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Türkiye Konuèuyor-æstanbul

 TBMM Baèkan Çiçek, “Demokrasi adna da cumhuriyet adna da baèka ülkelerden örnek

vermek yerine kendi toplumumuzdan, kendi demokrasi tarihimizden güzel örnekler verme
zaman gelmiètir.”
Anayasa Platformu’nca düzenlenen
“Türkiye Konuşuyor” toplantılarının
sonuncusu 28 Nisan’da İstanbul’da
yapıldı.
Toplantıda konuşan TBMM Başkanı
Cemil Çiçek, TBMM’de görev yapan
insanlar olarak, vatandaşlar adına iş
yaptıklarını, talimat verme ve tavsiyede
bulunmanın vatandaşların hem hakkı,
hem de yetkisi olduğunu söyledi.
Yeni bir anayasa yapılması, Türkiye’nin
kronik sorunlarının çözülmesi için
yapılacaklara değinen Çiçek, şöyle
konuştu:
“Burada 22 çatı kuruluşu denildi.
Bunlar içerisinde menfaat çatışması
olanlar, aynı kulvarda birbiriyle
yarışanlar var. İşçi temsilcileri, işveren
temsilcileri, meslek temsilcileri burada.
Türkiye’nin anayasa da yapacaksa,
başka türlü sorunları da çözecekse
sadece kürsünün arkasına geçip “Bu
ülkenin birliğe, beraberliğe ihtiyacı
var ama dördü bir araya gelemez, beşi
bir araya gelemez” görüntüsünden
kurtulması lazım. Eğer birlik,
beraberlik olacaksa, sorun çözülecekse
böyle bir tabloya ihtiyacı var. Bu
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tabloyu egemen kılamazsak zaten
hiçbir şey yapılamaz, yerimizde sayarız.
Siyaseti kör dövüş hâline getiririz.
Artık demokrasi adına da cumhuriyet
adına da başka ülkelerden örnek
vermek yerine kendi toplumumuzdan,
kendi demokrasi tarihimizden güzel
örnekler verme zamanı gelmiştir.
Şu tabloyu dört yıl, beş yıl, sekiz
yıl, on yıl değil, bir yıl Türkiye’de
egemen kılabilsek şikâyet ettiğimiz
birçok sorunun ortadan kalktığını
göreceksiniz.”

Sonuncu Toplantı
Düzenlendi
Cemil Çiçek, 2012 yılında bir
anayasayı vatandaşlara armağan etmeyi
hedeflediklerini vurgulayarak, acıların
yüzyılı olan geçen yüzyılda tüm dünya
gibi Türkiye’nin de acılar çektiğini,
ancak cumhuriyet ve demokrasi gibi iki
büyük kazanım elde ettiğini söyledi.
AK PARTİ Milletvekili Mustafa Şentop
konuşmasında 82 Anayasasının
devletin milleti anlayışına sahip
olduğunu belirterek “Ortada bir devlet
özne var. Millet ise o devletin mülkü
sahiplendiği nesnedir. Yani millet

olmasa da devlet var adeta. Anlayış
böyle. Bu anlayışı tersine çevirmemiz
gerekiyor” dedi.
CHP Milletvekili Atilla Kart da halkın
istediği kadar demokrasi istediklerini
söyleyerek “Anayasa yapımı konusunda
böylesine samimiyiz, böylesine
kararlıyız. Konjonktüre göre hareket
etmiyoruz” dedi.
Türkiye’nin anayasa geçmişine
bakıldığında dikte veya dayatma
anayasalarla milletin devlete küstüğünü
belirten MHP Milletvekili Faruk Bal
“Milletimizin değerleri devletimizin
değerleri ile çatışır hâle gelmiştir. O
nedenle 1961 anayasası bize bol gelmiş,
1982 anayasası da bize dar gelmiştir. O
zaman bize göre bir anayasa yapmamız
lazım” diye konuştu.
BDP Milletvekili Sırrı Sakık da
konuşmasında “Bu ülke halkları
acı dolu yıllar yaşadılar. Bu acı
dolu yılları sona erdirmek bu
parlamentonun ve siyaset dünyasının,
sivil toplum kuruluşlarının, meslek
kuruluşlarının görevidir. Halklarımızı
özgürlüklere kavuşturmak bizim temel
borcumuzdur” dedi.

