TBMM, kardeş Azerbaycan'a yönelmiş Ermeni
tecavüzlerini durdurmayı gerek milletlerarası platformda
ve gerekse Kafkasya platformunda bir görev saymak
zorundadır."

MUHSİN YAZICIOĞLU
BBP GENEL BAŞKANI
Bu parlamenter demokrasi gömleği artık Türkiye'
ye dar gelmektedir. Halk bunu her vesileyle hatta bu par
lamentoyu oluştururken bile gösterdiği halde, nedense
onun ikazları yanlış anlaşılmaktadır ve böylece rejim tı
kanmaktadır. Zaman zaman bu tıkanmayı üstelik demok
rasi havarisi addedilen ve şapka gibi aristokrat bir eşyayı
bunun simgesi yapan siyasilerimiz gerçekleştirmektedir
ler.
Milli egemenlik kavramı da içi boş olduğu takdirde
herhangi beşeri kavram gibi bir kavramdır. Bugün milli
egemenlik kavramının içi ancak katılımcı demokrasi, sivil
toplum ve sivil inisiyatif gibi kavramlarla zenginleştirilebilir.
Yukardan bahşedilen özgürlükler yine yukarısının isteği
doğrultusunda istendiği zaman ve genişlikte geri alınabilir
ya da sınırlandırılabilir. Gerçek milli egemenlik sivil top
lum unsurlarının tam manasıyla yerleştirilmesi ve yöneti
me gerçek bir katılımın gerçekleştirilmesiyle olacaktır.
Biz BBP olarak sivil toplum olabilmemizin gerekli
şartlarını hazırlamak için bir program başlattık. Milli muta
bakat çağrımız da bu çerçevede ele alınabilir. Gerçekte
sivil toplum her ülkede olduğu gibi bizde de vardır. Ama
onun önünü tıkayan engelleri ortadan kaldırmak gerek
mektedir. Ki bu engeller bile zaman zaman milli egemenlik
kavramıyla birlikte paketlenip sunulmaktadır. BBP, haki
miyet kayıtsız şartsız milletindir sloganını siper yapıp,
milletin reyine bile hakim olamamasının yollarını açan bir
politika yerine hayatın her alanında ve tabii ki siyasette de
milletin gerçek değerlerini göz önüne alacak ve onu hakim
kılacak bir politika gütmekte ve yine bu çerçevede katılım
cı demokrasiyi, sivil toplumu esas almaktadır."

BÜLENT ECEVİT
DSP GENEL BAŞKANI
'Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile birlikte, demokratikleş
me sürecini de başlatmıştır.
En çetin koşullar altında sınav vermiş bir ülkede,
artık, hiçbirolay, hiçbir zorluk ve hiçbir bunalım, demokra
siyi askıya almanın, Büyük Millet Meclisi'ni kapatmanın
veya onun yetkilerini kısmanın mazereti olamaz.
Ancak, TBMM, milletin iradesini ve direncini inan
dırıcı ve etkili biçimde yansıtabilmek için, kendi yapısın
daki ve işleyişindeki bazı aksaklıktan ve demokrasimizin
tüm eksikliklerini ivedilikle gidermek zorundadır.
Günümüzde, TBMM'nin yapısındaki aksaktık, seçim
sisteminin aşın adaletsizliğinden kaynaklanıyor. O yüzden

millet iradesi Millet Meclisi'ne doğru olarak yansıyamıyor.
Onun için, bu Meclisin başta gelen bir ödevi, Türkiye'yi bir
an önce hakça bir seçim sistemine kavuşturmaktır.
TBMM'nin işleyişindeki aksaklığın başlıca nedeni
ise, yasa gücünde kararname yetkisini kötüye kullanma
nın son yıllarda iktidarlarca bir alışkanlık haline getirilmiş
olmasıdır. O yüzden, TBMM, yasama yetkisini, gitgide
artan ölçüde, yürütme organına devrederduruma düşürül
müştür. 1920'lerin dış ve iç savaş koşullarında bile söz
konusu olmamış böyle bir.yetki devrine, 1990'larınTBMM'si izin vermemelidir.
TBMM'nin ivedilik taşıyan bir başka görevi ise,
insan hakları ve demokrasi alanlarındaki eksikliklerimizi
veya insan haklarının uygulamadaki aksaklıklarını, biran
önce gidermektir.
Ancak, insan haklarına saygı, bir ülkenin veya
ulusun bölünmesine neden olabilecek girişimleri eylemleri
meşrulaştırmak anlamına gelmez.
İnsan hakları ve demokrasi alanlarındaki eksiklik
lerimiz bu koşuldan en küçük bir sapmaya yer verilmeksi
zin giderilmelidir.
Bütün bunlar bizim yalnız kendimize görevlerimiz
değildir. Bunlar, aynı zamanda, bizim, Türkiye'yi örnek
almak isteyen yeni kardeş cumhuriyetlere karşı da görevi
mizdir. Türkiye, bu ülkelere, olumsuz değil olumlu örnek
olmak zorundadır."

AYKUT EDİBALİ
MP GENEL BAŞKANI
"Türkiye hem iç problemlerine, hem kendisinden
yardım bekleyen Bosna, Makedonya, Balkanlar ve Kaf
kasya'da yardım bekleyen kardeşlerine yardım edebilme
lidir. Bu ağır görev, ancak bu yüce Meclisin, 1. Meclis gibi,
Türkiye'nin maddi manevi imkan ve potansiyelini harekete
geçirmesi ve onu maharetle kullanabilmesiyle mümkün
olabilir.
Çin Şeddinden Balkanlara kadar dünyamızın en
büyük topluluğunun yaralarını sarabilir, acılarını dindirir,
dün ile bugünü, batı ile doğuyu uzlaştırır, kaynaştırır, cihan
sulhunu, dostluğunu daha güçlü şekilde yeniden kurabiliriz.
Bunlara ancak, anayasanın yeniden hazırlanma
sının ele alındığı bugünlerde, dünyaya açılacak bu anaya
sa hareketinde, farklı kültürlerin ve toplumların sulh için
de, birlikte yaşamasına imkan veren bir anayasa ile cevap
verebiliriz.
İnsanların temel hürriyetleri gibi, vatandaş hak ve
hürriyetlerinin sınırlarını çizen, devletin hak, yetki ve
görevlerinin sınırlarını belirleyen, Türkiye'yi hukuk devleti,
kültür devleti, ilim devleti haline getiren bir yeni anayasayı
gerçekleştirme işinde, Meclisimizin, 1. Meclis'in şerefli
ananesini devam ettireceği inancındayım.
Niyazımız, Türkiye'nin farklı kültür ve medeniyet
leri bir barış topluluğu olarak yaşamasını imkan dahiline
sokacak, zengin tarih deneyinden, özellikle Hz. Peygam
berin Medine Anayasasından ilham almasındadır."
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