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 Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Meclis BaĢkanı görevini 

yapmalı 

Siyaset, Türkiye'de güven kaybediyor. Temel nedeni, dokunulmazlıkların 

kaldırılmaması veya sınırlandırılmasıdır. Meclis Başkanı bu konuda seyirci olamaz. Hangi 

partiden gelmiş olursa olsun, Meclis Başkanı siyasete güveni sağlamakla sorumlu bir 

şahsiyettir. Siyasete güveni sağlayabilmek için dokunulmazlıkların sınırlandırılmasına 

öncülük etmelidir. Anayasa değişikliğini şu an eğer hükümet yapmak istemiyorsa, 

dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyen milletvekillerinin talebinin sonuçlandırılmasını 

sağlamak zorundadır. Meclis Başkanı bu konuda seyirci olamaz. Bu konu Meclis Başkanının 

görevidir.  

Hükümet “Ġstediğimi yaparım” diyor 

 

 Muhalefete bilgi verilmiyor 

Eğer, biz, demokrasiye inanıyorsak, özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramlara 

inanıyorsak, bu kavramları klasik anlamlarıyla değil, artık, o kavramların doğuşundan bugüne 

kadar geçirmiş olduğu evrimle birlikte, ulaştığı sonuca göre değerlendirmek zorundayız. 

Demokrasi artık şu değildir: Seçimler yapıldı, dört yılda bir seçimler yapılır, o yönetimi 

beğenmeyen vatandaşlar o yönetimi değiştirir. Seçim, demokrasilerin olmazsa olmaz 

şartıdır; ama, yeterli bir şartı değildir. Artık, demokrasinin derinleştirilmesi, demokrasinin 

demokratikleştirilmesi diye bir kavram var. Her çoğunluk yönetimi meşru değildir, böyle bir 

şey yoktur. Sayın Abdullah Gül diyor ki: “Efendim, biz koalisyon hükümeti değiliz ki 

muhalefete bilgi verelim.”  

 

 Meclis BaĢkanı Anayasa Mahkemesini kapatırız diyor  

Anayasa Mahkemesi Başkanımız diyor ki, Anayasa değişse de türban yasağı 

değişmez. Sayın Meclis Başkanımız ertesi gün açıklama yapıyor; bu Meclis Anayasa 

Mahkemesini kaldırma yetkisine sahiptir, kaldırırız diyor. Yani, siz öyle konuşursanız, türban 

yasağı değişmez derseniz, bu Meclis de Anayasa Mahkemesini kapatır.  

 

 Sivil toplum örgütlerinin sesleri kısılmaya çalıĢılıyor 

Mülkiyeliler Birliği bir açıklama yapıyor İçtüzük değişikliğine karşı, gayet doğal bir 

tepki; bu İçtüzük değişikliğini onaylayan sivil toplum örgütleri de olabilir, onaylamayan da 
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olabilir. Efendim, bu açıklamayı nasıl yaparsınız diye, Mülkiyeliler Birliği Başkanı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi görevlisi diye, buna ceza uygulanıyor.  

Sayın Başbakan rektörler bir tepkiyi ortaya koyunca, herkes kendi işine baksın, diyor.  

 

Bu üçünü bir araya getirin, Sayın Meclis Başkanının tutumu, Sayın Dışişleri 

Bakanının cümlesi ve Sayın Başbakanın cümlesi. Bunlar tesadüfi cümleler değil, bunlar aynı 

anlayışın ürünü olan cümleler; yani, demokrasiye, düşünce, ifade, inanç özgürlüğüne saygı 

duymayan, onu özümsememiş, onu henüz hazmedememiş bir anlayışın ürünüdür. Yani, 

ben, 28 Şubata kadar Avrupa Birliğine düşmandım, şimdi, 28 Şubatla birlikte görüşlerim 

değişti diyen bir anlayış, bize demokrasiyi anlatamaz, demokrasiyi özümsemiş olduğunu 

söyleyemez; demokrasiyi özümsemiş olan kişiler, sivil toplum örgütlerinin, Anayasa 

Mahkemesi Başkanının, YÖK Başkanının, muhalefet temsilcilerinin söylediği açıklamalara 

tahammül ederler, onları dinlerler.  

 

Düşünce, ifade, inanç özgürlüğünün olduğu toplumlarda laiklik vardır. Bu toplumlar 

laik değilse, bu özgürlükler yoktur. Dolayısıyla, bu özgürlüklere tahammül edemeyen 

yöneticiler varsa, gerçekte o kişilerin laiklik anlayışından şüphe etmek gerekir.  

 

Siyasî iktidarların meşruiyet arama ihtiyacı vardır; yani, ben hükümetim, çoğunluğum, 

her şeyi yaparım değil, dört yıldan dört yıla seçimlerin yapılması, demokrasiye inancın ölçüsü 

olamaz; bu dört yıl içinde yönetimler ne yapıyor, bunun denetlenme yolları olabilmelidir. 

Bunlar henüz bizim toplumumuzda yok. Denetleme yolu, vatandaşın daha çok yönetime 

katılmasıdır, sesini duyurabilmesidir. Bu sesi siz kestiğiniz anda, toplum konuşmasın, herkes 

kendi işine baksın dediğiniz anda, ben, demokrasinin, yönetimin meşruiyetini kabul 

etmiyorum, ben yasayla geldim, seçildim, istediğimi yaparım gibi, çoğunluğun despotizmine 

giden bir anlayış doğar.  

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


