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SUNUCU- Say›n Cumhurbaflkan›m, de¤erli misafirler; Baflkent Üniver-
sitesi’nin ev sahipli¤inde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›l›fl›n›n 90. Y›l›
münasebetiyle, 9. Cumhurbaflkan›m›z Say›n Süleyman Demirel’in verece¤i
konferans›m›za hofl geldiniz. 

Yaklafl›k 1,5 saat birlikte olaca¤›z. Bu birliktelik içerisinde özellikle ö¤renci
arkadafllar›m›z›n d›flar› ç›kmamas›n›, zorunlu olmad›kça di¤er konuklar›m›z›n
da d›flar› ç›kmamas›n› bir kere daha rica ediyoruz. 

fiimdi, sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl› için sizleri davet ediyorum. 

Teflekkür ederiz. 

De¤erli konuklar; flimdi de Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü Prof. Dr.
Say›n Ünsal Yavuz’u aç›l›fl konuflmas› için kürsüye davet ediyorum.

Prof. Dr. ÜNSAL YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü)- Say›n
Cumhurbaflkan›m, Say›n Rektörüm, de¤erli konuklar. Bugün Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin aç›l›fl›n›n 90. Y›ldönümünü kutluyoruz. Kutlama günlerinin
resmi tatil günü olmas› veya anma günlerinin hafta sonlar›na rastlamas›
olas›l›¤›na karfl›l›k Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Say›n Mehmet Haberal’›n
önerileri do¤rultusunda bu günleri o hafta içinde yapmay› geleneksellefltirmifl
bulunuyoruz. 

Bugün, Çok De¤erli Say›n Cumhurbaflkan›m›z›n konuflmas›ndan önce, sizleri
fazla yormadan 90 y›l öncesine götürerek o günleri ve ortam› an›msatmaya
çal›flaca¤›m.  

Büyük Millet Meclisi’nin aç›ld›¤› ortam, Mustafa Kemal Atatürk’ün Söylev’inin
bafl›nda uzun uzad›ya vurgulad›¤› gibi, hiç de ümit verici bir ortam de¤ildi.
Ancak, O’nun milletine olan sevgi, sayg› ve güveni daha Kongreler
aflamas›nda Hâkimiyet-i Millîye, ‹radey-i Milliye, Kuvay-i Milliye kavramlar› ile
ortaya ç›km›fl ve Büyük Millet Meclisi’nin duvar›nda “Hâkimiyet Milletindir”
fleklinde an›tlaflm›fl, 20 Ocak 1921 Teflkilat-› Esasiye Kanunu’nda” “Kay›ts›z
Koflulsuz” sözcüklerinin eklenmesiyle pekiflmifltir.  

Meclis’in aç›lmas› da o kadar kolay olmam›fl, d›flar›dan ve içeriden destekli ve
yönlendirmeli engellere karfl›n O’nun ödün tan›maz, kararl› kiflili¤iyle, ulus,
ülkenin içinde bulundu¤u duruma, bu Meclis’te el koymufltur.  

Asl›nda; Meclis’in ad› bile onun yetkilerini ve niteliklerini gösterme aç›s›ndan
son derece önemli: Ola¤anüstü Yetkilere Sahip Meclis. Bu do¤ald›, çünkü
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koflullar ola¤anüstü idi. O halde, ülkenin ve ulusun yazg›s›n› eline alacak,
meclisin de ola¤anüstü yetkilere sahip olmas› kaç›n›lmazd›.  

Ankara, Anadolu’nun ortas›nda tam bir bozk›r kenti. Yerleflim, kentin en
yüksek yerine kurulu kale ve civar›nda yer al›yor. Bugünkü Ulus semtinin orta
yerinde birkaç k›raathane ve gelen geçenin konaklad›¤› tafltan bir bina; zaten
ad› da: Taflhan. Ve hemen biraz afla¤›s›nda tek bafl›na tafltan bir bina. ‹flte
‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir flubesi olarak düflünülmüfl ve infla edilmifl
olan bu bina ilk Meclis olarak kullan›lacakt›r. Binadan içeriye girdi¤iniz zaman
uzun bir koridorun sa¤›nda ve solunda odalar oldu¤u görülür. Bunlar zamanla
ilk hükümetin çal›flma yapaca¤› ve devletin yönetimi ve Meclis’in idaresi ile
ilgili ifllerinin görülece¤i mekânlard›r. Milletvekillerinin toplanaca¤› Genel
Kurul Salonu da bu kattad›r. Milletvekillerinin Meclis oturumlar›n› izleyip
çal›flacaklar› s›ralar okullardan toplan›p getirilmifltir ve pek de rahat olduklar›
söylenemez. Genel Kurul Salonu’nun ›s›t›lmas› ve ayd›nlat›lmas› ilkel bir soba
ve tavandan as›l› gaz lambalar› ile sa¤lanmaktad›r.1

Taflradan gelen milletvekilleri Meclis binas›n›n alt›ndaki odalarda, Taflhan’da
ve Ankaral›lar taraf›ndan evlerde misafir edilmektedir.  

Meclis’in yap›s›na bak›ld›¤› zaman toplumun tüm sosyal katmanlar›ndan
gelen temsilcilerin oldu¤u görülür; emekli asker, memur, hukukçu, esnaf,
kent eflraf›, afliret reisi, çelebi yani ulusun tüm temsilcileri bir birlik ve
bütünlük içinde ve ulusal amaç etraf›nda tek yumruk olarak toplanm›fllard›r.
Meclis’in düflün yap›s›na bak›ld›¤›nda; bu Meclis’te günümüz parlamentola-
r›ndaki siyasi partiler gibi olmamakla birlikte onlar› ça¤r›flt›ran guruplar
bulunmaktad›r. Örne¤in; Tesanüt Grubu, Islahat Zümresi, Müdafaa-› Milli
Grubu, ‹stanbul’da da¤›t›lm›fl olan Meclis-i Mebusan’›n üyelerinin oluflturdu-
¤u ‹stanbul Kulüpçüleri, ‹ttihat ve Terakkiciler v.b.2

Meclis’te bu kadar grubun bulunmas›,  herhangi bir sorun tart›flmaya aç›ld›¤›
zaman, her gurubun özgürce kendi düflüncelerini ve çözümlemelerini ifade
etti¤i anlam›na gelir. Bunun da do¤al sonucu tart›flmad›r. Öyle kimi
çevrelerin söyledi¤i gibi, bu Meclis, Mustafa Kemal Pafla’n›n güdümünde,
O’nun her dedi¤ini yapan bir Meclis de¤ildir. K›saca bu Meclis’te tart›flma
vard›r.  Bu Meclis tart›flan bir Meclis’tir. 

Ald›klar› ayl›¤a gelince, bu konuda Besim Atalay’›n an›lar›nda yer alan bilgiler
en somut ve duyguland›r›c› kan›tt›r: “Milletvekili ayl›¤› resmen 100 lirayd›.

2

1 Falih R›fk› Atay, Çankaya, ‹stanbul,1980, s.253 v.d.; fievket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C.2,
4B., ‹stanbul,1971.ss.269-288.

2 Tarih, C.4., ‹stanbul,1934, s.49 v.d.; Alptekin Müderriso¤lu, Kurtulufl Savafl›n›n Mali
Kaynaklar›, Ankara,1990, s.248 v.d.



Bunun 20 liras› orduya sigara paras› diye kesilir; geriye 80 lira kal›rd›. Kalan
80 liran›n 25 liras›n› ev kiras› verirdim. Ev Meclis’e çok uzak olan
Ayranc›’dayd›. Meclis’e gelmek için bir saat yol yürürdüm. Ay sonuna kadar
55 lira ile geçinme¤e çal›fl›rd›m. Bütün arkadafllar benim gibi idi. Bir y›l
böyle geçti. Her gün zaten basit olan sofradan doymadan kalkard›k” 3

‹flte, bu ülke bu koflullarda özverili insanlar›n bir araya gelmesiyle kurtuldu.
Onun için, bunlar› her zaman an›msamakta yarar vard›r. Çünkü yaflad›¤›m›z
koflullar›n de¤erini bilmek ve sahiplenmek, o günün ortam›n› iyi ö¤renmekten
geçmektedir. ‹flte ilk Meclis budur ve ona en yak›flan, hakk› da olan isim:
“Vatan Kurtaran Meclis” olmal›d›r.  

Bu Meclis’in biraz afla¤›s›nda 1924 y›l›ndan itibaren, 1960 y›l›na kadar
çal›fl›lacak olan ‹kinci Meclis vard›r. Bu Meclis’te siyasi partiler yavafl yavafl
oluflmaya bafllam›flt›r. Ancak, ömürleri fazla uzun olmam›flt›r. Ne var ki, bu
Meclis de tart›flan Meclis’tir. Tart›flarak, bütün devrimsel dönüflümleri kabul
eden, ça¤dafl ve uygar boyutlarda, yeni bir devlet ve toplum yap›s›n›
gerçeklefltiren Meclis’tir. Onun için bu Meclis’in ad› da bence “Devlet Kuran
Meclis” olmal›d›r. 

Art›k toplumun örgütlenmesinin bu Meclis’e yans›d›¤›n›, siyasi partilerin
ortaya ç›kmas›yla görürüz. Bu Meclis’te siyas› partiler var, çok partili rejime
geçifl denemeleri yap›lm›flt›r. Büyük Atatürk’ün en büyük özlemi de buydu. O,
Sabiha Gökçen’in an› kitab›nda yer alan sözlerinde bunu çok aç›k bir flekilde
flöyle vurgulam›flt›r: “Sabiha, giriflmifl oldu¤um denemelerin istedi¤im gibi
sonuç vermemesinin nedeni, halk›n bu rejimi istememesi de¤ildir
kuflkusuz. Demokrasinin gelmesi ile baz› kiflilerin huzuru kaçacakt›, bu bir
gerçek. Onlar da bu giriflimimi flu veya bu flekilde baltalad›lar. Sonra
devrimlerin karfl›s›nda olan az da olsa bir ç›kar gurubu bilinçlenmemifl
halk› k›flk›rtt›lar. Onlara laiklik ilkeleri d›fl›nda, cumhuriyet ilkeleri d›fl›nda
vaatlerde bulundular. ‹flte buna hiçbir zaman tahammül edemezdim...
Ancak, fluna kesinlikle inan›yorum ki demokrasi gere¤i olan çok partili bir
dönem Türkiye’mize gelecektir. O zaman ben hayatta olmasam bile ruhum
bilesiniz ki flad olacakt›r. Ancak, bu dönem içinde tek korkum, bu güzelim
yönetim tarz›n› yozlaflt›racak, onu anlams›zlaflt›racak, hatta ve hatta halk›n
gözünden düflürecek kifliler ve partiler ç›kmas›d›r. Gerçi Bat›l› ülkelerde de
demokrasilerin yerleflmeleri uzun y›llar, hatta as›rlar alm›flt›r ama geliflen
dünyada Türkiye’nin bu konularda kaybedecek vakti yoktur.” 4

3

3 Müderriso¤lu, a.g.e., s.256.
4  Sabiha Gökçen, Atatürk’ün ‹zinde Bir Ömür Böyle Geçti, ‹stanbul, THK. Yay., 1982, s.172.



Bu, kan›mca bize b›rakt›¤› o s›n›rs›z ileri görüflleri aras›nda en çok önümüzde
olmas› ve düflünmemiz gereken önerilerinden birisidir.  

“Ba¤›ms›zl›k ve Özgürlük benim karakterimdir” diyen ve özgürlüklerin
kayna¤›n›n ancak demokratik ortamlarda var olaca¤›n›n inanc›nda olan
Atatürk, bizzat kendi kaleminden ç›kan “Vatandafl ‹çin Medeni Bilgiler”
kitab›nda bütün bu kavramlar› tek tek tan›mlad›ktan sonra, demokrasiye
karfl› olan ak›mlar› da tan›tarak halk›n› uyarmaktad›r. O’na göre:
“1. Bolfleviklik nazariyesi;
2. ‹htilalci siyasi sendikalizm; 
3. Menfaatlar›n temsili nazariyesi.

Demokrasiye karfl› cereyanlard›r. Bu guruplardan biri siyasi otoriteyi eline
geçirirse sistemi kendi gurup ve çevre ç›karlar›na göre kullan›r, genelin
ç›karlar›n› unutur” der.5

Herhalde bugünlerde yaflasayd›, art›k devrini doldurmufl bu nazariyelere
flunu da eklemeyi ihmal etmez, dinci faflistlere karfl› da dikkatimizi çeker ve
bu guruplar›n yinelemekten b›kmad›klar› “Demokrasi” ve “Özgürlük”
söylemleri arkas›nda devlet ve toplumu hangi yap›lanmalara do¤ru
yönlendirdiklerini gözden kaç›rmamam›z› ve onlar› dikkatle izlememizi
fliddetle önerirdi.  

Büyük Atatürk, dikkatlerimizi bu oluflumlara toplarken, meclislere de dikkat
etmemizi vurgulam›flt›r. “Millet egemenli¤i geçici olarak verdi¤i meclislere
dahi güvenmemelidir. Çünkü meclisler de istibdat yapabilirler; yani keyfi
hareket edebilirler. Bu kifli istibdad›ndan daha da tehlikelidir. Onun için
demokrasilerde meclislerin seçimlere giderek, kendilerini yenilemeleri
arzulan›r. Sistemin güçlenmesi, oturmas› bak›m›ndan bu çok önemlidir.”6

Ne var ki, Meclis’in aç›l›fl›n›n 90. Y›l›nda gördü¤ümüz tablo ve tan›k
oldu¤umuz olaylar, üzülerek söylemek gerekir ki, O’nu do¤rulamaktad›r. 

Bütün amac› demokrasiyi bütün kuram ve kurallar›yla ülkede gerçeklefltir-
mek olan Atatürk, bu konuda bak›n›z ne diyor: “Benim amac›m, Türkiye'de
yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ulus egemenli¤ini kuvvetlendirmek ve
sonsuzlaflt›rmakt›r” 7 der ve hepimizin dikkatini iki temel kavrama çeker:
Bunlardan birincisi Tam Ba¤›ms›zl›k, di¤eri Ulus Egemenli¤i’dir.8

4

5 Prof. Dr. Afet ‹nan, Medeni Bilgiler Ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yaz›lar›, 3B., Ankara,
TTK, Yay›n›, 1998, s.40.

6 Ar› ‹nan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskiflehir-‹zmit Konuflmalar›, Ankara, TTK.
Yay., 1982, s.32.

7 Hasan R›za Soyak, Atatürk’ten Hat›ralar, ‹stanbul, Yap› Kredi Bankas› yay., 1973, s.435.
8 Atatürk, Söylev ve Demeçler, C.2, 3B., Ankara, 1981, s.91.



Do¤rudur, çünkü en zor durumlarda olaylar› de¤erlendirecek ve üzerine
gidecek devlet ve rejimi sahiplenecek olan iflte bu güçtür. Ve ulusunun
dikkatini çekiyor: “E¤er, millet, meclislerin ve hükümetin yanl›fl
politikalar›n› denetlemezse, onlar›n yanl›fllar›na, sorumsuzluklar›na ifltirak
etmifl olur!...” Bu nedenle bütün görev bizde!...

Say›n Cumhurbaflkan›m, Say›n Rektörüm sayg›lar›mla arz ederim. 

SUNUCU- Say›n Hocam›za teflekkür ediyoruz. 

De¤erli misafirler; flimdi de konuflmas›n› yapmak üzere Baflkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Say›n Kenan Araz’› kürsüye davet ediyorum. 

Prof. Dr. KENAN ARAZ (Baflkent Üniversitesi Rektörü)- Say›n 9.
Cumhurbaflkan›m›z; bizleri k›rmay›p, Meclisimizin 90. Y›l›nda bizlerle birlikte
oldu¤unuz için flahs›m ve Üniversitem ad›na flükranlar›m› arz etmek
istiyorum. 

Biz Baflkent Üniversitesi olarak 371 gündür özgürlü¤ü k›s›tlanm›fl,
Kurucumuz, Rektörümüz Say›n Prof. Dr. Mehmet Haberal’›n yolunda gün 24
saat, hafta 7 gün çal›flmalar›m›z› sürdürürken, bu gibi toplant›lar› yaparak,
ülkemize olan görevimizi de yerine getirmek istiyoruz. Bu bak›mdan bizlerle
oldu¤unuz için sizlere tekrar flükranlar›m› arz etmek istiyorum. 

Say›n 9. Cumhurbaflkan›m›z, de¤erli konuklar; 23 Nisan 1920 y›l›nda Büyük
Millet Meclisi’nin aç›l›fl›n›n 90. Y›ldönümünü hep birlikte kutluyoruz. Büyük
Millet Meclisi’nin aç›l›fl›n›n anlam›, 600 y›ll›k Osmanl› ailesinin yönetti¤i aile
veya hanedan yönetiminin yerine, halk›n yönetimi eline almas›; ülke ve
toplumun kaderine el koyarak, hakl› davas›n› ve bu konudaki kararl›l›¤›n› tüm
dünyaya göstermesi anlam›na gelmektedir. 

Bu Meclis, ülkenin içinde bulundu¤u en zor koflullarda çal›flmalar›na ara
vermemifl, baflka yere tafl›nma önerilerine itibar etmemifltir. Büyük
Atatürk’ün her zaman özlemini çekti¤i çok partili demokratik sisteme geçifl
denemelerinde bulundu¤u, ancak koflullar›n olgunlaflmam›fl olmas›
nedeniyle, uygun zaman› beklemeye karar verdi¤i Meclis, yine bu Meclis
olmufltur. 

Kurtulufl Savafl›’n›n bafl›ndan itibaren milletle birlikte bafllat›lan savafl, bu
Meclis’in aç›lmas›yla birlikte, egemenli¤in millette ait oldu¤u temelini
oturtmufl ve bunun üzerinde flekillenmeye bafllam›fl, anlam›n› bulmufl ve
vazgeçilmez olmufltur. Parlamenter demokratik sistemimizin 90 y›ll›k
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yaflam›nda, Meclis içinde veya d›fl›nda baflka sistemlerin özlemini çekenler
her zaman olmufltur. Dün vard›, bugün var, yar›n da var olacakt›r. Ancak,
millet iradesi bütün zorluklar›n üzerinden gelmifl, devletine, kurucusuna,
kurulufl felsefesine, rejimine sahip ç›km›fl ve ç›kmaya da ödünsüz ve kararl›
bir flekilde devam edecektir; çünkü bu güce sahiptir. 

Büyük Atatürk’ün flu sözleri bu konuda yeterince aç›kt›r: “Korku üzerine
egemenlik olmaz; egemenlik hiçbir sebep ve flekilde terk ve iade edilmez;
emanet edilemez. Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azimle yeni bir
devlet kurmufltur. Bu devletin dayand›¤› esaslar, tam ba¤›ms›zl›k ve kay›ts›z
flarts›z milli egemenlikten ibarettir. Millet bu egemenlikten en küçük bir
parças›n› bile feda etmeyecektir. Gözünü açm›flt›r.” 

Sayg›lar›mla. 

SUNUCU- Say›n Rektörümüze çok teflekkür ediyoruz. 

fiimdi de konuflmas›n› yapmak üzere, 9. Cumhurbaflkan›m›z Say›n Süleyman
Demirel’in sahneye teflriflerini rica ediyoruz efendim. 

SÜLEYMAN DEM‹REL (Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaflkan›)- Baflkent
Üniversitemizin De¤erli Rektörü Say›n Kenan Araz, Baflkent Üniversitemizin
de¤erli ö¤retim kadrolar›, Baflken Üniversitesi’nin dostlar›, de¤erli misafirler;
gelece¤imiz, ümidimiz, her fleyimiz olan de¤erli ö¤renciler, sevgili gençler;
hepinizi sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum. 

Say›n Rektör Prof. Kenan Araz ve Say›n Prof. Dr. Ünsal Yavuz’un davetleri
üzerine bugünkü toplant›ya kat›lmaktan büyük bir mutluluk duydu¤umu
ifade etmek istiyorum. 

Bu salon benim için yabanc› bir salon de¤ildir. Birçok kereler bu salonda
sizlerle ülke sorunlar›n› konuflmufluzdur. Bugün yine aran›zda bulunmaktan,
sizlerle beraber olmaktan fevkalade mutluyum. 

Ülkemizin ça¤dafl üniversitelerinden birisi olan Baflkent Üniversitesi’nde bu
kadar güzel bir toplulu¤un içinde olmak, beni gerçekten mesut etmektedir. 
Bu kurumun Kurucusu, Dünyaca Tan›nm›fl Bilim Adam›, Büyük Hekim,
De¤erli ‹nsan, Prof. Mehmet Haberal’› sevgiyle selaml›yorum. K›sa zamanda
sizlerle beraber olmas›n› ümit ediyor ve temenni ediyorum. Rüzgâr bazen
poyraz eser, bazen lodos eser. Hep bir istikametten esti¤i görülmemifltir.
Onun için denilir ki, “keser döner, sap döner, bir gün de hesap döner.”
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Adaletin yerini bulaca¤›na, geç de olsa mutlaka yerini bulaca¤›na inan›yorum.
Adalete inanmak, ülkemizin gelece¤ine inanmakt›r. Sab›rla, sükûnetle o
güzel günü bekliyorum. 

Bu salon, bir büyük adam›n, bir büyük ilim adam›n›n, hepimizin sevgilisi olan
bir büyük zat›n ismini tafl›r: Do¤ramac›. Prof. Dr. ‹hsan Do¤ramac› hayata
veda etmifltir. Kendisini, milletim ad›na, bu ülke ve insanl›¤a yapt›¤›
hizmetler ad›na, minnet ve flükranla an›yorum, ruhu flad olsun.

Benim konuflmam, çok önemli bir konu olan, benden evvelki Say›n
Konuflmac›lar’›n ifade etti¤i konuda, daha çok siyasi a¤›rl›kl› olacakt›r. Tabii ki,
akademik a¤›rl›ktan da uzaklaflamay›z. 

Onun içindir ki, ben kendime ait bir de¤erlendirme yapaca¤›m, vaktin
müsaadesi nispetinde. K›rkbefl dakika vaktim olacakt›r. fiimdi bafll›yorum
konuflmaya. Saat 14:30’dur; 15:15’te size, sorular›n›za teslim olaca¤›m. 

“23 Nisan”, “90. Y›l›nda 23 Nisan” veya “23 Nisan’›n 90. Y›l›” denildi¤i
zaman, pek çok meseleye birden elinizi atm›fl olursunuz. Bunlar› hangi s›ra
dâhilinde, nas›l anlatal›m ve nelerin alt›n›, üstünü çizelim; ne ç›kartal›m
bunlardan, olmufl hadiseleri tekrarlayarak ne ç›kartal›m, ne yapmak
istiyoruz? Evet, anmak çok önemli bir olay, ama anmak, niçin an›yoruz?
Bunun ibretleri, derslerini acaba do¤ru ç›kartm›fl m›y›z? Önemli olan mesele,
gelecektir. Geçmiflten gelece¤i nas›l ç›kartaca¤›z? Bu anman›n sebebi odur.
Geçmiflten gelecek ç›kartaca¤›z. 

23 Nisan Çocuk Bayram›’d›r. Hiç kimse küçümsemesin çocuk bayram›n›.
Çocuk bir milletin en de¤erli varl›¤›d›r; insanl›¤›n en de¤erli varl›¤›d›r. Çocuk,
sadece bir ailenin varl›¤› de¤ildir; çocuk bütün milletin varl›¤›d›r. Çocuklar›na
iyi sahip olan milletin, gelece¤i teminat alt›ndad›r. Onun içindir ki Çocuk
Bayram›’n› çok önemseriz. Çok önemsedi¤imiz içindir ki, ayn› zamanda 23
Nisan günü, Çocuk Bayram› yap›lm›flt›r. Çünkü 23 Nisan’›n kendisi çok önemli
bir gündür. Hem Çocuk Bayram› önemlidir, hem çocuk önemlidir, hem 23
Nisan önemlidir. Binaenaleyh, ikisinin beraber bayram oluflu çok büyük de¤er
tafl›r. 

Ulusal Egemenlik Bayram›. 23 Nisan ülkemizde Ulusal Egemenlik
Bayram›’d›r. Ulusal Egemenlik, Milli Hâkimiyet dedi¤imiz olay, bizim
devletimizin temelidir; Cumhuriyet’imizin temelidir. Onun içindir ki, bayram
olmaya de¤er ve günün de¤eri de bu ismi tafl›yacak kadar güce sahiptir.
Onun içindir ki; 23 Nisan Çocuk ve Ulusal Egemenlik Bayram›’m›z› da tebrik
ediyorum; hepinizin bayram›n› tebrik ediyorum. 
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Bayram yapm›fl›z 23 Nisan’›. Nas›l olmufl da yapm›fl›z? Asl›nda, 23 Nisan 1920
olmasa ne olurdu? Olmazsa ne olurdu? Herhalde bunu düflündü¤ümüz
zaman, birçok senaryo üretmek mümkündür, ama bugünler olmazd›, çok
baflka fleyler olurdu. Bu çok baflka fleyler de bugünler gibi güzel olmazd›.
Ac›s›yla, tatl›s›yla, zorlu¤uyla, müflkülat›yla, her fleyiyle olabilecek günlerin en
güzelleridir bu günler. 

Onun içindir ki; 23 Nisan 1920, bugünleri sa¤layan olaylar›n bafllang›c›d›r.
Olmasayd›, bugünler olmazd›. Peki, 23 Nisan neden olmufltur? Neden
Türkiye'de bir Büyük Millet Meclisi aç›lmak mecburiyeti hâs›l olmufltur? Bu,
iflin evveliyat›d›r. Bunu bilmedikçe, bence ne 23 Nisan’›, ne ondan sonra
yap›lm›fl olan mücadeleyi, ne bugünleri anlamak o kadar kolay de¤ildir. 

23 Nisan 1920; ondan sonra ne olmufltu? Bunu bilmedikçe, yine bu günleri
anlamak mümkün de¤ildir. Onun içindir ki, ben bu evreyi üç bölümde
özetlemek isterim. 

Birincisi; bizi 23 Nisan’a getiren olaylar. ‹kincisi; 23 Nisan’dan Cumhuriyet’e
getiren olaylar ve üçüncüsü; Cumhuriyet. San›yorum ki bugünkü tart›flmalara
bakt›¤›m›z zaman, bu üçünü de tam anlam›fl de¤iliz; do¤ru anlam›fl da
de¤iliz. Pek çok noksan›m›z oldu¤unu görüyorum. Esasen çok zor
dönemlerdir; anlafl›lmas› pek kolay da de¤ildir. Milletlerin hayat›nda her fley
istenildi¤i gibi olmuyor. ‹stenilen gayretler istenildi¤i flekilde olsa da, birçok
s›k›nt›lar olabiliyor; bunlar›n hakk›ndan gelmek pek de kolay olmuyor. 

30 Ekim 1918 neyi ifade ediyor? Mondoros Mütarekesi’ni. Neyi ifade ediyor?
Bir Cihan ‹mparatorlu¤u’nu. Üç k›tada hükümran, egemen Osmanl›
‹mparatorlu¤u. Birinci Dünya Savafl›’na girmifl, savafl› kaybetmifl. Savafl›
kaybetmekle kalmam›fl, ondan evvelinde bafllayan da¤›lma orada
noktalanm›fl. Da¤›lmadan çöküfle geçilmifl. 

Bir imparatorluk da¤›lm›fl; da¤›tm›fllar imparatorlu¤u. Kim da¤›tm›fl?
Da¤›lmamak için u¤rafl›lm›fl; da¤›t›lmamas› için u¤rafl›lm›fl. Kuruluflundan
Mondoros Mütarekesi’ne 619 sene; 619 sene çok önemli bir zaman. Bu
co¤rafyada uzun süre yaflam›fl devletler var: Roma var, Bizans var ve sonra
da Osmanl› var. 

Böyle bir co¤rafyada bulunuyorsunuz, böyle bir co¤rafyan›n geçmiflini
devralm›fls›n›z; böyle bir co¤rafyan›n flartlar›n› devralm›fls›n›z. Osmanl›
‹mparatorlu¤u dedi¤imiz imparatorluk çok dilli, çok dinli (24 dil, 42 mezhep),
çok uluslu, çok etnikli bir halklar manzumesi.
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Frans›z ‹htilali, Amerikan ‹stiklal Beyannamesi. Buradan do¤an milliyetçilik
cereyanlar›. Milliyetçilik, mikro milliyetçilik, bütün imparatorluklar›n içini
kaynatm›fl. Osmanl›’n›n içerisinde de çeflitli unsurlar aya¤a kalm›fl ve istiklal
pefline düflmüfller. 

Devlet güçlüyken, bunlar›n sesinin ç›kmas› mümkün de¤il. Devlet zaafa
u¤rad›kça, bunlar›n sesi ç›kar hale gelmifl. Devlet de zaafa u¤ramaya devam
etmifl. Çünkü devlet bir yerden sonra ça¤dan kopuk. Ça¤›n fark›na varmam›fl.
Bilimin fark›na varmam›fl, teknolojinin fark›na varmam›fl, siyasi cereyanlar›n
fark›na varmam›fl, olup bitenlerin fark›na varmam›fl. 

Bir tarafta bilim, öbür tarafta bilim yerine daha çok “nakli ilimler” okutan
medrese, yani dini e¤itim. Medrese var, mektep yok. Yavafl yavafl oraya
yönelmifl, Tanzimat Ferman›, arkas›ndan birçok fleyler. Sonra, Kanun-i Esasi.
Halk›n yavafl yavafl idareye ifltirakinin sa¤lanmas›. Hep bunlar Avrupa’da
meydana gelen olaylar›n bize aksi, çünkü bizim ordular›m›z, 1774’ten itibaren
yenilmeye bafllam›fl. ‹sterseniz 1683’ten itibaren al›n. 

Niçin yeniliyoruz diye bakt›¤›n›z zaman, görmüflüz ki birçok alanda geri
kalm›fl›z. Gayret sarf etmiflsiniz, bu birli¤i tek tek tesis edememiflsiniz. Sonra
“Ulus-Devlet” kavram› ç›km›fl. Ulus yok, Osmanl› diye bir ulus yok! Osmanl›
ulusu meydana getirmeye kalkm›fls›n›z. Bunun alt›n› çiziyorum, Osmanl›
ulusu, ittihad› anas›r, ne kadar unsur varsa, bu unsurlardan acaba millet
ç›kartabilir miyiz? Ama esasen bafl kald›r›p da, Avrupa’n›n yard›m›yla ba¤›m-
s›zl›klar›na kavuflan Bulgaristan, S›rbistan ve Romanya gibi devletlerden
sonra, Balkanlar› tutmak imkân› kalmam›fl. 

‹nfirad› anas›r, çeflitli etnik unsurlar›n ayr› ayr› devlet olma arzular›, etnik
milliyetçiliktir. Etnik milliyetçilik Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu çökertmifl ve
netice itibariyle, o büyük imparatorlu¤u ayakta tutmak mümkün olmam›fl,
kolay de¤ilmifl. ‹mparatorlu¤un içerisinden 35 tane devlet ç›km›fl. Fakat
‹mparatorlu¤un ana gövdesi olan, daha çok Türkiye dedi¤imiz bölgede
yaflayan, daha çok Müslüman olan ve Türkçe konuflan insanlar›n büyük bir
k›sm› Balkanlar’da ve ‹mparatorlu¤un baflka köflelerinde büyük s›k›nt›lara
girmifller. 

Balkan Savafllar› öncesindeki Balkanlar’›, e¤er benim gençlerim bilmezse,
mücadelemizdeki birçok sorunlar› anlamakta çok müflkülat çekerler. Devlet
çöktükçe, göçtükçe, yüz binlerce insan tas› tara¤› toplay›p, bizim oralara
götürdü¤ümüz insanlar Anadolu Yar›madas›’na do¤ru gelmifller. 
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30 Ekim 1918’de her fleyi teslim etmiflsiniz. fiimdi ne olacak? Bir süre sonra
ülkenin fluras›n›, buras›na iflgal ve istilalar bafllam›fl. Güneyde, do¤uda, bat›da
her tarafta yeni iflgaller bafllam›fl ve nihayet geldi¤iniz yer 15 May›s 1919’dur.
15 May›s 1919 Yunan ordular› ‹zmir’e ç›kacakt›r. Anadolu kaynamaktad›r
(Kuva-y› Milliye), yer yer hareketler vard›r, fakat fevkalade c›l›zd›r. Top yoktur,
tüfek yoktur, silah yoktur. Osmanl› ordular› da¤›t›lm›flt›r. Koskoca Osmanl›
ordular›ndan bu s›n›rlar›n içerisinde 10 tümen kalm›fl ve tümenlerin de
yekûnlar› 700-800 kifliyi geçmiyor. Bununla hangi mücadeleyi nas›l
yapacaks›n›z? Burada iki fley var. 

Birincisi; “bu flartlar alt›nda mücadele yap›lamaz, teslim olal›m.” Bize ne
kadar hak tan›rlarsa, o kadar hakk›m›z olsun yahut hay›r, biz hakk›m›z kadar
hak istiyoruz. Bu mücadeleye karar vermek laz›m. 23 Nisan, bu mücadele
karar›n›n ad›n›n konmas›d›r. Ne yapacaks›n›z, bir fleyiniz yok, silah›n›z yok,
askeriniz da¤›lm›fl, ordunuz yok. Askerinize giydirecek elbiseniz yok,
ayakkab›n›z yok, çar›¤›n›z yok, ekme¤iniz yok, hiçbir fleyiniz yok, paran›z yok,
pulunuz yok. 

Bu yoklar› tan›mayan irade, iflte çok önemli olan hadise. 15 May›s 1919’u, 16
May›s takip ediyor. Bir gün sonra, 16 May›s’ta Band›rma Vapuru ‹stanbul’dan
hareket ediyor, Samsun’a gidiyor. ‹çerisinde beklenen Lider var, bir ruhu
ateflleyecek Lider var; o Kuva-y› Milliye ruhunu ateflleyecek Lider. Bu büyük
milleti düflmanlar›na teslim etmeyecek, bu mücadeleyi verecek ya kazanacak,
ya kazanacak. 

‹flte, büyük mesele bu. Lider, bu karar› veriyor. Samsun’a 16 May›s’ta
kofluyor. Lider ve yan›ndakiler 21-22 Haziran’da Amasya’dad›r. “Vatan›
milletin azim ve karar› kurtaracakt›r” diyor. Milletin azim ve karar›. Hadi
bakal›m millet. Ses, 23 Temmuz’da Erzurum’dad›r: “Vatan Bir Bütündür
Parçalanamaz” diyor.

4 Eylül’de Sivas’tad›r. Orada da “Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplanmal›d›r;
Ankara'da Büyük Millet Meclisi Toplanmal›d›r, Manda Kabul Edilemez”
diyor. 

Büyük Atatürk, bu milletin kahraman evlad›. 27 Aral›k 1919 günü Ankara’ya
geliyor. ‹stanbul iflgal edilmek ve ‹stanbul’da Meclis kapat›lmak üzeredir.
Meclis bir Misak-› Milli karar› neflredecektir. Bu Misak-› Milli karar› 30 Ekim
1918’de “Osmanl› ordular›n›n iflgali alt›nda bulunan veya hâkimiyeti alt›nda
bulunan topraklar› parçalanamaz” Misak-› Milli karar› budur. 

Dikkat ediyor musunuz? Ne geliyor çizgide? “Vatan parçalanamaz,
bölünemez.” Vatan›n kaderi, milletin kendi elindedir. Bunu de¤ifltirmek
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mümkün de¤ildir. Yani, netice itibariyle, hiç kimse gelece¤i baflka yerde
aramamal›d›r, gelecek buradad›r. 23 Nisan’dan ç›kart›lacak birinci derslerden
birisi budur. Her fleyi kendinizde arayacaks›n›z, kendinizde bulacaks›n›z. 

Mustafa Kemal Pafla 19 Mart 1920’de, o gün Mustafa Kemal Pafla, Heyet-i
Temsiliye olarak Genelge neflrediyor. 23 Nisan 1920’de Meclis aç›lacakt›r,
“her sancaktan befl kifli Ankara'ya gelsin; ‹stanbul Meclisi’nden de kopup
gelenler gelsin.” 23 Nisan sabah› Hac›bayram Camii’nde dualarla Meclis’in
aç›laca¤› binaya geliniyor. 115 kifli gelebilmifl; binaya geliniyor. Orada 13:45’te
Meclis’in aç›lmas›na geçiliyor. Sinop Milletvekili fierif Bey, Meclis’in en yafll›
üyesi (75 yafl›nda). Bak›n, ne oluyor? Biraz evvel Say›n Prof. Yavuz söyledi.
Genelge, gelin milleti kurtaral›m genelgesidir. Bu genelge, yani ses odur,
davet odur. Bu flartlar alt›nda milleti kurtaracaks›n›z. Milleti nas›l
kurtaracaks›n›z bu flartlar alt›nda? Düflünmüyor adam. Kim geliyor, herkes
geliyor. Do¤ulusu geliyor, bat›l›s› geliyor, güneylisi geliyor, kuzeylisi geliyor; bu
milletin bütün fertleri geliyorlar ve diyorlar “bu vatan bizimdir.” Geliyor; neye
geliyor? Bu mücadeleyi yapacak gücü kendi nefsinde bularak geliyorlar. Top
da, tüfek de, para da, ekmek de, afl da kendisidir. Geliyor bu insanlar,
imanlar›n›, inançlar›n›, kararl›l›klar›n›, kahramanl›klar›n› oraya koyuyorlar.
Birinci Meclis budur, Meclis budur.

Bu Meclis, bütün dünyaya ilan ediyor ki: “Biz var›z”. Bu savaflt›r. Savafl› neyle
yapacak? Ordu kuracak; orduyu kuruyor. Bu orduyu kurarken, bir taraftan da
düflmanlar her taraftan ilerlemeye çal›fl›yor. ‹nönü’ye geliyor, Sakarya’ya
geliyor, Haymana’ya kadar geliyor. “Acaba, buradan Kayseri’ye gitsek mi?”
tart›flmalar› oluyor ve Tunceli delegesi Diyap A¤a ç›k›p kürsüye: “biz buraya
kaçmaya gelmedik, biz buraya kavga etmeye geldik, nereye gidiyoruz, oturun
oturdu¤unuz yerde” diyor. Meclis oturdu¤u yerde oturuyor. 

Sonra, savafl olanca h›z› ile devam ediyor. Milli Mücadele Ordular› güçleniyor.
Büyük Taarruz ve Büyük Meydan Muharebesi, 30 A¤ustos Zaferi; arkas›ndan
‹zmir Liman›’nda ‹stiklal Ordular› (9 Eylül 1922). Evet, “Türkiye’yi istilaya
gelen düflman güçleri, geldikleri yere gideceklerdir, geldikleri gibi
gideceklerdir.” Bu bir destand›r. Bu destan› yapan bu ülkenin kahraman
evlatlar›n› hep beraber minnet ve flükranla anal›m, baflta Gazi Mustafa Kemal
Pafla olmak üzere. 23 Nisan 1920 Meclis’in Aç›l›fl›’ndan ‹zmir’e var›fl 28 ay, 16
gün alacakt›r.

fiimdi, ifl bitmifl midir? Hay›r. Bu zaferi dünya tasdik etmeliydi. Çünkü nihayet
dünya ile beraber yaflamaya mecbursunuz. Bu dünyan›n içinde yaflamaya
mecbursunuz, dünyada beraber yaflamaya mecbursunuz. Devlet olacaks›n›z,
münasebetleriniz olacak. Bunu dünyan›n tasdik etmesi laz›md›. Türkiye’de
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henüz, Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti temsil
etmektedir. 

Bu zaferi dünya tasdik etmeliydi. Dünya, zaferin kazan›ld›¤›ndan çok k›sa bir
süre sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ni Lozan’a davet ederek
müzakereyi bafllatt›. Kas›m 1922’de bafllayan bu müzakereler, 24 Temmuz
1923’te neticelenmifltir. 

Bir imparatorluk taksime u¤ram›flt›r. Bu çok önemli bir hadiseydi. Zaferi
sahada kazanan ordular›n Kumandan›, kumandanlar›, bu savafl› yürütenler,
ayn› zamanda masan›n bafl›nda da zafer kazanmal›yd›lar; kazand›lar.
San›yorum ki, merhum ‹smet ‹nönü’nün Lozan Murahas Heyeti Baflkan›
olarak “Lozan’da ne olmufltur?” Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne anlatan flu
okuyaca¤›m ifadesi, bugünkü Türkiye’nin neyi kurtard›¤›n› anlatmas›
bak›m›ndan çok ibret vericidir. Anlaflmay› T.B.M.M.’ye sunarken ‹smet Pafla,
Lozan’dan getirdi¤i Türkiye’yi flöyle tarif ediyor:

“Mütecanis, yeknesak, (birlik ve bütünlük içinde) bir vatan. Bunun
dâhilinde, harice karfl› gayri tabii kuyuttan (ola¤anüstü s›n›rlamalardan) ve
hükümet içinde hükümet ifade eden dâhili imtiyazattan (ayr›cal›klardan)
müberrah (aklanm›fl) bir vaziyet. Gayri tabii (Ola¤anüstü) Mükellefat-i
Maliye’den (mali yükümlülüklerden) azade (kurtulmufl) bir hal, hakk›
müdafaas› mutlak, menabii mebzul (kaynaklar› bol) ve serbest bir vatan. 

Bu vatan›n ad›: Türkiye’dir. O Türkiye’yi bu antlaflmalar ifade ve tavzih
etmektedir.” 

fiimdi, iflin zor taraf› bafllamaktad›r. Tamam, bütün bunlar oldu, flimdi nas›l
idare edeceksiniz bu memleketi? Devlet çökmüfl, yeni bir devlet kuracaks›n›z.
Konjonktür fevkalade kötü, d›flar›da Avrupa hercümerç, Avusturya
‹mparatorlu¤u da da¤›lm›fl, Alman ‹mparatorlu¤u da da¤›lm›fl ve Çarl›k
Rusya’s› çökmüfl, Bolflevik ihtilali olmufl. Müthifl bir devrim, Bolflevik ihtilali
götürüyor, etkili de; etraf› da etkili. Nas›l bir devlet kuracaks›n›z, ayr›ca da bu
devletin flekli ne olacak? Kurdu¤unuz devleti, rejimi, içeride halk›m›z nas›l
karfl›layacak? Burada flimdi, çok önemli bir olayla karfl› karfl›yas›n›z. 

Büyük Atatürk ‹zmir R›ht›m›’na ulaflt›¤› zaman, “evet, düflman›n birini deni-
ze döktük, fakat di¤erleri duruyor.” Di¤erleri kim? Kim duruyor? Di¤erleri
yoksulluk, fukaral›k duruyor, çaresizlik duruyor. Geri kalm›fll›k duruyor. Bir
harap vatan. “Diyar› küfür gezdim, beldeler, kâflaneler gördüm, dolaflt›m
mülki ‹slam’›n, viraneler gördüm” diyen Ziya Pafla. Bir yerden bir yere gitmek
mümkün de¤il, karanl›klar içerisinde bir Türkiye. 10 milyon Türkiye, yüzde
87’si köylü. 
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Bir savafl yapm›fl, içinden ç›km›fl. Bu savafl› yaparken de ne istedilerse vermifl;
ne laz›msa vermifl. O¤lunu vermifl, ekme¤ini vermifl, saman›n› vermifl,
arpas›n› vermifl, tekalifi harbiye (savafl yükü), devlet ne istediyse vermifl.
Böyle bir karanl›klar içerisinde, yoksulluklar içerisinde, cehalet içerisinde ve
hurafe içerisinde, bidat içerisinde bir Türkiye, koskoca bir Türkiye. 

Bu Türkiye’yi ça¤dafllaflt›racaks›n›z. Ça¤›n devletini kuracaks›n›z, ça¤›n devleti
ulus-devlettir. Bu devlet, ayakta duracak, yönetecek, doyuracak, de¤iflim ve
dönüflümü baflaracak. Orta yerde ulus yok, halklar var, ama ulus yok.
Ulussunuz diyeceksiniz, kaderiniz budur diyeceksiniz. Ulus, evet Türkiye
Cumhuriyeti s›n›rlar› içerisinde bulunan herkes bu ulustur diyecek, bu savafl›
yapan hepiniz bu ulusun fertlerisiniz diyeceksiniz. Aman bu savafl› yapt›¤›n›z
zamanki birli¤inizi koruyun diyeceksiniz. Devletin ad›; Türkiye Cumhuriyeti
Devleti olacakt›r. 

Unutmay›n, infirad› anas›r›, parçalanm›fll›¤›. Ülkenin birli¤i ve güvenli¤i; “tek
devlet, tek millet, tek vatan, tek dil, tek bayrak, tek hukuk” söyleminde
aranacakt›r. 

Cumhuriyet, çok kimse bunun ne oldu¤unu da bilmiyor asl›nda. Hedef fludur:
Türkiye mutlaka asri, yani ça¤dafl, mutlaka medeni, yani uygar, mutlaka
zengin olacakt›r. Üç tane hedef, bu muas›r medeniyettir. Ça¤dafl, uygar ve
zengin. Bu bugün de de¤iflmemifltir. Bunu söyleyecektir Büyük Önder.
Diyecektir ki “Cumhuriyet mesut, muvaffak ve muzaffer olacakt›r.”

Bakal›m, sonra ne olmufl, onlara biraz sonra gelece¤im. Yeni devlet yeni
hukuka göre olacakt›r. 619 sene, daha sonra 1923’ü al›rsan›z, 624 sene
hükümdarl›k olan devletin hukuku, fleriat hukukudur. Yani, dini esaslara
dayal›d›r hukuk. Hâlbuki Avrupa’da dini esaslara dayal› hukuku olan devlet
kalmam›flt›r. Avrupa dinle devleti ay›rm›flt›r. Kiliseyle devletin savafllar› 100
sene sürmüfltür, ama ay›rm›flt›r. Din devletten bir fley istemesin, devlet
dinden bir fley istemesin. Bu sekulerizmdir, ama Frans›z anlam›nda daha
baflka bir fleydir, o laikliktir, o daha baflka bir fleydir. Avrupa’daki, ayd›nlanma
devri Avrupa’y› altüst etmifltir.1550’li y›llardan bafllay›p, 1600-1700 y›llar;
daha sonra da 1800’lü y›llardaki Sanayi Devrimi ise ayd›nlanm›fl Avrupa’y›
tamamen de¤ifltirmifltir. Toplumunuz ça¤dafl olacak ve e¤itiminiz medrese
e¤itimidir; yani sadece nakli bilimleri okutur; yani din bilimleri okutur. Fünun
yoktur, fen yoktur, teknoloji yoktur. 

Galileo 1610’da teleskopu buldu. Galileo, koyu bir Katolik. ‹ki k›z› var, k›zlar›
da rahibe. Galileo “fizi¤i ‹ncil’den ö¤renemezsiniz, fizik kitaptan ö¤renilecek-
tir, fizik kitab›ndan ö¤renilecektir. ‹ncil’den ö¤renece¤iniz o rahiplerin iflidir,

13



ruhban›n iflidir” diyor. Yani, bilimle dini, dinle devleti ay›rma iflini yapm›fl
Avrupa; bunu siz de yapacaks›n›z. Avrupa’da, ak›lla-vahiy tart›flmas› bir
neticeye ba¤lanm›flt›r. Bunun ad› “sekulerizm”dir, yahut bunun ad›
“laiklik”tir, ikisi de¤iflik birbirinden, biraz farkl›l›klar var. 

Buradaki en önemli mesele din dedi¤iniz olaylara, hurafe ve bidat ne kadar
kar›flm›flt›r? Yaln›z Müslümanl›kta de¤il, Avrupa'da da, yani bu din ve devleti
ay›ran tart›flmalar da hurafeye ve bidatla dinin kar›flm›fl olmas›ndan, Sekuler
Devlet’i, yani Laik Devlet’i halka anlatmakta büyük s›k›nt›lar çekilmifltir. 

Din ve devleti ay›rmayan ça¤dafl devlet olmaz. Din ve devleti ay›rd›¤›n›z
yerde, hele Müslüman topluluklar›na bunu anlatmak pek kolay de¤ildir. Cum-
huriyet’in teolojik yorumu yap›lmam›flt›r. Buna ihtiyaç vard›r. Türkiye, Darül
Harb bir ülke de¤ildir. Darül ‹slam’d›r. Yani, sekuler oldu¤u için müslümanl›k-
tan uzaklaflm›fl de¤ildir. Bugün de baz› tart›flmalar›n kayna¤›nda bu husus
yatar.  

Bizim ülkemizde de, yani 90 seneden beri devam edegelen tart›flmalar›n
kökünde meseledeki karmaflay› iyi anlamak laz›m. Ama mutlaka hurafe ve
bidata e¤er din gibi bakarsan›z, iflin içinden ç›kmak mümkün de¤ildir. Bu,
d›flar›da bugünlerde de çok iyi tart›fl›l›yor. Halk›n inançlar›na bir diyecek
yoktur; kimsenin bir diyece¤i yoktur. Halk›n din duygular›na, inançlar›na
herkesin sayg›l› olmas› laz›md›r. Yaln›z, bu inançlar e¤er gerçek din
meselesinin d›fl›na ç›km›fl da, hurafe haline gelmifl, inan›lmaz fleyleri inan›l›r
duruma girmiflse, öyle bir toplumu ilerletmek mümkün de¤ildir. 

Öyleyse, elinizdeki orta zaman toplumunu bir ça¤dafl toplum haline getirmek
Cumhuriyetin en önemli ifli olmufltur. Bunun en önemlisi de ça¤dafl e¤itim-
dir. Ça¤dafl e¤itim, o zaman “E¤itim Birli¤i” dedi¤imiz Tevhid-i Tedrisat ola-
y›d›r. Cumhuriyet art›k bu ça¤dafl toplumu nas›l yapacak, ça¤dafl devleti nas›l
kuracak, ça¤dafl devletin kurumlar›n› nas›l kuracak? Bunlarla meflguldür, bu
Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir, devleti kuran Meclis’tir, biraz evvel söylendi.
Meclis savafl› idare eden Meclis’tir; devleti kuran Meclis’tir. Devleti uygar
manada, asri manada, ça¤dafl manada kuran Meclis’tir. Böylece Türkiye
Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikli¤i, ça¤dafll›¤› ve ‹slâm’› ba¤daflt›rm›flt›r.
Halk›n ço¤unlu¤u Müslüman. Devlet laik. Bütün dinlere karfl›, eflit mesafede
ve din ve vicdan hürriyetini korumak için tedbirler alm›fl.

Nihayet, 1946’ya kadar tek parti idaresi.1946’da tek partiden, çok partiye
geçilmesi bir zaruret halini alm›flt›r. Çünkü savafl olmufltur, savaflta yerlerini
seçen ülkeler bir tarafta demokrasi taraftar› ülkeler, bir tarafta da
diktatörlük, faflizm taraftar› ülkeler. Demokrasi taraftar› galip gelmifltir,
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faflizm taraftar› y›k›lm›flt›r. Sadece komünizmle demokrasi uzlaflmak
mecburiyetinde kalm›flt›r bir süre için. Türkiye de çok partili idareyi kabul
etmek durumunda kalm›flt›r. Ondan sonraki y›llar, yani 1946’dan, 2010’a
kadar geçen y›llar Türkiye'de çok partinin mevcut oldu¤u y›llard›r. Bu çok
partili y›llar› ayr›ca de¤erlendirmesi gerekir. Ama hadise fludur ki: Türkiye
çeflitli zamanlarda, çeflitli zorluklarla karfl›laflm›fl, meclislerin kapanmas›na
kadar giden birtak›m olaylarla da karfl›laflm›fl, bundan yani Parlamenter
Demokrasi’den vazgeçmemifltir. 

Netice itibariyla f›rt›na olmufl, f›rt›na esmifl, yine Türkiye bafl›n› suyun
üstünde tutmas›n› bilmifltir. 23. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün
iflbafl›ndad›r. Bu safhada konuflulmas› laz›m gelen birçok fley vard›r. Zaman›n
ona müsaade edece¤ini çok tahmin etmiyorum; fakat ben flunu söylemek
istiyorum: Bir genel muhasebe yap›l›rsa, görülecektir ki 90 senedir bar›fl
içinde yaflayan Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir transformasyonu sa¤lam›flt›r.
Nedir bu transformasyon? K›saca söyleyece¤im: 12 milyon Türkiye’den, 72
milyon Türkiye’ye gelmiflsiniz. Ne biçim bir 12 milyon Türkiye bu? 12 milyon
Türkiye’nin yüzde 87,5 okuma yazma bilmez. Ne biçim 72 milyon Türkiye?
Yüzde 98’i okuma yazma bilir. 1923 Türkiye’sinde adam bafl›na 50 dolar gelir
seviyesinden, bugün adam bafl›na 10 bin dolar gelir seviyesine gelmiflsiniz.
Ortalamay› söylüyoruz. 

fiunu size söyleyeyim ki: 10 bin dolara gelmifliz, ama bu da az, tamam, ona
da bir fley demiyoruz. Ama nihayet hasta adamdan, Avrupa masas›na
oturacak hale gelmiflsiniz ve nihayet dünyada 192 ülke içerisinde batm›fl bir
imparatorlu¤un küllerinden ç›km›fls›n›z, toprak olarak 16’nc›, nüfus olarak
36’nc› büyüklüktesiniz ve 19’uncu büyük ekonomiye sahipsiniz. 

1923’te hiçbir fleyiniz yok, 1950’ye kadar yap›lm›fl çok güzel fleyler var, ama
yine de 1950’de i¤neden ipli¤e kadar her fleyi d›flar›dan al›yorsunuz, sanayiniz
yok. Bugün 134 ülkeye sanayi mal› satan bir Türkiye haline gelmiflsiniz ve
nihayet 1 trilyona yaklaflm›fl, bir büyük ekonomi kurabilmiflsiniz ve nihayet bu
ülkenin 15 milyon çocu¤una okul verebilir hale gelmiflsiniz. 

Bu ülkede her sene okula kaydolan çocuklar›n yekûnu, yani k›zl› erkekli
çocuklar›n yekûnu ‹ngiltere, Fransa ve Almanya’da kaydolanlar›n yekunundan
fazla. Nüfusunuz böyle artm›fl. Bir Darülfünun’uz var 1923’te. 1945’te üç
tane üniversiteniz olmufl. 1960’ta bu 7’ye ç›km›fl, 2000 y›l›na geldi¤imiz
zaman 84 üniversiteye ç›km›fl, bugün 134 üniversitemiz var. 1965’te
Baflbakanl›¤› ele ald›¤›m zaman Üniversite’de 40 bin çocu¤un okudu¤u bir
Türkiye’den, 3 milyon çocu¤un okudu¤u bir Türkiye’ye gelmiflsiniz. Bu bir
transformasyon. 5 milyon insan› d›flar›larda, bu 5 milyon insan içerisinde
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ifladamlar› ç›km›fl, 100 bin kifli oralarda ifl tutmufl, ifladam› olmufl. Bunlar›n
bir k›s›m yat›r›mc› olmufl. 25 milyon turisti kabul eder, a¤›rlar hale
gelmiflsiniz. Topraklar›n› kara öküzle-kara sapanla iflleyen Türkiye, flimdi 1
milyonun üzerinde traktör kullan›yor. 254 baraj, 1000 gölet ifller vaziyette.
50 milyon dönüm arazi sulan›yor. 60 bin kilometre asfalt yol. Gidilemeyen
hiçbir köflesi yok. Dünya Devleti Türkiye.

Bir yerden bir yere gidemeyen Türkiye’nin, 1965’te 300 köyünde elektrik olan
Türkiye’nin, bugün 38 bin köyünde, kasabas›nda, her yerinde elektri¤i olan,
bafltan afla¤› karanl›k bir Türkiye’den, ayd›nl›k bir Türkiye’ye gelmiflsiniz.
Demokrat, laik, sosyal hukuk devleti olan bir Türkiye’desiniz. Kad›n›, toplum
içinde önemli bir yer alm›fl Türkiye. Bu, “muas›r medeniyet” demektir.

Eksikleriniz, noksanlar›n›z var, olacakt›r. Transformasyona bakt›¤›n›z zaman,
bir tar›m ülkesi olan Türkiye yavafl yavafl bir hizmetler ve bir sanayi ülkesi
haline gelmektedir. Nüfusunun % 87’si tar›mda olan Türkiye’den, % 20’si
tar›mda olan Türkiye’ye gelinmifltir. fiimdi, “bundan sonras›, gayet tabii ki,
bundan sonras› ne yapal›m?” denildi¤i zaman, yap›lacak çok ifllerimiz var.
Birçok s›k›nt›lar›m›z, birçok ifllerimiz var, eksiklerimizi, noksanlar›m›z›
düzelterek, yolumuza devam etmemiz laz›m. Büyümeye, kalk›nmaya,
zenginleflmeye, güçlenmeye devam. Daha iyi yönetim, daha iyi e¤itim, daha
iyi sa¤l›k, daha çok kalk›nma, daha güçlü Türkiye!

Sözlerimi tamamlamak istiyorum; daha do¤rusu bu noktada b›rakmak
istiyorum, tamamlamak mümkün de¤il de. fiili’nin Baflkenti Santiago
fiehri’nde Apoguindo Caddesi’ndeki Novigad Park›’nda bir heykel var. Bu
Atatürk heykelidir. Bu heykelin önüne gittim durdum, bu heykelin resmini
çektirdim, üzerindeki yaz›n›n tercümesini yapt›rd›m.

fiöyle yaz›yor: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, vatan›n›n fedakâr ve sad›k
hizmetkâr›, benzeri olmayan kahraman; insanl›k idealinin canl› emsali. Bütün
hayat›n› Türk Milletine vakfetmifl, milletine kendi ruhunun ateflini vermifltir.
Hat›ras›, milletinin ruhunu ateflli tutan sönmez bir meflale olarak
yaflamaktad›r.” 

Sevgili gençler; 86 yafl›nday›m. Ömrümün 60 senesini münhas›ran bu ülkenin
hizmetine verdim. Size gelip bunlar› söylemeyi vazife say›yorum; flunu
söylemeyi vazife say›yorum: Bu büyük ülke yoluna devam edecektir. Meflale
sizin elinizdedir. Bütün zorluklar önünüze ç›ksa, önünüzü göremeyece¤iniz
kadar her taraf karanl›k olsa bile, e¤er bu Büyük Dehan›n, ‹ngiliz Baflvekilinin
söyledi¤ine göre, “Cenab› Allah dünyaya her yüz senede bir defa bir dâhi
gönderir, bu bazen flu millete gelir, bazen bu millete gelir, bu defa Türklere
geldi” dedi¤i Büyük Atatürk’ün milletine vakfetti¤i, milletine kendi ruhunun
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ateflini verdi¤i; yani, onun flu mücadeledeki sergiledi¤i cesareti, vatan
sevgisini, Türkiye sevgisini, inanc›n›, bu ülkenin gelece¤ine olan inanc›n›, bu
ruhu e¤er içimizde hissedersek, aflamayaca¤›m›z engel yoktur. 
Hepinize baflar›lar diliyorum. 

Prof. Dr. ÜNSAL YAVUZ- Say›n Cumhurbaflkan›m; müsaadelerinizle soru-
cevap bölümüne geçiyoruz. 

SÜLAYMAN DEM‹REL- Tabii tabii. 47 dakika konuflmuflum,  bende iki dakika
alaca¤›n›z var. Sorular›n›za flimdi aç›¤›m. 

Prof. Dr. ÜNSAL YAVUZ- Say›n davetliler, sevgili konuklar; flimdi Say›n
Cumhurbaflkan›m›z›n yüksek müsaadeleriyle soru-cevap periyoduna
geçiyoruz. Sorular mümkün oldu¤u kadar k›sa, anlafl›l›r olursa, Say›n
Cumhurbaflkan›m›z› da fazla yormam›fl oluruz diye düflünüyorum. 

Buyurunuz efendim. 

Prof. Dr. NECDET BASAL (Demokrat Parti Genel ‹dare Kurulu Üyesi)-
Say›n Cumhurbaflkan›m; müthifl bilgi ve tecrübenizin imbi¤inden süzerek,
bizlerle paylaflt›¤›n›z de¤erlendirmelerinizi büyük bir dikkatle dinledim; her
zamanki gibi çok fley ö¤rendim. A¤z›n›za sa¤l›k, beyninize sa¤l›k efendim. 

90. Y›l›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ki, Ünsal Hoca da bir cümleyle
bahsetti; Dünyada ilk kez devlet kuran bir Meclis’tir bu. 90. y›l›nda Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin aç›l›fl›n›n “ne oldu bize?” sorusunu izninizle sormak
istiyorum. Dünyan›n bütün büyük medeniyetlerine kaynakl›k yapm›fl olan,
de¤iflik medeniyetlerin alt alta, üst üste, iç içe girdi¤ini, parçalarcas›na yok
edilircesine de¤il, yan yana, dostça, kardeflçe birbirlerini zenginlefltirircesine
yaflad›¤› bu topraklar›n ad› Anadolu de¤il miydi? Biz o topraklar›n sahipleri
de¤il miydik? Ne oldu bize de, birbirimizi bo¤azlar hâle geldik? Ne oldu bize
de “ben-sen, ben ya da ötekiler” haline dönüfltürüldük, döndük? 

Mevlana’lar›n, Hac› Bektafl’lar›n, Yunus’lar›n, Pir Sultan’lar›n da¤a tafla, kurda
kufla yüksek sesle söylettikleri özgürlük, ama her fleyden önce hoflgörü
türküsünün befli¤i de¤il midir bu topraklar? Ne oldu bize de biz ötekini kabul
edemez hale geldik? Bu topraklar› adeta yaflanmaz hale getirdik. 

Say›n Cumhurbaflkan›m; elinizde devaml› Anayasa görmeye al›fl›¤›m ben.
Teflkilat-› Esasiye Kanunu dediniz, 134 sene geçti. Ne oldu bize hâlâ bu
milletin tümünü kapsayabilecek özgürlükler belgesi halinde bir anayasay›, bu
millete takdim edemez hale geldik? 
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Say›n Cumhurbaflkan›m; demokrasi diye diye demokrasiyi katleder hale
geldik. Yarg› reformu denilirken, yarg›y› kuflatmaya yönelik ad›mlar›
fütursuzca atmaktan çekinmez hale geldik. Ne oldu bize efendim, y›ld›r›mlar
yaratan bir ›rk›n ahvali olan biz de¤il miydik? Ne oldu bize, beka sorusu yaflar
hale geldik? Sorun efendim, ne oldu bize; nerede hata yapt›k? Sayg›lar›mla. 

SÜLEYMAN DEM‹REL- Sorunuzun cevab› kolay de¤il. fiimdi, ben desem ki
bir fley olmad›, bütün salon aya¤a kalkar. Bana dersiniz ki, sen bu ülkede
yaflam›yor musun, yoksa bunlar gözüne batm›yor mu? Bat›yor, ama bir
ülkede, bu ülke e¤er hür ve serbest bir ülkeyse, bu ülkede kimin ne
konuflaca¤›n› tayin etmek mümkün de¤ildir. E¤er, bir ülke kanun devleti ve
hukuk devletiyse, o ülkede keyfilik olmaz, korku olmaz, rahat ve huzur olur.
Rahat ve huzuru bozarsan›z, birçok s›k›nt›lar yan yana gelir. Bütün hikâye
gelir, e¤er bu ülkede bir rahats›zl›k varsa, bunu hissetmek laz›m. Ülkeyi
yönetenler “bir fley yok, sanal bunlar, siz bunlar› uyduruyorsunuz” diyorlarsa,
çare bulmak fevkalade zorlafl›r. Yahut bir ülkede bir k›s›m insanlar rahat, bir
k›s›m insanlar rahats›zsa bu da rahats›zl›¤›n bir kayna¤› olur. Bazen, çeflitli
ülkelerde de görünüyor bu, huzursuzluk dedi¤imiz bu olay olabiliyor. Bunlar›n
sebebi genellikle yönetim kifayetsizli¤i oluyor. Kusur sadece ülkeyi yöneten
siyasi kadrolar›n de¤il, topyekûn yönetenlerde oluyor. Toplum, buna, müsait
de davranabiliyor.

Esasen bizim ülkemizde de yönetim kifayetsizli¤i olmamas› için sebep yok.
Yani, bu kadar hercümerci meydana getireceksiniz, sonra yönetim
kifayetsizli¤i olmayacak, bu mümkün de¤il. Çünkü biz genelde çok partili
siyasete geçtikten sonra, biraz ar›zal› geldik. Çok partili siyasi hayat› çok iyi
becerdi¤imizi söyleyemem. Bunun da çeflitli sebepleri vard›r. Türkiye bunu iyi
analiz etmelidir. Analiz etti¤i zaman, birtak›m fleyler ortaya ç›kacakt›r.
Sadece buradaki kusurlar› seçilmifl idarelere yükleyip geçmek de do¤ru de¤il.
Çünkü bu sistem, ço¤ulcu bir sistem. Her kafadan bir ses ç›kmas› flafl›lacak
bir olay de¤il. Yaln›z, bu ç›kan sesler baflkalar›n› rahats›z etmemeli, tolerabl
olmal›. Rahats›z ediyor, baflkalar›n› rahats›z ediyor. Çünkü bir yerden sonra
baflka unsurlar iflin içine kar›fl›yor. S›k›nt›, bu ülkeyi yönetecek güç ve takatte
olmay›fl›m›zdan geliyor. 

Bak›n, ne olur? Bu ülkede üniversiteler vard›r. Türkiye’de 47 tane hukuk
fakültesi var. Hukuk fakültelerinin acaba Türkiye’deki ne olup bitti¤ine dair
hiç fikri yok mu; hiç fikri yok mu? Kimse bir fley demiyor. 30 tane gazete
ç›k›yor, 30 tane de televizyon var. Acaba, yani akflam olunca dünyan›n
neresinde cinayet varsa, onlar› bizim televizyonlara aktarmaktan baflka hiçbir
fley yok mu? Bu ülkede iyi hiçbir fley yok mu? Dünyada iyi hiçbir fley yok mu?
Bu ülkedeki insanlar›n iyi diyece¤i, iyi dedikleri kadar kötü diyece¤i bir fley yok
mu? 
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Bu ülkede meslek kurulufllar› var. Meslek kurulufllar›, bunlar nerede?
Kardeflim, biz halimizden memnunuz diyorsan›z, o zaman Prof. Necdet
Basa’y› onlara gönderece¤im, baflka ç›kar›m yok çünkü. 

fiunu söylemek istiyorum: Evet, bütün bunlara ra¤men, biz bu ülkede
yaflamaya mecbur muyuz? Mecburuz. Bu ülkede yaflanmaz, bu ülkede
oturulmaz, bu ülkenin gelece¤i yoktur diye dizimizi dövsek neye yarar? Bir
fleye yaramaz. Gelin, ülkenin yönetimini halka b›rakm›fls›n›z, hâkimiyeti
milliye, milli hâkimiyet. Bu ülkenin vatandafllar› iyiyle kötüyü ay›rt edecek
durumda de¤il mi? ‹yiyle kötüyü ay›rt edecek durumda m›? O zaman, iyiyle
kötüyü ay›rt ettiklerine dair çok güzel deliller verdiler. Ama edememeleri hali
olabilir mi? Baflka ülkelerde olmufltur.

Say›n Prof. Yavuz Hoca biraz evvel onu söyledi. Meclisler her fley de¤ildir
anlam›nda söyledi. fiuna bakacaks›n›z: Bir ülkede bir fley mükemmel, di¤er
fleyler az mükemmel, çok mükemmel olmuyor. Bunlar›n seviyesi ayn›.
Meclisler temsili Meclis, halk›m›za kusur bulamay›z. Niye bulamay›z? O
halkt›r, e¤er siz kâfi derecede ayd›nlatm›yorsan›z, halk kendili¤inden bir fley
yapamaz, halk rehber ister. Rehber orta yere ç›km›yor; niye? “Efendim,
s›k›nt› var.” Biraz evvel anlatmaya çal›flt›k ki, herkes Atatürk olamaz,
mümkün de de¤il; zaten Atatürk’ü koyacak o kadar yer de bulamay›z. Ama
onun t›rna¤› kadar olsun cesaret itibariyle. 

Niçin ben bu uzun tahlili yapt›m; niçin yapt›m? Asl›nda, bütün hikâye geliyor,
insanlar›n zengin olmas›, insanlar›n yoksul olmas›, insanlar›n flu olmas›, bu
olmas› de¤il, insanlar›n iyi e¤itilmifl olmas› veya cahil olmas› de¤il. ‹nsanlar›n
yürekli olmas› önemli olan hadise. Ama diyeceksiniz ki, kör olas› hanede,
evlad› ayal (çol cocuk) var. Maiflet bask›s› alt›nda olan adam nas›l cesur olur?
O da do¤ru. 

Bu demokrasi denilen fley çok güç bir ifl. Bu kamuoyu istiyor, yani uyan›k,
cesur kamuoyu istiyor, bu birincisi. ‹ki; adil ve tarafs›z yarg› istiyor. Üç; uyan›k
ve ülke sorunlar›n› tepesinde tutan üniversite istiyor ve hep bunlar› istiyor. O
zaman, halk rehberini bulmufl oluyor. Tabii ki cesur medya istiyor, hür ve
serbest medya istiyor. 

Bafl› bulutlara kadar de¤ecek dik insanlardan müteflekkil bir Türkiye
istiyoruz. Bulutlara kadar de¤ecek, öylesine cesur, öylesine yürekli insanlar-
dan müteflekkil. O olacakt›r. Zenginli¤imizin de, okumufl yazm›fll›¤›m›z›n da,
kalk›nm›fll›¤›m›z›n da varaca¤› yer oras›d›r. Bunun ad› uygarl›kt›r. 

Prof. Dr. ÜNSAL YAVUZ- Buyurun, Prof. Dr. Han›m Halilova.
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Prof. Dr. HANIM HAL‹LOVA- Teflekkür ediyorum. 

Ben Azerbaycan’da Sovyetlere karfl› mücadele veren kad›n hareketinin lideri
olmuflum. Ayn› zamanda, Say›n Cumhurbaflkan›m› da çok severim, çok büyük
sayg›m var. Ayn› zamanda, bana devlet bakanl›¤› teklif ettiler, ancak ben
orada Ermenilere karfl› kad›n taburu kurdum ve Ermenilere karfl› savaflt›m,
çok kad›n›m›z da flehit oldu. 

Benim, burada bulunmamdan da çok teflekkür ederim hepinize. Bu gençlerin
bugün sizi dinlemeleri ne kadar güzeldir. Özellikle, Büyük Önderimiz Atatürk
bize her zaman onun ruhu yol gösterirdi. Biz Sovyetlerle mücadele verende,
onun yoluyla gitmiflik. Hatta ben Kad›n Hukuklar› Müdafaa Cemiyeti kurdum.
Sizin, Müdafaa-› Hukuk gibi. Bütün her fley onun yolunda gitmek istedik. 

Bugün de do¤rudan da Say›n Cumhurbaflkan›m çok güzel sözler söyledi. 100
y›lda bir lider olur. Bak›n, kötü iyi, ama liderler olur. Mesela, Napolyon çal›flt›
ki, bir devletten bir imparatorluk kursun. Lenin, bir devletten bir imparator-
luk kursun. Faflist Hitler bir devletten bir imparatorluk kursun, ancak hiçbirisi
de kuramad›. Ancak, Büyük Önderimiz parçalanm›fl, didilmifl bir
imparatorluktan, bir Cumhuriyet kurdu. 

Ona göre de, Gorbaçov’un masas›n›n üstünde Büyük Önderimizin kitab› vard›.
O da parçaland› bir imparatorluktan, bir devlet kurmak istedi. Biz de,
hepimiz, gençler unutmamal›y›z. Büyük önderler bir kere gelir, o da Türk
Milletine bu nadir halde geldi, bu devleti kurmak için. Siz olmasayd›n›z,
Türkiye olmasayd›, biz Türkler de olmazd›k. 

Büyük Önderimiz bu milletin ismini devlete verdi: Türkiye. Y›llarca bizim
dilimizi yasaklad›lar, Türklü¤ümüzü yasaklad›lar. Yaln›z biz yaflad›k, neden
Türkiye’miz vard›; sizler vard›n›z. 

Say›n Cumhurbaflkan›m› da ben ilk defa karfl›lad›m, 1992 y›l›nda bizi
desteklemek için Azerbaycan’a geldi. O zaman, büyük bir törenle karfl›lad›k ve
o zaman Büyükelçili¤i açt› bu da bizim çok de¤erli büyü¤ümüzdü. Say›n
Süleyman Demirel’i yaln›z Türkiye'de de¤il, bütün Türk dünyas›nda tan›yorlar. 
Ben sizi sayg›lar›mla selaml›yorum ve bu gençler her zaman sizden örnek
almal›d›r. Teflekkür ederim, sa¤ olun. 

Prof. Dr. ÜNSAL YAVUZ- Efendim, soru-cevap geliyordu, daha çok katk›
oldu. Lütfen k›sa sorular sorarsak, daha çok dinleyiciye flans tan›m›z oluruz. 

Orada bir genç arkadafl›m vard›r. Buyurun. 
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ÖZGÜR BALABAN- Merhaba, Baflkent Üniversitesi E¤itim Fakültesi
dördüncü s›n›f ö¤rencisiyim. Hemen soruma geçiyorum. Egemenli¤i iflgalci
ve de sömürgeci devletlerden savaflarak alan ve millete veren ve yarg›-
yasama-yürütmeyi de ba¤›ms›zlaflt›ran ve tam ba¤›ms›zl›k olgusunu var eden
Meclisimiz saat 1’den bu yana Anayasan›n 30 maddesini de¤ifltirerek, 20 gün
içerisinde ilk önce bahsetti¤imiz egemenin ilk sahibi olan iflgalci kuvvetleri bir
flekilde geri vermeye yöneldi diye bir fikrim var, öyle düflünüyorum. 

Bu 20 günün sonunda da bir referandum olacak. Bu referandumla bu de¤ifl-
tirilen Anayasa, 30 maddesi de¤ifltirilen Anayasa bizlerin oyuna sunulacak.
Bildi¤iniz üzere K›br›s’ta bir cumhurbaflkanl›¤› seçimi oldu ve bunun
öncesinde Yunanistan Baflbakan› Papandreu seçim öncesinde K›br›s’a gitti ve
flöyle bir ifade kullanm›flt› K›br›s için “çözümün tek egemenlik, tek
vatandafll›k ve tek uluslararas› kimlik kazand›rmas› gerekti¤ini, Türk iflgali ve
sömürgesini sonland›rmas› gerekti¤ini” söyledi Papandreu. 

Bunun üstüne adaylara bakt›¤›m›zda, Mehmet Ali Talat ki, sloganlar›nda
Rauf Denktafl’a ithaf olarak “ya dün, ya dünya” afifllerinde ‹ngiltere D›fliflleri
Bakan› Jack Straw’la s›k› dost oldu¤unu gösteren afifller. 

Prof. Dr. ÜNSAL YAVUZ- Sorunuz ne olacak?

ÖZGÜR BALABAN- Hocam, hemen geliyorum, referandumla ilgili bir sorum
olacak. Kusura bakmay›n, uzun oldu, ama içimizde çok birikti bu. Tahsin
Ertu¤rulo¤lu, o da “Hanedandan korkma, oy ver” diyor. Yine Rauf Denktafl’a.
Buna karfl› Dervifl Ero¤lu seçimi kazand› ve Dervifl Ero¤lu bakt›¤›m›z zaman
da, Ermeni soyk›r›m› yalan›n› dünyaya hayk›ran, Talat Pafla Komitesi’nin
destekçisi ve sizin de destekledi¤iniz Talat Pafla Komitesi’nin de destekledi¤i
bir isimdi. 

Sorum flu: K›br›s’ta gördü¤ümüz bu ulusalc› ç›k›fl ve bahsetti¤imiz gibi d›fl
kuvvetlere karfl› tam ba¤›ms›zl›¤› savunan ç›k›fl, Türkiye’deki bu Anayasan›n
görüflmesi süresi sonras› yap›lacak referandumda da ayn› sonucu bekliyor
musunuz? Siz bekliyor musunuz? Yani, Türkiye’de yap›lacak referandumlarla,
K›br›s’ta ç›kan, dün ç›kan karar ç›kacak m›d›r?

‹kinci sorum; özel bir soru, çok k›sa. Türkiye’de biliyorsunuz, geçmiflimizde
Deniz Gezmifl, Hüseyin ‹nan ve Yusuf Aslan’›n as›lmas› karar› var. Bu karar›
siz Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi bir hatas› olarak ya da siyasi bir hatas›
olarak görüyor musunuz? Teflekkür ederim. 
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SÜLEYMAN DEM‹REL- K›br›s’ta cumhurbaflkanl›¤› seçimi yap›lm›fl. Gayet
dürüst düzgün bir seçim oldu¤u anlafl›l›yor, bir itiraz da yok zaten. K›br›s’taki
soydafllar›m›z kendi yönetimlerini kendileri, kendi istikametlerinde tayin
etmifllerdir. Tabii, daha K›br›s meselesi bir süre daha uluslararas› masada
kalacakt›r, bugünden yar›na çözümü yoktur. 

Ben 1965 senesinden, 2000 senesine kadar K›br›s meselesiyle resmen
meflgul oldum. Oradaki soydafllar›m›z güvenli¤e sahiptirler, en önemli mesele
odur. Bir gece yar›s› kalk›p, birileri onlar› bir katliama tabii tutamaz. Kendi
kendilerini idare edebilirlerse, uluslararas› zeminde meselenin halli oluncaya
kadar gider bu konu. Kendi kendilerini idare etmek için de cumhurbaflkanla-
r›n› kendileri seçiyorlar, parlamentolar›n› kendileri seçiyorlar, belediye
reislerini kendileri seçiyorlar. 

Türkiye burada seyirci kal›r m›? Kalmaz. Çünkü K›br›s meselesi Türkiye için
sadece bir toprak meselesi de¤ildir. 

Bana göre tuttuklar› yol do¤rudur. Yani, vard›klar› netice de do¤rudur.
Türkiye’de anayasa de¤iflikli¤i oluyor. Anayasa de¤iflikli¤i olur, yap›l›r da.
Türkiye zaten çok anayasa konuflan bir ülkedir. Asl›na bakarsan›z, anayasala-
r›n zannedildi¤i kadar her fleye mani oldu¤u da ifade edilemez. Bir fleyi
yapmak istiyorsunuz da, buna Anayasa mani oluyor, buna çok fazla misal
gösteremezsiniz. 

Bugün vatandafl› s›kan meseleler var. S›kan meselelerden birincisi; yarg›n›n
iflleyifli, ortalama olarak alt› senede bir karar ç›k›yor bizim yarg›dan. Siz bunu
çabuklaflt›r›n. Hadi çabuklaflt›r›n, bunun için anayasaya vesaireye gerek yok;
neden gerek yok? Çünkü 20 bin hâkim ve savc›n›n yapaca¤› ifli 9 bin hâkimle
yap›yorsunuz. Yarg› organlar› feryat ediyor, dinleyin adamlar›. 

Mühim olan mesele, vatandafl acaba mahkemeye müracaat etti¤i zaman, bir
makul süre içerisinde adil bir karar alaca¤›na kani mi, de¤il mi Türkiye’de?
Anayasay› de¤ifltirseniz vatandafl buna kani mi olacak? Yapaca¤›n›z ifl budur.
Türkiye’nin en önemli meselesi iflsizlik. Anayasan›n nesi iflsizli¤i ortadan
kald›r›lmas›na mani. 

Halk size soracak, bu anayasay› düzeltti¤in zaman, buradan bana ne var;
benim hangi meselemi düzelttiniz? Ama siyasi iktidarlar anayasay›
de¤ifltirmek de isterler, yeni anayasa yapmak da isterler, buna mani bir fley
de yoktur. E¤er, anayasa gibi bir kanun, bir genel kabul görerek yap›l›yorsa,
o flikâyeti bir süre için ortadan kald›r›r, genel kabul. Yok, birisi yap›yorsa,
baflkalar›na tart›flma imkân› b›rak›yorsa, o tart›flmay› sürdürür. Uzlaflarak
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yapmak laz›md›r anayasay›. Çünkü zaten siyasi iktidarlar bugün vard›r, yar›n
yoktur. 

Mithat Pafla 1876 Anayasas›na, Türkiye dâhilinde mazarrat teflkil eden
adamlar› d›flar›ya sürgün etme kural›n› koydurdu. Abdülhamit o kural› Mithat
Pafla’y› d›flar› sürmek için kulland›. Mahkeme kad›ya mülk mü yani? Bugün
vars›n›z, yar›n yoksunuz.

Bu ülkenin insan›n›, bu ülkenin sorunlar›na çekersiniz. Bu siyasettir. Siyasetin
çok büyük önemi var. Buradan geliyorum, Say›n Necdet Basal’›n flikâyetine.
Bak›n, sand›k gelip konuluyor, bu sand›k niye konuluyor? Kötü idarelerin
tasdiki için konulmuyor. Kötü idareden flikâyetiniz varsa, bunu de¤ifltirin.
Ayakkab› s›k›yorsa, de¤ifltirin ayakkab›y›. Kan yok, kavga yok, flu yok, bu yok,
de¤ifltirin. Kimi istiyorsan›z onu seçin.

Prof. Dr. ÜNSAL YAVUZ- Buyurun. 

Prof. Dr. AK‹F ERG‹N (Baflkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürü)- K›smen cevap ald›k Say›n Cumhurbaflkan›m›zdan,
ama sorum flu olacak. Yine biraz ekleyebilirler mi? Say›n Cumhurbaflkan›m;
siz 50-60 yafllar›n zindeli¤inde ve bugünkü birikiminizde bugünkü koflullar
içerisinde nas›l bir muhalefet partisi liderli¤i yürütürdünüz diye soracakt›m?
K›smen ald›m, ama biraz daha alabilirim diye, yararlanabiliriz diye
düflünüyorum, arz ederim, sayg›lar›m› sunar›m. 

SÜLEYMAN DEM‹REL- Muhalefeti yapan de¤erli arkadafllar›m›z var,
yap›yorlar. Bugünkü flartlar içinde muhalefet de kolay de¤il. 

fiunu söyleyeyim: Muhalefet bugün bu görevi yaparken kâfi destek görmüyor.
Bugün Türkiye’deki çekingenli¤in bütün vebalini muhalefete y›¤mak yanl›flt›r.
Yani, muhalefette olan arkadafllar›n hiçbirisini ay›rmadan söylüyorum. Muha-
lefet zaten zor bir ifltir. Çünkü iktidars›n, dü¤meye basars›n, 15 tane adam
karfl›na gelir, “emret” diye. Muhalefette o ifli kendin yapacaks›n, o adama
emredece¤in fleyi kendin yapacaks›n. Muhalefet partileri olgunlaflt›r›r ve mu-
halefet çok kah›rl› bir ifltir. Hele Türkiye flartlar›nda verdi¤in beyanat› gazete
yazm›yor. Yapt›¤›n mitingi, toplant›y› televizyon göstermiyor. Gazete yazarsa,
gazete ertesi gün z›mba yiyor. Televizyon gösterirse, ertesi gün yöneticisini
de¤ifltiriyorlar. Onlar için de zor, o zaman yap›lacak bir fley kal›yor: Vatandafl-
lar ruberu, yani bafl bafla. Ona da kolay kolay yetiflmek mümkün de¤il. 

Ben bir fley söyleyeyim: Günefl balç›kla s›vanmaz, ne yaparsan›z yap›n,
gerçekleri örtmenin imkân› yoktur. 
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Prof. Dr. ÜNSAL YAVUZ- Buyurun. 

SALONDAN- Baflkanl›k sistemini Türkiye için siz nas›l de¤erlendiriyorsunuz
efendim. Teflekkür ederim, sayg›lar. 

SÜLEYMAN DEM‹REL- Ne kadar güzel bir konu, tahammülünüz var m›
çocuklar, bir iki saat?

Baflkanl›k sistemini senelerce ben de savundum. Baflkanl›k sistemi olmas›n
falan demek de kolay de¤il. Yaln›z, evvela bizim flu elimizdeki sistemi bir
iflletebilmemiz laz›m. Bunu iflletiyor muyuz, iflletebiliyor muyuz do¤ru
dürüst? fiu memleketi do¤ru dürüst idare edebiliyor muyuz? Hangi sistemi
getirirseniz getirin, bunu kadrolarla yapacaks›n›z. Kadrolar, bak›n, geçen 60
sene içerisinde bu kadar çalkalanm›fl memlekette kadrolara bak›n, siyasi
kadrolara bak›n, idari kadrolara bak›n. Bir dalgalanma olmufl, siyasi kadroyu
alm›fl götürmüfl. Bunlara “kaht› rical” denilir bunun ad›na. Kaht› rical, yani
yetiflmifl adam b›rakmamak. Bu memlekete yapabilece¤iniz en büyük
kötülük yetiflmifl adam›n› at›l b›rakmakt›r. 

Bak›n, paray› bulursunuz, zaman da bulursunuz, imkân da bulursunuz, fakat
yetiflmifl adamd›r ülkelerin meselesi. Bu yönetimde, siyasette falan adam
yetifltirmek de fevkalade zordur. Çünkü bunlar›n mektebi yoktur, okulu
yoktur. Didine didine adam yetifliyor. Sonra bir dalga geliyor, bir dalga geliyor
15 sene milletvekilli¤i yapm›fl gencecik adam sokaklarda geziyor. Yok art›k
ona verecek vazifesi yok Türkiye’nin. Böyle fley olmaz. Hadi yeniden
bafll›yorsunuz. 

Zeytini afl›la, ondan sonra zeytini bekle befl sene, afl› tutsun, meyve versin ve
bürokrasiye geliyorsunuz. ‹dareler de¤ifliyor, çok da s›k de¤ifliyor. De¤iflen
idareler “senin, benim adam›m” diye k›r›p geçiriyor, yani bürokrasiyi k›r›p
geçiriyor. Pekâlâ, çok iyi yetiflmifl kiflileri “sendendi, bendendi” diye saf d›fl›
b›rak›yor veya emaneti ehline vermiyor. Kur’an-› Kerim’in tarifidir. “Emaneti
ehline verin.” Ehil mehil dinlemiyor, “senden mi, benden mi?” diye geliyor. Bu
Türkiye’yi, yaln›z Türkiye’yi de¤il, yap›ld›¤› her ülkeyi zaafa u¤ratm›flt›r. 

Baflkanl›k sistemine gelelim. Yeni bafltan bir fley yapacaksan›z, onu çok iyi
düflünmek laz›m. Baflkanl›k sistemi sadece baflkan›n halk taraf›ndan
seçilmesinden ibaret de¤ildir. Baflkanl›k sistemini iflletebilen tek bir ülke
Amerika Birleflik Devletleri’dir. Güney Amerika’da baflkanl›k sistemleri var,
fakat her 20 senede bir ihtilalle baflkanlar de¤iflir, her 20 senede bir askerler
gelir, baflkan› indirirler, sonra yeni bir baflkan gelir. Halka seçtirirler, yine o
baflkan› da götürürler. 
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Amerika federaldir, yetkileri da¤›tm›flt›r. Çünkü federalden korkusu yoktur,
da¤›lma korkusu yoktur. California, ben birlikten ayr›laca¤›m demez veya
New Mexico ben birlikten ayr›laca¤›m demez. Yani, böyle bir s›k›nt›s› yoktur.
Federal devlete geçti¤i zaman, her federal devlet kendi iflini kendisi görür. 

Amerika’n›n Kongresi afla¤› yukar› demokrasi tarihinin en büyük müessesidir.
‹ngiliz Parlamentosu ile beraber. Çok büyük müessesedir, çok enteresan bir
müessesedir. Yani, Meclisinizi o hale getireceksiniz, hükümet diye bir fley
olmayacak gayet tabii, hükümeti siz seçeceksiniz ve tabanda kontur meka-
nizmalar kuracaks›n›z. Yoksa siz bütün kademeleri ortadan kald›racaks›n›z ve
sadece Baflkan ben olaca¤›m, o yürümüyor, olmuyor. Avrupa’da baflkanl›k
sistemiyle yürütülen hiçbir memleket yok. Fransa’da yar› baflkanl›k var, o da
çok garip bir sistemdir. ‹ngiltere’ye bakarsan›z esas ‹ngiltere’dir baflkanl›k
sistemi çünkü ‹ngiltere’de Kraliçe’nin hiçbir rolü yoktur; bütün ifli ‹ngiliz
kabinesi, yani ‹ngiliz Baflbakan› ve ‹ngiliz parlamentosu yürütür. 

Bütün hikâye flurada: Gelin biz bu elimizdeki sistemi düzeltelim. Gelin evvela
flu yüzde 10 baraj›n› düzeltin. Gelin flu partiler sisteminde halk›n önüne
ç›kartt›¤›n›z kadrolar›, bunlar› seçin diye ç›kartt›¤›n›z kadrolar›, Ankara’da bir
yerde oturarak de¤il de halka yapt›r›n, onlar seçsinler. Benim milletvekilim
Mustafa Cesur olacak, O¤uz Aygün olacak, benim milletvekilim ‹smet Sezgin
olacak, benim milletvekilim Esat K›ratl›o¤lu olacak desin; ben bunlar›
istemiyorum da desin.

Gelin evvela bunlar› yap›n. Evvela gelin bir düzgün partiler kanunu yap›n.
Gelin evvela bir düzgün seçim kanunu yap›n. Ondan sonra onlara gitmeden
evvela bir dar bölge yap›n, dar bölge yap›n ki, flimdi Ankara’n›n 29 tane
milletvekili var. Bu milletvekillerinin kaç tanesini kim tan›yor? Soruyorum. 

Gelin dar bölgeye gidin, dar bölgeye evvela. Vatandafl› temsilcisiyle bir
kilitleyin. Temsilciler meclisi de¤il mi bu? Evet. Kimi temsil ediyor? Parti
Genel Baflkan›n›. Peki, halk ne olur? Onun için bu sistem ifllemiyor zaten. Bu
sistemin bence tepesini kopar›p yeni bir tepe koyarak de¤il de taban›n› tepe
ile birlefltirerek düzeltebilirsiniz. Benim düflüncem bu.

Prof. Dr. YAVUZ ÜNSAL: Arkada bir beyefendi, buyurun. 

HASAN BAfi: (Say›fltay 3. Daire Baflkan›)- 23 Nisan Milli Egemenlik Bayram›.
Zat-› Âliniz ifade ettiniz. ‹ki temel ilkeye vurgu yapt›n›z: Tam ba¤›ms›zl›k,
ulusun egemenli¤i. Ulusun egemenli¤i anayasalara da yans›m›flt›r. 1921 ve
1924 Anayasalar›na ki o zaman›n tabiriyle Teflkilat-› Esasîye yasalar›na,
Hâkîmiyet Bilakayd› flart milletindir diyor. 1924 Anayasas›nda da ayn› ifadeler
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var. 1961 Anayasas›’na geldi¤imizde egemenlik kay›ts›z flarts›z Türk
Milletinindir diyor. Ancak bununla yetinmiyor. Ya ne yap›yor? Millet,
egemenli¤ini Anayasan›n koydu¤u esaslara göre, yetkili organlar› eliyle
kullan›r diyor. Acaba hâkîmiyetin bilâkayd› flart milletin olmas› yolundaki
anayasa ilkesinden 1961, 1982 Anayasalar›nda milletin egemenli¤i yetkili
organlar yoluyla kullan›r noktas›na geçifl ne anlam ifade etmektedir? Bundan
ne anlam ç›kartmam›z gerekir. Çok teflekkür ederim, sayg›lar sunar›m
efendim.

SÜLEYMAN DEM‹REL: Çok parti idaresine geçti¤imiz zaman, nas›l ki
ço¤ulcu yönetime geçtik. Frans›z ‹htilali’nin getirdi¤i tarzdan kurumlar
idaresi dedi¤imiz pülüral idareye dünya geçti. Art›k idare edenlerin say›s›
ço¤ald›. Yani milletin ve devletin hizmetlerini gören kurumlar meydana
getirildi. Bu kurumlar›n yetki ve sorumluluklar› anayasa ile tespit edildi. Bu
kurumlar›n birbirleriyle münasebetleri de anayasa ile tespit edildi. Gene de
bunlar›n meflruiyet ald›¤› yer, millet olacakt›. Meflruiyetin kayna¤› da millet
oldu¤una, yap›lan anayasa da referandumdan geçti¤ine göre, referandumla
millet -bunu elefltirenler var gerçi- millet bu idarelerin kulland›¤› yetkilerin
meflruiyetini tasdik etmifl oldu. Onun içindir ki bugün ülkeyi idare eden tek
bir organ yok, birden fazla organlar var. Yarg› bir organ, kurumlar›n bir k›sm›
organlar, tabii bu kurumlar›n irtibatlar› irade üstünlü¤ü meydana
getirmeyecek flekilde zaten öyle tescil ediliyor, yine millet iradesi en üstün
diyor, 6. Madde öyle diyor, yani millet iradesi en üstündür, üstün irade millet
iradesidir ama millet bu iradesini organlar› arac›l›¤›yla kullan›yor. Halk devlet
idaresini organlar› arac›l›¤› ile iflletiyor. 

Asl›nda s›k›nt› milletin iradesinin Meclis taraf›ndan kullan›lamad›¤›ndan
do¤muyor. Asl›nda s›k›nt› bu iradeyi kullananlar›n, kullanmaktaki ehliyetsizli-
¤inden ileri geliyor; yani iktidars›zl›¤›ndan geliyor. Yoksa bu görev fluna
verilmifl de, Anayasada böyle düzenlenmifl de bundan dolay› yapam›yoruz
demek kolay de¤il. Yani sistem bir ço¤ulcu sistemdir. ‹dare edenler
ço¤alm›flt›r. Millet iradesi gene kilittir. Kilittir, ama bu irade sadece Meclis
taraf›ndan de¤il, Meclis ile beraber di¤er organlar taraf›ndan da kullan›l›r.
Hükümet de bir organd›r; Meclis de bir organd›r. Bütün hikâye bunlar
aras›ndaki münasebeti de Anayasa tanzim eder.

Evet, çok teflekkür ediyorum. Beni dinledi¤iniz için hepinize çok teflekkür
ediyorum. Eksik, noksan bir fley kald›ysa onlar› da baflka zaman gelir telafi
ederiz. Hepinizi sevgiyle, sayg›yla selamlar›m.

Prof. Dr. YAVUZ ÜNSAL: Biz de Say›n 9. Cumhurbaflkan›m›za teflekkür
ediyoruz. Efendim lütfen da¤›lmayal›m. Say›n Cumhurbaflkan›m, yüksek
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müsaadelerinizle Say›n Rektörüm ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Say›n
Mehmet Haberal’›n bütün dikkatini toplad›¤› Ayfle Abla Kolejimizin Atatürkçü
Düflünce Kulübü Baflkan› ve Üyeleri, Say›n Rektörümüz ile birlikte bir buket
takdiminde bulunacaklar efendim. Teflekkürler.
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