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Türkiye Konuèuyor-Gaziantep
 TBMM Baèkan Çiçek, “Cumartesi,

pazar demeden, gece gündüz demeden,
burada bulunan arkadaèlarmzla ve hiç
èüphesiz TBMM’de grubu bulunan 4 siyasi
partimizin komisyon üyeleri, baèkanlar ve
genel baèkanlarn desteåiyle bu yolculuåu
sürdürüyoruz.”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Gaziantep’te düzenlenen Anayasa
Platformu’nun “Türkiye Konuşuyor”
toplantısına 15 Nisan’da katıldı.
Konuşmasına Âşık Veysel’in, “Uzun
ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz
gece” sözüyle başlayan TBMM Başkanı
Çiçek, şöyle devam etti:
“Cumartesi, pazar demeden, gece
gündüz demeden, burada bulunan
arkadaşlarımızla ve hiç şüphesiz
TBMM’de grubu bulunan 4 siyasi
partimizin komisyon üyeleri,
başkanları ve genel başkanların
desteğiyle bu yolculuğu sürdürüyoruz.
Bu bir çağdaşlaşma, modernleşme
yolculuğudur. Bu bizi daha güzel,
daha büyük ve daha mutlu kılabilmek
için çağdaş bir anayasayla bu işi
bitirme yolculuğudur. İnşallah bunu
bitireceğiz.”
Cumhuriyet ve demokrasinin sahibinin
millet olduğunu vurgulayan Cemil
Çiçek, şöyle devam etti:
“Cumhuriyetin ve demokrasinin
sahibi sizlersiniz. Bunu koruyacak
olan da sizsiniz, kollayacak olan da
sizsiniz. Demokrasiyi askıya alma
çabalarını sonlandırmamız gerekiyor.
Biz bunları hatırlatmak için bu
toplantılara katılıyoruz. Ne yapıp yapıp
bu dönem 2012 yılını bir anayasa yılı
yapmak durumundayız. Burada da
bir yumuşamaya, bir kardeşliğe, bir el
sıkmaya, bir kucaklaşmaya ihtiyaç var.”
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‘Bu Yoldan Dönmek
Yoktur’
Türkiye’nin çok iyi bir yolda olduğunu
belirten TBMM Başkanı Çiçek, şöyle
devam etti:
“Bu yoldan dönmek yoktur. Acımasız
rekabet dünyasında, Türkiye çok şey
kaybeder. Türkiye geleceğini teminat
altına alabilmek, birliğini, beraberliğini,
kalkınmasını, huzurunu temin etmek
istiyorsa; öncelikleri, ilkeleri, dengeleri,
felsefesi itibariyle Türkiye’nin
ihtiyacına cevap verecek bir anayasayı
yapmak durumundadır. Çok doğru bir
kararla 4 siyasi partimizle sizlere söz
verdik. Dönmek yok, artık geldiğimiz
dünyada düzgün siyaset yapacağız.
Düzgün siyaset yapmanın yolu,
herkesin verdiği sözde durmasıdır. Siz
talimatınızı vereceksiniz, biz de bunun
gereğini yapacağız. Bunu yapmak
durumundayız.”
Türkiye’nin tüm sorunlarının
görüşüleceği ve konuşulacağı mekânın
TBMM olduğunu ifade ettiklerini
hatırlatan Çiçek, bu durumda halkın
kendilerine “Niye yeni bir anayasa
yapamadınız, bak bir araya geldiniz,
yeni bir anayasa yapamadınız,
1982 anayasası antidemokratik
uygulamalarla darbe sonrası yapıldı.
Hani onları beğenmiyordunuz”
diyeceğini aktardı.
Konuşmasında toplantıya katılanlara
değinen Çiçek, “4 siyasi parti burada,
esnaf birlikleri burada, işverenler

burada, Türkiye’nin ihtiyacı olan bu
tablodur. Bu birlik ve beraberlik havası
olsa bir yıl içinde önemli sorunlarımızı
geride bırakırız, işyerinde de huzur
olur, evde de huzur olur” dedi.
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili
Mehmet Sarı, “Türkiye son 10 yılda
büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu
dönüşüme uyum sağlayacak yeni bir
anayasaya ihtiyaç var. Türkiye’nin
özgürleşme, demokratikleşme ve
gelişme yolunda kat ettiği mesafe
parlamentoyu ve genel olarak
siyaseti yeni bir anayasa yapımına
zorlamaktadır.” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Rıza Tüzmen
de çağdaş, özgürlükçü ve modern
dünyayla uyum sağlayacak bir anayasa
yapılmasının şart olduğunu ifade
ederek, “Böyle bir anayasa hazırlamak
için iki faktör var; birincisi sivil toplum
örgütleri ve vatandaşlar, diğeri ise
TBMM üyeleri olan biz milletvekilleri.
Bu kesimlerin ortak ve uzlaşı içinde
hazırlayacağı bir anayasa ülkenin
önünü açacak diye düşünüyorum.”
dedi.
MHP Konya Milletvekili Faruk Bal ise
herkesi eşit sayan, çağdaş ve modern
bir anayasa yapılması hâlinde ülkenin
önünün açılacağını belirtti.
BDP Diyarbakır Milletvekili
Altan Tan da Türkiye’nin huzur ve
barış ortamında yeni bir anayasa
hazırlayarak toplumun önünü açması
gerektiğini ifade etti.

