiriyor/  

 

Türkiye'nin 20 Temmuz 2016'da başlatılan AKP - RTE güdümünde OHAL Kararnameleri ile 

DNA'sına dek -kökten- başkalaştırılması sürecine tanıklık ediyoruz. 667 ile başlandı ve 674 sayılı 

OHAL Kararnamesi 01.09.2016 günü RG'de yayımlandı. Önceki OHAL Kararnameleri için de 

irdelemeler yapmış ve web sitemizde yer vermiştik (Örn. http://ahmetsaltik.net/2016/08/19/670-

ve-671-sayili-khklerin-getirdikleri/). 

Bilinçle ve hızla algılanması gereken çok önemli ve ivedi noktalar var              : 

1. TBMM, OHAL rejimi ile ağır bir bunalımdan çıkmaya çabalayan Türkiye'de neden tatildedir?  

Derhal toplanması ve OHAL Kararnameleri'ni görüşmesi, asli Yasama yetkisini ve Yürütme 

üzerindeki yasama ile denetleme yetkisini kullanması zorunludur. Milletin Meclisi karar vermelidir 

gerçekten olağanüstü içerikleri olan bu düzenleme ve değişikliklere. Ayrıca TBMM'de görüşmeler 

sırasında söz konusu OHAL Kararnameleri'nin demokratik tartışma ile, muhalefetin katkıları ile 

olgunlaştırılması ve olası ağır hatalardan ayıklanması olanaklıdır. 

2. Türkiye resmen 28 kişilik (gerçekte salt RTE!) bir OLİGARŞİK OTORİTER - TOTALİTER yönetim 

altındadır hatta despotizme kaymıştır!  

Bu fiili durum, TBMM devre dışı bırakılarak sürdürülemez, Anayasa'nın özüne de sözüne de 

aykırıdır; açıkça AKP – RTE SİVİL DARBESİDİR! 

Bu dayatma sürdürülür ise; Ulusun meşru direnme hakkı bile gündeme gelebilecektir. 

3. OHAL Kararnameleri'nin en geç 30 gün içinde TBMM'de görüşülmesi TBMM İçtüzüğünün 

buyurucu kuralı (amir hükmü) gereğidir (md. 128) ancak bu kasten yaptırılmadığı için, 

OHAL Kararnameleri yasalaşamamakta ve Anayasa Mahkemesine götürülememektedir.  

Gerçekte yasalaşmadan da anayasal yargıya taşınma olanağı hukuksal olarak vardır 

(bkz. http://ahmetsaltik.net/2016/08/08/ohal-kararlari-nasil-iptal-olur/) ancak anamuhalefet 

CHP'nin Meclis Grubu ya da herhangi 110 vekil bu yolu henüz kullanmamıştır!? Öte yandan,  

olası Anayasa Mahkemesi iptal karar(lar)ının anlamı da kalmayacaktır / kalmamıştır çünkü  

Anayasa Mahkemesi kararları bilindiği gibi geçmişe yürütülememektedir (retrospektif etkisi 

yoktur). 

Oysa OHAL Kararnameleri ile hükümetçe yürütülen pek çok işlem, "etkisi uygulanmakla tükenen 

idari işlem hatta eylem" niteliğindedir hukuksal olarak; dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin olası 

iptal kararları fiilen yararsız olacaktır. Bu durum, anayasal yargı denetimini boşluğa düşürmek 

anlamına gelir ki, açıkça anayasayı çiğneme (ihlal) suçu (yetki ve işlev gaspı) oluşturur. 

Üstelik siyasal iktidar bu boşlukları bilerek kullanmaktadır; iyi niyet yoktur ve hukuk iyniyetsizliği 

korumaz. 
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4. Türkiye'de çok sayıda insan ayrımcılığa uğradığını, iktidarın adaletsiz işlemi sonucu  

hukuksal statülerini yitirdiklerini, ağır ve giderimi olanaksız zarara uğradıklarını, can ve mal 

güvenliklerinin kalmadığını, hukuk devletinin en temel özelliklerinden olan hukuksal 

öngörülebilirliğin yok edildiğini... düşünmektedir. Kamu görevinden çıkarılanlar yüz bine yaklaşmış 

hatta aşmıştır. Aile ve yakınları ile çok büyük rakamlara erişmektedir ağır derecede olumsuz 

etkilenen kitle. Bu insanlar bu ülkede yaşamaktadırlar, yaşayacaklardır ve yapılanlar herhalde 

toplumsal barışa katkı sağlamayacaktır. Ciddi potansiyel sorunlar tohumlanmaktadır. Ergenekon - 

Balyoz benzeri kumpas davalar gibi birkaç yıl içinde geri tepme (bumerang) etkisi olabilir!  

Ayrıca AİHM'de pek çok davaya Türkiye muhatap olacak ve yitirecektir. Devlet, sorumlu 

kamu çalışanlarına Anayasa gereği (AY md. 40/3, 129/4) rücu edebilecektir! 

5. Türkiye, uluslararası toplumda dışlanarak yalnızlaşmakta, AKP - RTE'nin yapageldiği hukuk  

ve demokrasi - laiklik dışı dayatmalar ülkemizin saygınlığını ciddi biçimde zedelemektedir. 

Bu tablo uluslararası hukuk bakımından BM eliyle ağır yaptırımlar doğurabilir. Ekonomik ve siyasal - 

diplomatik ambargolar gibi.. Bıçak sırtındaki Ekonominin ve turizmin çok olumsuz etkilenmesi gibi.  

***** 

Sonuç olarak;  

Bu tablodan sorumlu kadroların Türkiye'yi bu ağır ve kritik bunalımdan çıkarması düşünülemez.. 

Hele hele ikide bir kandırıldıklarını itiraf eden (!?) siyaset safı (!?) ......... kadrolarla.. 

 RTE; AKP grubunca pasifize edilmeli, CHP ve MHP ile Ulusal Koalisyon kurulmalıdır.. 

Önkoşul ise 1 Ekim'i beklemeden TBMM'nin derhal toplanmasıdır. 

Gangren olmuş kol - bacak kesilir, başka bir sağaltımı henüz bulunamamıştır. 

Yoksa ??? 

 

Sevgi ve saygı ile. 

04 Eylül 2016, Datça 


