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ACİL İŞLER 

 

Deniz Baykal meclis başkanı, yeminler edilecek… Meclis Başkanı ve Divan Seçimi 

yapılacak…Türkiye yeni Hükümet çalışmalarını yaparken…HIZLA komisyon seçimleri yapılıp… 

Meclisin KANUN çıkarılabilir hale gelmesi çok önemli. 

Üç Muhalefet partisi, bu işler olurken, anlaşabildikleri konularda bir TORBA YASA 

Hazırlayıp TEKLİF etmeli.  

      Torbada ;  Seçim kanunu ve partiler kanunu (Baraj vb. işler)  

Güvenlik ve Hukuk reformu (Sulh cezalar vb. işler)  

Bütçe ile ilgisi olmayan üst kurul ve teknokrat düzenlemeleri. (RTÜK-BDDK -vb.) 

Soruşturma komisyonu kuruluşları (Yolsuzluklar, Vakıflar vb.) 

Acil uygulanabilir ortak vaatler.  

İhtiyaç olacak diğer konular… olabilir.  

 

Bu torba seri ve ısrarlı bir takip ve işbirliği ile kanunlaşabilir. Millet seçim sonuçları ile 

EN AZINDAN BUNU YAPIN mesajı veriyor. Bu tür bir çalışma koalisyon derdinden önce çok 

doğru ve güven verici bir ortam oluşturulacaktır.  

Seçim mesajı şudur “Millet hiçbir partiye TAM GÜVEN duymuyor… Aranızda 

ANLAŞIN” diyor. Memleketini düşünen ve milletini seven… hatta millete acıyan hiçbir siyasi 

parti bu hizmeti milletten esirgememeli.  

Açıkçası ÖNCELİK hükümet kurmak değil… Hukuk, Özgürlük, refah konularında AKP 

muhalefetinin aldığı – alması gereken mesaja acil cevap vermektir. Bu ortam olgunlaşırken her 

türlü hükümet alternatifi için çalışmalar yürüyebilir.  

Seçimler her muhalefet partisine BİRER ANAHTAR verdi. Bu üç anahtarın da kilidi 

açma kabiliyeti var. Kimse elindeki anahtarı millet için kullanmakta tereddüt etmemeli millet 

daha ne yapsın 34 ile getirdi…41 ile gönderiyor.  

Bizim tercihimiz iktidar dahil her türlü fedakarlığı gösterip en azından bir yıllık bir       

“acil işler ve seçim hükümeti” oluşturulmasıdır.  

Bir yıl sonra seçim olsa NE DEĞİŞİR diyenlere söyleyelim.  

……… Soruşturma komisyonları sonuç alır… halk bunu değerlendirir.  

……… Baraj %3’e düşerse meclis tablosu farklı oluşur.  

……… 13 yıllık icraat ile yeni dönem farkı ortaya konur.  

……… Öncelikle iktidar olmak üzere tüm partiler kendini revize eder.  

……… Partilerde kopma – bölünme – birleşme gibi gelişmeler olur.  

……… Hayatımızdaki tüm algı operasyonları etkisini kaybeder…hepimiz gerçeklerle yüzleşiriz.  

 

 Bu yazıda belirttiğimiz yasal düzenlemeler ve bir yıllık doğal süreç yaşanmadan siyaset 

tablosu milli iradeyi çok zor yansıtır. Allah korusun itişe – kakışa geçirilecek birkaç ayımız yok. 

Önümüzdeki çok kısa süreyi doğru kullanmazsak ekonomik ve sosyal TSUNAMİ HEPİMİZİ 

YUTACAK.  


