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 Seçimden önce söz vermiĢtiniz. Dokunulmazlıkları kaldıracaktınız. Ama hala 

cesaret edemiyorsunuz 

2002 Kasım seçimleri öncesinde, Sayın Tayyip Erdoğan ile Sayın Deniz Baykal’ın 

milletin gözü önünde yaptığı televizyon programı hala hafızalarda. Sayın Tayyip Erdoğan, 

orada söz verdi: “Biz seçilince, milletvekili dokunulmazlığını kaldıracağız.” Bu talebi Sayın 

Baykal ortaya koydu açık ve net bir şekilde, televizyon programında uzun süren 

değerlendirmelerden sonra, nihayet Sayın Erdoğan da o cümleyi sarf etti. Ben hatırlıyorum, 

herkes hatırlıyor.  

Hükûmet şimdi beşinci yılına giriyor, Hükûmet, bu sözünün, Sayın Tayyip Erdoğan’ın 

sözünün arkasında değil. Çünkü, dokunulmazlık, bu süre içerisinde, muhalefet 

milletvekillerini hükümetin baskısından korumak gibi bir amacın ötesine taştı, başka bir 

amaca hizmet ediyor. Bizzat Sayın Başbakandan başlamak suretiyle, bazı dava dosyalarının 

mahkemelerde görüşülmesini engelleme amacına hizmet ediyor. 

Biz, Anayasa değişikliğini bir kenara bıraktık. En son dedik ki, madem ki Anayasa 

değişikliğini yapmıyorsunuz, bırakın, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden 

milletvekillerinin dokunulmazlığı Genel Kurulda kaldırılsın. Biliyorsunuz, bu bir oylamayla 

mümkün. Bu talebi tekrar ediyoruz. Bırakın, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden 

milletvekillerinin dokunulmazlığını Genel Kurul kaldırsın. 

Buna neden yanaşmıyorsunuz? Çünkü “Cumhuriyet Halk Partililer, şimdi, tutar, 

dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep ederler, kaldırırız. Zaten, çok ciddi suçlamalar da 

değil onlar. Ama, ondan sonra biz de kaldırmak zorunda kalırız, ama bizimki kalkarsa biz 

mahkemelerde yargılanırız, bu yargılamadan herhâlde iyi şeyler çıkmaz…” Bu endişeyle 

kaldırmaktan kaçınıyorsunuz. Yarın Genel Kurul çalışacak. Hadi, bekleyen dokunulmazlığın 

kaldırılması dosyalarını orada yarın hep beraber gidelim, oylayalım ve kaldıralım.  

 Toplumdaki desteği giderek azaldığı bizzat Sayın BaĢbakan tarafından 

açıklanan, Adalet ve Kalkınma Partisinin bunu görmezlikten gelerek, sadece 

Parlamentodaki çoğunluğuna dayanarak bir CumhurbaĢkanı seçecek olması bizi 

1991’deki seçimden çok daha derin tartıĢmalara itecektir 

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl olmalı, ne yapmalıyız, Parlamentodaki 

çoğunluğuna dayanarak bir partinin, siyasi partinin toplumda, Mecliste uzlaşma aramaksızın 

bir Cumhurbaşkanını seçecek olması gerçekten demokratik bir olay mıdır, meşru mudur? 
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Yasallığı tartışmasız, ama yasal olan böyle bir seçim gerçekten meşru mudur aynı 

zamanda? Bunlar tartışılmalıdır. 

Madem ki halkın iradesini temsil eden bir Parlamento vardır, yasalar da bu 

Parlamentonun bir eseri olduğuna göre, yasalara uygun olan her şey meşrudur anlamı 

çıkıyor. Ancak, yorumu böyle yaptığımız zaman gerçekten çok büyük açmazlarla karşı 

karşıya kalırız. Bu ikisini ayırmak lazım. Yasal olan her şey meşru değildir. Hatırlayın, 1989 

yılında yapılan yerel seçimlerde o zaman iktidarda olan parti yerel seçimdeki oy oranını 

oldukça düşürmüştü. Yüzde 21,75’ti iktidar partisinin aldığı oy oranı ve bu seçimden sonra iki 

yıl geçmeden Türkiye bir Cumhurbaşkanı seçti. Ama, bu Cumhurbaşkanı seçimini, o 

zamanki Parlamento aritmetiğinde, çoğunluğu olan parti toplumda uzlaşma veya Mecliste 

uzlaşma aramaksızın sonuçlandırdığı için bu seçim sürekli tartışıldı o zaman. Yine 

hatırlayacaksınız, yasalara, Anayasa’ya uygun olan bir seçim var; ama, 89 seçimlerine göre 

toplum nezdindeki desteği oldukça azalmış olan bir siyasi partinin, 100 kişiden 78’inin 

benimsemediği bir siyasi parti sadece Parlamento aritmetiğine dayanarak bir Cumhurbaşkanı 

seçti ve o seçimin meşruiyeti o günden sonra sürekli tartışılmıştır. Türkiye ondan sonra da iki 

Cumhurbaşkanı seçti. Ama o iki Cumhurbaşkanının seçimini gayet iyi hatırlayacaksınız. Her 

iki Cumhurbaşkanı seçiminde de bir uzlaşma yaşanmış olduğu için, her iki Cumhurbaşkanlığı 

seçimi toplum tarafından, Parlamento tarafından tartışılmamıştır. Tartışılmayan o seçimler 

toplum açısından, hükûmetler açısından çok daha geniş olanaklar sunmuştur.  

Bu tartışma bir süreden beri yine önümüzde. Toplumdaki desteği giderek azaldığı 

bizzat Sayın Başbakan tarafından açıklanan, Adalet ve Kalkınma Partisinin toplumdaki bu 

azalan desteğini bir kenara bırakarak, bunu görmezlikten gelerek, sadece Parlamentodaki 

çoğunluğuna dayanarak bir Cumhurbaşkanı seçecek olması bizi 1991’deki seçimden çok 

daha derin tartışmalara itecektir. Bunun işaretlerini şu anda görüyoruz. Bu durumu eğer 

uzlaşmayla aşamazsak, ben, seçilecek Cumhurbaşkanının toplumu temsil etmekte çok 

yetersiz olacağını düşünüyorum. 

 Sayın BaĢbakan, eğer, CumhurbaĢkanının uzlaĢmayla seçileceğini açıklarsa 

faizler 2-3 puan düĢecektir 

Bugün faizler yüzde 21-22’lere gelmiş durumda. Bunun önemli bir kısmı da iç siyasi 

gelişmelerle ilgilidir. Türkiye’de tek parti hükûmeti olmasına rağmen, Parlamentoda üçte iki 

çoğunluğu olmasına rağmen Türkiye siyasi istikrarı olmayan bir ülke konumundadır ve bu 

Parlamento tarihinde ilk kez olmaktadır. Sayın Başbakan, eğer, Cumhurbaşkanının 

uzlaşmayla seçileceğini açıklasın, bunu açıkladığı gün yüzde 21-22’lerde seyreden faizlerin 

ben 2-3 puan daha aşağı ineceğini iddia ediyorum buradan. Bu uzlaşmayı Türkiye sağlasın, 

iç politik riskini bir kenara atmayı sağlasın, Türk ekonomisi de inanın çok daha iyi yolda 

olacaktır. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 


