BAﬁKENT ÜN‹VERS‹TES‹

STRATEJ‹K ARAﬁTIRMALAR MERKEZ‹

PANEL

21 EK‹M REFERANDUMU’NUN S‹YAS‹
VE HUKUK‹ ETK‹LER‹

Yay›na Haz›rlayan
Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ

09.10.2007

AÇILIﬁ KONUﬁMALARI
Prof. Dr. M. Selçuk USLU
Baﬂkent Üniversitesi
Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Mehmet HABERAL
Baﬂkent Üniversitesi Rektörü

PANEL YÖNET‹C‹S‹
Prof. Dr. Ahmet MUMCU
Baﬂkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölüm Baﬂkan›

PANEL‹STLER
Atilla KART
CHP Konya Milletvekili
Faruk BAL
MHP Konya Milletvekili
Tayfun ‹ÇL‹
DSP Eskiﬂehir Milletvekili

Tarih: 09 Ekim 2007
Saat:14.00
Yer: Baﬂkent Üniversitesi Ba¤l›ca Kampusu Prof. Dr. ‹hsan Do¤ramac›
Konferans Salonu Eskiﬂehir Yolu 20.Km. ANKARA.
Tel:0312 234 14 11; Faks: 0312 234 15 46
http://sam.baskent.edu.tr ; E-posta:sam@baskent.edu.tr

SUNUCU- Say›n konuklar›m›z, say›n seyirciler; Baﬂkent Üniversitesi
Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi taraf›ndan düzenlenen “21 Ekim
Referandumunun Siyasi ve Hukuki Etkileri” konulu Panelimize hoﬂ
geldiniz.
Panelimizi açmadan önce vatan›m›z› kurtaran ve Türkiye
cumhuriyetini kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaﬂlar›yla aziz ﬂehitlerimiz ve terör sonucu yaﬂam›n› yitiren tüm
aziz ﬂehitlerimiz için sizleri sayg› duruﬂuna davet ediyorum. (Sayg›
Duruﬂu). Teﬂekkür erdim.
SUNUCU- Aç›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak üzere Baﬂkent Üniversitesi
Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi Müdürü Say›n Prof. Dr. Selçuk Uslu’yu
kürsüye davet ediyorum.
Prof. Dr. SELÇUK USLU (Baﬂkent Üniversitesi Stratejik
Araﬂt›rmalar Merkezi Müdürü)- Say›n Rektörüm, çok k›ymetli
parlamenterler, yarg› organlar›m›z›n de¤erli üyeleri, sevgili meslektaﬂlar›m ve sevgili ö¤renciler; hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
Sözlerime baﬂlamadan önce sizlerle ﬂunu paylaﬂmak istiyorum: Son
günlerde çok ac› ﬂeyler yaﬂad›k; 16 tane ﬂehit, gencecik çocuklar,
hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine ve Türk toplumuna
baﬂsa¤l›¤› diliyorum. Art›k bu terör, ne olursa olsun bitmeli. Hükümet
gereken önlemleri almak zorundad›r, almal›d›r. Boﬂ laflarla vakit
geçirmenin anlam› yok, zaman boﬂa geçiyor.
Bugün burada toplanmam›z›n nedeni referandumu tart›ﬂmakt›r.
Programa bakt›¤›n›z takdirde, sayg›de¤er parlamenterlerimizin
görüﬂlerini almak istedik. Say›n Atilla Kart (CHP Konya milletvekili),
Say›n Faruk Bal (MHP Konya milletvekili), Say›n Tayfun ‹çli (DSP
Eskiﬂehir milletvekili) bizim ricam›z› k›rmad›lar, ﬂeref verdiler, hepsine
huzurlar›n›zda teﬂekkür ediyorum. Ancak, iktidar partisi Grup Baﬂkan
Vekili Say›n Bekir Bozda¤, kendileriyle de görüﬂtük, davet ettik,
maalesef “Merkez Yönetim Kurulu toplant›m var” diyerek
gelemeyece¤ini bildirdi. Bunun üzerine, “uygun görece¤iniz baﬂka bir
parlamenter gelsin, görüﬂlerini bildirsin” dedik, o da olmad›.
Dolay›s›yla ilk baﬂta ilan etti¤imiz programdan biraz sapt›k, Say›n
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Bozda¤ yok. Ayr›ca, Say›n Ba¤›ms›z Milletvekili Kamer Genç’ten rica
ettik, kabul ettiler; fakat Elaz›¤’dan saat 10:30’da kalkmas› gereken
uçaktaki gecikme nedeniyle henüz gelemediler, halen bekliyoruz. Son
söyledi¤i “uçak makul bir saatte gelirse ben muhakkak gelece¤im.”
Toplant›ya baﬂlamadan önce birkaç ﬂeyi ben de arz etmek istiyorum:
Benim baz› sorular›m var. Zannediyorum say›n parlamenterler her
halde referandumla ilgili olarak bu sorulara, burada yan›t üretecekler.
Ben sorular› yan›tlayamad›¤›m için ﬂöyle s›ralad›m: Birinci ve en
önemli soru 21 Ekim’de niye referandum yap›yoruz? Biz neden böyle
bir seçime gidiyoruz, nereden ç›kt› bu, durup dururken? ‹kincisi, benim
hat›rlayabildi¤ime göre bugüne kadar cumhurbaﬂkanlar›n›n seçimi,
hep Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunan partilerin, bir isim
üzerinde uzlaﬂmaya varmalar› sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi
taraf›ndan seçilmiﬂti ve bugüne kadar da ne Meclis’te ne toplumda
hiçbir sorun da ç›kmad›. Herkes, seçilen cumhurbaﬂkan›n› kabullendi,
hiçbir sorun da yaﬂamad›k. Peki, bu sistemin ne aksakl›¤› görüldü ki,
ﬂimdi halkoylamas›na baﬂvuruluyor?
Bir baﬂka konu ﬂu: Halkoylamas›na baﬂvuruyoruz; acaba halk›n
oylamas› çok bilinçli olarak m› yap›lacak? Halk çok bilinçli olarak m›
oyunu kullanacak? Bak›n›z önümde bir metin var: “Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas›n›n Baz› Maddelerinde De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun,” numaras› 5678. Bu yedi maddeden oluﬂuyor ve size
7’nci maddeyi okuyorum: “Bu kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer
ve halkoyuna sunulmas› halinde-‘demek ki sunulamayabilir de’tümüyle oylan›r.” Peki, bu yedi maddeyi acaba bizim halk›m›z okudu,
özümsedi, analiz etti mi? Bu yedi madde nelerden oluﬂuyor acaba, bu
biliniyor mu? Zannetmiyorum.
Bir baﬂka soru, bugün cumhurbaﬂkan›n›n yetkileri tart›ﬂmal›. Biz
referanduma gitti¤imiz zaman cumhurbaﬂkan›n›n bugünkü yetkileri
konusunda nas›l bir de¤erlendirme yapaca¤›z? Yar›n öbür gün
geniﬂletme veya s›n›rlama oldu¤u takdirde, biz ﬂu anda bunu
bilemeyiz, bunu oylam›yoruz. Ayr›ca cumhurbaﬂkan›, halk›n seçti¤i bir
cumhurbaﬂkan› oldu¤una göre, b›rak›n yetkilerinin s›n›rland›r›lmas›n›,
yar›n öbür gün demez mi ki, “kardeﬂim, ben ﬂu kadar oy ald›m, sizin
hepinizden güçlüyüm, bilakis benim yetkilerim, çok daha fazla
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olmal›d›r...” Ayriyeten cumhurbaﬂkan›n› halk›n seçmesi, bir sistem
belki de rejim de¤iﬂikli¤ini getirecek. Ne olacak, nelerle karﬂ›laﬂaca¤›z;
bunun altyap›s› haz›rland› m›? Hiç zannetmiyorum.
Olay›n maddi boyutu, gazetelerde okudu¤um kadar›yla 100 ya da 200
trilyonluk bir hadiseden söz ediliyor. Türkiye durup dururken, bu
kadar büyük bir maddi külfetin alt›na niye girsin? Ben iﬂletme
hocas›y›m; bizde bir tabir vard›r “fayda-maliyet analizi” diye; e¤er
bunun sa¤layaca¤› fayda, maliyetinin çok alt›ndaysa, ne gerek var?
Bunlar de¤erlendirildi mi? Bilmiyorum!
Bu öneri, eski meclis döneminde ortaya at›ld›. Nedeni neydi?
“Cumhurbaﬂkan› seçimi 367’ye tak›ld›¤› için seçilemedi. Bunun
çözümlenmesi için bu anayasa de¤iﬂikli¤i önerisi ortaya ç›kt›.” Peki,
ﬂimdi böyle bir durum yok, cumhurbaﬂkan› seçildi, Çankaya’da
oturuyor. Ne gere¤i var ﬂimdi tekrar böyle ﬂeylere girmeye? Bir de
11’nci durumu söz konusu, bir de o var.
Ayr›ca son günlerde ortaya ç›kt› “geçici 18. ve 19. maddeler metinden
ç›kar›lmak durumunda.” S›n›r kap›lar›nda oylama var, bu oylamada
eldeki metin baﬂka, yar›n biz oylamaya gitti¤imiz zaman, e¤er bu kabul
edilirse, bizim karﬂ›m›za ç›kacak metin baﬂka. Bu, hukuki aç›dan bir
çeliﬂki yaratm›yor mu?
Say›n konuklar; bu sorular› ço¤altmak mümkün, daha fazla vaktinizi
almak istemiyorum.
Son söz: Say›n dinleyiciler Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorun yaratma
yeri de¤ildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, sorunlar›n çözüm yeridir.
Dolay›s›yla olur mu, olmaz m›, ben bilmiyorum, ben hukukçu de¤ilim,
ama normal bir vatandaﬂ olarak akl›ma gelen, ﬂu elimizdeki 5678 say›l›
tasla¤›n oldu¤u gibi sistemden çekilmesidir. Nas›l olur bilmiyorum,
yar›s› de¤il, bunun tümünün bence devreden ç›kar›lmas› laz›m.
Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
SUNUCU- Konuﬂmas›n› yapmak üzere Baﬂkent Üniversitesi Rektörü
Say›n Prof. Dr. Mehmet Haberal’› kürsüye davet ediyorum.
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Prof. Dr. MEHMET HABERAL (Baﬂkent Üniversitesi Rektörü)De¤erli milletvekillerimiz, çok de¤erli konuklar, sevgili ö¤renciler;
asl›nda bugün burada belki biraz daha rahat konuﬂmak isterdim, ama
son bir hafta içerisinde, özellikle Güneydo¤u’da ve ülkemizin baz›
di¤er ﬂehirlerindeki vatandaﬂlar›m›z›n katledilmesi, bu yolla ﬂehit
edilmesi gerçekten hepimiz için çok büyük ›st›rap. Bu katilleri, onlara
yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda yandaﬂl›k edenleri, ﬂiddetle protesto
ediyorum. Hep ﬂunu söylüyoruz: “Kanlar› yerde kalmayacak.” Art›k
bunlar› duymaktan da çok daha büyük üzüntü duyuyorum. Hep
söylüyorum, o vatandaﬂlar›m›z›n kanlar› yerde kalm›yor; çünkü malum
üzerinden zaman geçiyor. Olay bu de¤il.
De¤erli konuklar; de¤erli milletvekilleri, lütfen art›k bu ac›lar› dindirin.
Dün Baﬂkent Üniversitesi’nin Senatosu’nu ola¤anüstü toplant›ya
ça¤›rd›m; arkadaﬂlar›mla bu konuyu uzun uzun tart›ﬂt›k. Bugün de
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan›m›z Say›n Köksal Toptan’› yine
Üniversitemizin senato üyeleriyle beraber ziyaret ettik ve kendilerine
e¤er bu problemlerin çözümünde Baﬂkent Üniversitesi olarak, Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir vatandaﬂ› olarak yapabilece¤imiz herhangi bir ﬂey
var ise, her an bunu yapmaya haz›r oldu¤umuzu özellikle belirttim.
De¤erli konuklar, bu bizim görevimiz.
Gerçekten y›llar y›l›, maalesef büyük ekseriyetini, hani Bat›l›lar
dedi¤imiz, sözde medeniyet dedi¤imiz toplumlardan köken alan ve
maalesef ülkemizin içersinde de kendilerine çok kolay yandaﬂ
bulabilen organizasyonlar›n sonucu, ülkemiz daima bu problemlerle
karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lmaktad›r ve gencecik insanlar›m›z hayat›n›
kaybetmektedir.
Ben bir doktorum, bir hastan›n sa¤l›¤›na katk› sa¤layabilmek için
gerekti¤inde kendimi riske etmekten çekinmem, ki bu bütün hekimlerin yapt›¤› iﬂtir. Biz hekimler hastalar›m›za bir katk› sa¤layabilmek için
gerekti¤inde kendimizi riske etmekten hiçbir zaman çekinmeyiz. Ama
de¤erli konuklar, maalesef son bir hafta içerisinde otuz vatandaﬂ›m›z
katledildi. Ama ne enteresand›r ki, yaﬂad›¤›m›z bölgede yani Ortado¤u’da, gerekti¤inde iki insan için ülke iﬂgal edilebiliniyor. Bunu,
hepinizin dikkatine bir kere daha sunuyorum ve gerçekten ülkeyi
yönetenlerden de, art›k ne ﬂekilde olursa olsun bu ac›lar›n
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dindirilmesini bekliyorum. Bu bir vatandaﬂ olarak benim hakk›md›r,
görevimdir.
De¤erli konuklar; söyleriz ya “tarih tekerrürden ibarettir.” Düﬂünüyorum da, niye böyle söylüyoruz? Çünkü tarihi genelde bilmiyoruz,
okumuyoruz. E¤er tarihi okumuﬂ olsak, o tarih tekerrür etmez; çünkü
ondan bir ders almak zorunday›z. Ama biz öyle yapm›yoruz. Ben
buradan hep söylüyorum, soruyorum: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nas›l kuruldu? ﬁu tarihimizi bir iyi okuyal›m, her santimetrekaresinde
kaç tane vatandaﬂ›m›z›n hayat› var, hayat› gömülüdür?” E¤er bunu
okusak, o zaman çok rahat bir ﬂekilde o topraklar›n bir
santimetrekaresini bile, elin insanlar›na satmayaca¤›z. E¤er o günkü
ﬂartlar›n ekonomisini bilsek, o zaman bugün o bankalar›m›z› çok rahat
bir ﬂekilde baﬂkalar›na adeta peﬂkeﬂ çekmeyece¤iz. Ama bunlar›
okumad›¤›m›z için hep bu olaylarla karﬂ› karﬂ›yay›z.
1980’den sonra, ben iki referandum yaﬂad›m. Bunlardan birincisini
geçen “Anayasa Paneli”nde k›smen de olsa burada sizlerle paylaﬂt›m.
‹kincisi, biliyorsunuz “1987 Siyasi Yasaklar›n Kald›r›lmas› Referandumu” yap›ld›. De¤erli ö¤renciler, siz elbette bilmezsiniz, o dönemlerde
büyük ekseriyetiniz daha do¤mam›ﬂt› bile, ama buradan birtak›m
dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, tabiri mazur görün “daha sokakta top
oynuyordu” ama Say›n Sezgin gibi çok de¤erli a¤abeylerimiz de bu
olaylar›, bire bir yaﬂ›yorlard›. 1980 ‹htilalinden sonra, dönemin partileri kapat›ld› ve o dönemin liderlerine siyasi yasaklar kondu.
Yine bir hat›rlatma yapal›m: 1982 Anayasas›, yüzde 92.5 oran›yla kabul
edildi ve o dönemde acaba bu siyasi liderler tekrar siyasi hayata at›ls›n
m›, at›lmas›n m› tart›ﬂmas› gündeme geldi ve referanduma karar verildi. Bu referandum çok önemliydi. Oy kullanmada iki renk vard›. Mavi
“evet”di yani “siyasi yasaklar kald›r›ls›n;” Beyaz da “hay›r”d›. De¤iﬂik
sloganlar geliﬂtirildi; “hay›rda hay›r vard›r.” Tiﬂörtler yap›ld› “no.” Türkçe “hay›r” yazmad›lar da “no”larla böyle günlerce kampanya yap›ld›.
Bugünkü gibi böyle iﬂler son dakikaya b›rak›lmad›. Vatandaﬂlara anlat›ld›.
O dönemlerde, gene burada geçen toplant›da söyledim, üniversitede
ben bir “üniversite grubu” kurmuﬂtum; orada da biz yo¤un faaliyetler
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içerisindeydik. Tabii bu yasaklanan liderleri de yak›ndan tan›d›¤›m için
bu çok de¤erli liderlerimizin, mutlaka ülkemizin gelece¤ine katk›
sa¤lamas› gerekti¤ine inand›¤›m için ben de o “evet”çilerden
birisiydim. Hem de yo¤un “evet”çilerden birisiydim. Bu nedenle,
kampanyalara kat›ld›k ve A¤ustos ay›nda arkadaﬂlar›mla beraber
Rize’ye gittik. O kampanya döneminde “evet”i mavi renk simgeledi¤i
için aﬂa¤›-yukar› giydi¤imiz her ﬂey, ayakkab› dâhil mavi idi. Galiba
Say›n Erol Çak›r burada yok. Ben tabii Trabzon havaalan›nda bizim
Karadeniz’in havas› içerisinde karﬂ›land›m, Rize’ye geçtim ve Rize
Devlet Hastanesi’nde o zaman Say›n Erol Çak›r’la beraber Diyaliz
Merkezi açt›k. Rize’de ilk diyaliz merkezi aç›l›yordu. Say›n Çak›r’la
beraber bu merkezi açt›k. Dr. Bilgin benim çok yak›n arkadaﬂ›md›.
Biliyorsunuz Karadeniz Lokantas› vard›, oran›n sahibiydi ve onlar›n
akrabalar›. Maalesef hiçbir tanesi bugün hayatta de¤il, ama onlarla
beraber inan›n›z Rize’de, her kap›y› çald›k. Rize’de her kap›y› çald›k,
onlara dedik ki “bak›n Rizeliler, hay›r da, hay›r yoktur evette hay›r
vard›r, siz evet veriniz.” Bu referandum sonucunda iki tane ilimiz, birisi
Edirne, aﬂa¤› yukar› 40 binin üzerinde “evet oyu” vard›, di¤eri de Rize.
Rize’de, gerçekten aﬂa¤›-yukar› 40 binin üzerinde “evet oyu” verildi ve
sonunda da sizler çok iyi hat›rlayacaks›n›z, sizler de¤erli ö¤rencilerimiz
ﬂunu bilesiniz; referandum sadece 50 bin oy farkla kabul edildi.
Bunun sonucu ne oldu? Tabii yasaklar kalkt›, ama gerçekten çok yo¤un
bir kampanya yap›ld›. Bu bir modeldir, onun için söylüyorum. Belki
bundan sonraki referandumlar için bir model olur diye bunlar›
söylüyorum. Yasaklar kalkt›, Say›n Demirel önce baﬂbakan oldu, daha
sonra 9. Cumhurbaﬂkan›m›z olarak görevini yapt›. Burada bir iki
önemli nokta daha var; baﬂka ne oldu? 1991 Seçimlerini lütfen
hat›rlay›n›z; tabii bu yasaklar›n kalkmas›nda kimler muhatapt›: Say›n
Demirel, Say›n Erbakan, Say›n Ecevit. Özellikle bu üç lider çok
önemliydi. Bak›n›z 1991 Seçimlerinde ne oldu? DYP iktidar oldu, Say›n
Demirel Baﬂbakan oldu, Say›n Erbakan yüzde 16 oy alarak Meclis’e
girdi. Say›n Ecevit de Meclis’e girdi. Tabii bu sistem devam ederken,
bugünkü Say›n Baﬂbakan›m›z, 1994’de Say›n Erbakan’›n partisinden
‹stanbul Belediye Baﬂkan› oldu. 1995’de seçim yap›ld›, hat›rlayal›m, o
yasakl› olan say›n liderlerden bu defa bir baﬂkas› Say›n Erbakan, birinci
parti olarak Meclis’e girdi. Bunun sonunda ne oldu? Say›n Erbakan,
DYP ile beraber hükümet kurdu ve o hükümette bugünkü Say›n
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Cumhurbaﬂkan›, Devlet Bakan› olarak görev ald›. Daha sonra ne oldu?
1999’da da, Say›n Ecevit bu defa Baﬂbakan oldu.
Görüyorsunuz, bunlar 1987 referandumunun bir yerde adeta
sonuçlar›d›r. Baﬂka bir deyiﬂle, bugünkü iktidar; bak›n ta nereden
baﬂlam›ﬂ oluyor? Hani bizim de, birazc›k böyle o çorbada tuzu olan
kabilinden katk›m›z oldu. 1987’deki Referandum sonucu bak›n,
Türkiye, nereden nereye geldi? Say›n Erbakan, Say›n Demirel, Say›n
Ecevit yeniden Türk siyasi hayat›na dönüyorlar ve bir yerde –ben hep
ﬂunu söylüyorum-, bu liderlerin yetiﬂtirdi¤i insanlar, Say›n rahmetli
Turgut Beyi, Süleyman Bey yetiﬂtirdi –‹smet Bey birebir yaﬂad›-; Say›n
Özal Süleyman Beyin müsteﬂar›yd›, biliyorsunuz. Siz de¤erli
ö¤renciler, bunu bilesiniz. Hep böyle oldu yani mevcut o liderlerimizin
yetiﬂtirdi¤i kiﬂiler, ülkemizin siyasi hayat›nda etkili oldu ve bugün de
tablo bu. Bunu herkes bu ﬂekilde bir kenara koysun, bunu bilelim.
Bugünkü tablo: Ülkemiz, bir erken seçim yapt› de¤erli konuklar. Bu
erken seçimi lütfen çok iyi de¤erlendiriniz. Normalde seçim, Kas›m
ay›nda yap›lacakt›; ülkemizin bütün planlar›, biz dâhil, ben bir üniversite yönetiyorum 10 binin üzerinde insan Baﬂkent Üniversitesi’nin
ﬂemsiyesi alt›nda çal›ﬂ›yor, planlar›m› buna göre yapm›ﬂ›m. Ne oluyor?
Bir erken seçim karar› al›n›yor ve maalesef binlerce kadro ilan ediliyor.
Sa¤l›kta 40 bin kadro, kurumlar boﬂal›yor. Sadece Baﬂkent
Üniversitesi’nin kurumlar›ndan 350–400 kiﬂi; ne oluyor sonunda, bütün
sistemler, bütün servisler alt-üst oluyor, servis kapatmak zorunda
kal›yoruz, ameliyatlar› azaltmak durumunda kal›yoruz. Neden? Bir
erken seçim yap›l›yor. Bu kadarla m›? Tabii bu kadarla de¤il de, ben
onun detay›na girmek istemiyorum. “Neden erken seçim yap›ld›?”
“Türkiye’de bu noktaya niye gelindi?” Hadi geldi, çok ﬂükür biz o
yaralar› sard›k, o kadar imkan›m›z, o kadar gücümüz vard› ve bugün
sistem rahat, eski sistemi, düzeni içerisinde rahat bir ﬂekilde gidiyor
ama gerçekten çok ciddi s›k›nt›larla karﬂ› karﬂ›ya kald›k ve ülkede
gerçekten trilyonlar harcand›.
Diyeceksiniz ki “seçim zaman›nda yap›lsayd›, harcanmayacak m›yd›?”
Elbette harcanacakt›, ama daha haz›r bir ﬂekilde harcanacakt›. Orada
bir karar al›nd›, “ülkenin cumhurbaﬂkan›n› halk seçecek,” tabii bütün
kararlara sayg› duyuyoruz, bu do¤ru. ﬁimdi ne oldu? Bu kararlar al›nd›
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da; gerek 1982 Anayasas›’n›n referandumunda, gerekse 1987
referandumunda her ﬂey çok aç›k ve netti; yasaklar kals›n m›, kalks›n
m›? Vatandaﬂa diyorduk ki “kals›n veya kalks›n kendi bilece¤iniz iﬂ.”
Keza 1982 Anayasas›’nda da ayn› ﬂey vard›; bu anayasa kabul edilir mi,
edilmez mi? Detay›na bakal›m, acaba kaç tane vatandaﬂ›m›z o
anayasay› okuyarak, ona gerçek anlam›yla % 92,5 oy verdi o baﬂka ﬂey,
ama o geçti art›k.
De¤erli konuklar, en yak›n arkadaﬂlar›m bile bana soruyorlar diyorlar
ki “Mehmet Bey, ay›n 21’nde biz ne yapaca¤›z, ne diyece¤iz?” Ben de
onlara diyorum ki “kusura bakmay›n hani bilsem söyleyece¤im de,
bilmiyorum ki ne yapaca¤›m›z›.” Neden? Bir sistem konmuﬂ, bir de
numara konmuﬂ, deniyor ki ﬂu: ﬁimdi hava birden de¤iﬂiyor, hani laf
var ya meﬂhur laf “dereyi geçerken malum at de¤iﬂtirilmez” meselesi
var ya, ne kadar olur, ne kadar olmaz elbet ki onu Türkiye Büyük Millet
Meclisi takdir edecek. Ama Say›n Uslu arkadaﬂ›m söyledi, ﬂu anda
prosedür baﬂlam›ﬂ, devam eden bir prosedür; ben de Say›n Uslu gibi
hukukçu de¤ilim, ben cerrah›m, ben ameliyat› yapar ç›kar›m. Dolay›s›yla bunun hukuki yönünü bilmem. Ama gerçekten yurtd›ﬂ›ndan
gelen insanlar›m›z bana soruyorlar “…peki biz oy verdik Mehmet Bey,
bunlar ne olacak, bu olay baﬂlam›ﬂ, ne olacak bu iﬂ?” Ben de diyorum
ki, “cevab› Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, cevab› onlar verecek, ben
bunu bilmem.” Vatandaﬂ da bana ayn› soruyu soruyor, onlara da ayn›
cevab› veriyorum. Ben de ﬂimdi konuﬂmam› burada bitiriyorum ve bu
soruyu da çok de¤erli panelistlerimize soruyorum, onlara diyorum ki
“ben, bana soru soran vatandaﬂlar›m›za ne cevap verece¤im?”
Hepinize çok teﬂekkür ediyorum.
SUNUCU- Panel Yöneticisi, Baﬂkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku Bölüm Baﬂkan› Say›n Prof. Dr. Ahmet Mumcu’yu
yerlerini almak üzere kürsüye davet ediyorum.
OTURUM BAﬁKANI- Say›n Milletvekilleri, Say›n Rektör ve De¤erli
Konuklar ve Sevgili Ö¤rencilerim; de¤erli arkadaﬂ›m›z gerek Uslu,
gerek Say›n Rektörümüz bugünkü panelimizin ya da bilimsel
toplant›m›z›n önemini belirten çok güzel aç›klamalar yapt›lar. Ben, çok
de¤erli panelistleri ça¤›rmadan önce bir noktay› aç›klamak istiyorum.
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Türkiye Cumhuriyeti hatta belki Türk tarihi, ﬂimdiye kadar görmedi¤i
bir hukuk fiyaskosu ya da bilmecesi ya da hukuk ﬂakas›yla karﬂ› karﬂ›yad›r. Türk tarihinde böyle bir hukuk açmaz›n› ben hat›rlayam›yorum
ve san›yorum ki bir daha da böyle bir açmaz olacak. Bana kal›rsa bunun nedeni, bir siyasi partinin mensuplar›n›n ileriyi göremeden, s›rf
kendi ç›karlar› için hukuku bu emellerine alet etmeleridir. Rahmetli
Hocam›z Sabri ﬁakir Ansay ﬂöyle derdi “hukuk öyle bir kavramd›r ki,
çarpar insan›.” “Bir Allah çarpar, bir de hukuk çarpar” derdi. ‹ﬂte ﬂimdi
hukuk hepimizi çarpm›ﬂ durumda. Bu çarp›kl›¤›n aç›klanmas›n›, biz
çarp›kl›¤› gidermekle görevli parlamentomuzun çok de¤erli üç üyesine
tevdi ettik. Say›n Atilla Kart Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili,
Say›n Faruk Bal Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili ve Say›n
Tayfun ‹çli Demokratik Sol Parti Eskiﬂehir Milletvekili.
Sözlerime baﬂlamadan önce kiﬂisel bir noktay› da dikkatinize sunmak
istiyorum; her ﬂeyden önce üç panelistimiz de hukukçu. ‹ki panelistimiz, benim yetiﬂti¤im Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun, di¤er panelistimiz, milletvekilimiz de ‹stanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun. Demek ki, burada üç hukukçu de¤erli milletvekilinin
kat›l›m›yla bir panel görece¤iz. ﬁunu da belirtmekte yarar görüyorum
Say›n Uslu’nun yöneltti¤i ve Say›n Rektörümüzün de tamamlad›¤›
sorular›n büyük bir bölümüne, muhalefet grubu burada, muhalefet
gruplar›na mensup say›n milletvekilleri temsil edildi¤ine göre, yan›t bir
ölçüde verilmiﬂ durumda. Biz isterdik ki, bütün bu hukuk bilmecesinin
müsebbibi olan, gerçekten müsebbibi olan partinin temsilcisi de gelsin
burada Selçuk Uslu arkadaﬂ›m›z›n sordu¤u sorular› cevapland›rs›n.
Ama cevaplayamazlar, çünkü gerçekten öylesine bir hukuk kaosu
yaratt›lar ki bunun içinden ç›kmak son derece zor.
Sözü fazla uzatmayaca¤›m, say›n parlamenterlere s›rayla söz
verece¤im. ﬁunu da hat›rlatmak istiyorum, de¤erli parlamenterler ve
de¤erli meslektaﬂlar›ma, ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan
Vekili de¤ilim; o yüzden milletvekillerimizin konuﬂma süresini
ayarlama, içtüzü¤e göre ulusumuzun vekillerine “susun art›k,
konuﬂmay›n” demeye, kendimi yetkili hissedemiyorum,. O yüzden
kendilerinden istirham ediyorum 20 dakikay› aﬂmamak üzere birinci
turu tamamlas›nlar, ben birkaç dakika kal›nca kendilerine k›sa bir
ﬂekilde an›msataca¤›m.
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Say›n Atilla Kart, Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili. Buyurun
Say›n Kart.
AT‹LLA KART (CHP Konya Milletvekili)- Say›n Rektörüm, Say›n
Hocam, Sayg›de¤er Konuklar, Sevgili Ö¤renciler; Baﬂkent Üniversitesi’nin bu güzide ortam›nda aran›zda bulunmaktan dolay›, öncelikle
memnuniyetimi ifade ediyor ve hepinizi sayg› ile selaml›yorum.
De¤erlendirmelerimi yapmadan evvel hain sald›r›lar sonucunda ﬂehit
olan askerlerimize Tanr›’dan rahmet diliyorum, ulusumuza baﬂsa¤l›¤›
diliyorum.
Gelinen süreçte hükümetin, art›k bir siyasi irade ortaya koyarak icra-i
anlamda etkili bir ﬂekilde uygulama yapmas› gere¤inin alt›n› özellikle
çizmek istiyorum. Egemenli¤imizi tart›ﬂ›l›r hale getirmeden, icazet
aray›ﬂ›na girmeden, uluslararas› antlaﬂmalardan do¤an görev ve
sorumlulu¤unun gere¤ini yapmaya ve bu noktada hükümeti bir kez
daha uyarmaya ihtiyaç duyuyoruz.
Sayg›de¤er Konuklar, 21 Ekim Referandumuyla ilgili bir de¤erlendirme
yaparken, bu referandum sürecini, bu foto¤raf› öncelikle ana
unsurlar›yla anlatmak gerekiyor. Bu unsurlar içinde yer alan aktörleri,
bunlar› somut olarak bir süreç içinde anlatmak ve paylaﬂmak
gerekiyor.
Anayasa Mahkemesi’nin, kamuoyuna mal olan “toplant› yeter say›s›yla
ilgili, 367 ile ilgili, karar›”ndan sonra ﬂunu çok iyi biliyoruz ki hükümet,
günü kurtarmak amac›yla, gündemi de¤iﬂtirmek amac›yla ve 22
Temmuz Seçimlerinde bir siyasi malzeme yaratabilmek amac›yla
hemen bir Anayasa De¤iﬂikli¤i teklifini gündeme getirdi. Bu getirilen
teklifin, bir çözüm olmad›¤›, olamayaca¤› çok aç›kt› ve bu getirilen
teklifin asl›nda bugün yaﬂad›¤›m›z kaotik ortam› yaratmas›n›n
kaç›n›lmaz oldu¤unu da biraz sonra ayr›nt›l› olarak ifade edece¤im.
May›s-Haziran ay›ndan buyana, ›srarla her zeminde anlatt›k. Ancak
hükümet, bu süreçte bu konuya bir çözüm bulmak yerine, geldi¤imiz
aﬂamada öylesine sorumsuz ve duyars›z bir yaklaﬂ›m içine girdi ki,
baﬂlang›çta “…efendim geçici 19. madde zaten konusu kalmam›ﬂt›r,
kendili¤inden kalkacakt›r, yok hükmündedir…” diye bir söylem
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geliﬂtirdi. Bunun devam›nda ise kamuoyunda, eleﬂtiri ve tepkilerin
artmas› üzerine parlamentoda daha dün Anayasa Komisyonu’nda
görüﬂtü¤ümüz “de¤iﬂiklik teklifini” getirmek ihtiyac›n›, gere¤ini duydu.
Asl›nda bütün bu süreçte ﬂunu görüyoruz, sorumsuz ve öngörüsüz bir
yönetim anlay›ﬂ›n›n, nas›l bir dayatmac› yönetim anlay›ﬂ›n›
geliﬂtirdi¤ini, kaç›n›lmaz olarak bunu h›zland›rd›¤›n› görüyoruz ve
bunun devam›nda da ﬂunu, özellikle dikkat ve takdirlerinize sunmak
gere¤ini duyuyorum; “ço¤unluk diktas› anlay›ﬂ›yla” Türkiye’yi
yönetmeye çal›ﬂan bir siyasi kadro yap›lanmas›yla karﬂ› karﬂ›yay›z.
Sayg›de¤er Konuklar, 21 Ekim Referandumuyla ilgili olarak do¤mas›
kaç›n›lmaz olan bu kaotik ortam›, bu ihtilafl› ortam› May›s-Haziran
2007 tarihinden buyana Anayasa Komisyonu toplant›lar›nda, Genel
Kurul’da, kamuoyunda ve toplum huzurunda hep anlatt›k, ›srarla
anlatt›k. Genel Baﬂkan›m›z düzeyinde anlatt›k, sözcülerimiz anlatt›, o
süreci birebir yaﬂayan birisi olarak ifade ediyorum, sürekli olarak bu
konuyu gündemde tuttuk. Bu noktada kamuoyunu ayd›nlat›rken
muhalefet görevimizin gere¤i olarak bunu yapt›k, yine bu görevimizi
yaparken hiçbir hesab›n içine girmeden, hiçbir pazarl›¤›n içine
girmeden, ilkeler do¤rultusunda ve Türkiye’nin, ülkemizin yararlar›
do¤rultusunda bu gerçekleri anlatmaya baﬂlad›k. Öylesine bir süreçle
karﬂ›laﬂt›k ki bu gerçekleri anlat›rken, 22 Temmuz seçimlerinde bizler,
ﬂu sorular›n muhatab› olduk, öylesine ac›mas›zca bir politika
uyguland›, istismar yap›ld›; de¤erli arkadaﬂlar›m “…efendim Müslüman
cumhurbaﬂkan›n› neden seçtirmediniz?” sorular›na muhatap olduk.
Tasavvur edebiliyor musunuz, bundan daha büyük bir bölücülük
olabilir mi? Bundan daha sinsi bir politik anlay›ﬂ, bir süreç yaﬂanabilir
mi? Böyle bir süreci yaﬂad›k, bunlar›n savunmas›n›, bunlar›n
aç›klamas›n› yapmak durumunda kald›k. Bu süreçte Cumhuriyet Halk
Partisi olarak, Anayasa De¤iﬂikli¤i Teklifinin o içerdi¤i mutlak
çeliﬂkileri bir tarafa b›rak›yorum. Cumhurbaﬂkan›n›n, parlamenter
sistemde bu kadar geniﬂ olan yetkilerinin, parlamenter sistemle
ba¤daﬂmad›¤›n› tarafl›-tarafs›z herkes ifade ederken, kalk›p bir de o
yürütme birimine halkoyuyla seçilme gücünü vermenin, parlamenter
sistemle ba¤daﬂmayaca¤›n›; yürütme organ› içinde yeni bir çekiﬂmeyi
yarataca¤›n›, bunlar› iki ay evvel, üç ay evvel her zeminde anlatt›k,
bunlar› ifade ettik.
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Bu çeliﬂkilerin d›ﬂ›nda Anayasa ve 3376 Say›l› Halkoyuna ‹liﬂkin
Kanun’da düzenlenmiﬂ olan hükümler sebebiyle, oradaki asgari süreler
sebebiyle, bu anayasa de¤iﬂikli¤i teklifinin Ekim-Kas›m 2007 tarihine
sarkmas›n›n kaç›n›lmaz olaca¤›n›, bu süre esnas›ndaysa yeni
cumhurbaﬂkan›n›n çok büyük ihtimalle yeni parlamento taraf›ndan
seçilmiﬂ olaca¤›n›, bu sebeple getirilmiﬂ olan bu teklifin bir aldatmaca
oldu¤unu, gündemi de¤iﬂtirmeye yönelik oldu¤unu ›srarla ifade ettik.
Bunu Say›n Genel Baﬂkan›m›z baﬂta olmak üzere sözcülerimiz ifade
etti. Bunlar› dün Komisyon’da tekrarlad›¤›m zaman, Komisyon Baﬂkan›
aynen ﬂu ifadeyi söyledi “…evet Atilla Bey, do¤ru söylüyorsunuz” dedi,
yani bunlar birer maddi vaka olarak hepimizin gündeminde, hepimizin
bildi¤i, yaﬂad›¤› süreçler. Çok eski bir tarihten söz etmiyorum, iki, üç
ay öncesinden söz ediyorum.
Peki, bu çerçevede muhalefet görevini yapman›n, muhalefetin temel
iﬂlevi, temel görevi; uyar› görevini yapmak, öneri getirmek, bu görevi
yapman›n gerginlik yaratmak veya kriz üretmek kavramlar›yla
geçiﬂtirilmesini herhalde anlay›ﬂla karﬂ›lamak mümkün de¤il. Biz
bunlar› anlat›yoruz, bunlar› anlatt›¤›m›z zaman biz kriz mi üretiyoruz,
biz gerginlik mi üretiyoruz ve böylesine ilkeli ve kararl› bir politikay›,
e¤ilmeden, dik durarak anlatt›¤›m›z zaman kalk›p toplumun bir kesimi
taraf›ndan, siyasilerin bir kesimi taraf›ndan “tahterevalli politikas›”
uygulamakla suçlan›yoruz. Bunu da, herhalde en hafif deyimiyle
söylüyorum, haks›z ve insafs›z bir de¤erlendirme olarak gördü¤ümü
hemen ifade etmek gere¤ini duyuyorum. Yapt›¤›m›z›n özü ﬂu;
ço¤unluk diktas›na ve dayatmac› anlay›ﬂa karﬂ› sürdürülen bir
mücadele söz konusudur. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’nin,
Say›n Erdo¤an’› baﬂbakanl›¤a taﬂ›d›¤› yolundaki savunma ve eleﬂtirinin
de demokrasiye sayg› kavram›yla ba¤daﬂmad›¤›n› hemen ifade etmek
gere¤ini duyuyorum.
Geldi¤imiz aﬂamada, biz bunlar› demokratik zemin içinde anlat›rken
ve bu konular geçen dönemde parlamentoda May›s-Haziran aylar›nda
konuﬂulurken, Komisyon’da hükümet ad›na görev yapan dönemin
Devlet Bakan› Baﬂbakan Yard›mc›s›, günümüzün Adalet Bakan› Say›n
Mehmet Ali ﬁahin’in aynen ﬂu cevab› verdi¤ini hat›rl›yorum, dün
Komisyon’da da bunu kendi yüzüne karﬂ› ifade ettim. “Say›n Kart, biz
ne yapt›¤›m›z› biliyoruz, bu yapt›¤›m›z düzenlemeler; 22 Temmuz’a
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yetiﬂecek; 22 Temmuz’da ikinci sand›k gündeme gelecek” dedi¤ini çok
iyi biliyoruz, bunu ifade etmek gere¤ini duyuyorum. Benzer
konuﬂmalar› Say›n Baﬂbakan’›n da yapt›¤›n›, inan›yorum ki hepiniz çok
iyi hat›rlayacaks›n›z, çok iyi biliyorsunuz.
Biraz evvel sunuﬂ konuﬂmas›n› yapan Say›n Hocam ifade ettiler,
burada ﬂu özeleﬂtiriyi de yapmam›z gerekiyor: Türkiye asl›nda bunlar›,
Anayasa Komisyonlar›’nda, Genel Kurullar’da ve muhtelif zeminlerde,
üç-dört aydan buyana tart›ﬂ›yor, birileri taraf›ndan bunlar anlat›l›yor.
Ama geldi¤imiz aﬂamada bas›n yap›m›z içinde, medya yap›m›z içinde
sanki bu konular bir anda ortaya ç›km›ﬂ gibi, sanki sekiz-on günde bir
anda ortaya ç›km›ﬂ gibi tart›ﬂan bir medya yap›m›z›n, bir bas›n
yap›m›z›n oldu¤unu da hemen bilgi ve takdirlerinize sunmak
istiyorum. Bu çerçevede, ben gerçekten bunu bütün içtenli¤imle ifade
ediyorum: Baﬂkent Üniversitesi’ne bu anlamda, kamuoyunun
bilgilendirilmesi anlam›nda yapt›¤› katk›lardan dolay›, huzurunuzda
teﬂekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bu konular, son bir hafta, on
günün konusu de¤il. Bu konular neresinden bakarsan›z üç-dört ay›n
konusu ve zemin içinde tart›ﬂ›l›yor ama nedense ve maalesef kamuoyu
zaman›nda bunlara sahip ç›km›yor, zaman›nda bunlar› de¤erlendirmiyor.
Bu süreç sonunda hiçbir polemi¤e yol açmadan söylüyorum, belirli bir
siyasi partiyi, belirli bir kurumu hedef almadan söylüyorum ama bir
vakay› ifade anlam›nda söylüyorum; 22 Temmuz sonras›nda
bak›yoruz, uzlaﬂmac› ve sorun çözücü söylemle ortaya ç›kan ancak
özünde ve esas›nda bak›yorsunuz AKP’nin, Adalet ve Kalk›nma
Partisi’nin dayatmac› anlay›ﬂ›na omuz veren yeni bir siyaset anlay›ﬂ›n›n
birileri taraf›ndan ›srarla gündeme getirildi¤ini görüyoruz, bunu da
ifade etmek ve vurgulamak gere¤ini duyuyorum.
Bu genel tespitlerden sonra ﬂunu ifade etmek istiyorum; 21 Ekim
referandumuyla ilgili olarak hukuki tespitlerimi, eleﬂtirilerimi,
de¤erlendirmelerimi, olay›n yasal boyutunu bunlar› sizlerle paylaﬂmak
ihtiyac›n› duyuyorum.
21 Ekim referandum süreci baﬂlad›, gümrük kap›lar›nda yurttaﬂlar›m›z
oy kullan›yorlar, belirli bir metne, mevcut olan metne göre oy
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kullan›yorlar. Biz, ﬂimdi parlamento olarak ne yap›yoruz? Kalk›yoruz
18. ve 19.maddelerin yani bu metnin en önemli omurgas›n›, aya¤›n›
teﬂkil eden 18. ve 19. maddeleri metinden ç›karmaya çal›ﬂ›yoruz ve 21
Ekim’de, farkl› bir metni halkoyuna sunmaya çal›ﬂ›yoruz. Gerçekten
baz› ﬂeyleri yaﬂamak gerekiyor sayg›de¤er konuklar, bunlar› dün ifade
etti¤imiz zaman Komisyon Baﬂkan› oradan diyor ki “…ne olacak ki,
gümrük kap›lar›nda 500 kiﬂi oy kulland›, 1000 kiﬂi oy kulland›, 5000
kiﬂi oy kulland›, bunlar›n seçimin sonucuna etkisi olmaz, kayda de¤er
de¤il…” diyor. Asl›nda bunu söyledi¤i zaman zaten demokrasi
anlay›ﬂ›n›, kültürünü, daha do¤rusu demokrasiye karﬂ› olan sayg›s›z
tavr›n›, bak›ﬂ aç›s›n› ifade etmiﬂ oluyor. Olay bu kadar basit de¤il,
olay›n esas› nedir? Siz kalk›yorsunuz metni de¤iﬂtiriyorsunuz. Bunun
anlam›, siz orada vatandaﬂ›n, seçmenin iradesine müdahale
ediyorsunuz; seçmenin iradesinin ihlali söz konusu. Bunun devam›nda
ne yap›yorsunuz? Bu yapt›¤›n›z de¤iﬂikli¤in ﬂundan bir fark› olabilir mi?
Ha bu zamanda bu de¤iﬂikli¤i yapm›ﬂs›n›z, ha 21 Ekim’de oylama
yapm›ﬂ, üç saat, dört saat sonra kalk›p iki maddeyi ç›kar›yorsunuz. Bu
de¤iﬂikli¤in, bu tür bir de¤iﬂikli¤in daha do¤rusu bu ﬂekilde yap›lan iki
de¤iﬂikli¤in aras›nda öz itibariyle bir fark var m›? Hay›r, öz itibariyle bir
fark yok. Burada do¤rudan, seçimin s›hhatini etkileyen, burada
do¤ruda do¤rudan seçmenin iradesine müdahale niteli¤ini taﬂ›yan bir
süreç var, bir de¤iﬂiklik var. Bu getirilen teklif, öncelikle bu yönüyle bir
hukuk skandal›d›r, bir siyaset skandal›d›r ve bütün bunlar›n yan›nda da
bir gayriciddî yönetim anlay›ﬂ›n› yans›tan özellikler içermektedir.
Bir di¤er önemli konu, bu referandum metninin asl›nda tümden geri
al›nmas› da do¤muﬂ olan kaosu, bütün sonuçlar›yla ortadan kald›ramayacakt›r. Bunu biraz daha ifade edeyim; Meclis, iradesini ortaya koydu,
elini çekti, süreçten ç›kt›.. Sürece kim dâhil oldu? Sürece cumhurbaﬂkan› dâhil oldu. Cumhurbaﬂkan›, Anayasa’dan do¤an yetkisini kullanarak
dedi ki “…ben Meclis’in ortaya koydu¤u iradeyi yeterli görmüyorum,
bunu halka götürece¤im” dedi, “…halka götürmek gere¤ini
duyuyorum, bu ihtiyac› duyuyorum” dedi. Art›k bu aﬂamadan sonra,
Meclis’in, halk›n iradesi ortaya ç›kmadan, halk›n iradesi netlik kazanmadan “…ben ortaya koymuﬂ oldu¤um irademden vazgeçiyorum”
demesinin anayasayla, anayasa hukukunun özüyle ve demokrasinin
özüyle ba¤daﬂ›r bir yönü olmad›¤› düﬂüncesindeyiz. Bu, demokrasi ve
hukuk devleti kavramlar›yla ba¤daﬂmaz diye düﬂünüyoruz.
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Ne yap›lmas› gerekiyor? Öyle bir garabet var ki, neresinden tutsan›z,
neresinden düzeltmek isteseniz elinizde kal›yor. ‹ﬂin ister istemez
pragmatik yönüne bakmak gere¤ini duyuyorsunuz, bu ihtiyac›
duyuyorsunuz. Tamam, tümden geri al›nacak; bunda bir tart›ﬂma yok,
bunda bir tereddüt yok ama bu do¤abilecek en az sak›ncal› hal.
Bununla birlikte iﬂte buyurun, anayasada de¤iﬂiklik yap›lmas›na dair
yeni bir süreçten söz ediyoruz. Bu süreçle birlikte, bu geri almayla
birlikte yeni anayasa çal›ﬂmalar› içinde bunu anayasal bütünlük içinde
görev-yetki-sorumluluk dengesi içinde anayasal kurumlar›n,
hükümetin, cumhurbaﬂkan›n›n görev-yetki ve sorumluluk dengeleri
içinde bunu pekâlâ bir çözüme ba¤lamak gerekir, bu tercihi yapmak
gerekir, bu de¤erlendirmeyi yapmak gerekir. Ama hay›r! Niye? Çünkü
o gün için Anayasa Mahkemesi’nin 367’ye iliﬂkin Karar›, kabul
edilemez bir karard›, biz günü kurtarmak ad›na, gündemi de¤iﬂtirmek
ad›na ve 22 Temmuz seçimlerinde malzeme yaratabilmek ad›na bu
de¤iﬂikli¤i gündeme getirdik, o de¤iﬂiklik misyonunu gerçekleﬂtirdi,
biz orada bunu malzeme olarak kulland›k, art›k bunun gere¤i kalmad›;
mant›k bu, devlet yönetimi anlay›ﬂ›ndaki mant›k budur. Bu, bütün
ç›plakl›¤›yla, bütün unsurlar›yla ortaya ç›km›ﬂ durumdad›r. Adeta bir
suçüstü hali söz konusudur. Devlet yönetiminde adeta bir suçüstü hali
söz konusudur. Elbette bunlar› art›k kamuoyunun, görmesi ve
de¤erlendirmesi gerekiyor.
Geldi¤imiz aﬂamada ﬂunu öneri anlam›nda söylüyoruz; siyasi iktidar›
ve tüm siyasi aktörleri bir kez daha uyar›yoruz, yanl›ﬂta ›srar etmek
yerine ve do¤muﬂ olan kaosu daha da derinleﬂtirmek yerine, siyaseten
samimi, dürüst ve tutarl› bir ﬂekilde yeni anayasa çal›ﬂmalar› daha
do¤rusu anayasan›n baz› maddelerinin de¤iﬂtirilmesine iliﬂkin
çal›ﬂmalar kapsam›nda bu konunun çözüme ba¤lanmas› gere¤ini
önemle ifade ediyoruz.
Türkiye asl›nda ﬂunu yaﬂ›yor, öylesine bir süreç yaﬂ›yoruz ki, sadece
siyasi aktörler de¤il maalesef baz› kurumlar›m›z da üstüne düﬂen
görevi yapm›yor. Nedir bu? Konumuzla ilgili olarak bunu elbette salt
bir eleﬂtiri kapsam›nda söylüyorum, yoksa Say›n Baﬂbakan›n ve iktidar
sözcülerinin, b›rak›n eleﬂtiriyi, anayasal kurumlar›m›z›, Dan›ﬂtay’›,
Anayasa Mahkemesi’ni hedef göstermekten öte meﬂruiyetini tart›ﬂmaya
açan tav›rlar›n› hiçbir ﬂekilde benimsemedi¤imizi, hoﬂ görmedi¤imizi
hemen ifade ediyorum.
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Sadece eleﬂtiri ve tespit anlam›nda bir görüﬂümü ifade etmek istiyorum. Do¤rudan konumuzla ilgisi oldu¤u için söylüyorum, yaﬂanan
süreçte Yüksek Seçim Kurulu maalesef üstüne düﬂen görevi yapmam›ﬂt›r. Hep ﬂu yanl›ﬂ yap›l›yor: Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu’nun
hem adli iﬂlevi vard›r, hem idari iﬂlevi vard›r. Yani bir Anayasa Mahkemesi gibi, Dan›ﬂtay gibi sadece adli iﬂlevi olan bir kurum de¤ildir. Bu
anlamda, Yüksek Seçim Kurulu Baﬂkan›’n›n “…21 Ekim referandumu
yap›ls›n, olay önümüze gelsin. Evet oyu ç›karsa o zaman olay› de¤erlendiririz…” demesi asl›nda yarg›ç yaklaﬂ›m›yla do¤ru olan bir yaklaﬂ›m. Yani Baﬂkan diyor ki, “…ortada bir ihtilaf vard›r, adli anlamda bir
ihtilaf do¤abilecektir, bu ihtilafa iliﬂkin dosya bizim önümüze
gelmeden ben görüﬂümü aç›klarsam, bu ihsas› rey anlam›na gelir…”
Tamam Say›n Baﬂkan do¤ru söylüyor, ama biraz evvel ifade etti¤im
gibi Yüksek Seçim Kurulu’nun iﬂlevi, sadece adli nitelikte de¤ildir.
Yüksek Seçim Kurulu’nun ayr›ca ve belki de bu süreçte daha da önem
kazanan idari iﬂlevi vard›r. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu,
22.Yasama Dönemi’nde, yap›lan Anayasa De¤iﬂikli¤i Teklifi’nin, maddi
anlamda yasalaﬂmam›ﬂ olmas›n› da göz önüne alarak, ‹çtüzü¤ün
77.maddesi, Anayasa’n›n di¤er ilgili hükümleri kapsam›nda
de¤erlendirme yaparak burada kadük hale gelmiﬂ yani 21 Ekim’de
referandumu yap›lacak metnin, kadük ve geçersiz hale gelip
gelmedi¤ini öncelikle resen tespit etmelidir.
Yüksek Seçim Kurulu neyi tespit etmelidir? Bu aﬂamada referanduma
sunulmak istenilen bu metnin, iki maddesinin geri al›nmas›n›n o
referandum konusunun ihlali anlam›na gelip gelmedi¤ini resen tespit
etmelidir. Yüksek Seçim Kurulu, neyi tespit etmelidir? Bizim,
öngöremedi¤imiz di¤er gerekçeleri de göz önüne alarak böyle bir
süreçte bir defada 103–105 trilyona mal olacak olan bir oylaman›n,
ekonomiye getirece¤i gereksiz harcama olay›n›, gereksiz mesai olay›n›
da “dairelerin önlem alma sorumlulu¤u” kavram› kapsam›nda
de¤erlendirmeli ve görevini yapmal›d›r. Yani, Yüksek Seçim Kurulu bu
noktada, sorumluluk üstlenmelidir. Ama burada neyi görüyoruz?
Burada, 1982 Anayasas›’n›n hukuk sistemimize yaratt›¤› en büyük
tahribat› görüyoruz. Nedir o? Yarg› ve yarg›c›n bürokratlaﬂmas› sürecini
görüyoruz. ‹nisiyatif almaktan kaç›nan, sorumluluk almaktan kaç›nan
bir anlay›ﬂ› ve bir süreci görüyoruz.
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Say›n Hocam ben bu bölümü ﬂu de¤erlendirmelerle bir cümleyle
bitiriyorum: Seçimin, hukuki s›hhatini ve güvenli¤ini ilgilendiren
konularda, Anayasa’n›n 79.maddesi uyar›nca, seçimin düzen içinde
yönetimi ve dürüstlü¤ü sorumlulu¤unu üstlenen bir kurulun, bu biraz
evvel aç›klad›¤›m konularda da resen görülecek konularda inisiyatif
kullanmas› ve sorumluluk kullanmas› gere¤ini önemle ifade etmek
gere¤ini duyuyorum.
Bu de¤erlendirmelerle, bu aﬂamada hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
OTURUM BAﬁKANI (Prof. Dr. Ahmet Mumcu)- Say›n Kart’a çok
teﬂekkür ediyorum. Çok önemli bir hukuksal sorun üzerinde de durdu.
Bilmiyorum iki parlamenterimiz bu konuda ne diyecek? Gerçekten,
art›k Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ç›km›ﬂ ve cumhurbaﬂkan›
taraf›ndan halkoyuna sunulmuﬂ olan bir metin üzerinde geriye
dönerek parlamentonun bir tasarruf yapmas› mümkün de¤ildir.
Ne yap›labilir? Halkoylamas› sonucunda kabul edilen anayasa
de¤iﬂikli¤i, bir gün sonra toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi
taraf›ndan, yeniden de¤iﬂtirilebilir. Bence, sorundan kurtulman›n,
sorunu çözmenin tek yolu bu ama baﬂkan olarak tarafs›zl›¤›m›z›
bozup, fikrimizi beyan etmeyelim.
Say›n Faruk Bal, Konya milletvekili, sizi dinliyoruz efendim.
FARUK BAL (MHP Konya Milletvekili)- Teﬂekkür ederim Say›n
Baﬂkan.
Baﬂkent Üniversitesi’nin Say›n Rektörü, çok de¤erli ö¤retim üyeleri,
çok de¤erli ö¤rencileri ve gelece¤imizi emanet edece¤imiz sevgili
gençler; hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum, aran›zda
bulunmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum.
De¤erli konuklar, geçti¤imiz hafta içerisinde Güneydo¤u Bölgesinde
yaﬂayan 13 tane sivil vatandaﬂ›m›z›, 16 tane askerimizi katleden hain
terörü ve bölücülü¤ü huzurunuzda ben de telin ederek, lanet ederek
sözlerime baﬂlamak istiyorum.
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Tabii iki üç konu üzerinde bulunmaktay›z; birincisi, terör tehdidi, buna
karﬂ› aymazl›¤›n›, buna karﬂ› tembelli¤ini bir türlü üzerinden atamam›ﬂ,
hatta terörü cesaretlendirecek davran›ﬂlar›yla temayüz etmiﬂ bir iktidar
ile karﬂ› karﬂ›yay›z. Ayn› iktidar›n 22.Dönem Parlamentosunda yaratm›ﬂ
oldu¤u soruna çare olarak önermiﬂ oldu¤u, anayasa de¤iﬂikli¤iyle ilgili
rejimin tehdit alt›nda bulunmas› düﬂüncesiyle de karﬂ› karﬂ›yay›z.
Say›n Hocam›n aff›na s›¤›narak, rejimlerin kökeninden bahsetmek
istiyorum. De¤erli ö¤renciler -hocalar›m› istisna tutuyorum, bizden
daha iyi bilirler- rejimler, ald›klar› güç kayna¤›na göre tasnif edilir veya
adland›r›l›r. E¤er halktan güç al›yorsa ve o gücü sadece halka karﬂ›
kullan›yorsa bu rejimin ad› “baﬂkanl›k sistemi” veya birazc›k bunun
yetkileri törpülenmiﬂse “yar› baﬂkanl›k sistemi.” E¤er halk bütün
yetkilerini, parlamenterlere veriyor ve vekilleri marifetiyle bütün güç,
bir mecliste toplan›p o ﬂekilde yönetim sa¤lan›yorsa bunun ad› da
“parlamenter demokrasi”dir.
Özenti halinde olduklar› için baﬂkanl›k sistemiyle ilgili iki, tek örnek
vererek onu ayr›k tutarak sözlerime devam edece¤im. Bunlardan birisi
Amerika Birleﬂik Devletleri, tam baﬂkanl›k sistemini uyguluyor ve iki
yüz kusur senedir uyguluyor, o ülkenin ﬂartlar›na uygundur. Ama
Amerika’y› taklit etmek isteyen ya da baﬂkanl›k sistemine geçmek
isteyen yirmi kusur tane ülkede, baﬂkanl›k sistemi diktatörlü¤e
dönmüﬂtür. Yine yar› baﬂkanl›k sisteminde, sadece Fransa baﬂar›l› bir
yönetim göstermektedir, Fransa’n›n ﬂartlar›na uygun oldu¤u için;
ancak bu ülkeyi taklit etmek isteyen di¤er ülkelerin hepsinde de yar›
baﬂkanl›k sistemi yine diktatörlü¤e dönmüﬂtür. Dolay›s›yla tart›ﬂma
konumuz, özentisi olanlar için ifade ediyorum, baﬂkanl›k yolu ya da
yar› baﬂkanl›k yolu ç›kmaz bir yoldur. Türkiye’nin tarihi, co¤rafi, siyasi
ve sosyal ﬂartlar›na uymamaktad›r.
Türkiye, çok partili demokrasiye geçtikten sonra parlamenter sistemi
benimsemiﬂtir. Parlamenter sistemin elbette eksik yanlar› vard›r,
elbette aksayan yanlar› vard›r, elbette düzeltilecek taraf› vard›r ve elli
y›l› aﬂk›n bir süreden beridir bunlar düzeltilerek gelmektedir; bunlar da
bir demokratik kazan›md›r. Bu aksakl›klar düzeltilerek mükemmelleﬂtirme hedefinden sap›p, nereye gidece¤ini bilmedi¤imiz bir yolculu¤a
ç›kmamam›z laz›m. ‹ﬂte bugün tart›ﬂt›¤›m›z konu, nereye gidece¤ini
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bilmedi¤imiz bir yolculu¤a ç›kan AKP’nin bir icraat›d›r. Bu icraat›, hani
tabir yerindeyse devekuﬂu tart›ﬂmas›nda oldu¤u gibi deve kuﬂuna
sormuﬂlar “deve misin?” “Hay›r, görmüyor musun kanatlar›m var, ben
kuﬂum.” Fakat devekuﬂuna tekrar soruyorlar “deve kuﬂ musun, deve
misin?” Bu defa iﬂine geldi¤i için “hay›r, ne demek boyuma bak›n ben
deveyim” diyor. ﬁimdi AKP’nin bu tasar›s› tam bir devekuﬂu misalidir.
AKP, bu deve kuﬂu örne¤ine nereden geldi? De¤erli gençler; bunu
benim size aç›klamak bir vicdani borcum. Çünkü 21 Ekim tarihinden
sonra Türkiye’nin temel taﬂlar›ndaki oynamay› siz, bizden daha uzun
yaﬂayacaks›n›z, inﬂallah gelece¤imizi emanet etti¤imiz sizler,
Türkiye’ye öyle s›k›nt›lar›n yaﬂat›lmas›na engel olursunuz, ancak
olunamazsa bile bunlar› hat›rlamakta, sizlerin yoluna belki ›ﬂ›k tutmas›,
ayd›nl›k vermesi düﬂüncesiyle sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
22. Dönem Parlamentosu döneminde, iki partili bir Meclis yap›s›
olmuﬂtur. ‹ki partili Meclis yap›s› içerisinde, bu iki siyasi parti ellerinden geldi¤ince, kendi programlar›nca hizmet etmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Ancak demokrasi kültürünün bir özelli¤idir ki, siyaset sanat›,
uzlaﬂabilme sanat›d›r. Siyaset sanat›, düﬂündü¤ünü anlatmak ancak
karﬂ›dakinin de ne düﬂündü¤ünü iyi alg›layabilmek sanat›d›r. Bu iki
zafiyeti vard› geçti¤imiz parlamentonun, birbirini anlam›yorlard› ve
Atilla Bey’in, bana siz anlamad›n›z sataﬂmas›n› da bu arada
cevapland›rm›ﬂ olarak, zarif bir ﬂekilde geçiﬂtirmek istiyorum.
Anlaﬂamad›klar› için uzlaﬂma kültürü yerine, z›tlaﬂma kültürünü
benimsediler. Benim tahterevalli siyaset dedi¤im budur. Tahterevalli
siyasetinde, oturup bir yerde el ele tutarak bu demokrasi kültürü
içerisinde ülkenin yarar›na oyun oynamak yerine tahterevallinin bir
taraf›n› yukar›ya kald›r›p, öbür taraf›n› indirmeye çal›ﬂmak, ülkeye
zarar vermiﬂtir. ‹ﬂte burada da zarar vermiﬂtir.
Nas›l? Bir tarafta AKP “bu Meclis, benim istedi¤im bir adam› seçecektir”
ve iﬂi baﬂörtüsüne getirmek suretiyle yüzde 98’i Müslüman olan bu
ülkenin insanlar›n›n dini de¤erlerini de hortumlamak suretiyle,
cumhurbaﬂkanl›¤› seçimini, yaklaﬂan seçimler için kendisine bir siyaset
malzemesi haline getirmek istemiﬂtir. Cumhuriyet Halk Partisi de buna
karﬂ› “hay›r, seçemezsiniz, seçtiremezsiniz” ﬂeklindeki kendi
düﬂüncelerini ifade etmiﬂtir, daha da ileri giderek “aksi takdirde sine-i
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millette çekilirim” demiﬂtir. Geliﬂen sürecin, yo¤un bir ﬂekilde z›tlaﬂma
ortam›na gitti¤ini fark eden Milliyetçi Hareket Partisi de, 2006 y›l›n›n
Kas›m ay›nda bir aç›klama yapm›ﬂt›r. Bu aç›klamada mevcut parlamentonun önünde bir görev oldu¤unu, bu görevin cumhurbaﬂkanl›¤›n›
seçmek sorumlulu¤unu da üstlendi¤ini, ancak Türkiye’de, cumhurbaﬂkanl›¤›n›n 1960’l› y›llardan sonra sürekli olarak sorun yaratt›¤›n› ve bu
sorunlar›n demokrasinin özünü zedeler boyutlara ulaﬂt›¤›n›,
aç›klayarak, siyasi partilerimizin erken seçime davet edilmesi suretiyle
soruna çözüm bulmalar› talep edilmiﬂtir.
2007 May›s ay›nda yap›lacak cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminden sonra,
geçti¤imiz dönem parlamentosunun sadece bir ayl›k çal›ﬂma ömrü
kalm›ﬂt›. “Bir ayl›k çal›ﬂma ömrü kalan bir parlamentonun siyasi ömrü
tamamlanm›ﬂt›r, gelecek yedi y›l›n önünü kapatacak ﬂekilde irade
beyan›nda bulunmay›n, erken seçime gidin, 11 Mart’ta seçim yap›n,
yeni meclis istedi¤i ﬂekilde cumhurbaﬂkan›n› seçsin. Aksi halde,
parlamenter demokrasinin üzerine ara rejim gölgesi düﬂer, sizi siyasi
sorumlulu¤a davet ediyoruz” ﬂeklinde bir görüﬂtü bu.
O tarihte Meclis’te bulunan siyasi partiler bunu kabul etmedi. Bir erken
seçim takviminin de cumhurbaﬂkanl›¤› seçimine imkân sa¤lamayacak
kadar s›k›ﬂmas› üzerine, bu defa yine Milliyetçi Hareket Partisi, ocak,
ﬂubat, mart aylar›nda ›srarla ve inatla “uzlaﬂ›n, ülkenin önünde ciddi
s›k›nt›lar oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r, ara rejim gölgesi düﬂürmeyin, madem
seçime gitmiyorsunuz, çat›ﬂma olmadan, inatlaﬂmadan, z›tlaﬂmadan bu
ülke cumhurbaﬂkan›n› bu parlamentodan seçin” bu da yap›lmam›ﬂt›r
ve arkas›ndan cumhurbaﬂkanl›¤› siyasi krizi do¤muﬂtur. Siyasi kriz, siyaset kurallar›na göre çözümlenmesi gereken bir krizdir. Siyaset boyutu d›ﬂ›nda çözüm aramaya kalkt›¤›n›z zaman bulaca¤›n›z çözüm, belki
o çözüm merciinin kurallar›na uygun olarak, bir sonuç ifade edebilir,
ancak ülkedeki siyasi krizi çözmez. Nitekim burada da böyle olmuﬂtur.
Netice, “biz uyarm›ﬂt›k ara rejim gölgesi düﬂecektir” diye, parlamenter
rejim üzerine düﬂmüﬂtür. Erken seçime gidin denilmiﬂtir,
gitmemiﬂlerdir. Erken yerine, hemen seçim yap›lm›ﬂt›r ve 23. Dönem
Parlamentosu oldu; deve mi, kuﬂ mu dedi¤imiz hadise karﬂ›m›za ç›kt›.
Bak›n ﬂimdi, deve mi, kuﬂ mu?
AKP, yaﬂanan o siyasi kriz süresi içersinde bir misilleme yaparak, bir
tepki yaparak “madem bana dindar, Müslüman bir cumhurbaﬂkan›
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seçtirmiyorsunuz, ben de anayasay› de¤iﬂtiriyorum” dedi ve Meclis’teki
milletvekili say›s› ço¤unlu¤u itibariyle de bunu gerçekleﬂtirdi. Ama
hakikaten, herhangi bir hukukçunun dikkate almas›yla, hemen fark
edilebilecek o kadar a¤›r ve yanl›ﬂlarla doluydu ki bunun bir tepki
de¤iﬂikli¤i oldu¤u, bunun bir misilleme oldu¤u her halinden belliydi.
Buna göre, cumhurbaﬂkanl›¤› seçimiyle ilgili anayasan›n maddeleri
de¤iﬂtirildi. Bu de¤iﬂiklikler Resmi Gazete’de yay›nland›, ancak
halkoyuna sunulmad›¤› için yürürlü¤e girmedi ve seçim oldu.
23.Dönem, parlamentosu topland›, anayasaya göre ilk yapmas›
gereken iﬂ hemen seçime gitti¤i için cumhurbaﬂkan›n› seçmekti.
Seçmezse, 45 gün içerisinde kendini feshedecek ve o tarihe de 21 Ekim
tarihi yetiﬂmemektedir. Ne yapt›? ﬁunu yapt› parlamento, de¤iﬂtirilmiﬂ
anayasa maddelerine uygun olarak ancak henüz yürürlü¤e girmemiﬂ
bu anayasa maddelerine uygun olarak 11’inci cumhurbaﬂkan›n› seçti.
ﬁimdi gitti¤imiz referandumda 11’inci cumhurbaﬂkan›n›n nas›l
seçilece¤i hükme ba¤lanmakta ve hangi usul ve esaslar›n halkoyundan
ç›kmas› halinde, 11. cumhurbaﬂkan›n›n seçiminde uygulanaca¤›na dair
maddeler bulunmaktad›r. Tekrar soruyoruz “bu nas›l bir kuﬂtur ya da
nas›l bir devedir?” hiçbir iﬂe yaram›yor.
T›pç›lar beni daha iyi anlayacak, belki devekuﬂu benzetmemiz tam
uymad› ama bir trafik kazas›na u¤ram›ﬂ insan benzetmesi biraz daha
uygun olacak. Adam trafik kazas› geçirmiﬂ, acil servise getirilmiﬂ; kafagöz kan içerisinde, bir taraftan kol k›r›k, beyin travmas› var, iç
organlarda da hasar var. Nereden baﬂlayacaks›n›z tedaviye? Bir yerden
baﬂlaman›z laz›m, parlamentosunuz, bir parlamenter sistemsiniz, bu
parlamentoda buna çare bulacaks›n›z, baﬂka bir yerde bulamayacaks›n›z bu çareyi, çünkü sözlerimin baﬂ›nda ifade etti¤im parlamenter-demokratik sistemde bütün güç kaynaklar›, parlamentodad›r. Atilla
Bey’in bana sitem etti¤i, o tahterevalli siyasetiyle bu çözümü
bulam›yorsunuz. O zaman uzlaﬂma kültürünü hâkim k›lman›z laz›m.
Uzlaﬂma kültürünü hâkim k›labilmek için de sorunu çözücü yöntemleri
geliﬂtirmeniz laz›m ve öneride bulunman›z laz›m. Milliyetçi Hareket
Partisi’nin yapt›¤› budur; bu deve mi, bu kuﬂ mu, bu hastan›n
tedavisine nereden baﬂlayaca¤›z. Bizim buldu¤umuz iki tane çözüm
vard›r: Bir, bu külliyen kalks›n. Yani sundu¤umuz bu önerinin birincisi
ve ilki önümüzdeki halkoyuna sunulan kanunun, halkoyuna
sunulmadan önce anayasa de¤iﬂikli¤ini, usul ve esaslar› uygulamak
suretiyle, baﬂka bir kanunla yürürlükten kald›rmak. Niçin? Çünkü e¤er
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bu halkoyuna sunulursa, parlamenter demokrasinin temel taﬂlar›nda
oynama olacakt›r. Bundan sonra parlamenter demokrasiyi, hangi temel
üzerinde tutaca¤›m›z bir mu¤lâk zemine oturacakt›r, kaygan bir
zemine oturacakt›r ve nerede tutulaca¤› belli olmayan bir rejim
de¤iﬂikli¤inin içine sürüklenece¤iz, bu sürükleniﬂin içerisinde kuﬂku
duyuyoruz. Net ifade ediyorum, 2004 Avrupa Parlamentosu’nun
Tavsiye Kararlar›, 2006 Avrupa Parlamentosu’nun Tavsiye Kararlar›’na
göre “Anayasan›z› de¤iﬂtirin” diyen Avrupa Birli¤i’nin, Cumhuriyet’in
kuruluﬂ felsefesini sorgulayan, düﬂünceleri yans›tan bir anayasa
paketiyle de karﬂ› karﬂ›yay›z. Endiﬂenin ciddi oldu¤u, ciddi olarak
ortaya ç›kt›¤› nokta da burada, dolay›s›yla birinci olarak bu teklifin
külliyen ortadan kald›r›lmas›n› önerdik ve uzlaﬂal›m dedik, kabul
etti¤iniz takdirde buna destek veriyoruz. Bunda uzlaﬂamaz iseniz, o
takdirde hiç olmazsa yeni bir cumhurbaﬂkan› kriziyle karﬂ› karﬂ›ya
kalmayal›m. Çünkü 21 Ekim’de “evet” ç›kar ise halkoylamas›n›n
sonucu 22 Ekim günü Anayasa’n›n emri haline gelecektir bu; Yüksek
Seçim Kurulu, 11. cumhurbaﬂkan›n›n seçimiyle ilgili prosedürü
baﬂlatmak zorunda kalacakt›r.
O zaman bu anayasan›n de¤iﬂtirilmiﬂ, fakat yürürlü¤e girmemiﬂ maddelerine göre seçilmiﬂ olan 11.cumhurbaﬂkan›n›n hali ne olacakt›r?
Tart›ﬂ›n; hukuken tart›ﬂ›n, siyaseten tart›ﬂ›n. Farz edelim ki 11.cumhurbaﬂkan›, halk taraf›ndan yeniden seçilecektir, istifa m› edecektir, etmeyecek midir? Buyurun hukuken, siyaseten tart›ﬂ›n. Bu kaos ortam›nda
Türkiye, çok kan kaybedecektir. Bu kriz ortam›nda Türkiye’nin harcayaca¤› bir ay, bir hafta, bir gün, bir dakika, bir saniye kaybedecek
zaman› yok. Çünkü da¤larda insanlar›m›z, gencecik bedenlerimiz ﬂehit
oluyor, Türkiye’nin ona bütün gücünü, enerjisini harcamas› laz›m. Aç,
ilaçs›z insanlar var, üniversite gençli¤i biliyor, mezun olanlar›n % 28’i iﬂ
bulam›yor, bu hükümetin onlara iﬂ bulmas› laz›m. ‹ﬂsizli¤in yan› s›ra,
üretimsizlik, verimsizlik, d›ﬂ borç, cari aç›k (bunlara zaman kalmad›
Say›n Baﬂkan uyarmak istiyor beni) yani Türkiye’nin gerçek
gündemine dönmesi laz›m. Say›n Baﬂbakan ﬂu balay› dönemini bir
türlü atlatamad›. On gün Amerika’da, yedi gün kapl›cada; yani bir
balay›ndan dönebilse, döndü¤ü zamanda s›ra krize gelecek.
De¤erli arkadaﬂlar›m; iﬂte bu ﬂartlar içerisinde 21 Ekim tarihinde
yap›lacak oylama, tekrar ifade ediyorum, di¤er partiler taraf›ndan
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birinci önerimiz kabul edilmemiﬂ görünüyor. Türkiye’nin önümüzdeki
y›llarda, sizin inﬂallah benim saçlar›m gibi saçlar›n›z›n a¤ard›¤› y›llarda
çok ciddi bir dönüm noktas› olarak hat›rlayacaks›n›z ve keﬂke diye
içinizden geçirece¤iniz anlar› yaﬂamaman›z› temenni ediyorum. Di¤er
taraftan e¤er, 21 Ekim tarihinde olumlu bir “evet oyu” ço¤unlu¤uyla
ç›karsa bu takdirde de yeni cumhurbaﬂkan› bir de¤iﬂiklik olmazsa;
Say›n Gül mü, de¤il mi tart›ﬂmas› olacak ve biz ne iﬂe, ne aﬂa, ne teröre,
ne ﬂehitlere, ne gazilere ve ülkenin di¤er sorunlar›na e¤ilecek zaman›
bulamayaca¤›z. Türkiye, bu sanal ortamdan biran önce kurtulmal›d›r.
‹ﬂte Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim yapt›¤›m›z budur, partileri
ortak uzlaﬂma noktas›na çekebilmek için iki öneride bulunduk. Bu
öneriden birincisi en do¤rusudur, en makulüdür ama burada uzlaﬂma
olmuyorsa en az›ndan t›p bilimine de¤er vermiﬂ, de¤erli hocalar›m›n
tabii ki tecrübelerine karﬂ› sayg›m vard›r, ama trafik kazas› geçirmiﬂ
hastan›n beynine bakal›m, iç organlarda bir kan kayb› var m›, hayati
noktaya bakal›m, oradan baﬂlayal›m tedaviye, yoksa makyajlarla
u¤raﬂmayal›m diyorum.
Say›n Baﬂkan, teﬂekkür ediyorum, çok sa¤ olun.
OTURUM BAﬁKANI- Say›n Bal’a bu çok etkileyici konuﬂmas›
dolay›s›yla teﬂekkür ediyorum,. Yaln›z trafik kazas› geçiren kiﬂinin
ak›beti hakk›nda da bir soruyla da karﬂ›laﬂabiliriz. Say›n Rektörümüz,
herkes biliyor çok büyük bir hekim, dünya çap›nda bir hekim,.
Herhalde o cevapland›r›r, e¤er vaka ümitsizse, yaral› art›k sizin
buyurdu¤unuz gibi beyninde dahi travma ile ve iç organlar›n›n
tamamen hasar görmesiyle hekimlerin önüne gelmiﬂse, kurtar›lamazsa
ne olacak acaba? Ben onu sormak istiyorum.
FARUK BAL- Biz, Türk hekimlerine ve Türk milletine inan›yoruz,
gençlerimize inan›yoruz.
OTURUM BAﬁKANI- Teﬂekkür ederim, ya da organ nakli yap›l›r de¤il
mi efendim? Say›n Rektörüm, onu da arz etmek istiyorum bu öyle bir
hukuksal problem ki, halledilemeyecek.
Say›n Tayfun ‹çli’ye sözü veriyorum, buyurun efendim.
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TAYFUN ‹ÇL‹ (DSP Eskiﬂehir Milletvekili)- Çok teﬂekkür ediyorum.
De¤erli Milletvekilleri, Say›n Rektörüm, çok de¤erli hocalar›m, sevgili
ö¤renciler; hepinizi sayg›yla ve sevgiyle selaml›yorum.
Ben de di¤er arkadaﬂlar›m gibi, vatanlar› için canlar›n› vermiﬂ aziz
ﬂehitlerimize rahmet diliyorum, yak›nlar›na ve Türk milletine baﬂsa¤l›¤›
dileklerimi iletiyorum. Tabii bu arada Say›n Rektörüm, sizin
baﬂkanl›¤›n›zda Baﬂkent Üniversitesi Senatosu’na da ﬂükranlar›m›
sunuyorum. Çünkü siyasi partilerin yapmas› gereken etkin muhalefeti,
bir üniversite olarak yapt›¤›n›z için ve böylesi önemli konular› Türk
kamuoyunun gündemine getirdiniz için ﬂahs›n›zda, Baﬂkent
Üniversitesi Senatosu’na ﬂükranlar›m› sunuyorum.
De¤erli konuklar, Demokratik Sol Parti’nin, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde grubu olmad›¤› için ne yaz›k ki, Anayasa Komisyonu’nda,
Demokratik Sol Parti temsil edilmiyordu, halen de edilmiyor. Dünkü (8
Ekim 2007) Anayasa Komisyonu toplant›s›na bir milletvekili olarak
kat›ld›m ve kendi görüﬂlerimi dile getirdim, bir de önerge verdim.
Komisyon üyesi olmayan, komisyonlarda önerge veremez ama tarihe
not düﬂmek için özellikle de komisyon tutanaklar›na not düﬂmek için
görüﬂlerimi dile getirdim. Umut ediyorum ki Ana muhalefet partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi, bu AKP’nin dayatmas› neticesi ç›kacak bu
kanunu, Anayasa Mahkemesi’ne götürür. Çünkü bu kanun, Anayasa
Mahkemesi’ne giderse birazdan aç›klayaca¤›m gerekçelerle, Anayasa
Mahkemesi, bu kanunu, bu hukuk rezaletini ortadan kald›racak.
Daha dün konuya ﬂuradan girdim, “akﬂam düﬂünüyorsunuz, sabah
karar veriyorsunuz. Hukuksal metinler, akﬂam düﬂünüp, sabah
uygulanmaz. Hukuksal metinler, özellikle Anayasa metinleri bugünü
de¤il, gelece¤i, torunlar›m›z› ilgilendiren metinler. Siz öfkeyle,
k›zg›nl›kla baz› ﬂeyleri yapabilirsiniz ama yasama organ› olarak
yapamayacaklar›n›z var” dedim ve aceleci davranmalar›n›, bu
acemiliklerini yüzlerine aç›kça vurdum ve Anayasa Komisyonu
Baﬂkan› da kabul etti. Bak›n, Adalet ve Kalk›nma Partisi Grup Baﬂkan
Vekili Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ve 272 milletvekili
arkadaﬂ›n›n vermiﬂ oldu¤u 32 s›ra say›l› kanun teklifini okuyor ve
dikkatlerinize sunuyorum. TBMM’de da¤›t›lan kanun teklifinin baﬂl›¤›
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’nda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda
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Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu.” Beyler, bu bir anayasa
de¤iﬂikli¤i de¤il, bu “5678 say›l› Anayasa’da De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
‹liﬂkin Kanun”da, de¤iﬂiklik yap›lmas›na iliﬂkin bir Kanun. O kanunun,
5678 say›l› Kanun’un, yürürlü¤e girebilmesi için 21 Ekim’de yap›lacak
olan halkoylamas›nda kabul edilmesi laz›m. Halkoylamas› ile kabul
edilmemiﬂ bir metni anayasa hükmü olarak kabul edip, bu hükmü bir
anayasa de¤iﬂikli¤i olarak kanun teklifi olarak getiremezsiniz.
Bu bir rezalettir, bu bir kepazeliktir. Meclis bürokrasisinin hatas›n› bir
tarafa b›rak›n, ben bu hatay› Meclis Anayasa Komisyonu’nda da ifade
ettim. Bak›n bu bir hukuk rezaletidir. Çok ilginçtir, benim görüﬂlerim
anayasa komisyonu raporunda ismim belirtilmeksizin, baz› milletvekillerinin görüﬂü olarak ifade edilmiﬂ. Ben, Komisyon üyesi olmayabilirim
ama Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletvekiliyim, orada, ‹çtüzü¤e
göre Anayasa’ya göre söz ald›ysam, benim ismim zikredilmek suretiyle
itirazlar›m›n bu Komisyon raporuna geçmesi laz›m. Ancak ismim
belirtilmedi¤i halde baz› AKP’li milletvekillerinin isimleri raporda
zikredilmiﬂ. Bu utangaçl›k, bu mahcubiyet nedendir? Bunu geçtim. Bu
nas›l bir ﬂekli hata? Asl›nda ﬂekli hata da de¤il. Nas›l bir hata yap›yorlar,
h›zl› tren gibi biz her ﬂeyi yapar›z, süratle gideriz anlay›ﬂ›yla nas›l bir
hukuk yarat›yorlar? Anayasal kaosa neden oluyorlar.
Geliyorum esasa iliﬂkin görüﬂlerime, dün Anayasa Komisyonu’nda
bahsetti¤im olaylara, ama oraya geçmeden evvel ﬂunu söylemek
istiyorum, bugünkü gücünüze dayanarak, her ﬂeyi yapabilece¤inize
inanabilir, muktedir oldu¤unuzu zannedebilirsiniz, sadece siyasi
iktidarlar için söylemiyorum bunu; hukuku katledemezsiniz, anayasay›
katledemezsiniz. “Anayasa bir kere delinmekle bir ﬂey olmaz”
diyemezsiniz, yar›n, bir gün öyle bir zaman gelir ki o katletti¤iniz
hukuka, o katletti¤iniz demokrasi ilkelerine muhtaç olursunuz. Birileri
gelir, rahmetli Bülent Ecevit’in dedi¤i gibi “düdü¤ü çalar,” o zaman da
haktan, hukuktan bahseder, hak ve özgürlüklerin çi¤nendi¤inden
bahsedersiniz ama o zaman da yan›n›zda kimseyi bulamazs›n›z. Bugün
AKP’nin yapt›¤› o her ﬂeye muktedirim anlay›ﬂ› ne yaz›k ki ülkemizde,
rejimle ilgili ciddi s›k›nt›lara da yol açabilecek duruma gelmiﬂtir.
Siyasi gerekçeler söylenebilir, Say›n Kart da söyledi, Say›n Bal da söyledi. Ben de söyleyece¤im, ama ben fazla siyasi gerekçelere dayanma25

yaca¤›m. ‹zin verirseniz, burada biraz daha hukuki gerekçelere
dayanmak istiyorum. Bu kanun teklifi, evrensel hukuk kurallar›na ve
anayasam›z›n amir hükümlerine, anayasa hükümlerine ayk›r›d›r. Dün
Komisyon’da anayasaya ayk›r›l›k önergesi verdim. Önergem, kanun
teklifinin maddelerine geçilmeksizin, mutlaka Komisyon taraf›ndan
reddedilmesine yönelikti. Önergem ‹çtüzü¤ümüzün 38. maddesine
dayan›yor, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹çtüzü¤ü’nün 38.maddesine. E¤er kanun teklifi, anayasaya ayk›r›ysa, maddelerine geçilmeksizin reddedilmesi gerekir. Reddedilme nedenlerini de komisyona
gerekçeleri ile arz ettim.
Bu kanun teklifi, Anayasam›z›n baﬂlang›ç hükümlerine özellikle de
baﬂlang›ç hükmünün 3’ncü, 6’nc›. 7’nci f›kralar›na ayk›r›d›r. Anayasam›z›n baﬂlang›ç hükmündeki bu f›kralar ne diyor? “Türkiye Cumhuriyeti’nin, bir hukuk devleti oldu¤u, eﬂitlik ilkeleri, demokrasi ilkelerine
ba¤l› bir Anayasa oldu¤unu” söylüyor,
Ayr›ca bu teklif anayasam›z›n birçok hükmüne de ayk›r›. K›sa baﬂl›klar
halinde özet olarak aktar›yorum:
Kanun teklifi, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir demokratik hukuk devleti”
oldu¤unu belirten Anayasam›z›n, de¤iﬂtirilmesi bile teklif edilemeyecek olan 2.maddesine, “Egemenlik” baﬂl›kl› 6.maddesine, “Kanun
Önünde Eﬂitlik” baﬂl›kl› 10.maddesine de ayk›r›.
De¤erli ö¤renciler, hemen yeri gelmiﬂken Anayasa’n›n “Anayasa’n›n
Ba¤lay›c›l›¤› ve Üstünlü¤ü” baﬂl›kl› 11.maddesine göz atmak gerekiyor.
Biraz teknik konulara giriyorum ama bunlar can al›c› noktalar.
“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yarg› organlar›n›, idare
makamlar›n› ve di¤er kuruluﬂ ve kiﬂileri ba¤layan temel hukuk
kurallar›d›r. Kanunlar, Anayasaya ayk›r› olamaz.” Demek ki bu teklif,
Anayasa’n›n 11. maddesi hükmüne de ayk›r›. Bu kanun teklifi
anayasan›n 11’inci maddesinden hareketle; “Seçme-Seçilme ve Siyasi
Faaliyette Bulunmak” baﬂl›kl› 67’nci maddesine ayk›r›d›r. Çünkü seçme
hakk›, yurtd›ﬂ›ndaki vatandaﬂlar›m›z için baﬂka bir metinle
uygulan›yor, sizler için, bizler için baﬂka. De¤erli konuklar bu kanun
teklifinin “Seçimlerin Genel Hükümleri ve Denetimi” baﬂl›kl› 79.
maddesine ve Anayasam›z›n “De¤iﬂtirilmesiyle” ilgili 175. maddesine
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de ayk›r› oldu¤una dair görüﬂlerimi dün Komisyon’da say›n milletvekillerinin huzurunda da dile getirdim ve hat›rlatmada bulundum.
Molier’in avukatlar için ünlü bir sözü vard›r “…avukatlar köle kullanmad›lar, efendileri de olmad›” dedim. De¤erli milletvekillerine, de¤erli
arkadaﬂlar›m›za asl›nda orada, bir ﬂeyleri anlatmaya çal›ﬂt›m. Bu sözlerle bizlerin anayasaya ve hukukun temel prensiplerine ba¤l›
oldu¤umuzu, bizim belirli konularda dayatmalara karﬂ› durmam›z
gerekti¤ini, bizim efendilerimizin olmad›¤›n› anlatmaya çal›ﬂt›m.
Anayasa’n›n 81. maddesine göre “yemin ettik beyler, arkadaﬂlar”
dedim. Hukukun üstünlü¤üne, demokrasiye, anayasaya ba¤l›
kalaca¤›m›za dair bütün milletvekilleri daha yak›n zamanda yemin etti,
biz de yemin ettik “yeminimize ba¤l› olmal›y›z” dedim.
De¤erli konuklar, de¤erli arkadaﬂlar›m; hukuk, keyfilik kald›rmaz.
Hukuksal düzenlemeler, kiﬂiye özel, kiﬂiye özgü yap›lamaz. 2002
seçimlerinden sonra, muhtar dahi olamayacak Say›n Baﬂbakan
hakk›nda Anayasa’da de¤iﬂiklik yap›lmak suretiyle milletvekili seçilme
yeterlili¤i ile ilgili 76’›nc› maddesi de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu kiﬂiye özgü
de¤iﬂiklik ile, Say›n Recep Tayyip Erdo¤an'›n milletvekili seçilme yolu
aç›lm›ﬂ, arkas›ndan komik bir durumla Siirt'te yeniden seçim yap›larak
Say›n Erdo¤an milletvekili seçilmiﬂ ve baﬂbakan olmuﬂtur. Say›n Gül
için de kiﬂiye özgü benzer bir düzenleme çabas› içine girilmektedir.
Say›n Gül' ün cumhurbaﬂkan› olmas› ya da olmamas› ayr› bir konudur.
Asl›nda bu kanun teklifi Gül’e de kaz›k at›yor. Burada Say›n Cumhurbaﬂkan›’na da bir nevi bir dümen çevriliyor, yani ona da haks›zl›k ediliyor. Seçilmesi do¤rudur yanl›ﬂt›r ayr›. Ama asl›nda onun da meﬂruiyeti
tart›ﬂ›l›yor. Ne olursa olsun kiﬂiye özgü düzenlemeler ile bir kimsenin
cumhurbaﬂkan› olmas› için anayasa düzenlemesi yap›lmas› büyük bir
hukuk ay›b›d›r. Yap›lamaz! Yap›lmamal›d›r. Bunun bedelini onlar
ödeyece¤i gibi toplum da bedelini çok a¤›r öder. Dün bunlar› yine
Anayasa Komisyonu’nda ifade ettim.
“Anayasa’n›n Baz› Maddelerinde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›ndaki
5678 Say›l› Kanun’da De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair,” bu teklifin
görüﬂülemeyece¤ini, art›k yasama organ›n›n yetkisinin kalmad›¤›n›”
ifade ettim. Nedenini de Anayasa’n›n 79. maddesine dayand›rd›m.
Kanunlar›n “lafz› ve ruhu” denir de¤il mi? Anlamak için ruhunu bir
tarafa b›rakal›m, direkt lafz›na bakal›m, ruhu tabii çok önemli.
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Anayasa’n›n 79.maddesinin, 1.f›kras› “Seçimler yarg› organlar›n›n genel
yönetimi ve denetimi alt›nda yap›l›r. Seçimlerin baﬂlamas›ndan
bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlü¤üyle ilgili
bütün iﬂlemleri yapma ve yapt›rma, seçim sürecinde ve seçimden sonra
seçim konular›yla ilgili bütün yolsuzluklar›, ﬂikâyetleri, itirazlar›
inceleme ve karara ba¤lama yetkisi Yüksek Seçim Kurulu’nundur” der.
5678 say›l› Anayasan›n De¤iﬂtirilmesine Dair Kanun, Anayasam›z›n
175’inci maddesine göre halkoyuna sunulmuﬂtur ve seçim sürecine
girilmiﬂtir.
5678 say›l› bu Kanun; Anayasa Mahkemesi’ne olan öfkeyle de¤erli
kat›l›mc›lar da onu söylediler- ç›kar›lm›ﬂt›r. Anayasa Mahkemesi’nin
“367 toplant› yeter say›s›n›n olmad›¤›ndan,” Gül’ün cumhurbaﬂkanl›¤›n› geçersiz k›lmas› karar› üzerine ç›kar›lan öfke kanunudur ve
Say›n Ahmet Necdet Sezer’e, cumhurbaﬂkan›na olan bir tepkinin
sonucu ç›kart›lm›ﬂt›r. Ülke seçime giderken yine bir gecede öfkeyle
karar al›n›p, ertesi gün uygulanan bir kanundur. Öfkeyle, hesap
sormayla, say›sal gücünüze dayanarak ald›¤›n›z kararla, ç›kartt›¤›n›z bir
kanundur. Bu kanun 31 May›s 2007 tarihinde kabul edilmiﬂtir.
Say›n Cumhurbaﬂkan› Sezer, bunu referanduma göndermiﬂ. 16 Haziran
2007 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nlanm›ﬂ. Anayasa’n›n 79.maddesi
gere¤ince yarg› organ› olarak tabir edilen Yüksek Seçim Kurulu
devreye girmiﬂ, seçim takvimini baﬂlatm›ﬂ, 11 Eylül 2007’de de
gümrüklerde oy kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve Anayasa’n›n 79.maddesi
gere¤ince, art›k yasama organ› olan Türkiye Büyük Millet Meclisi elini
bu iﬂten çekmiﬂtir. Bu iﬂte art›k Yüksek Seçim Kurulu devreye girmiﬂtir.
Yürürlü¤e girmesi 21 Ekim referandumunda halk›n kabul etme
koﬂuluna ba¤l› bir anayasa de¤iﬂikli¤i hükmünü referandum
baﬂlad›ktan sonra de¤iﬂtirmek istiyorsunuz. Seçim baﬂlam›ﬂ, siz
kurallar› de¤iﬂtiriyorsunuz! 22 Temmuz seçimlerini düﬂünün. Sabah
bizler oy kullanmaya baﬂl›yoruz, bir akl›evvel ç›k›yor, diktatörlükte
oldu¤u gibi, saat 12’de “siz bu seçimde, bu partiye oy kullanamazs›n›z”
diyor ve bunun da siyasi gerekçelerle hakl› bir tak›m nedenleri
anlat›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Olmaz!
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Yine t›ptan örnek verelim, aff›n›za s›¤›narak söylüyorum, bir organ
nakli yap›lacak, bir vatandaﬂ›n böbre¤i de¤iﬂecek, bütün konsültasyon
ona göre yap›lm›ﬂ, kan tedariki ona göre yap›lm›ﬂ, hasta masaya
yat›r›lm›ﬂ, ameliyat›n yar›s›nda adamca¤›z›n tutuyorsunuz gözünü
al›yorsunuz, olur mu böyle bir ﬂey? Bu kanun teklifini, hukuk
fakültelerinde anlatsalar, o ö¤renciyi b›rak›n s›n›fta b›rakmay›, hukuk
nosyonu olmad›¤› için okuldan atarlar.
Tabii asl›nda söylenecek çok ﬂey var ve dedim ki “Geçici 18. ve
19.maddeyi düzenleyen, 6.maddeyi kald›rma yetkiniz de yok, çünkü o
kanunun 7. maddesinde; bu madde tümüyle oylan›r diyor.” Tümüyle
oylanaca¤› ve halka bu ﬂekilde referanduma, halkoylamas›na sunulan
bir metni, siz iﬂinize geldi¤i gibi nas›l de¤iﬂtirebilirsiniz? De¤iﬂtiremezsiniz! Ortada bir sakatl›k var. Say›n Bal’›n görüﬂüne kat›lm›yorum, yani
bir uzlaﬂma ancak hukuka uygun, anayasaya uygun, rejime uygun
metinlerde olur ve bir de uzlaﬂacak adamlarla olur.
Bunlar, cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminde, seçim öncesinde uzlaﬂal›m
dediler, uzlaﬂmad›lar. Yine dayatt›lar “bir say›sal gücümüz var” dediler.
Yani hayattan ve baz› ﬂeylerden dersler ç›kartmal›y›z. AKP’nin uzlaﬂma
gibi bir niyeti yok! AKP, bizleri aptal yerine koyup, s›k›ﬂt›¤› yerlerde
uzlaﬂabilece¤i adamlar ar›yor, toplumla uzlaﬂma gibi bir niyeti yok.
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminde yapt› bunu, burada da kendi hukuksal
ay›b›na, rejimi tahrip edecek bir ay›ba ortak aramaya çal›ﬂ›yor. Buradan
sadece Milliyetçi Hareket Partili arkadaﬂlar›ma seslenmiyorum.
AKP’nin içinde anayasaya, hukuka sayg›l›, vicdan sahibi milletvekili
arkadaﬂlar›ma da sesleniyorum: Yar›n bu metinlere onlar da ihtiyaç duyacaklar. Bu metine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki üyeler, muhtaç
olacaklar› gibi vatandaﬂlar›m›z da muhtaç olacak. Vatandaﬂlar›m›z›n
gelece¤ini karartmaya kimsenin hakk› yoktur diyorum.
Sabr›n›z için hepinize ﬂükranlar›m› sunuyorum, teﬂekkür ederim.
OTURUM BAﬁKANI- Efendim, teﬂekkür ederim. Her üç panelistimiz
de gerçekten parlamentomuzun havas›n› buraya çok yüksek düzeyde
yans›tt›lar. Gerçekten karﬂ›m›zdaki kitleyi de dinleyici locas›ndaki
arkadaﬂlar›m›z olarak kabul ediyorum, ama ne yaz›k ki bütün bu
eleﬂtirilere cevap vermesi gereken temsilci arkadaﬂ›m›z burada yok,
AKP’li arkadaﬂ›m›z yok.
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FARUK BAL- E¤er izin verirseniz, bir cümle katk›da bulunabilir miyim?
De¤erli gençler, bir ﬂeyi iyi anlamam›z laz›m; Say›n Kart dedi ki “art›k
cumhurbaﬂkan› devreye girmiﬂtir, eski Cumhurbaﬂkan›m›z Say›n
Necdet Sezer, halkoyuna sunmuﬂtur, onun iradesinin üzerinde irade
olamaz.” Bunun anlam›…
AT‹LLA KART- Halk iradesinin üzerinde irade olamaz, halk›n iradesi.
Tabii halk iradesi devreye giriyor. Ahmet Necdet Sezer’in iradesini
demiyoruz, halk›n iradesi diyoruz.
FARUK BAL- Yani anlad›¤›m kadar›yla art›k Meclis’in halkoyuna
sunma iradesinin üzerine ç›kamayaca¤›n› ifade etti, bunun do¤al
sonucu olarak da bu halkoylamas› yap›lacakt›r, öyle anlad›m ben. Bu
do¤ru ise, di¤er taraftan da Tayfun Bey’in ifade etti¤i “külliyen bu
çekilmelidir, Anayasa Komisyonu bunu hiç görüﬂmemelidir.” O zaman
ne olacak? Bir, Komisyon’da çözüm bulam›yoruz, iki, halka gitmekte
çözüm bulam›yoruz; ne yapaca¤›z yani AKP’nin dedi¤ine mi
katlanaca¤›z? O zaman bir ç›k›ﬂ yolu görmemiz, bir ç›k›ﬂ yolu
bulmam›z laz›m, direksiyonda biziz.
OTURUM BAﬁKANI- Efendim, çok teﬂekkür ederim. ﬁimdi s›rayla son
turda gene ayn› s›rayla söz verece¤im, yaln›z çok istirham ediyorum
beﬂ dakikay› aﬂmayal›m.
AT‹LLA KART- Sayg›de¤er konuklar, hepinizi bir kez daha sayg› ile
selaml›yorum.
Öncelikle Say›n Bal’›n de¤erlendirmelerini, partimizi ilgilendiren
de¤erlendirmelerine k›saca cevap vermek istiyorum. Say›n ‹çli de ifade
ettiler, karﬂ›m›zda 350–360 milletvekiline sahip bir parti var, siz
150–160 milletvekiline sahipsiniz ve nas›l dayatmac› bir anlay›ﬂa sahip
oldu¤unu bir süreçle anlat›yoruz.
Cumhurbaﬂkanl›¤› sürecinde, 26 Nisan’dan iki gün evvel Türkiye’de,
dünya kamuoyu cumhurbaﬂkanl›¤› aday›na kilitlenmiﬂken, üç aydan,
beﬂ aydan bu yana kendi grup toplant›s›nda zannedersiniz ki,
15.Yüzy›lda, 16.Yüzy›lda veliahd›n› tayin eden bir kral, padiﬂah,
imparator edas›yla “Abdullah Gül’ü, cumhurbaﬂkan› aday› olarak tespit
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ettim” diyen bir irade var. Böyle bir iradeyle hangi uzlaﬂmadan söz
ediyorsunuz? Ne oluyor? Ondan sonra 22 Temmuz seçimleri yap›l›yor.
23 Temmuz sabah›, uzlaﬂma ve diyalog diyor “ne kadar güzel bir
geliﬂme” ama bak›yoruz, o ça¤r›dan sonra Milliyetçi Hareket Partisi
diyor ki “biz ne olursa olsun Meclis’e kat›laca¤›z” ve o noktadan sonra
cumhurbaﬂkanl›¤› sürecinde bir k›r›lma baﬂl›yor. Bunlar› aç›k bir
ﬂekilde görmemiz gerekir, bunlar görmezden gelinecek hususlar de¤il.
Burada elbette uzlaﬂma ama nas›l uzlaﬂma? Dayatmaya pirim veren
de¤il, uzlaﬂmaya prim veren, uzlaﬂmaya imkân tan›yan bir uzlaﬂma. Bu
noktada kararl› olmad›¤›n›z takdirde karﬂ›n›zdaki kadro, sizin o
yaklaﬂ›m›n›z› istismar eden bir siyaset anlay›ﬂ›na sahip, böyle bir
kültüre sahip. Türkiye’de parti devletinin, anayasal altyap›s›n› kurma
noktas›nda ciddi mesafeler alan bir siyasi iktidarla karﬂ› karﬂ›yay›z.
Bunlar› görmezden mi gelece¤iz? ‹ﬂte buyurun, bu aﬂamada neyi
görüyoruz “efendim öyle bir süreç yaﬂayaca¤›z ki art›k her kritik
konuda referanduma gidece¤iz.” ‹ﬂte bak›n, ço¤unluk diktas›
anlay›ﬂ›n›n yeni bir tezahürü bu.
Burada referanduma gidecek konular var, gitmeyecek konular var.
Bunlar anayasa hukukunda çok nettir, siyasette çok nettir. Zaman›n
k›sal›¤› sebebiyle bu konuya daha fazla temas etmek istemiyorum ama
bu aç›klamay› yapmak gere¤ini duydum.
Erken seçim meselesi, cumhurbaﬂkanl›¤›ndan evvel 2005 y›l› Haziran
ay›ndan buyana Genel Baﬂkan›m›z baﬂta olmak üzere, erken seçimin,
cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminden önce yap›lmas› gere¤ini dönüp dönüp
›srar ettik, anlatt›k ama hay›r, karﬂ›n›zdaki kadronun anlay›ﬂ› belli. Bu
sebeple, bu parlamento yap›s› içinde ve siyasi iktidar›n anlay›ﬂ›
çerçevesinde olay› görmek gerekiyor.
Öylesine bir ironik tabloyla karﬂ› karﬂ›yay›z ki cumhurbaﬂkanl›¤›
sürecinde, do¤muﬂ olan bu kaos ve ihtilaf›n öznesi konumunda olan
Say›n Abdullah Gül, geldi¤imiz aﬂamada kendi siyasi gelece¤ini de
etkileyen ve etkileyecek olan anayasa de¤iﬂikliklerini son merci olarak
onama veya veto etme konumunda. Böyle garip bir tablo; anayasal
anlamda böylesine garip bir tablo, herhalde ve ancak Türkiye’de
yaﬂanabilirdi; bu siyasi iktidar, bunu “baﬂaran bir maharete” sahip.
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Bunu elbette t›rnak iﬂareti içinde söylüyorum. Öyle bir süreç ki
baﬂbakan›n ve iktidar›n kaprislerine, sorumsuz ve öngörüsüz
politikalar›na mahkûm edilen bir Türkiye gerçe¤iyle, Türkiye
foto¤raf›yla karﬂ› karﬂ›yay›z. Onlar›n bu anlay›ﬂlar›na, destek anlam›na
gelebilecek her türlü yaklaﬂ›mlardan kaç›n›lmas› gere¤ini bir kez daha
ifade ediyorum.
Burada ﬂunu öneri olarak ifade ediyoruz, iﬂte buyurun uzlaﬂma, iﬂte
sorumlu muhalefet anlay›ﬂ› ama bu noktada da karﬂ›n›zdakilerden de
bir ad›m, bir yaklaﬂ›m bekliyorsunuz. Yeni Anayasa, daha do¤rusu
anayasan›n baz› maddelerinin de¤iﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar
kamuoyu gündeminde. Referanduma konu olan, tüm konular›n bu
çal›ﬂmalar kapsam›nda çözüme ba¤lanmas› mümkündür. Bunun için
yeterli zaman aral›¤› da vard›r. Bu sebeple referandum konusu metnin
tümden kald›r›lmas›yla birlikte, buyurun 22 Ekim sabah›ndan itibaren
görev-yetki-sorumluluk iliﬂkileri ve anayasal bütünlük içinde yap›lmas› do¤ru ve yerinde olan bir süreçle karﬂ› karﬂ›yay›z. Bu yaklaﬂ›mlar
içinde bir siyasi iktidar›n tavr› oldu¤u takdirde her türlü deste¤i verece¤imizi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha ifade ediyorum.
Türkiye’nin, geldi¤imiz aﬂamada art›k bu zorlama konular› tart›ﬂmak
yerine ve dayatmac› anlay›ﬂlara pirim vermeden iﬂsizli¤i konuﬂmas›
gerekiyor, terörü konuﬂmas› gerekiyor, yolsuzlu¤u konuﬂmas›
gerekiyor, yoksullu¤u konuﬂmas› gerekiyor, ulusal güvenli¤i
konuﬂmas› gerekiyor, refah›-kalk›nmay› ve sosyal adaleti konuﬂmas›
gerekiyor. Türkiye’nin gerçek gündemi bunlard›r. Hükümetin, yeni ve
suni gündemler yaratmas›na f›rsat vermeden Türkiye’nin öncelikli ve
acil konular›n›, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, zemini içinde kararl› bir
ﬂekilde tart›ﬂmaya ve anlatmaya devam edece¤iz.
Bu de¤erlendirmelerle ben hepinizi bir kez daha sayg›yla
selaml›yorum.
OTURUM BAﬁKANI- Say›n Bal, efendim lütfen beﬂ dakika.
FARUK BAL- Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. Ben tabii bu toplant›n›n
daha verimli k›l›nabilmesi için Say›n Stratejik Araﬂt›rmalar Enstitüsü
Baﬂkan›’n›n sorular›n› da not etmiﬂtim ama bir k›sm› belki konuﬂma
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aras›nda de¤erlendirilmiﬂtir, di¤erlerini olabildi¤ince ve k›saca
cevapland›ray›m.
Bu referandum nereden ç›kt›? AKP’nin ﬂapkas›ndan ç›kt›, arkadaﬂlar.
Baﬂka bir laf› yok bunun, baﬂka gerektiren bir durumu yok, baﬂka bir
izah edilecek taraf› yok. Tamamen kriz yönetimini becerememiﬂ olan
AKP ve o dönemde bunun muhalifi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin
de tabii sorumlulu¤u vard›r. O sorumlulu¤un neticesinde, cumhurbaﬂkanl›¤› krizi yaﬂanm›ﬂt›r ve bu AKP’nin ﬂapkas›ndan ç›km›ﬂt›r.
Halk ne biliyor? ‹nan›n, hiçbir ﬂey bilmiyor. 21 Ekim’de yap›laca¤›na
göre 8–10 gün sonra halkoylamas› yap›lacak. Öyle bir halkoylamas›n›n
yap›l›p, yap›lmayaca¤›ndan dahi haberi yok. Zihinlerde AKP’nin c›l›z
bir boyamas› var: “Müslüman bir cumhurbaﬂkan› için bir anayasa
de¤iﬂikli¤i” diyorlar. Bu Türkiye’yi ileride çok gerilimli noktalara
götürecek bir ateﬂin yak›lmas› demektir. Yani Türkiye’de Müslüman
birisi, sadece AKP’nin seçtirece¤i cumhurbaﬂkan› m› vard›r, onun
d›ﬂ›ndaki insanlar›n Müslümanl›¤›na AKP mi karar veriyor? Siyasette,
din duygular›n› istismar eden, inançlar› hortumlayan AKP’nin bu
halkoylamas›nda da c›l›z bir boyama ﬂeklindeki etkisi, bu olmuﬂtur.
Cumhurbaﬂkan›n› Meclis seçiyordu, bir zarar› m› var? Yok. Zaten
parlamenter demokrasi içerisinde olmamas› gerekir. Sözlerimin
baﬂ›nda özellikle gençlere hitap ederken ifade etti¤im “rejimin güç
kayna¤› de¤iﬂtiriliyor” demiﬂtim. Onu hat›rlatmak istiyorum, yani
parlamenter demokraside yürütme organ›n›n baﬂ› olan, netice itibariyle
sembolik yetkilerle donat›lsa bile baﬂ› olan, cumhurbaﬂkan›n›n meﬂruiyet kayna¤›n› parlamento yerine, halktan almas›, ileride yaﬂanabilecek
çok ciddi yetki tart›ﬂmalar›n›n, çatallaﬂmas›n›n ve sorunlar›n›n baﬂ
mimar› olacakt›r. Dolay›s›yla, bu meﬂruiyet kayna¤›n›n de¤iﬂtirilmemesi gerekir diye düﬂünüyoruz.
Masraflar; tabii ki madem AKP samimi, yani bir anayasa tasla¤› ç›kt›,
sipariﬂ edilmiﬂ bir taslak. Sipariﬂ imal edildi ama mamul maddeye sahip
ç›kan kimse yok. Ortada kald›, bakal›m e¤er AKP sahip ç›karsa ki
samimiyeti test edilecek. O zaman zaten bunlar görüﬂülebilir, o
anayasa tasla¤› içerisinde, ikinci defa bir masraf yapman›n anlam› yok.
Hakikaten delikli kuruﬂa muhtaç oldu¤u bir dönemde Türkiye’nin,
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trilyonlarca hatta 100 trilyonu aﬂan bir rakamla bu masraf› yapmamas›
gerekmektedir.
Benim alabildi¤im notlar çerçevesinde düﬂüncelerimi, sizlerle paylaﬂt›m. De¤erli arkadaﬂlar tekrar ediyorum; parlamenter demokraside güç
kayna¤›, parlamentodur. Parlamento, tüm sorunlar› çözmekle yetkilidir
ve görevlidir. Yetkiden ve görevden uzaklaﬂmak, do¤ru bir yaklaﬂ›m
olmaz. Tabii ki biz burada iktidar›n, muhalefetiyiz. Muhalefetin,
muhalefeti gibi davranmamak gerekmektedir ama çizgiyi de do¤ru
tutmak gerekir. Bu çamaﬂ›r› y›kayaca¤›z, çamaﬂ›r› y›kam›yorum demek
temiz çamaﬂ›r giymek için çare de¤ildir. ‹yi-kötü bu çamaﬂ›r›
y›kayaca¤›z, onun için uzlaﬂma ﬂartt›r diyorum, zaten bizim görevimiz
de burada bu ﬂart›n gere¤ini yerine getirmektir diyorum.
Hepinize teﬂekkür ediyorum, sa¤ olun.
TAYFUN ‹ÇL‹- Asl›nda bu konuda çok ﬂey söylenebilir, zaman›m›z
dar ama yar›m kalan konuﬂmamdan devam ederek, toparlamak
istiyorum.
Yasama organ› her ﬂeyi yapamaz. Dün, Komisyon’da da bunu
konuﬂtuk. Baz› AKP’li milletvekilleri “Tayfun Bey ne diyor? Yasama
organ› her ﬂeyi yapabilir” ﬂeklinde bir görüﬂ ortaya koydu. Ben o
görüﬂün “bir talihsizlik oldu¤unu” söyledim.
Anayasa’m›zda, güçler ayr›l›¤› vard›r: Yasama, yürütme, yarg›
organ›n›n görev ve yetkileri ayr›d›r. “Yasama organ› da Anayasa’da
belirtilen, ‹çtüzük’te belirtilen yetki ve görevlerini ifa edebilir” dedim
ve Anayasa’n›n 79.maddesi gere¤ince art›k seçim baﬂlad›¤›ndan,
“yasama organ›n›n baﬂlam›ﬂ bir seçime müdahale edemeyece¤ini,
bunun yarg› organ›n›n iﬂi oldu¤unu” ifade ettim ve burada Say›n Gül’e
de bir tuzak oldu¤u izlenimindeyim diyorum, çünkü meﬂrulu¤u
tart›ﬂ›l›yor.
Daha iki gün önce Say›n Baﬂbakan, “bu referandum yap›lacakt›r;”
bizim yapt›¤›m›z bu tür anayasa de¤iﬂikli¤i do¤rudur ve
11.Cumhurbaﬂkan› seçildi¤ine göre, halk, 12.Cumhurbaﬂkan›n›
seçecektir” dedikten daha saatler sonra AKP’li 277 arkadaﬂ›m›z, grup
baﬂkan vekilleri olmak üzere Anayasa De¤iﬂikli¤ine ‹liﬂkin Kanunu
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de¤iﬂtirmek üzere kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
getirdiklerine göre, ayaklar› birbirine doland›, büyük bir kayg›
duyuyorlar. Ama bu sefer de Gül’ü tart›ﬂma konusu yapt›lar, çünkü bu
kanun, e¤er önceki kanunu de¤iﬂtirmez ise 21 Ekim’de halk referandumda “evet” derse, kanun metni bir bütün oldu¤undan ve Yüksek
Seçim Kurulu, kanunun bütününü iﬂleme koyaca¤› için k›rk›nc›
günden sonraki ilk Pazar günü cumhurbaﬂkan› seçimini yapmal›.
Çünkü cumhurbaﬂkan›n›n numaras› yoktur, numaralar sonradan ortaya
kondu; birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye. Nas›l baﬂbakanlar›n
numaras› yoksa cumhurbaﬂkanlar›n›n da numaras› yoktur; hükümetlerin numaras› vard›r. Yasama organ›n›n bile eskiden “bir, iki, üç, dört”
dedikten sonra numaralar› de¤iﬂtirilip yeniden “bir, iki, üç, dört” diye
s›ralanm›ﬂt›r ve “23.Dönem Parlamento” diye karﬂ›m›zdad›r. Yüksek
Seçim Kurulu, referandum kabul edildikten 40 gün sonra yetki onda
oldu¤undan, mutlaka yeni cumhurbaﬂkan›n› seçme sürecini
baﬂlatacakt›r. Belki de Say›n Gül’e baz› AKP’liler tuzak kurmak
istemektedir, o konuyu da alt›n› çizerek özellikle halk›n,
parlamentonun dikkatine sunmak istedim.
Halk, maddeyi bilmiyor. Bunlar sürekli “biz cumhura gidiyoruz, bak›n
biz ne kadar demokratiz” dedikleri halde cumhur, 21 Ekim’de neyi
oylayaca¤›n› bilmedi¤i gibi 11 Eylül’den itibaren oy kullanan cumhur
da neye oy kulland›¤›n› bilmemektedir. Asl›nda bu Kanun,
cumhurbaﬂkan›n›n halk taraf›ndan seçilmesine iliﬂkin bir kanunken
içine bir-iki tane madde eklenmek suretiyle, milletvekillerinin süresini
5 y›ldan 4 y›la indirmiﬂlerdir, bir de toplant› yeter say›s›yla ilgili böyle
bir düzenleme yapm›ﬂlard›r, Anayasa Mahkemesi’ne tepki olarak. Ama
dertleri, hem önceki cumhurbaﬂkan›na bir tepki, hem Anayasa
Mahkemesi’ne bir tepki sonucu ç›kartt›klar› bir kanundur. O kanunun,
genel gerekçesinde ve madde gerekçelerinde bunlar anlat›lmaktad›r.
Siz bunlar› görmezden gelip de Türk halk›n› ve özellikle de parlamentodaki milletvekillerini cahil yerine koyup, kendi milletvekillerini cahil
yerine koyup böyle bir düzenleme yaparlarsa bu da tabii Türk
demokrasisi aç›s›ndan ayr› bir ay›p olacakt›r. Yani cumhura de¤er
veren, her ﬂeyden önce onu bilgilendirir.
Ama benim, Say›n Baﬂbakana ve o arkadaﬂlar›na bir önerim olacak;
hadi referanduma bir konuyu daha getirelim “Baﬂbakanlar›n ve
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bakanlar›n o¤ullar› gemi al›r m›, almaz m›? Ticaretle u¤raﬂ›r m›,
u¤raﬂmaz m›?” Hadi bu konuyu da referanduma sunun, halka,
cumhura bir soral›m, cumhur bir takdir etsin. Yani yürütmenin baﬂ›
olan veyahut yürütmede bakanl›k yapan arkadaﬂlar›n ticaret yap›p
yapmayacaklar›n›, bir cumhura soral›m. Çünkü her konuyu cumhura
dan›ﬂacaklar onlar.
Bu arada bir reklâm gireyim, Hocam›n ö¤rencisi olmaktan her zaman
ben ve eﬂim hep mutluluk duyduk. Onun Baﬂkanl›¤›nda, böyle bir
panelde bulunmaktan çok büyük bir onur duyuyorum Hocam.
Reklâm› kapatt›m.
Bunlar›n as›l derdi, rejimi de¤iﬂtirmek. Hep deniyorlar, ellerindeki
güçle habire deniyorlar, zorlayabildikleri kadar zorluyorlar. Silahl›
kuvvetlerin üzerine gidiyorlar, onu y›pratmaya çal›ﬂ›yorlar. Anayasal
kurumun üzerine gidiyorlar, onu y›pratmaya çal›ﬂ›yorlar. Kendilerine
karﬂ› olanlar›n üzerine maddi ve manevi cebir ve bask› uygulamaya
çal›ﬂ›yorlar. Sivil Anayasa, gerçi 15 gün önce burada tart›ﬂ›ld›, neler
yapmak istedikleri kafalar›n gerisinde olay var, bu da onun ilk aﬂamas›,
cumhurbaﬂkanl›¤› meselesi ama yetki ve görevleri konusunu
düzenlemeden, cumhurbaﬂkan›n› halk seçsin-seçmesin konusunu
getirmeleri de bu konuda art niyetli olduklar›n› gösterdikleri gibi,
çok da acemi olduklar›n› gösteriyor. Felaket acemiler, daha konuﬂmam›n baﬂ›nda, o Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, milletvekillerine
da¤›t›lan metni size gösterdim, bunu gösteriyor. Allah hepimizin
yard›mc›s› olsun, siz merak etmeyin biz milletvekilleri olarak “direnme
hakk›m›z›” kullanaca¤›z. Alman Anayasas›’n›n 20.maddesinde “olabilecek yollardan direnme, her Alman vatandaﬂ›n›n direnme hakk› vard›r
ve mutlaka vard›r” demiﬂ; çünkü o faﬂist Hitler döneminin ac›s›n› çeken
Alman halk›, Anayasan›n de¤iﬂtirilemez hükümleri aras›na koydu¤u
20.madde de “direnme hakk›n›” koymuﬂ.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’te Bursa Nutku’nda, siz de¤erli
gençlere ve bizlere “laik, demokratik cumhuriyeti korumak ve
geliﬂtirmek için bize direnmenin hakk›n› vermiﬂ”, bu direnme hakk› da
Anayasa’m›zda var, hukuk ölçüsünde tabii ki.
Sabr›n›z için tekrar teﬂekkür ediyorum, hepinize sayg›lar sunuyorum.
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OTURUM BAﬁKANI- Her üç paneliste de çok teﬂekkür ederim.
Say›n ‹çli Alman Anayasas›’ndan bahsetti, ben de zaten sözünü
edecektim. Bütün bu tart›ﬂmalar›n sebebi, Anayasay› yorumlayacak bir
organ›n olmamas›ndan kaynaklan›yor.
1924 Anayasas›, “Anayasay› Yorumlama Yetkisi” diye ayr› bir madde
koymuﬂtu; ancak yorum yetkisini yine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
b›rakm›ﬂt›. Yani, Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi yapt›¤› anayasay›
ve kanunlar› kendi yorumlayacakt›.
Alman Anayasas›, buna çok güzel bir çözüm bulmuﬂtur ama bizim
siyasal iktidar›n sahipleri böyle bir ﬂeye asla raz› gelmezler. Alman
Anayasa Mahkemesi, herhangi bir konuda devletin en üst organlar›
taraf›ndan Anayasa’da bir anlamama zaaf› bulundu¤u takdirde onu
yorumlar ve bu yorum, biz hukukçular biliyoruz, içtihad› birleﬂtirme
karar› gibi bütün devlet organlar›n› ba¤lar.
Say›n ‹çli, “Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisi vard›r” diyor. Baz› baﬂka
parlamenterler ve hukukçular da “vard›r” diyorlar. Anayasa’n›n
metnine bakt›¤›n›z zaman böyle bir yetkinin olup olmad›¤›n› anlamak
çok zor. Ama bir yorum yoluyla, ba¤lay›c› bir yorum yoluyla Yüksek
Seçim Kurulu’nun, örne¤in bu konuda bir yetkisi oldu¤unu ya da
olmad›¤›n›, yetkinin baﬂka bir yerde oldu¤unu belirtecek bir makam
olsa, biz çok ferahlard›k.
Bunu, anti parantez belirttikten sonra ﬂimdi panelimizin tart›ﬂmalar
bölümüne hemen geçece¤iz ve saat 16.30’da bitirece¤iz. Yaln›z daha
önceden bu konuda çok önemli çal›ﬂmalar› olan de¤erli meslektaﬂ›m
Tahsin Türkçapar’›n bir katk›s› olacak, kendisinden en fazla 5 dakikay›
geçmemek üzere bize sunmas›n› rica ediyorum, ard›ndan Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin Eski Baﬂkan›, a¤abeyimiz, büyü¤ümüz Say›n
Sezgin’in bir katk›s› olacak, ondan sonra da tart›ﬂmalara geçece¤iz.
Buyurun Say›n Türkçapar.
TAHS‹N TÜRKÇAPAR- Hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Bu kadar
politikac› konuﬂtuktan sonra, bu ak saçl› adam ne söyleyecek diye
merak ediyorsunuz. Ben sorulan sorular›n cevab›n› verece¤im, somut
olarak verece¤im hem de elimdeki belgelerle verece¤im.
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Sahipsiz olan memleketin batmas› hakt›r, biz sahip olursak bu vatan
batmayacakt›r. Teslimiyet politikas›n› bir tarafa b›rakmak mecburiyetindeyiz, hiç kimseye teslim olmayal›m. Yüzde 47 oy alan bir siyasi
iktidar›n karﬂ›s›nday›z. Bu iktidarla, kesinlikle uzlaﬂma olmaz. Bu
iktidar, hiçbir zaman uzlaﬂma yoluna gitmez, çünkü o kendi düﬂüncesi
do¤rultusunda hakl›d›r, yüzde 47’yle Türkiye’nin üzerinden buldozer
gibi geçmiﬂtir. Halktan ald›¤› bu yetkiyi, tepe tepe kullanacakt›r, bunda
ﬂüphe yok.
Didim’de tatilimi yaparken, Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaﬂkan› seçmeye kalkt›. Didim’den, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan›
Köksal Toptan ve AKP Grup Baﬂkan Vekili beyefendiye ismen faks
çektim dedim ki madde 1: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ﬂu anda
cumhurbaﬂkan› seçme yetkisi yoktur. Bu yetkiyi Türkiye Büyük Millet
Meclisi, 5678 numaral› Kanunla Türk milletine iade etmiﬂtir. O yetkiyi
onun elinden geri almas› mümkün de¤ildir. O sebeple seçece¤iniz
cumhurbaﬂkan› “nün bir tasarrufla” seçilmiﬂ bir cumhurbaﬂkan›
olacakt›r. Nün tasarrufu demek de yok hükmünde tasarruf demektir; o
halde say›n seçilecek kim olursa olsun, cumhurbaﬂkan› olmayacakt›r,
olamayacakt›r.” Tabii bizim bu faks›m›z gitti, ald›r›ﬂ eden olmad› ya da
“bir deli daha ç›kt›” dediler.
‹kinci aﬂamada bu buldozer üzerimizden geçtikten sonra siyasi
partilerin yan›nda Türkiye’de hukuk alan›nda sonsözü söyleme yetkisi
olan bir kurumun baﬂ›, 5 Temmuz 2007 günü Anayasa Mahkemesi
Karar›’n› aç›klarken, kendisine bas›n mensuplar› taraf›ndan bir soru
yöneltildi dendi ki, “Say›n Baﬂkan, bundan sonra ilk cumhurbaﬂkan›n›
kim seçecek? Halk m› seçecek yani biz mi seçece¤iz, yoksa yeni
gelecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi mi seçecek?” Verdi¤i cevap
internetten alabilirsiniz, burada aynen geçiyor diyor ki, “tabii, tabii
elbette halk seçecektir.”
Somut olarak bir ﬂey daha söylüyorum: Ben, dün vatandaﬂ olarak
8.10.2007 günü, evrak numaras› 33472 say›l› dilekçe ile 5678 say›l› Yasa
De¤iﬂikli¤inin halkoyuna sunulmas›nda, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin Yüksek Seçim Kurulu’na “tasallutta, müdahalede
bulunabilip, bulunamayaca¤›n›n Yüksek Seçim Kurulu taraf›ndan
karar alt›na al›nmas›n›” bildirdim. Yüksek Seçim Kurulu, benim bu
38

dilekçeme elbette bir cevap verecektir, onu biz dosyam›za koyaca¤›z
sadece, ne verece¤ini bilmiyoruz.
Bunun devam› olarak da bugün Say›n Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baﬂkan›’na ﬂöyle bir faks gönderdim: Dedim ki “ben, Yüksek Seçim
Kurulu’na seçim iﬂlerinde en yetkili olan, sonsözü söyleyecek olan
kiﬂilere müracaat ettim. Bu müracaat›ma Yüksek Seçim Kurulu’ndan
cevap gelinceye kadar yasama iﬂlemini durdurman›z› arz ve teklif
ederim.” Halen onun cevab›n› bekleyece¤iz. Sonunda ne olacak
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’ne kadar gidece¤iz.
ﬁimdi kaosun cevab›n› Say›n Cumhurbaﬂkan› verdi, e¤ri oturup do¤ru
konuﬂal›m. Say›n Cumhurbaﬂkan› dedi ki “Kardeﬂim, e¤er benim seçilmemde bir sakatl›k varsa halk›n önüne gidin 21 Ekim’de halkoylamas›n› yap›n. E¤er halkoylamas›ndan benim cumhurbaﬂkanl›¤›ma bir
tehlike geliyorsa, ben o gün istifa edece¤im ve tekrar halk›n karﬂ›s›na
ç›k›p, kendimi seçtirece¤im.” Bundan daha yi¤itçe, bundan daha
dürüstçe, bundan daha somut cevap olamaz.
Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
OTURUM BAﬁKANI- Teﬂekkür ederim. Bu da bir görüﬂ, gayet tabii
güzel bir görüﬂ.
O zaman yeni bir cumhurbaﬂkan› seçimine giderek, çok büyük bir
uzlaﬂman›n olaca¤› yeni bir aday› ç›kart›p belki Cumhuriyetimizi bir
tak›m felaketlerden de kurtarmak mümkün olabilir.
Say›n Sezgin, buyurun efendim.
‹SMET SEZG‹N- Say›n Baﬂkan›m, gerçekten herkes vazifesini yap›yor,
üniversiteler de vazifelerini yap›yorlar. Rejime karﬂ›, görevlerini,
sorumluluklar›n› yerine getiriyorlar, böylesine paneller düzenliyorlar,
bu da halka yans›yor ve bu da büyük bir görev ve sorumlulu¤un en
tabii icab› oluyor. Bunu yerine getiren Baﬂken Üniversitesi’ne teﬂekkür
etmeyi bir borç biliyorum.
Türkiye’de 1946 y›l›ndan beri cereyan eden, yap›lan bütün seçimleri ve
halkoylamalar›n› çok yak›ndan izledim. Bugün halkoylamas› m›d›r,
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nedir daha belli de de¤il, yap›lacak m›, yap›lmayacak m› belli de de¤il
yani böyle bir ucubeye rastlamad›m. Bu bir yanl›ﬂl›klar komedisi.
Neresinden bakarsan›z bak›n; Say›n ‹çli’nin de, Say›n Kart’›n da, Say›n
Bal’›n da söyledikleri, kendi görüﬂ aç›lar›na göre, kendi siyasal
düﬂüncelerine göre do¤rular› söylediler, ifade ettiler. Ama neresinden
bakarsan›z, bak›n bunun iler tutar taraf› yok ve arkadaﬂlar›m›z›n
konuﬂmalar›ndan da anl›yoruz ki, kanun metninden de anl›yoruz ki,
bu sadece bir meclisle olmuyor. Ya bir ikinci meclise ya bir senatoya
gerek oldu¤u bir defa daha ortaya ç›kt›.
Sevgili Bal, “iktidar balay›ndan kurtulamad›, henüz balay›nda” diyor,
bu do¤ru bir teﬂhis. Ama muhalefetin bu davran›ﬂ›yla da iktidar›n, yedi
y›l süreyle balay›na devam edece¤ini umuyorum ve maalesef
muhalefet de o 22 Temmuz sendromundan, 22 Temmuz ﬂaﬂk›nl›¤›ndan
kendini kurtaramad›. Bir düﬂünün, bir cumhurbaﬂkanl›¤›yla ilgili
anayasa tart›ﬂmalar› devam ederken, bugünkü cumhurbaﬂkan›
seçimiyle hiç ilgisi olmayan maddeleri de ihtiva eden, baﬂl›¤› da yanl›ﬂ
olan bir kanunu konuﬂuyor, tart›ﬂ›yoruz ve bunu parlamentoda
yap›yoruz. Bu konuda da daha yak›n bir zamana kadar muhalefetten
de bir tek ses gelmedi. Acaba yap›ls›n m›, yap›lmas›n m›? Bu konuda
evet mi olsun, hay›r m› olsun diye bir davran›ﬂ içersinde de olmad›lar.
ﬁimdi matlup hâs›l oldu. Neydi matlup yani neydi böylesine bir
anayasa de¤iﬂikli¤inin getirilmesi, Meclis’te kabul edilmesi. Kanun
ç›kt›, o kanunu say›n hukukçu arkadaﬂ›m›z çok güzel ifade ettiler,
Say›n ‹çli de belirttiler ve art›k bundan kaç›n›lmaz bir hale gelindi. Bu
niçin yap›ld›? Arkadaﬂlar›m›z›n da ifade ettikleri gibi “Müslüman bir
kiﬂiyi cumhurbaﬂkan› yapmak” ve matlup has›l oldu, buna gerek
kalmadan Say›n Gül, Cumhurbaﬂkan› oldu. Art›k böylesine bir
referanduma gereksinim de kalmad›.
Eski parlamenter olarak, yani Türk parlamentosunda 30 y›l› aﬂan
hizmette bulunan bir kiﬂi olarak; bu parlamentoya düﬂen görevin, bu
ucubeden kendisini kurtarmas›d›r, bu ay›ptan kendisini kurtarmas›.
Yani böylesine ay›pl› bir yasan›n, halk›n oyuna sunulmas›
garabetinden, ay›b›ndan kendisini kurtarmas›d›r. Burada iktidara da
görev düﬂüyor, muhalefete de görev düﬂüyor ve dikkat ederseniz 21
Ekim’de yap›lacak olan bu referandum, e¤er yap›lacaksa ki ben
yap›lamayaca¤›n› varsay›yorum ve öyle bir ﬂey de olabilir, Türkiye’de
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bugüne kadar yap›lan seçim ve referandumlar›n, en az halkoyu oran›n›
alacak bir referandum olacakt›r.
Türk halk›n›n böylesine yanl›ﬂl›klarla, böylesine haks›zl›klarla,
böylesine kökünden hukuka ayk›r› olan bir ucubeye oy vermek için,
oy sand›klar›na gidece¤ini sanm›yorum.
Teﬂekkür ederim.
OTURUM BAﬁKANI- Ben teﬂekkür ediyorum efendim. Say›n
Sezgin’de çok engin, büyük demokratik deneyimiyle hepimize, Say›n
Parlamenterlere de herhalde yararl›, çok önemli bilgiler verdiler. Bu
arada ben, Say›n Bal’›n da çok çok üzerinde durdu¤u ﬂu “Müslüman
Cumhurbaﬂkan›” deyiﬂi üzerine de kendi fikrimi söylemek istiyorum.
Bütün bu olaylar cereyan ederken yurtd›ﬂ›ndayd›m. Bana yabanc›
arkadaﬂlar dediler ki “daha önce seçilen cumhurbaﬂkanlar›n›z
Müslüman de¤il miydi?” Yani böyle bir propaganda ile çok garip bir
propaganda ile Say›n Gül’e kadar olan bütün cumhurbaﬂkanlar›n›n
‹slamiyet ile Müslümanl›kla ilgisi kesilmiﬂ oluyor. Laik düﬂünceye,
demokrasiye, insanlar›n temel haklar›na bundan daha ayk›r› bir
propaganda olamaz. Bunu ben baﬂkan olarak de¤il, bir hukuk fakültesi
ö¤retim üyesi olarak söylüyorum, kusura bakmay›n.
Soru-cevap için 15 dakika vakit ay›rd›k. Her arkadaﬂ sadece soru
sorsun, katk›lar yap›ld›, say›n iki de¤erli hukukçumuz taraf›ndan
gerekli katk›lar yap›ld›. Ricam, soru soracak her arkadaﬂ›n ya da her
dinleyicinin ismini-soyad›n› belirtip, soruyu kime soraca¤›n› da
söylemesi ve sadece soru sormas›. Buyurun.
BEﬁ‹R AKBAK- Benim sorum, Say›n MHP milletvekilimize olacak.
Dediniz ki “Ak Parti ﬂapkadan ç›kard› bu referandumu,” ﬂapkadan
önce bence görmemiz gereken bir 27 Nisan Muht›ras› ve 367 karar› var,
bunu neden göz ard› ettiniz onu merak ediyorum?
FARUK BAL- De¤erli genç kardeﬂim, e¤er beni dikkatle izlediysen 27
Nisan Muht›ras›n›n gelece¤ini önceden sezdi¤imizi ifade etmiﬂtim ve
cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminin bir siyasi krize dönüﬂtürülmeden, bu
ülkenin yönetim ﬂekli üzerinde ara rejim gölgesi düﬂürülmeden önce
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erken seçim, olmazsa uzlaﬂmayla çözülmesi gerekti¤ini ifade etmiﬂtim.
Bunlara riayet etmedi¤i için AKP, bir cam misali siyaset yapmak istedi¤i
içindir ki AKP, alm›ﬂ oldu¤u 367 ile ilgili Anayasa Mahkemesi Karar›,
do¤ru-yanl›ﬂ onu tart›ﬂm›yorum, bana göre yanl›ﬂ, kanaatimi de ifade
edeyim; e-muht›radan sonra ﬂapkas›ndan bunu ç›kartm›ﬂt›r, kastetti¤im
odur.
ALTUN- Benim sorum Say›n Faruk Bal’a olacak. 22. Dönem
Parlamentoyu, tahterevalli siyaseti yapma dediniz ve uzlaﬂma
olmad›¤›ndan bahsettiniz, benim ilk sorum yanl›ﬂlar üzerine uzlaﬂma
olabilir mi? ‹kinci sorum, uzlaﬂman›n olabilmesi için tez oluﬂturulur,
antitez oluﬂturulur ve ortak nokta için üçüncü bir alternatif geliﬂtirilir ve
onun üzerine uzlaﬂma olur diyorum. Sürekli AKP tezlerini
desteklemenin ya da AKP yanl›ﬂlar›na omuz vermenin neresi
uzlaﬂmad›r? Teﬂekkürler.
FARUK BAL- Çok teﬂekkür ediyorum, san›yorum Say›n Baﬂkan bana
bu kadar alk›ﬂ deste¤i de alan soruya, aç›klama imkân› da sa¤layacak.
OTURUM BAﬁKANI- Alk›ﬂlanacak bir cevap rica ediyoruz.
FARUK BAL- De¤erli arkadaﬂlar, benim uzlaﬂma dedi¤im hadise
Türkiye’nin, önünü aç›p, sanal çat›ﬂma ortamlar›ndan uzaklaﬂt›rarak
Türkiye’yi, gerçekleriyle baﬂ baﬂa getirip ve hükümetin bu iﬂlerle
u¤raﬂmas›na imkân sa¤lamakt›r. Benim hedef olarak ortaya koydu¤um
uzlaﬂmadaki kast›m bu.
Baﬂbakan balay›ndan dönemedi demekteki amac›m da bu. Yarat›lan
Malezya’ya döndük mü, dönecek miyiz? Bunun bizimle ne alakas› var?
Mahalle bask›s› olur mu, olmaz m›? Anayasa, de¤iﬂir mi de¤iﬂmez mi?
Anayasa’y› bilim heyeti mi haz›rlad›, bir baﬂkas› m› gönderdi? Bilim
heyetini kim görevlendirdi? Bunlar Türkiye’nin gerçe¤iyle alakal› de¤il.
‹çinizde son s›n›f ö¤rencileri var, bitirdi¤iniz gün gerçek hayatla karﬂ›
karﬂ›ya kalacaks›n›z iﬂ diyeceksiniz, yüz kiﬂi bitirirse yirmi yedi tanesi
aç›k.
Üretimsizlik, ekonominin bir kanser gibi bütün hücrelerini bozmuﬂ
durumda, verimsizlik ayn› ﬂekilde, terör ayn› ﬂekilde. Türkiye’nin buna
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dönmesi laz›m. Buna dönmesi için önünde bir engel var. Nedir?
Cumhurbaﬂkan› seçilecek. CHP’yi takip ettik, girmedik Meclis’e. Film
aynen tekrar edecek, Meclis d›ﬂ›ndan bir aray›ﬂ olacak. Meclis d›ﬂ›ndan
bir aray›ﬂ› nas›l düﬂünebiliriz? Meclis d›ﬂ›ndan bir aray›ﬂ›n yaﬂand›¤› bir
s›k›nt›l› hadise olmuﬂtur. Bu hadisenin tekrar›nda Türkiye’nin faydas›
yoktur. Biz gireriz ama AKP’nin aday›n› desteklemeyiz. Geçmiﬂte ne
söylemiﬂsek, bugün ayn› ﬂeyi yerine getirdik.
Elbette yanl›ﬂlar üzerinde bir uzlaﬂma olmaz ve bizim söyledi¤imiz de
bir uzlaﬂma aray›ﬂ› de¤ildi baﬂlang›çta, bizim tavr›m›z budur, siyasi
tavr›m›z budur ve bu tavr›n gere¤ini yerine getirece¤iz. Ama
yaﬂad›¤›m›z süreç içerisinde Türkiye’nin önündeki sorunlar›, çat›ﬂma
kültürüyle, inatlaﬂma kültürüyle çözmemiz mümkün de¤ildir. Uzlaﬂma,
mutlaka gerekli olan bir faydal› siyaset yoludur.
OTURUM BAﬁKANI- Say›n Kart da çok k›sa bir müdahale de
bulunacak.
AT‹LLA KART- De¤erli arkadaﬂ›m›z çok yerinde bir soru sordu. Bak›n
cumhurbaﬂkanl›¤› sürecinin sonuçlar›n› tart›ﬂ›yoruz, yaratt›¤› kaosu
tart›ﬂ›yoruz. Orada 22 Temmuz seçimlerinden bir hafta öncesinden
baﬂlayarak Say›n Baﬂbakan, uzlaﬂma aray›ﬂ›n› dile getirdi. 22 Temmuz
sonras›nda da bunu ifade etti ve burada biz, Say›n Baﬂbakan’›n –kiﬂisel
olarak söylüyorum- bu yaklaﬂ›m›nda ben belli bir noktaya, belli bir
samimiyet çizgisine geldi¤ine inan›yorum. Ama iﬂte o noktada,
Milliyetçi Hareket Partisi Say›n Liderinin “biz parlamentoya girece¤iz,
aday kim olursa olsun fark etmez” demesi bence bu süreçte bir k›r›lma
noktas›d›r. Burada, o uzlaﬂma aray›ﬂ›na destek vermek yerine, iktidar›n
dayatma anlay›ﬂ›na pirim veren bir süreç baﬂlam›ﬂt›r. Bu noktada, Say›n
Abdullah Gül, do¤muﬂ olan bu k›r›lma noktas›n› kendi iç dinamiklerini de ve Türkiye s›n›rlar›n› aﬂan dinamikleri de ustal›kla kullanarak
burada cumhurbaﬂkanl›¤› sürecinde Baﬂbakan›n, do¤muﬂ olan o yaklaﬂ›m›n› engellemiﬂtir, Baﬂbakan›n manevra alan›n› daraltm›ﬂt›r. Burada
belli bir noktadan sonra o dalga öylesine geliﬂmiﬂtir ki, bizim ﬂu anda
anlatmak istedi¤imiz budur. Bu dalga art›k Abdullah Gül’ü de aﬂar,
Tayyip Erdo¤an’› da aﬂar. Türkiye’de bu anlamda sosyal ve ekonomik
bir dönüﬂüm baﬂlam›ﬂt›r, bir kültürel dönüﬂüm baﬂlam›ﬂt›r. Biz bunu
anlatmaya çal›ﬂ›yoruz, bu endiﬂelerimizi –bunlar paranoya falan de¤il43

dir, vehim de¤ildir, bunlar Türkiye’nin yaﬂad›¤› gerçeklerdir, bu kayg›lar›m›z›, iﬂte yaﬂad›¤›m›z bu süreçleri sizlerle paylaﬂmak istiyoruz.
Mahalle bask›s› falan de¤il, bir kurumsal bask›dan söz ediyorum, bir
devlet bask›s›ndan söz ediyorum. Biz her Ramazan ay›nda ne
yaﬂ›yoruz? Yemekhanelerde tadilat süreçlerini yaﬂ›yoruz. Takip etti¤im
olay, 2005 y›l›nda Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nde oruç tutmayan
memur say›s› 60, 2006 y›l›nda 17, 2007 y›l›nda 4 kiﬂi. Buyurun baﬂka bir
örnek vermeye gerek var m›? Günlük hayatta hepimiz çok daha vahim
örneklerle karﬂ›laﬂ›yoruz ama bir devlet bask›s›, bir kurumsal bask›, bir
parti devleti yap›lanmas› süreci yaﬂ›yoruz.
Bugün Yasin El Kad›’lar›, Yasin El Kad› süreçlerini soruﬂturan kamu
görevlilerinin, görevden uzaklaﬂt›r›ld›¤›n›; o suç iliﬂkileri içine giren
kiﬂilerin Say›n Abdullah Gül taraf›ndan, asaletlerinin tasdik edildi¤i bir
dönemi yaﬂ›yoruz, bunlar› anlatmaya çal›ﬂ›yoruz.
Vekâleten görev yapan 3719 müsteﬂar, genel müdür, il müdürü
düzeyindeki kiﬂilerin hepsinin de, kritik noktalardaki hepsinin bu
vekaleten görevlendirmelerinin, asalet görevlendirmeye hemen
dönüﬂme sürecinden söz ediyoruz.
Olaylar› bu boyutuyla görmek gerekti¤ine inan›yoruz. Türkiye’de, ﬂu
anda temel sorun; parti devleti yap›lanmas›n›n önünü kesmek noktas›nda hepimiz, yani faﬂizan bir yönetimin ayak seslerini durdurmak
anlam›nda hepimiz, üstümüze düﬂeni yapmak durumunday›z, olaya bu
çerçevede bakt›¤›m› bu vesileyle bir kez daha ifade ediyorum.
SALONDAN- Soruyu Faruk Bey’e soraca¤›m. CHP kendi içindeki
çekiﬂmelerden kurtulabilmesi için CHP’yi es geçiyorum. Sorum Say›n
Bal’a. MHP’li de¤ilim, aç›kça bunu ifade edeyim. Siz, Meclise girin diye
kalben dua ettim, girdiniz çok mutlu oldum ama AKP’ye destek
vermenin d›ﬂ›nda hiçbir varl›¤›n›z› göremedim ve hayal k›r›kl›¤›
içindeyim. ‹kinci sorum ﬂöyle olacak; uzlaﬂmak çok güzel yani Türkiye
uzlaﬂ› ile bir yere gelecek, ﬂimdi size soruyorum cumhurbaﬂkanl›¤›
seçimine direkt veya dolayl› destek verdiniz. Say›n Gül, Çankaya’ya
ç›kt›, tarafs›z oldu¤undan emin misiniz? Eminseniz sorum yok. Emin
de¤ilseniz bu çeliﬂki de¤il mi? Teﬂekkür ediyorum.
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FARUK BAL- Çok teﬂekkür ediyorum. Bir yanl›ﬂ anlamay› düzeltmek
istiyorum Milliyetçi Hareket Partisi, AKP’nin orta¤› filan de¤il. Milliyetçi
Hareket Partisi, AKP’ye en ﬂiddetli muhalefeti yapan bir partidir.
Milliyetçi Hareket Partisi, ﬂu yanl›ﬂ› yapmayacakt›r: Bugün AKP’nin %
47 oy almas›, May›s ve Nisan aylar›nda yaﬂad›¤›m›z sürecin eseridir.
Çok iyi hat›rlay›n, o tarihten hemen önce kamuoyu yoklamalar› ortaya
ç›kt›¤›nda Baﬂbakan bizzat ifade etmiﬂtir “oy oran›m›z % 26’d›r” diye.
Bu % 26’y›, % 47’ye taﬂ›yan nedir? ‹ﬂte MHP buna kafas›n› yormaktad›r
ve o % 47’yi çözecektir ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin yapm›ﬂ oldu¤u
muhalefet, sonuç getirecektir, Türkiye’nin önünü açacakt›r, aç›yor.
Say›n Gül’ün tarafs›zl›¤›ndan emin misiniz? Anayasaya göre tarafs›z
ama icraat›na bakaca¤›z. Anayasa öyle söylüyor.
EZG‹ REYHAN‹O⁄LU- Benim sorum DSP milletvekiline olacak. Siz de
söz aras›nda, bu tek referandumda farkl› dört soruya cevap aran›lacak
diye bahsettiniz. Seçmenler, evet ya da hay›r gibi bir oy kullanacak yani
burada bunu yapmakla seçmenlerin, farkl› sorulara, farkl› cevaplar
verebilecekleri de göz ard› edilmiﬂ olmuyor mu?
TAYFUN ‹ÇL‹- Teﬂekkür ederim, ﬂüphesiz. 2002’de AKP iktidara
geldi¤inden beri hukuk sisteminde görülmeyen ay›plara tan›k
oluyoruz, özellikle hocalar›m›z bunlar› derslerde sizlere anlat›yordur.
Son iki olayda bence bir tuzak var. Türk halk›n›n siyasilere olan güveni
gittikçe azal›yor. Siyaset, siyasetçi ayr›, kurumlar ayr›d›r. Parlamentoya,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir tuzak kuruluyor ve Türk halk›n›n
parlamentoya olan güveni sars›l›yor. Türk halk›n›n parlamentoya olan
güveni sars›l›rsa parlamentoya gerek kalmaz. Bu tek referandumda
farkl› dört soruya cevap aran›lacak diye az gibi bir yaklaﬂ›m da ortaya
ç›kar. Bunlar bilinçli, planl› yap›l›yor ve ne yaz›k ki parlamentoda
bulunan de¤erli arkadaﬂlar›m›n bir k›sm› da bilerek veya bilmeyerek
buna alet oluyor. Bu en büyük tehlikedir. De¤erli bakan›m, de¤erli
meclis baﬂkan›m tan›k olmuﬂtur geçmiﬂ dönemlerde liderler
birbirleriyle kavga ederlerdi ama bir sayg› çerçevesinde. Öyle kürsü de
konuﬂurken laflar at›l›r ama edebiyle cevap verilirdi. Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin seviyesi düﬂürülüyor. Bugün Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin sayg›nl›¤› zedeleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, böyle
kepazeliklere tan›k olmamal›. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,
bunu ﬂiddetle reddetmeli.
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Milletvekili seçimlerinin beﬂ y›ldan, dört y›la indiren madde bir,
toplant› yeter say›s› iki, geçici madde 18, 19, 6. maddede düzenlemiﬂler
ve bütün en uzun madde 18., 19. maddedir ve cumhurbaﬂkan›n›n nas›l
seçilece¤i, halkoylamas›nda kabul edildi¤i taktirde ikinci oylaman›n ne
zaman yap›laca¤›; k›rk gün sonra, o olmad›¤› taktirde sonras›n›n nas›l
olaca¤›n› detaylar›yla anlatan bir düzenleme ve bunu kanunu o
gerekçesinde ve madde gerekçelerinde, kanunu, yarg›çlar ve
hukukçular okurken bir lafz›na bakar bir de ruhuna bakar. Yani neyi
kastediyor? Ruhunu anlamak için de gerekçelerine bakar. Bir genel
gerekçesine bakar, bir madde gerekçesine bakar. Bu 5678 Say›l›
Kanun, Say›n Gül’ü cumhurbaﬂkan› yapma kanunudur. Onun için
baﬂta konuﬂmamda söyledim, Anayasa kurallar› günlük ihtiyaçlara,
gereksinmelere göre kiﬂiye özgü yap›lmaz. Bunun bedelini toplum çok
a¤›r öder. Bu sivil anayasada da bu kepazeli¤i yapmaya çal›ﬂ›yorlar.
Gerçi ben ona “gayrimeﬂru sakat çocuk” diyorum, babas› da belli de¤il,
anas› da belli de¤il. Ne babas› var, ne anas› var, ortal›kta dolaﬂ›yor.
Türk toplumu bunu tart›ﬂ›yor, bir de sakat do¤muﬂ. Kad›nlar›
korunmaya de¤er varl›klar gibi al›yor, öbür tarafta bölücülere af
ç›kart›yor. Bölücülerin, milletvekili ve cumhurbaﬂkan› olmas›n›n
yolunu aç›yor. Toplum bunu tart›ﬂm›yor tabii, utand›lar, geri çektiler
ama bu da büyük bir ay›p diyorum.
SALONDAN- Say›n Parlamenterlere çok teﬂekkür ediyorum ve
Üniversitemiz öyle anlaﬂ›l›yor ki yine bir gündemdeki konuyu,
kanayan yaray› gündeme getirdi ve tart›ﬂmaya açt›. Ben biraz önce
bayan meslektaﬂ›m›n, biraz sonra han›mefendinin sordu¤u sorular›
tamamlay›c› bir soru yöneltece¤im, çok k›sa olarak. Tabii
demokrasinin kuﬂkusuz özünde uzlaﬂma kültürü yat›yor ve partiniz de
omuz veriyor bunun gere¤i olarak, fakat uzlaﬂma gere¤i olarak omuz
verdi¤iniz siyasi erkin, uzlaﬂmadan nasibini almad›¤› görülüyor; çünkü
devletin bütün kurumlar›yla kavgal› bir parti. O zaman bu bir çeliﬂki
de¤il mi? Referandumlar›n çok s›k gündeme gelece¤i Baﬂbakan’›n
ifadesiyle anlaﬂ›l›yor, belki 22 Temmuz’daki sonuçlar ve sonuçlar›n
haz›rlanmas›, kamuya yans›mas›, onun için sevindirici olmuﬂ olabilir.
Zaten sizin il baﬂkan›n›z›n da ‹zmir’deki çal›ﬂmalar› ve eleﬂtirileri belli.
Bu takdirde uzlaﬂma kültürü içinde partinizin omuz verme deste¤i
nereye kadar devam edecek? Buradaki tüm sorular size yönelikti,
buras› toplumun bir kesiti ama en etkili kesiti, üniversitesi. Bu geniﬂ
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y›¤›nlarda da bu sorular›n ben size hat›rlatarak, hem partinizin, hem
sizin siyasi gelece¤iyle yak›ndan ilgili olabilir diye bu soruyu sormay›
arzulad›m. Teﬂekkür ederim.
FARUK BAL- De¤erli arkadaﬂlar, baz› ﬂeyleri ifade etmek için eskiler
bir laf kullan›rd› “mefhumu muhalifinden baﬂlayal›m.” Uzlaﬂmayal›m o
zaman mefhumu muhalifini söyler misiniz say›n hocam? Çat›ﬂal›m!
Nereyle çat›ﬂaca¤›z? Bir defa siyasi düﬂüncelerimiz olabilir, ço¤ulculuk
da vard›r, bunlarda tereddüt yoktur.
Türkiye bir seçim yaﬂam›ﬂt›r. Sonuçlar›ndan biz mutlu muyuz? De¤iliz.
Burada bulunan insanlardan en az ben de rahats›zl›k hissedenler kadar
rahats›z›m, AKP’nin hak etmedi¤i % 47 ço¤unlu¤u elde etmiﬂ olmas›ndan dolay›, fakat gerçek bu. Buradan bir sonuç ç›karmam›z laz›m, bu
sonucu AKP’nin elindeki gücü, geçti¤imiz 22.Dönemde yapt›¤›
yanl›ﬂlar› yapt›rmamam›z laz›m. Belki kamuoyunun gözünden
kaçm›ﬂt›r, AKP’nin bu gücü belki uzlaﬂma kültürü içerisinde zay›flayacakt›r. Bir örnek vereyim size; MHP, cumhurbaﬂkanl›¤› seçimine
girecektir karar›n› aç›klad›ktan sonra AKP içerisinde çat›ﬂma yaﬂanmad› m› arkadaﬂlar? Bu bas›na kadar yans›mad› m›? Birbirleri aleyhine de
bas›nda beyanatta bulunmad›lar m›? Belki bunu geliﬂen süreç
içerisinde daha farkl› olaylar›n bir habercisi olarak de¤erlendirmek
laz›md›r.
Milliyetçi Hareket Partisi, AKP’nin koalisyon orta¤› de¤ildir. AKP’nin
özellikle küreselleﬂme rüzgâr› çerçevesi içersinde yapaca¤› milli
devlete, üniter yap›ya karﬂ› tahribat›n önünde Milliyetçi Hareket siper
olacakt›r. Bu ülkenin, huzuru, refah› için elinden gelen tüm gayreti
gösterecektir ve engelleyecektir. Ama ülkenin hayr›na olarak bir iﬂ
yap›lacaksa bunu da elbette destekleyecektir. Teﬂekkür ederim.
Dr. AHMET HAT‹PO⁄LU- De¤erli parti temsilcilerimizin 21 Ekim’de
bir referanduma gideceksek, halk›m›za tavsiye etti¤i oy rengi net
olarak nedir?
OTURUM BAﬁKANI- Tek tek hepsine mi soruyorsunuz? Birer
kelimeyle isterseniz cevap verin.
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FARUK BAL- ﬁu anda net olarak hiç kimsenin bir ﬂey söylemesi
mümkün de¤ildir. Çünkü anayasa de¤iﬂikli¤iyle ilgili bir süreç
baﬂlam›ﬂt›r. Bu süreç içerisinde halka ne sordu¤unuz önemlidir. Bu
referandum ile halka ne sordu¤umuz net de¤ildir. Bu referandumun
neticesi gerçekleﬂirse, rejim de¤iﬂecektir yani rejimin güç kayna¤›
de¤iﬂecektir. Halka bu rejimi de¤iﬂtirelim mi diye sormuyoruz. Halka
bu sorulmuyor, sadece cumhurbaﬂkan›n› halk seçsin mi diye
soruluyor, soru yanl›ﬂ. Dolay›s›yla bu süreç içerisinde zaten halk›n da
çok fazlaca bir iste¤i, bununla ilgisi pek görülmemektedir. ‹nﬂallah
Meclis’in alm›ﬂ oldu¤u inisiyatif, meseleyi en pozitif ﬂekilde çözme
noktas›na götürecektir.
Bizim düﬂüncemize gelecek olursak, e¤er cumhurbaﬂkanl›¤› yetkileri,
geleneksel monark sistemi uygulayan ülkelerdeki kraliyet aileler gibi
sembolik bir noktaya kadar çekilir ise o takdirde cumhurbaﬂkan›n›n
halk taraf›ndan seçilmesinin mümkün oldu¤u düﬂünülebilir, fakat bu
yetkilerle cumhurbaﬂkan›n›n halk taraf›ndan seçilmesi, rejimin temel
taﬂlar›ndan önemli olanlar›n› oynataca¤› için bunun do¤ru olmad›¤›n›
düﬂünüyoruz.
OTURUM BAﬁKANI- Hay›r diyelim diyorsunuz?
FARUK BAL- Evet.
AT‹LLA KART- 18. ve 19. maddeler metinden ç›kar›lsa da, ç›kar›lmasa
da tam anlam›yla bir hukuki garabet söz konusu oldu¤u için sistemi,
mevcut sistemi b›rak›n ›slah etmeyi, düzeltmeyi; mevcut sistemi sabote
eden bir içerik söz konusu oldu¤u için tereddütsüz olarak “Hay›r
diyorum” elbette. Konuﬂmam›n bütünü içinde de zaten bunu ifade
ettim.
TAYFUN ‹ÇL‹- Bence de ortada neye oy verilece¤i bilinmeyen bir
metin var. Benim ﬂimdiki mücadelem, bu yap›lan yanl›ﬂl›¤› olabildi¤ince ortadan kald›rabilmek ama Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden bu
kanun geçer ise ortada gerçekten hilkat garibesi gibi tan›mlanan bir
metin olacak, o daha da kötü olacak asl›nda. Cumhurbaﬂkan›n› halk›n
seçmesi, sadece yeterli de¤ildir, karar› alelacele alm›ﬂlard›r.
Cumhurbaﬂkan›n›n yetkileri ve rejimle ilgili düzenlemelerle birlikte
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yap›lmas› gerekir. Ama öyle bir kampanya düzenleniyor ki, yani halka
sanki cumhura çok önem atfediliyor gibi, halk ne yaz›k ki böyle
alg›l›yor meseleyi. Allah yard›mc›m›z olsun tabii ki ben “Hay›r oyu”
verece¤im ama vatandaﬂ›m›z nas›l yapacak do¤rusu ondan kayg›m var.
Bunu da iletiﬂimle vatandaﬂlara olabildi¤ince anlatmam›z laz›m, o
nedenle Baﬂkent Üniversitesi ve Baﬂkent TV’ye tekrar ﬂükranlar›m›
sunuyorum halk› bilgilendirdikleri için çok teﬂekkür ederim.
OSMAN KILIÇ- Sorum Faruk Bal’a. 21 Ekim referandumu, bu gidiﬂle
Türkiye’yi bir kaosa, kargaﬂaya sürükleyecektir, bunun bir an önce
önlemi al›nmal›d›r ve öncelikle yasama organ› parlamentoda bir
çözüm sa¤lanmal›d›r denildi, buna büyük ölçüde bütün kamuoyu
kat›l›yor. MHP de bu konuda kilit rolü oynuyor aç›kças›. MHP’nin
buradaki tavr›, bir uzlaﬂma sa¤lans›n, ortada iki tane öneri var, bu
önerilerin hangisinde uzlaﬂma sa¤lan›rsa biz onu destekleriz diyor.
Bugün de Faruk Bal bu konuya biraz daha aç›kl›k getirdi. Yanl›ﬂ not
almad›ysam ﬂöyle dedi “birinci önerimiz, bizim önerimiz, tercih
etti¤imiz, öncelikli olan bu paketin tümden çekilmesi, çünkü rejim
de¤iﬂiyor, son derece tehlikeli bir sürece do¤ru sürükleniyoruz. Sonu
ne olaca¤› bilinmeyen bir sürece do¤ru sürükleniyoruz, dolay›s›yla
paketin çekilmesi laz›m” dedi ve ekledi “ancak görüyoruz ki partiler
taraf›ndan kabul edilmemiﬂ görünüyor bu önerimiz.” Oysa partilerden
kas›t, parlamento içindeki partilerse, onlar›n dayand›¤› toplumsal
kesimlerse ve burada bu öneriyi kabul eden partiler de var. Kabul
etmeyen partiler oldu¤u gibi kabul eden partiler de var. ‹ﬂte iki tane
temsilcisi burada, ben de DSP’liyim ben de bu öneriyi destekliyorum.
Yani burada san›yorum bir aç›klamaya ihtiyaç var, burada siz partilerin
tümüyle parlamentoda ve toplum kesimleriyle mi bir uzlaﬂma
ar›yorsunuz yoksa AKP’yle mi uzlaﬂma ar›yorsunuz? “‹kinci öneriniz
üzerinde uzlaﬂma sa¤land›” diyorsunuz, hay›r sa¤lanmad›. ‹ﬂte CHP’de
kat›lm›yor, DSP’de kat›lm›yor, parlamentodaki di¤er partiler ve
parlamento d›ﬂ›ndaki partilerin görüﬂleri farkl›, toplum kesimlerinin
görüﬂleri farkl› öyleyse MHP, ﬂöyle bir soruya aç›kl›k getirmek durumunda: MHP, sürüklenilmekte oldu¤u iddia edilen kaosu önlemek için
uzlaﬂmay› kiminle ar›yor? AKP’yle mi uzlaﬂma ar›yorsunuz, parlamentonun tamam›yla m› yoksa Türkiye ile mi uzlaﬂma ar›yorsunuz? Teﬂekkür ederim.
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FARUK BAL- Benim aç›klamam gayet netti ama de¤erli kardeﬂimiz
siyasi kimli¤ini de ortaya koyarak, onu kendi çerçevesi içerisinde
de¤erlendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi, sadece yaﬂanan siyasi
sorunlar›n belli ki krize dönüﬂecek olan bir sürecine iki tane çözüm
yolu önermiﬂtir. Bu iki çözüm yolu üzerinde uzlaﬂmay› arzu etmiﬂtir.
Birincisi kesinlikle bu anayasa de¤iﬂikli¤inin referanduma sunulmas›na
iliﬂkin sürecin durdurulmas›d›r, bu birinci tercihimizdir, bu bir öneridir.
Bunun üzerinde e¤er bir mutabakat sa¤lanabilirse bunun yap›lmas›
laz›m. Yok, bunun yerine bir uzlaﬂma sa¤lanam›yorsa o takdirde hiç
olmazsa biraz önce ifade etmeye çal›ﬂt›¤›m›z, trafik kazas› geçirmiﬂ bir
hastan›n en az›ndan kan kayb›n› durdurabilecek bir çözüm olarak,
geçici 18. ve 19.maddelerin yürürlü¤ünün ertelenmesine iliﬂkin bir
düzenleme yap›ls›n. Bu fikri ortaya koyduktan sonra di¤er partilerden
herhangi bir cevap gelmedi. Dün iﬂte Komisyon’dayd›k, Anayasa
Komisyonu’ndayd›k. Anayasa Komisyonu’nda ne ﬂekilde oy kulland›
Cumhuriyet Halk Partisi Say›n Kart?
AT‹LLA KART- Say›n Bal muhalefetimiz ortada. Tutanaklarda
muhalefetiniz niye yok? Bizim tutanaklarda muhalefetimiz gerekçeli bir
ﬂekilde ortada.
FARUK BAL- Bizim de muhalefetimiz ortada. Yani Milliyetçi Hareket
Partisi, iki tane önemli fikri ortaya koymuﬂtur. Bu iki tane öneriden
hangisinde mutabakat sa¤lanacaksa ona destek verece¤ini ifade
etmiﬂtir. Mutabakat sa¤lanan çerçeve içerisinde hareket etmektedir.
OTURUM BAﬁKANI- Sempozyumumuzun kapan›ﬂ konuﬂmas›n›
yapmak üzere Say›n Rektörümüz Mehmet Haberal.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Ben teﬂekkür ediyorum.
Gerçekten Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezimizi kutluyorum, tabii biz hem
bir vatandaﬂl›k görevi yap›yoruz, hem de üniversitenin gerçek görevi
nedir onu yap›yoruz. Diliyorum ki, temenni ediyorum ki bütün
üniversitelerimiz ayn› ﬂeyi yaps›n. E¤er biz üniversiteler olarak ki ben
gerek Üniversiteleraras› Kurul toplant›lar›nda, gerek Rektörler
Konseyi’nde gerekse bu vesileyle yapt›¤›m konuﬂmalar›n hepsinde
ﬂunu söylemiﬂimdir, demiﬂimdir ki “Ülkemizde herkesin mazereti
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olabilir ama bir grubun asla. Üniversitelerin, üniversite ö¤retim
üyelerinin asla mazereti olamaz.” Neden? Çünkü her ﬂey geliyor bilime
dayan›yor. Atatürk ne dedi: “Benim manevi miras›m bilim ve ak›ld›r.”
Yani bütün her ﬂeyi getirdi bize ba¤lad›. Onun için biz, ülkemizde,
ülkemizin gelece¤i ad›na neyi yanl›ﬂ görürsek, ne pahas›na olursa
olsun onu yapmaya mecbur de¤il, mahkûmuz.
De¤erli arkadaﬂlar, de¤erli konuklar; ben 1987 referandumunu bilerek
sizin bilginize getirdim. Dedim ki bak›n›z “ben Mehmet Haberal,” o
zaman bir tarafta transplantasyon yap›yordum. Hacettepe’de
memurdum, yani her zaman oradan beni atabilirlerdi. Ama ben ne
yapt›m, dedim ki “…bak›n›z, ülkemizin durumu bu” sizi temin ederim,
bunu ben yapt›m anlam›nda söylemiyorum, benim gibi birçok ö¤retim
üyesi arkadaﬂ›m o dönemde ayn› ﬂeyi yapt›, bir gerçe¤i gündeme
getirdi ve o referandumla Türkiye’nin önü aç›ld›.
ﬁimdi bak›yorum, Türkiye’miz önü aç›lm›ﬂ giderken önüne birtak›m
engeller konmaya çal›ﬂ›l›yor ve bu dönemlerin geçen cumhurbaﬂkanlar› da adeta itham ediliyor. Bu çok a¤›r bir ithamd›r. De¤erli
konuklar bunu kimler yapar biliyor musunuz? ‹slam dinini bilmeyenler,
Kur’an-› Kerim’i okumayanlar; çünkü yüce Allah’la bizim aram›zda
hiçbir kimse yoktur. Peygamberimiz bile yoktur de¤erli konuklar.
Bak›n›z, al›n Mâide 51’i okuyun, bunu söylüyor. Diyor ki yüce Allah
“sizin göreviniz sadece tebli¤dir.” Baﬂka bir ﬂey yok yani yüce Allah’la
bizim aram›zda hiç kimse yok, siz kim oluyorsunuz da bir tak›m
insanlar› itham ediyorsunuz, bunu nas›l yapars›n›z ve maalesef bu
söylemlere de toplumumuzdan ve bizlerden gere¤i ﬂekilde cevap
gelmiyor. Neden? Eee kusura bakmay›n, biz de dinimize yeterince
sahip ç›km›yoruz, biz de okumad›¤›m›z için aaa bu böyledir diyoruz ve
bu geçer akçe oluyor.
Tabii ben bu seçim niye böyle oldu konusuna girmek istemiyorum. Bu
seçimin niye böyle oldu¤unu görebilmek için önce Nisan ay›na
bakmak laz›m; Nisan ay›n› çok iyi de¤erlendirmek laz›m. Neden erken
seçim yap›ld›? Buna çok iyi bakmak laz›m. Bunu da ben herkesten
bekliyorum. Bak›n›z, neden bu ülkede erken seçim yap›ld› ve ülkemiz
neden bu noktaya getirildi? Seçim yap›ld›, seçim meydanlar›nda çok
ﬂeyler söylendi. Kusura bakmay›n, ben tabii hep böyle dindar denildi¤i
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için ben de onlara Kur’an-› Kerim’den örnek vermek zorunday›m.
Bunu söyleyenler gitsinler sâd suresinin ikinci ve üçüncü ayetlerini
okusunlar. Orada yüce Allah diyor ki “yapamayaca¤›n›z iﬂleri niye
söylersiniz,” üçte de diyor ki “bu benim kat›mda en büyük
günahlardan biridir.” Lütfen bu mesaj›m› bunu söyleyenler çok iyi
als›n. Önce gerçek anlam›yla ‹slam dini nedir bunu ö¤rensinler. ‹slam
dini ﬂu de¤il, bak›n Türkiye, bu benim ülkem nereden nereye geldi.
Birkaç gün önceki Hürriyet gazetesinin orta sayfas›n› mutlaka
görenleriniz vard›r. Erzurum Yard›m Sevenler Derne¤i’nin ﬁubesi
yard›m da¤›t›yor. Beyefendinin karﬂ›s›nda üç tane han›mefendi; birisi
çarﬂafl›, ötekinin birazc›k yüzü görülüyor, eh di¤eri de k›smen yüzü
görünüyor konumda. Efendi diyor ki “oku fatihay›, al yard›m›.” Bu
benim ülkem mi? Ben ﬂimdi o efendiye soruyorum, e¤er o efendi o
fatiha suresi nedir, onu bilse, hele hele o fatiha suresinin beﬂinci ayeti
nedir bunu bilse o zaman zaten orada bulunamaz. Nedir o? “Allah›m,
ancak sana kulluk ederim, ancak senden yard›m dilerim.” Bu kadar.
Bu ülke bizim, bunu hep söylüyorum ve bir kere daha tekrar
ediyorum; Atatürk, arkadaﬂlar› ve aziz ﬂehitlerimizi ﬂükranla an›yorum
ve özellikle son y›llarda binlerce vatandaﬂ›m›z› katledenleri nefretle
anarken bir kere daha o ﬂehitlerimize de Tanr›’dan rahmet diliyorum,
ailelerine de baﬂsa¤l›¤› diliyorum.
Bu ülke bize emanet edilmiﬂtir, her santimetrekaresi, her çak›l taﬂ›
kutsald›r. Biz sahip ç›kmak zorunday›z. Önce bunu hepimiz
dima¤›m›za yerleﬂtirelim. Ben ne diyorum? Her zaman diyorum ki
“tarihi bilmek zorunday›z.” Bu ülke nas›l kazan›ld›, bize nas›l emanet
edildi, bunu bilmek zorunday›z. Tarihimizi bilmezsek, biz tarih
yazamay›z, tarih yapamay›z. Bunu bilmek zorunday›z.
Türkiye bir noktaya gelmiﬂ, bir seçim yap›lm›ﬂ. Gerçekten Say›n
Baﬂkan’›n söyledi¤i gibi bir “kaos olmuﬂ ki” ben bir vatandaﬂ olarak
bunu soruyorum: Bir olay baﬂlam›ﬂ ya, bu ﬂudur, örnek verildi,
anl›yorum ki arkadaﬂlar›m da, görüyorum ki bizim hekimli¤imize çok
ilgi duyuyorlar. Ben ameliyata baﬂlam›ﬂ›m, bekliyorum ki karaci¤er
gelecek onu takaca¤›m, bana böbrek getiriyorlar. Evet, hasta masada
kal›r; bu gerçekten çok önemli bir olayd›r.
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Bu soruyu ben hep kendime soruyorum, bir olay baﬂlam›ﬂ, örnek
verdim. Nedir o? Hani ya meﬂhur laf var, bizim atasözlerimiz çok
önemlidir “dereyi geçerken at de¤iﬂtirilmez.” Bu bir atasözüdür ama
ﬂimdi ben bütün hukukçulara soruyorum bu ne biçim hukuk
anlay›ﬂ›d›r ki, bir olay baﬂlam›ﬂ, devam ediyor, tam olay›n ortas›nda siz
geliyorsunuz diyorsunuz ki ben kurallar› de¤iﬂtirdim. Maç devam
ediyor, birisi ortaya geliyor diyor ki ben maç›n kurallar›n› de¤iﬂtirdim,
siz bu kurallara göre oynayacaks›n›z. Öyle bir ﬂey olabilir mi? Kabul
edelim ki oldu. Bugünkü iktidar ki, hep söylüyorum dününü
bildi¤imiz, bugününü bildi¤imiz iktidar böyle yapt›. Hani meﬂhur laf
var ya “mahkeme, kad›ya mülk de¤ildir” olur ya yar›n bu iktidar de¤iﬂti,
sonra ne olacak? Baﬂka bir iktidar geldi; o da m› ayn› ﬂeyi yapacak? O
da m› ayn› ﬂeyi yapacak?
Bir baﬂka husus: “Dün ak dedi¤imize, bugün çözüm için kara”
diyemeyiz. E¤er bir ﬂey yanl›ﬂ ise yanl›ﬂt›r. Bir ﬂey hem yanl›ﬂ, hem
do¤ru olamaz; do¤ru tektir. E¤er biz diyorsak ki, ﬂu olay yanl›ﬂt›r, hele
bu ülkenin gelece¤ini ilgilendiriyor ise ve hele hele, hiç kimse
al›nmas›n, seçim meydanlar›na ç›k›p, biz ülkenin gelece¤iyle ilgili bir
gelecek vaat etmiﬂsek, uzlaﬂma pahas›na kendi kurallar›m›z›
çi¤neyemeyiz, ilkeli olmak zorunday›z. E¤er ilkelerimize sad›k
kalmazsak, inan›n›z gelece¤imiz karanl›k olur. Biz ﬂunu mu yap›yoruz:
Biz ilkesiz bir toplumuz, onu mu demek istiyoruz ve çok üzgünüm.
Bugün ülkemin d›ﬂar›dan görünüﬂü çok rahats›z edici bir durumdad›r.
ﬁu ﬂablona bak›n›z, seçim yap›lm›ﬂ, cumhurbaﬂkan› seçilmiﬂ. Yönetim
ﬂekillerine bak›n›z, olaylar›na bak›n›z, bunlar› inan›n düﬂünmek
istemiyorum ve d›ﬂar›dan bir kiﬂi olarak olaylara bak›yorum, diyorum
ki “bu benim ülkem olamaz.” Hiyerarﬂinin bozuldu¤u yerde anarﬂi
vard›r. Bugün maalesef benim ülkemde yönetim bak›m›ndan, hiç
kimse al›nmas›n, hiyerarﬂiyi zedeleyen çok ciddi olaylar vard›r.
Baﬂkent Üniversitesi’nde en alt kademesinden, bana kadar gelen
herkes, bana bakar. Ben ne yaparsam, onlar ayn› onu yaparlar. E¤er
ben bir hata yap›yorsam, baﬂkas› da onu yap›yorsa, benim baﬂkas›na
herhangi bir ﬂey söylemeye hakk›m olamaz. Burada birtak›m ﬂeyler var
ki, biraz böyle politikaya girecek onun için gündeme getirmek
istemiyorum ama Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden beklentim, lütfen
ülkenin gelece¤ine sahip ç›k›n›z. ‹lk konuﬂmamda söyledim, e¤er
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bizlerden bir özveri istiyorsan›z, gerçeklere dayal› o özveriyi sadece
ben de¤il, ben inan›yorum ki Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün
vatandaﬂlar› o özveriyi vermeye her zaman haz›rd›r.
Ben de sizden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ve ülkeyi yönetenlerden; koltuk düﬂünmeden, baﬂkalar›n›n emrini almak için zaman
kaybetmeden, ülkenin gelece¤ine lütfen sahip ç›kmas›n› istiyorum.
Hele hele ﬂu Hazreti Ömer’in meﬂhur sözünü unutmayal›m “yaydan
ç›kan ok, a¤›zdan ç›kan söz, kaçan f›rsat, geçen zaman bunlar bir daha
geri gelmez.” Maalesef benim ülkem zaman kaybediyor, psikolojik
olarak zaman kaybediyoruz, biz meﬂgul ediliyoruz. Bu bizim iﬂimiz
de¤il, kusura bakmay›n, ben kaç saattir buraday›m, üç saattir
buraday›m, ben üç saatte asgari bir tane böbrek takar ç›kar›m. Benim
gibi burada bir sürü insan, iﬂini b›rakm›ﬂ buraya gelmiﬂ, bu gerçekten
çok önemli, ülkem ad›na zararl› bir olayd›r. Hiç kimsenin, hiçbir
yöneticinin, yine ben kendimi söylüyorum, benim Mehmet Haberal
olarak, Baﬂkent Üniversitesi’ndeki çal›ﬂan herhangi bir arkadaﬂ›m›n
zaman›n› hibe etmeye hakk›m yoktur. Dolay›s›yla ülkeyi yönetenlerin
de, böyle bir ﬂey yapmaya, Türk milletine bunlar› yapmaya hakk›
yoktur. O zaman, bir yere talip olmuﬂsan›z onun hakk›n› vermek
zorundas›n›z. Dolay›s›yla bu görev, Türkiye Cumhuriyeti’nin görevidir.
Bu, iﬂin zaman taraf›.
Ya iﬂin maddiyat›na gelince; hasta ve hasta sahibi benim karﬂ›ma
geliyor, “ne yapal›m, ödeyecek gücüm yok” diyor, her Allah›n günü
ben milyarlar›n alt›na “e¤itim vakas›d›r” diye imza at›yorum. Bak›n
dün, Kerkük’ten gelip karaci¤er nakli yapt›¤›m hastay› taburcu ettim.
Baﬂkent Üniversitesi’ne bu hastan›n maliyeti asgari 70–80 milyard›,
imzalad›m gitti. Çünkü yok? Ne yapaca¤›m? Yok. ﬁimdi ben bunu
yaparken, bu ülkenin trilyonlar›n› bir tak›m kaprisler u¤runa feda
etmeye kimin hakk› olabilir? Ülkenin gelece¤ine katk› sa¤lamayacak,
sadece kiﬂilerin kaprislerini tatmin edecek ki, maalesef bir tak›m ﬂeyleri
ben bire bir yaﬂayan kiﬂiyim, hiç kimse al›nmas›n, ne diyorum “…bak›n
bugünküler yokken ben mücadele veriyordum” burada oturan bir sürü
a¤abeyimiz de ayn› mücadeleyi veriyordu. ‹ﬂte Say›n Sezgin burada
oturuyor, onlar da ayn› mücadeleyi veriyordu, bunlar›n hiçbirisi yoktu.
Ülke için veriliyordu, hiçbirimiz acaba yar›n ben ﬂöyle mi olaca¤›m, iﬂte
bu koltu¤u nas›l alaca¤›m veyahut da ﬂuradan ne kadar kazanaca¤›m›n
hesab›n› yaparak yapmad›k bunlar› çok ﬂükür Allaha.
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Hani böyle beyaz sayfa falan deniyor ya iﬂte buyurun beyaz sayfalar
burada. Dolay›s›yla bu ülkenin, ne maddi, ne manevi, ne sosyal, ne de
ekonomik olarak zedelenmesine ve onu zedelemeye hiç kimsenin
hakk› yoktur. Lütfen ülkeyi yönetenler otursunlar.
ﬁunu söylüyorum: E¤er bir ﬂey inanarak yap›lsa, bunun özellikle alt›n›
çiziyorum, e¤er bir kiﬂi inanarak diyorsa ki “ben ﬂuna inan›yorum,
benim inanc›m budur” ona sayg› duyar›m, bilirim ki bu ﬂöyledir. Ama
“dün ﬂöyleydi, ancak bugün ﬂartlar de¤iﬂti ben ﬂartlara göre kendimi
ayarl›yorum” dedi¤iniz zaman bir defa güveniniz kalmaz. Belki geçici
bir zaman için baﬂar›l› olabilirsiniz.
Hepinize Teﬂekkür ederim.
OTURUM BAﬁKANI- Panelimiz sona ermiﬂtir hepinize teﬂekkürlerimi
sunuyorum.
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