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SUNUCU- De¤erli konuklar; Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Kurucu
Cumhurbaﬂkan› Say›n Rauf Denktaﬂ salonumuza teﬂrif ediyor.
Say›n Cumhurbaﬂkan›, Say›n Rektörüm, De¤erli konuklar ve bizleri
Kanal B ekranlar›ndan izleyen k›ymetli seyirciler; Baﬂkent Üniversitesi
Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi’nin düzenledi¤i “Balkanlar’daki Son
Geliﬂmelerin Bölge ‹stikrar›na ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ne
Etkileri” konferans›na hoﬂ geldiniz.
De¤eli konuklar sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz
ﬂehitlerimiz ve ﬂu anda Kuzey Irak’ta mücadele veren ve orada
sekizinci gününe girece¤imiz (operasyon geçen hafta Perﬂembe
akﬂam› saat 19.00’da baﬂlam›ﬂt›) operasyonunda hayat›n› kaybeden
Mehmetçiklerimiz için, ﬂehitlerimiz için sayg› duruﬂuna davet
ediyorum, efendim.
(Sayg› duruﬂu)
SUNUCU- Teﬂekkür ediyorum.
De¤erli konuklar; öncelikle konuﬂmas›n› yapmak üzere Baﬂkent
Üniversitesi Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi Müdürü Say›n Prof. Dr.
M. Selçuk Uslu’yu kürsüye davet ediyorum.
Prof. Dr. M. SELÇUK USLU (Baﬂkent Üniversitesi Stratejik
Araﬂt›rmalar Merkezi Müdürü)- Say›n Cumhurbaﬂkan›m, Say›n
Rektörüm, Say›n bakanlar, de¤erli meslektaﬂlar›m, de¤erli konuklar,
sevgili ö¤renciler; Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezimizin düzenledi¤i
konferansa hoﬂ geldiniz. Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
De¤erli konuklar; sene 1983 15 Kas›m, K›br›s Türk Federe Devleti
Meclisi, Kuzey K›br›s halk›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ve Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’ni ilan etti. Bunun akabinde Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik
Konseyi, ﬂimdi okuyaca¤›m gerekçeyle Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nin tan›nmas›n›n uygun olmayaca¤›n› ileri sürdü. Gerekçe
ﬂu efendim: Varolan devletin içinden ayr›larak ayr› devlet kurman›n
desteklenemeyece¤i. Evet, gerekçe budur. Bu nedenle Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti’nin kuruluﬂunu kabul etmedi. Çok enteresan, bugün
S›rbistan da ayn› gerekçeyle Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›na karﬂ›
ç›kmaktad›r. Böyle durum oldu.
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Efendim benim akl›ma Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmesi üzerine
tak›lan birkaç tane soru var, onlar› sizinle paylaﬂmak istiyorum: Bir
kere yap›lan bu iﬂ, yani bu davran›ﬂ, Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik
Konseyi’nin çifte standart içinde davrand›¤›n›n bir göstergesi de¤il mi?
‹kincisi, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti ve Ankara, Birleﬂmiﬂ Milletler’e
baﬂvurarak, bu çifte standard›n iptalini talep edemezler mi? Üçüncüsü,
Rusya Devlet Baﬂkan› Putin dedi ki, “Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti
y›llar önce ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmiﬂti, onu niye tan›mad›n›z.” Bu soruyu
sormakta Putin hakl› de¤il mi?
Bütün bunlar yan›nda daha birçok soru var. Fakat ben fazla zaman›n›z›
almak istemiyorum. Say›n Cumhurbaﬂkan›m bize bu konuda
derinli¤ine bilgi verecekler. Bu sorular›n da yan›t› zannediyorum bu
konferans neticesinde ortaya ç›kacakt›r. Tekrar hepinize hoﬂ geldiniz
diyorum, sayg›lar sunuyorum, efendim.
SUNUCU- Say›n Uslu’ya teﬂekkür ediyoruz. ﬁimdi de aç›ﬂ konuﬂmas›n›
yapmak üzere Baﬂkent Üniversitesi Rektörü Say›n Prof. Dr. Mehmet
Haberal’› davet ediyorum.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL (Baﬂkent Üniversitesi Rektörü)Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaﬂkan›, çok
de¤erli konuklar; Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezimiz, her zaman
söyledi¤im gibi ülkemizin ne kadar ciddi sorunlar› ortaya ç›k›yorsa,
onlar› burada gündeme getirmeyi âdeta bir görev haline getirdi. Çünkü
Baﬂkent Üniversitesi’nin bir yerde görevi budur. Ben 85 yaﬂ›ndaki
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaﬂ› ve 24 yaﬂ›ndaki Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti’ni de bir yavruvatan kabul eden bir vatandaﬂ olarak
burada konuﬂmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum.
Öncelikle, gerçekten bizim burada rahatl›kla konuﬂmam›z› sa¤layan,
bizi korumaya çal›ﬂan ve ﬂu anda kar-k›ﬂ, ya¤mur-çamur demeden
ülkemizin zedelendirilmeye çal›ﬂ›lan hudutlar›n› koruyan, bir bak›ma
ülkemizin istikrar›na gölge düﬂürmeye çal›ﬂanlara gerekli dersi veren,
vermeye çal›ﬂan o kahraman Türk Silahl› Kuvvetlerimizin, o savaﬂan, o
kahraman askerlerine hem teﬂekkür ediyorum, hem de onlar›n bir an
önce gerekeni yap›p ülkemize geri dönmesini de Yüce Allah’tan,
Atatürk’ün Sivas Kongresi’nde kongreyi tamamlad›ktan sonra dedi¤i
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gibi, “Burada kapan›ﬂ›nda konuﬂtuklar›m›z›n kabulünü Tanr›’n›n yüce
kat›na havale ediyorum” ve aziz ﬂehitlerimizi de gerçekten rahmetle,
onlar› da ﬂükranla an›yorum. Ailelerine de, hepimize de sab›rlar
diliyorum. Hani söylerler ya sabr›n sonu gerçekten selamettir. Tabii bu
ülkeyi bize emanet eden, her zaman buradan söylüyorum ya,
yokluklardan kuran Atatürk, arkadaﬂlar› ve aziz ﬂehitlerimizi de yine bir
kere daha rahmetle ve ﬂükranla an›yorum.
De¤erli konuklar; bize emanet edilen ve bugün asr›n medeniyet
düzeyine ulaﬂm›ﬂ ﬂu güzelim Türkiye Cumhuriyetimizin bugün,
dünden daha fazla birlik ve beraberli¤e ihtiyac› oldu¤unu hepimiz çok
iyi biliyoruz. Zaten burada oluﬂumuzun da bir bak›ma, elbet ki
sebeplerin baﬂ›nda bu gelir. Ülkemizin Ordusu güneyde bir savaﬂ
içerisindedir. Ne için? Biraz önce söyledi¤im gibi ülkemizin gelece¤ine
ve bir bak›ma istikrar›na gölge düﬂürmeye çal›ﬂanlara gerekli dersi
vermek içindir. Elbet ki bir hekim olarak insan sa¤l›¤›n›n, insan
hayat›n›n ne kadar önemli oldu¤unu, yak›nen yaﬂayan bir kiﬂiyim ve
onlar›n orada hangi tehlikelerle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu görüyorum,
hepimiz beraber görüyoruz.
Bu çerçevede bizlerin görevi nedir? Tek vücut, hani söylüyoruz ya,
“ülkemiz bir bütündür, bütün olarak da yoluna devam edecektir.”
Ülkemizin bütünlü¤üne gölge düﬂürmeye kalkanlar›n tamam›na da
gerekli dersler verilecektir, bugün oldu¤u gibi.
Ülkemiz bir taraftan d›ﬂ düﬂmanla bu ﬂekilde u¤raﬂ›rken, di¤er taraftan
yine buradan söylüyorum, Atatürk’ün söyledi¤i gibi, medeniyetin
genelde birçok imkân›na en az›ndan ﬂu büyük ﬂehirlerimizde
kavuﬂmuﬂken, maalesef tabii burada özellikle büyük ﬂehirlerimizde
iﬂte bak›yorsunuz binalar yükseliyor, birçok yat›r›mlar yap›l›yor, ama
hep ﬂunu söylüyoruz: Diyoruz ki, Ah ﬂu Güneydo¤u’ya da bir ﬂeyler
yapm›ﬂ olsayd›k, oralara da iﬂte hiç olmazsa, k›smen olsun
yapabildi¤imiz kadar bu medeniyetin imkânlar›ndan yararland›rm›ﬂ
olsayd›k. Örne¤in Güneydo¤u Anadolu Projesi’ni hedefine ulaﬂt›rm›ﬂ
olsayd›k, belki bugün o insanlar›m›z hayat›n› kaybetmeyecekti. Ama
hani zarar›n neresinden dönerseniz kârd›r, hiç olmazsa bundan sonra
bunlar› yapal›m. Bunlar› yapal›m da hiç olmazsa di¤er imkânlar›m›za
da sahip ç›kal›m. Yine buradan söylüyorum ya, özelleﬂtirme nam›
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alt›nda müesseselerimizi baﬂkalar›na satmayal›m. Hele hele geçmiﬂte
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu y›kan ve bu ülkeyi iﬂgal edenlere, bunu hiç
yapmayal›m. Bu, bana çok a¤›r geliyor de¤erli konuklar.
Buradan yine birkaç kez belirttim, söyledim; sanki biz yeteri kadar
kabiliyetli de¤iliz, yeteri kadar gücümüz yok, beceremiyoruz. Ama elin
insanlar›, baﬂkalar› gelecek bizim kurulmuﬂ tesislerimizi alacak,
kullanacak ve bize kendi mal›m›z› satacak ve de¤erlendirecek.
Bankalar›m›z› daha fazla satmayal›m. Her zaman söylüyorum
topraklar›m›z›n her santimetrekaresinde birçok insan›m›z›n hayat›
gömülüdür. Hele hele onlara, baﬂkas›na hiç böyle bir yan gözle bile
bakt›rmayal›m.
Say›n Uslu söyledi, asl›nda ben art›k o çifte standard› arar oldum. O
kadar çok standart ortaya geldi ki, o kadar çok kurallar ortaya konuyor
ki, bu bahsetti¤imiz ülkeler kendi ç›karlar› için her zaman bu
senaryolar› gündeme getirmektedirler. ‹ﬂte bugün oldu¤u gibi “Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti’ne hay›r...” Kosova’n›n elbet ki devlet
olmas›ndan ben gurur duyar›m, mutluluk duyar›m. Bak›n oradan
birçok insan kalk›yor bize geliyor, iﬂte transplantasyon için hastalar
bize geliyor, onlar›n durumunu ben görüyorum. Ama bir taraftan
bak›n›z de¤erli konuklar; Avrupa Birli¤i kurulmaya çal›ﬂ›l›yor, ne
hikmetse, yine o Avrupa Birli¤i içerisinde birtak›m devletler bölünüyor,
küçük küçük devletler ortaya ç›kar›l›yor. Hani bir tarafta bölme
hareketi, bir tarafta birleﬂtirme hareketi. Hangisine inanaca¤›z ve biz
neyle yolumuza devam edece¤iz?
Tabii bütün bunlar oralarda devam ederken, maalesef ülkemizde de
birtak›m yapay konular gündeme getiriliyor. ‹ﬂte maalesef, sabahleyin
ben Üniversiteleraras› Kurul’un toplant›s›ndayd›m. Nedir o? Sanki
problem varm›ﬂ gibi veyahut da sanki o güzel dinimizin bir kural›ym›ﬂ
gibi bir türban olay› gündeme getirildi. Sanki varm›ﬂ gibi, sanki böyle
s›k›nt›lar olmuﬂ gibi.
De¤erli konuklar; herkesin inanc›na hepimiz elbet ki sayg›l›y›z, buna
hiç kimsenin söyleyecek bir ﬂeyi yok. Ama toplumun huzurunu
bozacak ve yapay meselelerle bizi hiç kimse u¤raﬂt›rmas›n. Bana hiçbir
kimse ﬂunu söyleyemez: “Evet, bir türban olay› gerçekten ‹slam dininin
4

ﬂart›d›r.” Bunu, bu yapay gündemleri toplumumuzun önüne getirerek,
bizlerin, hele hele bugün üniversitelerin bu denli s›k›nt›larla karﬂ›
karﬂ›ya b›rak›lmas›na, hiç kimse getirip bize bunu normal gösteremez.
Hele hele bugün maalesef üniversite, Yüksek Ö¤retim Kurumu’nun en
tepesinde oturan kiﬂilerin bir bak›ma koltu¤undan güç alarak,
üniversitelere emirler ya¤d›rmas›n›, sanki varm›ﬂ gibi veyahut ta
yasalar›n aksine hareket ediliyormuﬂ gibi davran›ﬂ içerisinde
bulunmas›n› da asla hiç kimse kabul edemez.
Bunlar benim ülkemde devam ederken, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde çok ﬂükür ki Say›n Kurucu Cumhurbaﬂkan›m›z
Denktaﬂ tabii orada o Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin kurulmas›
için hayat› pahas›na mücadele vermiﬂ ve devlet kurulmuﬂ. Ne yaz›k ki
bugün o kurulan devletin insanlar› kendi atalar›n› katleden Güney
K›br›s’a rahatl›kla ellerini, kollar›n›, benim bas›ndan ö¤rendi¤im
kadar›yla, sallayarak gidebiliyorlar ve ﬂu soruyu kendilerine
sormuyorlar: Bu insanlar benim atalar›m› katletti, bu düzeye geldi, ben
niye gelmiyorum? Biz niye yapam›yoruz? Acaba, bizim çocuklar›m›z
niye buralarda kendilerine ikbal ar›yorlar?
Önce, bugün o Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ni yönetenlerin
herhalde birinci planda ﬂunu düﬂünmesi gereklidir: Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nin istiklâli önemlidir. E¤er o Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nin istiklâli yok ise, oradaki insanlar›n istikbalinin de
olamayaca¤›n›, oradaki insanlar›n çok iyi bilmesi gerekti¤ine
inan›yorum. Ben Say›n Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu
Cumhurbaﬂkan›’na çok teﬂekkür ediyorum, sizlere çok teﬂekkür
ediyorum. ‹nan›yorum ki bu toplant›dan sonra Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’ni yönetenler de kendilerine herhalde bir iki soru da
soracak ve Türk askerinin kan›yla çizilen o hudutlar›na bugünden çok
daha fazla sahip ç›kmaya çal›ﬂacaklard›r.
Çok teﬂekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.
SUNUCU- Baﬂkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’a biz
de teﬂekkür ediyoruz.
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De¤erli konuklar; burada “Balkanlardaki Son Geliﬂmelerin Bölge
‹stikrar›na ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ne Etkileri” konulu
konferans için bulunuyoruz.
ﬁimdi de Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaﬂkan› Say›n
Rauf Denktaﬂ’› davet ediyorum, efendim.
RAUF R. DENKTAﬁ (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR‹YET‹
KURUCU CUMHURBAﬁKANI)- Say›n Rektör, ö¤retim üyeleri, de¤erli
kat›l›mc›lar ve Atatürk’ün bu Cumhuriyeti emanet etti¤i ve güvenle
emanet etti¤i Türk gençleri; hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
Bugün kahraman Mehmetçikler karlar içerisinde vatan müdafaas›nda
çarp›ﬂ›rken, ﬂehitler verirken, hakikaten baﬂka konu konuﬂmak
içimizden gelmiyor. Ancak, onlar› rahmetle, gazilerimizi ﬂükranla
anarak, analara sab›rlar dileyerek, onlar›n yapmakta oldu¤u görevin bir
parças› olarak, K›br›s meselesini Türk Ulusu’nun temsilcileri önünde
konuﬂmak bir görev olmaktan ç›km›yor, bu nedenle buraday›z.
Balkanlar’daki olaylar ve K›br›s deniliyor. K›sacas› Say›n Rektör,
Kosova’ya temas etmekle zaten ba¤lant›y› ortaya koymuﬂtur.
Balkanlar’da zaman›nda emperyalistlerin kendi ç›karlar› için, çizdikleri
haritalarla oluﬂan s›n›rlar, kendili¤inden gün gelmiﬂ parçalanm›ﬂ, ayr›
ayr› küçük devletler meydana gelmiﬂtir. Bunlara ses ç›karan olmad›.
Sovyetler ayn› ﬂekilde parçalara bölündü. Ama baz› parçalar›na,
Çeçenistan olmak üzere “hay›r, sen ba¤›ms›z olamazs›n” denildi. Bütün
bu olaylar devam ederken, K›br›s meselesi diye bir mesele gündemden
bir türlü düﬂmüyor. Gençlere daha ziyade seslenmek istiyorum. K›br›s
meselesi nedir ki? 1950’lerden bu yana Türkiye var›n› yo¤unu ortaya
koymak suretiyle, gün gelmiﬂ dünyaya meydan okuyarak, askerlerini
K›br›s’a gönderme karar›n› alabilmiﬂtir. Nedir bu mesele? Milli mesele
mi, de¤il mi? Hepimiz de Milli meseledir diyoruz. Gençler bu bilinç
içerisinde mi? Niçin milli meseledir? Rahmetli Cumhurbaﬂkan› Korutürk
bunu çok veciz bir ﬂekilde anlatm›ﬂt›r; demiﬂtir ki, “e¤er Türkiye
K›br›s’tan elini aya¤›n› çekerse, denizlere aç›k bir ülke olmaktan ç›kar.”
Stratejik aç›dan Türkiye’nin önemi, birçok stratejist taraf›ndan devaml›
surette gündemde tutulmaktad›r; “önemi yoktur” diyenler de
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ç›kmaktad›r. “K›br›s, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i yolunda engel
olmuﬂtur. Bu engeli kald›rmak için bunu teslim etmek laz›md›r”
diyenler de olmuﬂtur ve vard›r. Ama stratejik aç›dan, Say›n rahmetli
Ecevit’in s›k s›k gündemde tuttu¤u gibi Türkiye’nin güvenli¤i aç›s›ndan
K›br›s, Türkiye’nin vazgeçemeyece¤i bir adad›r. K›br›s, Lozan Bar›ﬂ
Antlaﬂmas›’nda ‹ngiltere’ye b›rak›lm›ﬂt›r. Türk-Yunan dengesi
oluﬂtu¤unda K›br›s, ‹ngiltere’nin oldu¤u içindir ki Türkiye statükonun
devam›n› istemiﬂtir ve K›br›s meselesini alevlendirmek, gündeme
getirmek istememiﬂtir. Bu, Lozan Dengesi’nin korunmas› için
uygulanan bir siyasetti. Vaktaki 1954’te Yunanistan, K›br›s meselesini
al›p Birleﬂmiﬂ Milletlere götürdü ve “K›br›s halk›, kendi kaderini tayin
hakk›n› kullanmak suretiyle Enosis istiyor” diye gündeme yazd›rd›,
Türkiye aya¤a kalkt› ve “K›br›s’ta tek halk de¤il, iki halk vard›r. Sen tek
halk varm›ﬂ gibi K›br›s’› alamazs›n. En önemlisi Lozan Dengesi’ni
bozamazs›n” demiﬂtir.
K›br›s’ta 1955’te Rumlar ENOS‹S için tedhiﬂ baﬂlatt›; 1958’e kadar
insanlar öldü, öldürüldü, köyler kaybettik. Türkiye, 1958’den sonra
K›br›s’ta Türkler bir ay içinde 100 ﬂehit verince yumru¤unu masaya
vurdu ve Yunanistan’a, “K›br›s’› istersen, gel benden al” durumu hâs›l
oldu. ‹ﬂte o y›l, 1958 sonunda Yunanistan yeniden Birleﬂmiﬂ Milletler’e
gitti ve rahmetli Fatin Rüﬂtü Zorlu’nun güçlü bir müdafaas› karﬂ›s›nda
periﬂan oldu. Ayn› Fatin Bey, Averof’a “Görüyorsun, K›br›s meselesi
buralarda halledilmez, ikimiz aras›nda halledilecektir. Enosis’i,
Taksim’i yasaklayan ba¤›ms›zl›kta varsan, gel konuﬂal›m” dedi ve
garantilenmiﬂ, Enosis’e, Taksim’e karﬂ› garantilenmiﬂ, Türk askerinin
de varl›¤›yla güçlendirilmiﬂ bir ortakl›k cumhuriyeti meydana geldi.
‹ki halk›n varl›¤›, iki demokrasinin varl›¤›, ayr› ayr› halklar
kendi temsilcilerini seçiyor ve onlar bir araya geldi¤inde K›br›s
Cumhuriyeti’nin organlar› iﬂler hale geliyor. Toplumlar›n
ba¤›ms›zl›kta ve egemenlikte siyasi eﬂitli¤ine dayal› bir ortakl›k
devleti kuruldu.
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin ilan›n› niçin kabul etmediklerini
söyleyen Güvenlik Konseyi üyeleri, bir devletten ayr›lmay› kabul
etmezlermiﬂ. Biz devletten ayr›lmad›k ki, biz devletten at›ld›k.
Devletimizden, ba¤›ms›zl›¤›nda ve egemenli¤inde eﬂit hakk›m›z olan
devletimizden sille tokat at›ld›k, can vererek at›ld›k, kovulduk ve niçin
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kovuldu¤umuzu da sonradan meydana ç›kan belgeleriyle bilmeyen
bildi. Biz biliyorduk da bilmeyen varsa bilmiﬂ oldu. Enosis için, yani
garantilenmiﬂ anlaﬂmalar›n yasaklad›¤› bir hedefe varmak için silaha
sar›ld›lar, gizlice haz›rland›lar ve bize sald›r›p, bizi bütün hükümet ve
devlet organlar›ndan att›lar. K›br›s Türk halk› küçük küçük bölgelerde
hapsedildi; 103 köy kaybettik, 107 camiyi yerle bir ettiler. Mesaj,
“istenmiyorsunuz, gidiniz.” Girit’ten sesler geldi, birkaç sene sonra
“ah ﬂu K›br›s Rumlar›, Giritliler kadar olamad›lar, ﬂu Türkleri
temizleyemediler” diye. Çünkü temizleme niyeti vard›.
Türkiye haz›rl›ks›z yakaland›¤› için müdahale edemedi. Sadece uçak
gönderip, ihtar uçuﬂlar› yapmakla yetindi. Makarios’un cevab›:
“Türkiye, K›br›s Türklerini kurtarmaya gelecek olursa, kurtaracak tek
bir K›br›s Türk’ü bulamayacakt›r.” Sonra soyk›r›mdan bahsederler.
Soyk›r›m›n›n âlas› K›br›s için planlanm›ﬂ ve k›smen de uygulanm›ﬂt›r.
‹ﬂte o ortakl›k cumhuriyeti ikiye bölündükten sonra, biz yine boyun
e¤medik. Küçük küçük bölgelerde, Türk Mukavemet Teﬂkilat›’n›n
liderleri taraf›ndan mukavemeti sürdürdük. Türk Mukavemet
Teﬂkilat›’n›n baﬂ›nda anavatandan gelen, ismini terk etmiﬂ, müstear
isimler alt›nda komutanlar bu direniﬂi y›llarca devam ettirdi. Can
verildi, ama egemenlikteki hakk›m›zdan, ba¤›ms›zl›ktaki hakk›m›zdan
ve Türkiye’nin K›br›s üzerindeki haklar›ndan vazgeçilmedi. Tekrar
edeyim; o hak nedir? Lozan Antlaﬂmas›’ndaki Türk-Yunan dengesidir.
Makarios 1968’e kadar karﬂ›t› bir Türk’le konuﬂmad›; Dr. Küçük’ü
saymad›. “Az›nl›k hakk› kabul ederseniz buyurun, 1960 antlaﬂmalar› ve
anayasa yoktur, Türk haklar› yoktur” dedi. Biz de mukavemete devam
ettik. 1967 sonunda Geçitkale ve Bo¤aziçi köylerine sald›rd›lar, 30
kiﬂiyi öldürdüler. Yaral› yaﬂl› insanlar›n üzerine petrol dökerek,
yakt›lar. Bunun üzerine, Demirel Hükümeti zaman›yd›, müdahale için
harekete geçildi. Cyrus Vance Amerika’dan geldi ve “savaﬂarak neyi
elde etmek istiyorsunuz, söyleyin” sorusunu sordu. “Gizlice K›br›s’a
giren 15000’ni aﬂk›n Yunan askerleri ç›kmal›, tedhiﬂ baﬂ› Grivas gitmeli,
iﬂgal edilen Türk köyleri boﬂalt›lmal›, esirler serbest b›rak›lmal›,
Makarios köylere ve köylüye tazminat vermeli.” Cyrus Vance bunlar›n
tümünü Makarios’a kabul ettirdi. Ama o ç›kan askerler ve Grivas bir
süre sonra geriye gelip, Yunan Cuntas› destekli ikinci EOKA’y› (EOKA
B) kurdu, ikinci tedhiﬂ örgütünü kurdu ve bu sefer Makarios aleyhine
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kurdu. Çünkü Makarios k›ralc›yd› ve K›br›s meselesini Enosis yoluyla
halletmek için k›ral›n geri gelmesini bekliyordu. Gazetelerinde cunta
aleyhine yaz›lar yazd›r›yor, hatta d›ﬂiﬂleri kanal›yla Yunanistan’a silah
gönderdi¤ini bile cunta tespit edince Makarios’u iki kez öldürmeye
teﬂebbüs etti, fakat baﬂaramad›.
‹ﬂte o s›rada Ecevit hükümeti Türkiye’de görev ald›. Büyükelçi Asaf
‹nhan Beyle daima oldu¤u gibi yeni hükümete K›br›s meselesindeki
son durumu anlatmak için elimizde bir raporla geldik. Bu raporda
siyasi durum, ekonomik durum, manevi durum, her ﬂey var. Bir
paragraf›nda da ﬂunu söylüyorum: “‹ki kez Makarios’u öldürmeye
teﬂebbüs ettiler, baﬂaramad›lar. Öldürmüﬂ olsalard› bunun yerine
Enosis’i ilan edecek birini getireceklerdi. Ne yapacakt›k? Hiçbir talimat
yok, hiçbir haz›rl›k yok, Türkiye ne yapacakt›, bilmiyoruz. Yine
yapacaklar, bu konuda haz›rl›kl› olmak laz›m tek çare müdahaledir.
Müdahale yap›lmazsa erken bir zamanda, o zaman K›br›s elden gider.”
Say›n Ecevit, bizim raporumuzu okudu, “tümüyle hemfikirim” dedi.
“Efendim, ﬂu paragraf da var, ona dikkatinizi çekmek istiyorum”
dedim. “Okudum” dedi, “hemfikirim, merak etme, haz›rl›¤›m›z var”
dedi. Böylelikle biz K›br›s’a gönül rahatl›¤› içerisinde geldik.
Bir süre sonra, bir sabah cunta, Makarios aleyhine darbe yapt›, 15
Temmuz 1974. “Makarios ölmüﬂtür” diye ilan ettiler, birkaç saat sonra
Makarios me¤er Baf’a kaçm›ﬂ, Baf’tan kilisenin radyosuyla “ben
hayattay›m ve size karﬂ› mücadele devam edecektir” diye sesi duyuldu.
‹ngilizler onu Malta’ya, Malta’dan da Birleﬂmiﬂ Milletlere götürdü.
Birleﬂmiﬂ Milletler’de Makarios, “K›br›s halen Yunanistan taraf›ndan
iﬂgal edilmektedir. K›br›s Rumlar› ve Türkleri tehlike içindedir” diye 19
Temmuz’da konuﬂma yapt›. 20 Temmuz 1974’de Türkiye, art›k Bar›ﬂ
Harekât› ile gerekeni yapm›ﬂt›. Garantör ‹ngiltere’ye, “beraber
müdahale edelim, senin üslerinden ç›kal›m, kan akmas›n” dedi.
‹ngiltere buna yanaﬂmad›. Çünkü Türkiye’nin amfibik bir harekâtta
baﬂar›l› olaca¤›n› zannetmiyorlard› ve baﬂar› sa¤lan›nca da muazzam
hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›lar; öyle anlaﬂ›l›yor.
Bar›ﬂ Harekât›’ndan sonra yap›lmas› gereken neydi ve niye yap›lamad›?
Bar›ﬂ Harekât›’ndan sonra 1975’te, 1974 sonunda Ecevit hükümeti istifa
etti, “Geçici Irmak Hükümeti” var. Makarios K›br›s’›n d›ﬂ›nda, henüz
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K›br›s’a gelemiyor. Avrupa’da Amerika’da geziyor, Yunanistan’da
yerleﬂiyor. Rahmetli Esenbel, D›ﬂiﬂleri Bakan› bana telefon etti ve dedi
ki: “ﬁu Amerikal›lar, ‹ngilizler Makarios’u bir ‘hot potato’ (s›cak patates)
olarak alg›l›yorlar, K›br›s’a göndermek istiyorlar, tecrübeli bir lider
olarak, ‘gerçekleri görecek, daha erken anlaﬂma yapar’ diyorlar.”
“Efendim, biz kaç y›ld›r Makarios’a gayri meﬂru Cumhurbaﬂkan› ve
hükümeti diyoruz. Ama Amerikal›lar ve ‹ngilizler meﬂru cumhurbaﬂkan› ve hükümeti diyorlar. ﬁimdi bunu sizin r›zan›zla gönderirlerse, o
zaman size teﬂekkür edecekler, ‘askerini al git, meﬂruiyet avdet etmiﬂtir’
diyecekler. Bunun için geldi¤i günlerde biz, ayr› devlet ilan etmeliyiz,
baﬂka çaremiz yoktur. Bizim cumhurbaﬂkan›m›z olarak gelmedi¤ini
göstermemiz laz›m” dedim. “Olur mu böyle ﬂey?” dedi evvela, sonra iki
saat sonra bana telefon etti ve dedi ki: “Hakl›s›n bir ﬂey yapmak
laz›md›r. Federe devlet kurun; ad›na devlet demeyin, federe devlet
deyin ve Rumlar› davet edin, onlar da federe devletini kursun ve
federasyon yapas›n›z.” Olur muydu, olmaz m›yd› derken, “Türkiye bu
kadar›n› yapabilir, bundan ötesini yapamaz” deyince, bir ad›m
ilerlemektir diye düﬂündük ve federe devleti ilan ettik.
Bizi derhal BM Güvenlik Konseyi’ne götürdüler ve y›llar sonra devleti
ilan etti¤imizde yedi¤imiz takbih gibi, ayn› takbihi bize uygulad›lar.
Gayri kanuni bir iﬂ yapm›ﬂ›z ve bu bir bütünü parçalamakm›ﬂ vesaire…
Ben 17 ‹slam ülkesini gezdim. ﬁah’a kadar gittim efendim. Hepsi bir
‹slam halk›n›n, Müslüman halk›n devlet kurdu¤unu zannederek büyük
bir heyecanla beni karﬂ›lad›lar. Yani o günlerde biz devleti kurmuﬂ
olsayd›k, tan›nma yoluna ç›kmak daha kolay olacakt›. Çünkü büyük
bir heyecan vard› ve kimse de “Bar›ﬂ Harekât› haks›zd›r” diyemezdi, bir
tahmin bu. Ama 1983’e kadar beklemek zorunda kald›k.
Ne oldu? 1968’deki Demirel hükümetinin “geldim, geliyorum” tehdidi
dolay›s›yla Makarios dolayl› görüﬂmelere raz› oldu, Kleridis’i temsilcisi
tayin etti. Beni de Dr. Küçük tayin etti. 1968’den 1973 sonuna kadar
biz, Kleridis’le bölgesel otonomi konuﬂtuk. Yapmaya çal›ﬂt›¤›m›z
neydi? 1959-1960 Antlaﬂmalar›n›n meydana getirmiﬂ oldu¤u dengeleri
bozmaks›z›n, Garanti ve ‹ttifak Antlaﬂmalar›na dokunmaks›z›n, bize
verilmiﬂ olan haklar›n alt›na co¤rafya koymak; ama yetiﬂtiremedik.
Yunanistan ve Kleridis, Makarios’a “kabul et” dedi¤i halde Makarios iki
nedenle kabul etmedi: Birincisi, “Denktaﬂ, kendi halk›n›n statüsünü
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az›nl›k olarak kabul etmiyor, hâlâ eﬂit kurucu ortak olacak” diyor.
‹kincisi, “Garanti Antlaﬂmas›’ndan vazgeçmiyor.”
Bu giriﬂi ﬂu maksatla yapt›m: K›br›s meselesi bu iki nokta üzerinde
durmaktad›r. Garanti Antlaﬂmas›’ndan vazgeçecek miyiz? K›br›s Türk’ü
az›nl›k statüsünü kabul edecek mi ve yahut ad›na ne derlerse desinler,
gerçekte Rum’a teslim olacak m›? Bunun üzerinde durmaktad›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan yap›lan bütün öneriler, biz bu iki konuda
taviz vermedi¤imiz için Rumlar taraf›ndan reddedilmiﬂtir. Ama
uzlaﬂmaz adam ben oldum. Çünkü K›br›s Rum ‹daresi’ni meﬂru K›br›s
Cumhuriyeti diye kabul etmedim ve halk›n statüsünden ve Türkiye’nin
garantörlü¤ünden vazgeçmedim.
ﬁimdi devaml› surette soruyorum: Annan Plan›’nda, Annan karar›na
“evet” dedi¤imizde, statümüz kurucu ortak olarak geçmiﬂti, ama
Avrupa Birli¤i normlar›na göre bizi kurucu ortak yapan ne varsa,
ortadan yavaﬂ yavaﬂ kald›r›labilecekti. Çünkü Avrupa Birli¤i’nden
istedi¤imiz kal›c› derogasyonlar verilmemiﬂtir. Yani Annan plan›’nda
“bize verilmiﬂ özel haklar korunmal›d›r” diyorduk, onlar “koruyamayacaklar›n›” söylediler. ﬁimdi hala Rum Taraf› Avrupa Birli¤i normlar›n›
ﬂart koﬂuyor, “egemenli¤iniz olmayacak, ayr› devletiniz olmayacak ve
Avrupa Birli¤i normlar› iﬂler hale gelecek” diyor. Bu ne demektir?
Serbest dolaﬂ›m, serbest yerleﬂim, sebest mülk edinme bizi al›p
götürecektir. Türk garantisi olmayacakt›r, Türk askeri Ada’dan
ç›kacakt›r. Yerleﬂik dedikleri, Türkiye’den gelip yerleﬂen, 30 y›ld›r
bizimle yaﬂayan insanlar gidecektir. Rumlar eski yerlerine dönme
hakk›n› alacakt›r. Rum’un k›rm›z› çizgisi ve ﬂartlar› bunlar.
Kosova dedik. Kosova, “görüﬂürüm” dedi, “her ﬂeyi görüﬂürüm, ama
ba¤›ms›zl›¤›m› masaya yat›rmam.” Biz 24 yaﬂ›nda bir devletiz. Bu sözü
söyleyemedik; çünkü Türkiye söyleyemiyor. “Ba¤›ms›zl›¤›m›z›
masaya yat›rm›yoruz. “K›br›s Türklerinin egemenli¤i vard›r ve
kal›c› olacakt›r. Ortakl›k iki halk aras›ndayd›, ﬂimdi iki halk›n
devletleri aras›nda olacakt›r ve iﬂte örnekler de vard›r. ‹ki ayr›
devlet Avrupa Birli¤i dam› alt›nda birleﬂebiliyorsa, K›br›s’ta da
iki ayr› devleti tan›y›n. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti ile
Türkiye Cumhuriyeti’nin uyum yasalar›n› birlikte yürütün.
Türkiye üye oldu¤unda, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti de üye
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olsun” diyemedik. En büyük pazarl›k kozu elimizde budur. Çünkü
Avrupa Birli¤i, K›br›s’›n tümünü kendi stratejik ihtiyac› için üye
yapmak istemektedir. Kendisine verilecek cevap: “Sen K›br›s’› üye
yapt›m diyorsun; ama senin üye yapt›¤›n eli kanl› terörist bir idaredir,
Rum ortakt›r, güneydeki Rum Yönetimi’dir. Kuzeye söz söylemek
hakk› yoktur, idare etmek hakk› yoktur, Kuzey K›br›s’› ve Türk halk›n›
temsil etme hakk› yoktur. Sen de biliyorsun. Dolay›s›yla bunu da sen
1960 Antlaﬂmalar›na ra¤men yapm›ﬂs›nd›r. Bu antlaﬂmalar› çi¤neyeni
destekleyerek yapm›ﬂs›nd›r. Biz bunu kabul etmiyoruz, uluslararas›
antlaﬂma vard›r, ben Türkiye olarak tam üye olmadan siz Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti’ni de üye yapamazs›n›z yahut bu topraklar› da üye
yapamazs›n›z.” Bence bu söylenmesi gereken kaç›n›lmaz bir ﬂartt›r.
Söylenmedi¤i takdirde ve K›br›s üye oldu diye elimizi ovuﬂturup ah
vah etti¤imiz takdirde, tabiat›yla K›br›s’›n tümü üye olmuﬂ gibi bir
cereyan›n içerisinde gidece¤iz ve Avrupa Birli¤i’nin normlar›, laflar›
geçerli olacak. Bütün Avrupa Birli¤i, bu sefer biz mahkûmmuﬂuz gibi
davranacak ve netice de pazarl›¤a en alt çizgiden oturmuﬂ olaca¤›z.
Rum pazarl›¤a meﬂru K›br›s hükümeti olarak oturuyor, ﬂartlar›n›
koyuyor, iﬂgal kalkacak, iﬂgalci ordu gidecek, tek egemenlik olacak, iki
çift egemenlik yok, iki çift ba¤›ms›zl›k yok ve K›br›s Türklerine yüzde
20 boylar›na göre haklar verilecek. Bunun ad›na da federasyon
denilebilir. ﬁimdi K›br›s’ta büyük bir heyecan, yeni bir lider seçildi.
Aman efendim ümitler, özellikle yabanc› merkezlerden bir ümit
pompalama… Maalesef bizim içimizde de baz› liderler bir ümit
pompalamaya baﬂlad›, “inﬂallah 2008 sonuna kadar anlaﬂma olacak”
diyorlar.
Peki, bu de¤iﬂiklik kimdir ki biz bu kadar seviniyoruz, bu kadar
ümitleniyoruz, nedir bu, ne olmuﬂtur? Üçlü bir idare vard›, bir “trio”
vard›. Papadopulos baﬂ›ndayd›, ﬂimdi seçilen Hristofyas onun büyük
orta¤›yd› ve as›l ç›lg›nca Enosisci ve Türk düﬂman› olan EDEK
Partisinin lideri Dr. Lisaridis de bu üçlünün içindeydi. Ne oldu?
Papadopulos gitti, Hristofyas geldi. Fakat ﬂimdi Papadopulos,
Hristofyas’a ﬂartlar›n› koydu; baﬂka türlü idare edemez; çünkü aksi
halde seçimi kazanamazd›. Bugün Papadopulos’un ﬂartlar› geçerli
olmak kayd›yla bir baﬂ de¤iﬂimi var.
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Hristofyas’›n kendisi kimdir? Y›llarca Makarios’la birlikte bize karﬂ›
Enosis için u¤raﬂan adamd›r. Y›llarca Papadopulos’la çal›ﬂm›ﬂ kiﬂidir ve
Enosisi baﬂlatan AKEL Partisi’nin baﬂkan›d›r, ta eskilerden.
Bu adam›n söylemlerine, aç›klamalar›na bakal›m: “Hudutlar›m›z
Girne’de biter. Beﬂparmak Da¤lar› hüzün içindedir. Beﬂparmaklar›n
yüzünü güldürmemiz laz›m.” Beﬂparmak Da¤lar› Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’ndedir ve üzerinde yedi futbol sahas›n› kaplayan
büyüklükte bir Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti bayrak vard›r.
Beﬂparmak da¤lar›’n›n yüzünü güldürecekmiﬂ; yani o bayra¤› oradan
sökecek. Beﬂparmaklar›n yüzünü güldürmek için bizi a¤latmas› laz›m.
“Yerleﬂikler gidecek, Ada askersizleﬂecek…” Bugün Say›n Talat
kendisine bir cevap vermiﬂtir: “Askersizleﬂtirmenin manas›, Garanti
Anlaﬂmas› istemiyorsun anlam›na gelir. Bu seni aﬂar.” Zannedersem
“hepimizi aﬂar” demesi laz›md›. Çünkü Türkiye, Garanti Antlaﬂmas›’ndan vazgeçmedikçe, kimse Garanti Anlaﬂmas›n› söküp atamaz.
Tehlike nedir? Tehlike, Amerika Birleﬂik Devletleri’dir. Dostumuz ve
müttefikimiz, Amerika Birleﬂik Devletleri’nin oynayaca¤› roldedir.
Bugüne kadar bizi tan›mayan ve asla tan›mayaca¤›n› söyleyen,
Amerika Birleﬂik Devletleri’dir. Nedenini sordu¤umuzda, nedenini
söylemez. “Eli kanl› bir terörist idareyi niye tan›d›n›z?” dedi¤imizde de
cevap yoktur.
ﬁimdi Amerika Birleﬂik Devletleri’nin temsilcisi, D›ﬂiﬂleri Bakan›
Müsteﬂar Yard›mc›s› Mathiew Briza diyor ki, “Türkiye mükellefiyetini
yerine getirsin.” Peki, nedir bu mükellefiyet? Rum ‹daresini meﬂru
K›br›s hükümeti olarak tan›makt›r. Bunun Türkçesi. Ayr›ca Briza
devam ediyor ve Türkiye “önerilerini Rumlar›n kabul edebilecekleri bir
ﬂekle soksun.” Bu ne demektir? “Annan Plan›nda bize verilmiﬂ
görünen, ama Avrupa Birli¤i normlar› uygulanmaya geçti¤inde
ço¤unun al›p götürülece¤i o haklar var ya, onlar›n birço¤unu Rumlar›n
lehine buday›n›z. Buday›n›z ve onlar› veriniz ki, Rumlar da evet
diyebilsinler.” ﬁimdi Briza Rum seçimlerinden hemen sonra di¤erleri
gibi o da memnun, yeni bir f›rsat do¤muﬂtur diyor ve K›br›s’a
gelece¤ini, Annan Plan› göz önünde tutularak, görüﬂmelerin baﬂlamas›
için çal›ﬂacaklar›n› söylüyor.
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Peki, kardeﬂlerim, Türkiye’yi Adadan ç›kartma eyleminin maksad›
nedir? Makamda iken ben bunu Avrupa Birli¤i temsilcilerine s›k s›k
sordum. Ald›¤›m cevap ﬂu: “Bizim K›br›s’›n tümüne stratejik aç›dan
ihtiyac›m›z var.” “Nedir ihtiyac›n›z?” “Orta Do¤u’da Petrol kuyular› var,
petrol kuyular›n›n etraf›nda köktendinci hükümetler var. Bunlar
terörizmi de besliyorlar, ileride bize petrol konusunda zorluk
ç›karabilirler. K›br›s’tan bunlar› gözetleyece¤iz, kontrol edece¤iz.”
“Peki, Türkiye müttefikiniz, NATO müttefikiniz. Türkiye kendi stratejik
haklar›n› 1960 Antlaﬂmalar›’yla tescil etmiﬂ, orada asker bulundurma
hakk› var vesaire, garantördür. Bu müttefikinizi K›br›s’tan ç›kart›yorsunuz?” Cevap korkunçtur: “Çünkü gün gele Türkiye de köktendinci bir
idareye dönüﬂebilir.” Dönüﬂebilir mi? Peki dönüﬂemeyece¤ini garanti
etmek için nereye sar›lmak laz›md›r; Atatürk ilkelerine. (Alk›ﬂlar).
Ne oluyor? Avrupa Birli¤i Türkiye’ye ﬂunu söylüyor: “Atatürk ilkeleri,
Avrupa Birli¤i normlar›yla ba¤daﬂmaz, Atatürk ‹lkeleri’nden
vazgeçiniz.” Atatürk ilkeleri dedikleri bütün manzume, bu say›n
üyelerin acaba nerelerine bat›yor diye düﬂündü¤ünüzde, bakars›n›z ki,
batmad›¤› yer yok. (Alk›ﬂlar) Niye? Çünkü Atatürk üniter bir devlet
yaratm›ﬂt›r. Bunlar neyi öngörüyor; “federasyona dönün” diyor. Nas›l?
“Vilayetlere özerklik verin, az›nl›k olmayanlara az›nl›k hakk› tan›y›n ve
bize benzeyin.” Az›nl›k olmayanlara az›nl›k hakk›, ayr›ca ilave var;
Ermeni meselesi, “Ermeni meselesini halledin.”
Ermeni meselesi sadece soyk›r›m› ﬂikâyeti de¤il kardeﬂlerim. Soyk›r›m›
ﬂikâyeti, yalan›, iftiras› Ermeni meselesi denilen, Türkiye’den toprak
koparma meselesidir. Onun bir silah› olarak kullan›lmaktad›r.
Türkiye’yi oraya mahkûm edecekler. “Sevr Anlaﬂmas›’nda, Ermenilere
ne verilmiﬂse kap›lar› aç›n, Ermeni meselesini halledin, özür dileyin,
tazminat verin, toprak verin.”
Kürt meselesi; “toprak verin.” Sevr Anlaﬂmas› ak›llar›ndad›r. Hayal mi
görüyoruz? Hay›r. Kendileri birden bire Amerika’da eﬂzamanl› ve
Avrupa’da, Sevr Anlaﬂmas›’ndaki haritay› da ç›kartt›lar ortaya ve
gösteriyorlar. Bu meseleleri Türkiye’nin önüne koyanlara gösteriyorlar,
yani diyorlar ki, “Hat›r›m›zdad›r, merak etmeyin, sizinleyiz.” PKK ne
zaman baﬂlad›? Türkiye’nin K›br›s’a müdahalesiyle baﬂlayan bir
felakettir. Özür dilerim, Ermenilerin Türk büyükelçilerini vurmas›,
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öldürmesi 1975’te baﬂlad›. Yani 1974 Bar›ﬂ Harekât›’ndan sonra, onun
bir intikam› gibi. Peki, bunlar kendili¤inden mi oluyor, yoksa bir mega
plan m› var ? Stratejistler bir mega plan›n var oldu¤unu söylüyorlar. Bu
Türkiye’yi küçültme plan›d›r.
Fransa’da, Cezayirliler Tunuslularla beraber Paris’te ortal›¤› yakt›lar,
televizyonlarda gördünüz. Fransa’ya “onlara zz›nl›k hakk› veriniz”
denildi¤inde, hemen Frans›z yetkilileri “siz Fransa’y› parçalamak m›
istiyorsunuz? Fransa’da yaﬂayan herkes Frans›z’d›r” dediler. Amerika’da
yaﬂayan herkes Amerikan’d›r. Kökünü, kökeninin sordu¤unda sana
söyler “Yunan’›m, Polonyal›y›m, ‹rlandal›y›m, ﬂuyum, buyum” diye.
“Amerikan›m” der, gö¤sünü gere gere. Peki, Atatürk’ün Türkiye’sinde
yaﬂayan herkes Türk’tür denildi¤inde, kendisinden bir ﬂey mi çal›n›yor?
Dininden, dilinden, ›rk›ndan, inanc›ndan, kökünden, kökeninden bir
ﬂey mi al›n›yor? Ne mutlu Türk’üm diyene… “Hay›r, Türkiye’de bu
söylenmeyecek, insan haklar›na ayk›r›d›r” vesaire…
Bunlar karﬂ›s›nda, istenen nedir? Uyan›k ve dinamik bir Türkiye;
örgütleriyle, partileriyle oynanan oyunu gören bir Türkiye olmal›d›r.
Türkiye’nin gün gele, köktendinci bir iradeye dönüﬂebilece¤ini
düﬂünmeleri bile, bu yöndeki planlar›n›n varl›¤›n› -döndü¤ü takdirde
ne yapacaklar, dönüﬂtü¤ü takdirde nas›l istifade edecekler- kan›tlamaz
m›? Bence kan›tlar. Demek ki düﬂünüyorlar, “bu olabilir.” Niye
olmas›n? Amerikan müttefikimiz ne demiﬂtir: “Türkiye Il›ml› ‹slam’d›r..”
‹slam›n ›l›ml›s› m› var, kaynayan› m› var, s›ca¤› m› var, biberlisi mi var?
Ne münasebet; Kur’an-› Kerim’i var. Kur’an-› Kerim’i var. Gençler
okuyun Kur'an-› Kerim’i. Atatürk, okuman›z için Türkçesini
yapt›rm›ﬂt›r. Atatürk’ün Kur’an hakk›nda, güzel dinimiz hakk›nda
söylediklerini okuyunuz. “Atatürk dinsizdir, Atatürkçülük, Laiklik
dinsizliktir” diyenlere, bilinçli bir ﬂekilde, kardeﬂçe, bilerek cevap
veriniz. Atatürk olmasayd›, bugün Anadolu’nun birçok yerinde çanlar
çal›nacakt› deyiniz ve ﬂükrediniz.
Geçenlerde Fransa’da internet vas›tas›yla iki sat›rl›k bir ﬂeyler da¤›t›ld›,
gazetelerde de yaz›ld›. Bu haberlerde diyor ki Türkiye: “Size, Atatürk’ü
bahﬂetti¤i için Allah’a, ondan sonra bütün size verilmiﬂ olanlar için de
Atatürk’e ﬂükrediniz.” O kadar. Ama Avrupa’n›n, Amerika’n›n bütün
u¤raﬂ›, Atatürk’ün verdiklerini birer birer ortadan kald›rmakt›r.
15

Avrupa Birli¤i, Türkiye’den ne istiyor? K›br›s’› istiyor. K›br›s,
Türkiye’nin en güçlü ve en hakl› oldu¤u davad›r. En güçlü ve en
hakl›… Hiçbir kuvvet Türkiye’yi K›br›s’tan söküp, atamaz. Hiçbir
kuvvet, Türkiye kabul etmedikçe, ben Garanti Antlaﬂmas›’n› y›rtay›m,
atay›m, böyle bir anlaﬂma yoktur diyemez. Peki, nedir bu? Kendi
kendimizi zay›f görüp de, aman bar›ﬂmak için, bar›ﬂç› görünmek için
elimizden gelen her ﬂeyi yap›yoruz.
Efendim, Annan Plan›’na ben “hay›r” dedim ve “hay›r” denilmesi için
u¤raﬂt›m. Niçin? Çünkü Türkiye’yi Adadan ç›kartan bir plan oldu¤unu
gördüm. Lozan Antlaﬂmas›’ndaki Türk-Yunan dengesini bozan bir
anlaﬂma oldu¤unu gördüm. Nas›l bozuyordu? Rumlar›n, Avrupa
Birli¤i’ne müracaat›na biz “kabul edilmez, yasad›ﬂ›d›r” diyorduk ya.
Annan Plan›, Türkiye henüz üye olmadan, hala ne zaman olaca¤› belli
de¤il, bizi güya birleﬂtiriyor ve Avrupa Birli¤i’ne sokuyordu. Buna
Türkiye’nin “evet” demesi, bu haktan vazgeçmiﬂ oldu¤unu gösteriyordu. Yani Rum’un yapmaya çal›ﬂt›¤›n›, biz meﬂrulaﬂt›racakt›k. Onun
için, di¤er teferruata girmeyelim. ‹ﬂlemesi mümkün olmayan bir
mekanizma meydana getiriyorlard› vesaire… “Hay›r” dedik, yüzde 65
“evet” ç›kt›. Rum “hay›r” dedi. Dün, bütün dünyay› kand›rd›ktan sonra
“evet” diyecek diye, onlar da Türkiye’ye bask› yapt›lar. “Rumlar ‘evet’
diyecek aman sak›n ha, ﬂu Denktaﬂ’a inan›p ‘hay›r’ demeyin, ‘evet’
deyin” dediler.
Rumlar “hay›r” deyince, bizim yapmam›z gereken ﬂey neydi?
“Gördünüz iﬂte, anlaﬂma istemiyorlar. Biz bu fedakârl›¤› da yapt›k. O
halde art›k biz duruyoruz, görüﬂme yoktur. Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti olarak görüﬂmeyi kabul ederlerse gelsinler, kabul
etmezlerse biz buraday›z ve Türkiye, Avrupa Birli¤i’ne girinceye kadar
da bizim Avrupa Birli¤i diye bir iﬂlevimiz, istemimiz yok” dememiz
laz›md›. Bunlar o zaman düﬂünülmedi, ondan sonra herkes
aldat›ld›¤›n› itiraf etti. Ama bir de ﬂu söylendi: Annan Plan›’na “evet”
demek suretiyle, manevi bir yücelik kazanm›ﬂ›z. ﬁimdi o manevi
yüceli¤e bir bakal›m. Bizim “evet”imizi zorlayarak ve bunun için
30.000.000 dolar harcayarak ç›kartm›ﬂ olan, Amerika Birleﬂik Devletleri
derhal yorum getirdi ve dedi ki, “Madem ki Türkler Annan Plan›na
‘evet’ dediler, bundan sonra ayr› egemenlik, ayr› ba¤›ms›zl›k, ayr›
devlet isteyemezler ve Türkiye bunlar› bu çizginin alt›nda tutsun.”
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ﬁimdi soruyorum Türkiye ve KKTC buna karﬂ›l›k ne yapt›? Ne
Türkiye’den, ne bizim hükümetimizden “bu bir rezilliktir, bu yanl›ﬂ bir
yorumdur, kabul edilemez” diye bir söz ç›kmad›. ﬁimdi bu yorumu
yapan Amerika Birleﬂik Devletleri’nin biraz evvel söyledi¤im temsilcisi
Mathiew Briza, baﬂlayacak görüﬂmelerde aktif rol oynayaca¤›n›
söylüyor. Ne istiyor? “Önerilerimizi Rumlar›n kabul edebilece¤i bir
ﬂekle sokal›m ve tabiat›yla asla egemenlik, asla ba¤›ms›zl›k diye bir ﬂey
masaya getiremeyelim. Garanti Antlaﬂmas›, Türk askerinin K›br›s’ta
kalmas›, ne münasebet; Annan Plan›’nda bunlar› kabul ettiniz.” Bizi, bu
durumda yakalad›lar. Dolay›s›yla ﬂimdi o “manevi yücelik” devam
ediyor. Yani bizi gitti¤imiz yerlerde güler yüzle karﬂ›l›yorlar, s›rt›m›z›
okﬂuyorlar. Ama Türk bas›n›na bakarsan›z, “Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaﬂkan› veya Baﬂbakan› kabul edildi” denmektedir.
Yaland›r. K›br›s Türk lideri olarak kabul ediliyor; beni bütün dünyada
nas›l kabul ettilerse, o statüde kabul edip görüﬂülmektedir, yani o
konuda bir ilerleme yok. Ama Türk kamuoyunu yat›ﬂt›rmak için, size
daha da güzel haberler yaymaktad›rlar. Mesela “Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti D›ﬂiﬂleri Bakan› Lordlar Kamaras›’nda konuﬂtu, konuﬂma
yapt›.” Manﬂette bu haberler veriliyor. Halk bunu, “ne güzel, art›k
tan›n›yoruz, Lordlar Kameras›’n›n kadar ç›kt›k. Lordlar Kamaras›’nda
biz de konuﬂtuk” diye alg›lamaktad›r. Oysa gerçek böyle mi? Lordlar
Kamaras›’n›n neresinde görüﬂüldü biliyor musunuz? Restoran›nda.
Bizden yana olan baz› Lordlar sizi yeme¤e davet ederler, birkaç da
arkadaﬂ›n› ça¤›r›rlar, bazen bu biraz ço¤al›r ve bunlara konuﬂursunuz.
Bu kadar. Lordlar Kamaras›’nda konuﬂtum diye manﬂet atmak, manﬂet
att›rmak, iﬂler iyi gidiyor diye milleti aldatmakt›r.
‹ﬂler iyi gitmiyor, geliﬂmeler bizim aç›m›zdan kötüdür. Tekrar
ediyorum, egemenlik isteyemezsin, ba¤›ms›zl›k isteyemezsin, Türk
askerinin ç›kaca¤›n› kabul ettin, müdahale hakk› olmayacak, hep
bunlar Annan Plan›’nda kabul edilmiﬂtir. Garanti Anlaﬂmas›, zaman
içinde s›f›rlanacak, o noktadan bizi görüﬂmeye baﬂlatacaklar. Onun
için ben devaml› surette soruyorum. Hem Türk hükümetine soruyorum, hem benim hükümetime soruyorum: “Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nden vazgeçiyor muyuz?” Aç›kça bunun cevab›, “vazgeçilmeyecek” ﬂeklinde verilmelidir. Efendim bunu söylersek, Rum masaya
gelmezmiﬂ. Söylemeden onu masaya getirece¤iz diye bunu
söylemezsek biz, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin varl›¤› ve
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egemenli¤i konusunda, Türk askerinin Ada’da kalmas› konusunda,
Garantiler konusunda a¤z›m›z› açamayaca¤›z. Rum k›rm›z› çizgisini
gö¤sünü gere gere ›srarla aç›klamakta, her vesileyle dünya kamuoyuna
duyurmaktad›r. “K›br›s sorunu”nun “1974’te baﬂlayan iﬂgal meselesi”
olarak takdim etmektedir. “‹ﬂgalci ç›ks›n, mesele halledilir” diye
tezlerini ortaya koyabiliyor, “Garanti Anlaﬂmas› geçerli de¤ildir”
diyebiliyor. Buna karﬂ› iﬂte bugün Say›n Talat, ilk defa olarak
Hristofyas’a cevaben, “Garanti Anlaﬂmas› bizi, sizi aﬂar,” yani “devam
edecektir, askersizleﬂtirme olmaz” kabilinden bir söz söylemiﬂtir. Ama
hemen arkas›ndan “Annan Plan›, baz olarak al›nmal›d›r” demiﬂtir. Bu
yanl›ﬂt›r, inﬂallah zaman içersinde o yan›lg›dan da vazgeçer.
Fakat gönül ﬂunu istiyor sevgili gençler; E¤er “Ç›lg›n Türkleri”
okumad›n›zsa, okuyunuz. Bir devletin nas›l do¤du¤unu orada,
okurken yaﬂay›n›z. Çocuk do¤urmaya benzer; sanc›larla baﬂlar, kanlar
içerisinde do¤um olur, s›k›nt›larla, ahlarla, vahlarla, yaslarla, ﬂehitlerle
Cumhuriyet meydana gelir, devlet do¤ar. Çocuk gibidir ve o devleti
korumak için, onun do¤mas› için bu fedakârl›¤› yapm›ﬂ olanlar, can›n›
verir ama ondan vazgeçmez. Ben dünyada devletinden vazgeçen bir
topluluk görmedim. Düﬂman onlar› y›karak devletlerini ortadan
kald›rabilir. Ama kendili¤inden ve özellikle kendisini istemeyen bir
taraf ile yeni bir “kâ¤›t anlaﬂmas›,” yani kâ¤›t üzerinde kalacak, y›rt›l›p
at›lacak bir anlaﬂma yapmak için devletinden vazgeçmez. Böyle bir
durum tarihin affetmeyece¤i, ﬂehitlerin ba¤›ﬂlamayaca¤› ve millet
kendine geldi¤inde, nas›l oldu da bu yap›ld› diye ah vah edece¤i bir
olayd›r.
Bu genç cumhuriyet 24 yaﬂ›na gelmiﬂtir. Yirmi dört yaﬂ›na gelmiﬂ
devletimizi, yok farz ederek, bizi masaya davet ediyorlar. Yok farz
edeceksiniz. Buna “evet” diyenler varsa ç›kacak, aç›kça millete
söyleyecek. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti yoktur ve biz devlet
istemiyoruz, egemenlik istemiyoruz, Rum’la bütünleﬂmeyi kâ¤›t
üzerinde kabul ediyoruz demelidirler. Bakal›m o zaman millet,
kendilerine ne diyecek? Bakal›m o zaman K›br›s Türk’ü o uyur
zannettikleri, efendim kendi ç›kar›n› düﬂünür zannettikleri K›br›s
Türk’ü ne diyecek? Ama o günlere gelmek istemiyoruz.
Karﬂ›m›zdakinin kim oldu¤unu bilerek, konuﬂmam›z laz›m. O halde
Türkiye Cumhuriyeti de, bir komplo alt›ndad›r. “Ç›lg›n Türkleri”
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okuyunuz, Kur'an-› Kerim’i okuyunuz ve ﬂimdi ortal›¤› al›p, götürmüﬂ
olan türban meselesinde do¤ruyu görünüz.
Ben ﬂöyle bak›yorum, beni affetsinler. Çünkü konuﬂulmaz bir hal
alm›ﬂt›r bu, bir ﬂey söyledi¤imizde muazzam bir sald›r›yla karﬂ› karﬂ›ya
kal›yoruz. Olmazsa olmaz› de¤ildir. Yani Kur'an-› Kerim’de baﬂ›n› ört,
hele hele ﬂu ﬂekilde ört diye bir talimat, bir emir yoktur. Nas›l ki; baz›
genç k›zlar›m›z girerken üniversiteye ç›kar›yor, ç›kt›¤›nda tekrar baﬂ›na
koyuyor. Peki, ne oldu da bu yasakland›? Muhterem bir profesör han›m
televizyonda söyledi, dikkatle dinledim, sonra bakt›m do¤ru. ‹lk
baﬂlad›¤›nda bir ﬂikâyet yoktu dedi Niçin yap›ld›¤›n› anlamaya
çal›ﬂ›yorduk o kadar. Sonra bunlar›n arkalar›na, ‹slamist denilen erkek
arkadaﬂlar› tak›ld›. Ço¤al›nca üniversitelerde, mescit istemeye
baﬂlad›lar. Biraz sonra Cuma namaz› için, Cuma tatili istediler. Daha da
ço¤al›nca; “ﬂeriat, laikli¤e lanet” diye gösteriye baﬂlad›lar. ‹ﬂte o zaman
devlet tedbirini ald›.
ﬁimdi han›mlar baﬂlar›na ne koyacak, ne giyecek diye ça¤daﬂ ülkelerin
hiç birinde Anayasa’da bir ﬂey yoktur, yoktur böyle ﬂey. Yasakm›ﬂ,
türban yasak de¤il, yasak olsa sokakta da gezemeyecekler; yasak de¤il
ama bir müesseseye girme konusunda kurallar var, o kurallara uymak
gerek. ﬁimdi efendim, ben ba¤r›m aç›k, k›sa pantolonlu Büyük Millet
Meclisi’ne girebilir miyim? Hay›r efendim! Benim ﬂahsi hürriyetimdir,
girece¤im. Olacak m› böyle ﬂey? Elden, koldan, paçadan beni al›nca
soka¤a atarlar. Üniversitelerin de kendilerine göre kural› var, bu
üniversiteye gelmek istersen kural budur. Diyorlar ki, “O kadar birikim
oldu ki, zavall› k›zlar›m›z okuyam›yor.”
Niçin birikim oldu? Çünkü kendilerine devaml› surette sak›n
gerilemeyin, serbest b›rakt›raca¤›z, sak›n gerilemeyin serbest kalacak
diye, siyasi aç›dan telkin verdiler, dini bir düﬂünceyi, dini bir inanc›,
insanlar›m›z›n inanc›na sayg›m›z var, siyasete alet ettiler. Baﬂ›ndaki
türban› ç›kararak üniversiteye girebilecek k›z, üniversiteye girmedi,
bunu serbest b›rakacaklar diye onlara inand›, y›¤›lma, birikim bundan
oldu. Derler ki, “Amerika’da, efendim Almanya’da vesaire de bile böyle
yasak yok ve oraya gitmek zorunda kal›yor baz› insanlar›m›z.” Peki,
oralarda bir tehlike var m›? O memlekette, o k›yafeti giyen insanlar, o
memleketin rejimiyle oynayacak, o memleketin rejimini de¤iﬂtirecek
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diye bir tehlike var m›? Yoktur. Onun için Hindistan’dan gelir,
Hindistan k›yafetiyle, ﬂuradan gelir bu k›yafetle, tek tük insanlar onun
içerisinde yaﬂar. Ama onlar› da o k›yafetle bir mevkie, bir makama
almazlar. Çünkü kural› var. Dolay›s›yla yasak yok, kural var ve onlar bu
kurallar› y›kmak için, türban konusunu üniforma haline getirdiler.
Bunu yapmasayd›lar bu mesele problem olmazd›. ﬁimdi ne oluyor?
Ac›yla, televizyonda seyrediyoruz türbanl›larla, türbans›zlar kavgaya
baﬂlad›. D›ﬂ mihraklar›n, “Atatürk ilkeleri bize uymaz” diyenlerin, ›l›ml›
‹slâm diyenlerin acaba bunda parma¤› yok mu? ‹stemi yok mu?
K›ﬂk›rtmas› yok mu? ‹nsan düﬂünmek mecburiyetindedir. Çünkü
geçmiﬂte, sa¤-sol diyerek, gençleri birbirine vurdurdular, k›rd›rtt›lar.
Dolay›s›yla, sevgili kardeﬂlerim; biz Sevr Anlaﬂmas› bir heyula gibi
baﬂ›m›z›n üzerinde duruyor derken, bizi aﬂ›r› korkan, hayal gören
insanlar olarak görürler ama gidiﬂata bakt›¤›m›zda, rahat de¤iliz,
memleket rahat de¤ildir. Söyledi¤im gibi K›br›s meselesini konuﬂmaya
geliriz, türban meselesini konuﬂmak zorunda kal›r›z. Çünkü Türkiye
bizim vatan›m›z, Türkiye olmasa biz yokuz. Türkiye bizim can›m›z ve
Atatürk’ün ilkelerinden ayr›ld›¤› takdirde, Türkiye ne olacak görmek
mümkündür. E¤er tarihi bilirseniz. E¤er tarihte oynanan oyunlar›
bilirseniz. Onun için gençlere sesleniyorum; Kur’an-› Kerim’in
yan›nda, Atatürk’ün Nutuk’unu okuyun, tekrar okuyun. Efendim;
sayg›lar sunar›m.
Sorular varsa buyurunuz efendim.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti
Kurucu Cumhurbaﬂkan›m›z buradayken, kendisinden lütfen
yararlanal›m. Bu f›rsat› çok s›k yakalayam›yoruz, onun için e¤er sorusu
olan varsa buyursun sorsun.
Say›n eski parlamenterlerimiz, ö¤retim üyelerimiz, buyurun Say›n
Söylemez.
UFUK SÖYLEMEZ- Say›n Cumhurbaﬂkan›m, vatan›n›za hoﬂ geldiniz.
RAUF DENKTAﬁ- Teﬂekkür ederim.
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UFUK SÖYLEMEZ- Konuﬂman›z için size takdirlerimi, sayg›lar›m› ve
teﬂekkürlerimi arz ediyorum. Efendim, elbette genç ö¤renciler Baﬂkent
Üniversitesi’nin bu nezih, ça¤daﬂ, Atatürkçü ortam›nda sizi
dinlemekten büyük mutluluk duydular. San›yorum televizyondan da
Baﬂkent TV’den de milyonlarca vatandaﬂ›m›z izliyor.
Benim merak›m ﬂu: Bu kadar aç›k, sarih siz bir devlet adam›s›n›z. Siz
bana göre son dönemlerin, yani Atatürk’ten sonra Türk dünyas›n›n
yetiﬂtirdi¤i Türkiye’nin milli bir kahramans›n›z, biz sizi öyle görüyoruz.
Her zaman öyle kabul ediyoruz. Acaba siyasal iktidar, mevcut iktidar
sizin bu görüﬂlerinden yararlanmak, geliﬂmeler karﬂ›nda örne¤in;
Rumlar›n seçimi sonras›nda görüﬂlerinize baﬂvurmak için, hiç size
baﬂvuruyor mu? Müﬂavere ediyor mu? Görünür veya görünmez bilgi
al›yor mu? Sak›ncas› yoksa bunu söyler misiniz? Teﬂekkür ederim.
RAUF DENKTAﬁ- Teﬂekkür ederim. Onlar sormasa bile ben
duyururum.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Evet, baﬂka sorusu olan?
Buyurun.
ALTINTAﬁ- say›n rektörüm sizi de rahatlatacak bir bilgi aktar›m›nda
bulunmak isterim. Yar›n biz ö¤retim üyeleri dernekleri olarak;
Türkiye’deki ö¤retim üyeleri dernekleri olarak size gönderilen
ferman›n Dan›ﬂtay taraf›ndan iptal edilmesi amaçl› olarak, bir davay›
aç›yoruz ve size de ça¤r›da bulunuyoruz. 1989’da yönetmelikteki inanç
gere¤ince saçlar›n ve boyunun ba¤lanmas› konusundaki düzenlemeyi
o dönemde de yine, Dan›ﬂtay’a taﬂ›m›ﬂ ve o yönetmelik maddesini iptal
ettirmiﬂtik. Size ça¤r›m›z rektörler olarak da bugünkü onurlu dik
duruﬂunuzu, ayn› biçimde sürdürerek size gönderilen ferman›n iptal
edilmesi amaçl› olarak da giriﬂim yapman›zd›r. Çünkü taraflardan bir
tanesi de sizsiniz; Dan›ﬂtay’a götürmenizi size öneriyoruz.
Say›n Cumhurbaﬂkan›m; size çok çok teﬂekkür ederim. Çünkü
gerçekten biz, “K›br›s bizim can›m›z” ya da “Ya Taksim, Ya ölüm”
biçimindeki mitinglerin alan›ndan gelen bir kuﬂaktan geliyoruz. Fakat
Türkiye bugün, sizin çok dikkatle alt›n› çizdi¤iniz bir dönüﬂüme
u¤ram›ﬂ, belki de bir ak›l düﬂkünlü¤üne u¤ram›ﬂ bir süreci yaﬂ›yor.
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Örne¤in; bugün Türkiye, “Ne Mutlu Türküm” diyenin bölücülük
oldu¤unu, baﬂka istemlere yan›t, ça¤r› anlam› taﬂ›d›¤›n› söyleyen bir
kadro taraf›ndan yönetiliyor. Ayn› ﬂey, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nde de “Ne Mutlu Türküm, Ne Mutlu Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’ndenim” demenin, esas›nda bir zaaf oldu¤u biçimde
yorumlayan bir yönetim var. ﬁimdi acaba bu iki gerçek aras›nda
Türkiye hem kendi sorununu yani üniter devlet yap›s›n›, hem de
yavruvatan dedi¤imiz Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ni sonsuzlu¤a
taﬂ›mak için ne yapmas› gerekmektedir?
Arz ederim.
RAUF DENKTAﬁ- Efendim; teﬂekkür ederim. Ben hükümetler
hakk›nda bir ﬂey söylemeyece¤im ama davay› ben milletin davas›
olarak görüyorum. Partiler üstü bir dava olarak görüyorum. Partiler
üstü bir dava olarak da ele al›nmas› için, gereken telkinleri yaz›lar›mla,
söylevlerimle yap›yorum. Partiler bir araya gelmelidir diyorum. ﬁimdi
görüﬂmeler baﬂlamadan önce, hem Türkiye'nin hem de Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti’nin k›rm›z› çizgisi nedir? Bu konuda görüﬂ birli¤ine
varmal›d›rlar ve bunu dünyaya duyurmal›d›rlar. Duyurmasalar bile,
görüﬂmeci hiç olmazsa nereye kadar gidebilece¤ini bilmelidir. Olumlu
bir haber ald›m. ‹nﬂallah do¤rudur.
Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Baﬂkan› Tahsin Ertu¤rulo¤lu, Say›n
Baﬂbakan Erdo¤an ile bir saatlik bir görüﬂme yapt›ktan sonra, K›br›s’a
geldi¤inde yapt›¤› bir aç›klamada; K›br›s konusunda Baﬂbakan
Erdo¤an ile hemfikir oldu¤unu söylemiﬂtir. Çünkü devlet üzerinde
a¤›rl›kl› olarak duruldu¤unu söylemiﬂtir. ﬁimdi devlet deyince bir de
Annan Plan›’ndaki devlet akla gelir. Orada da mahsus bizi kand›rs›nlar
diye eyaleti (state) devlet olarak tercüme ettiler. Hâlbuki “state”
kelimesi eyalet olarak tercüme edilmeliydi, devlet olarak tercüme
edildi ve halk›m›za: “‹ﬂte devlet vard›r ve yücelecektir, Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti devam edecektir.” Yalan› söylenmiﬂti. Dolay›s›yla
telefon ederek sordum, Say›n Tahsin Ertu¤rulo¤lu’na devlet diye
beyanat yapt›n, Türkiye de devlet üzerinde duruyor, egemen devlet
mi? Egemen devlet mi olacak? Dedim. “Evet” dedi. ‹nﬂallah bu
do¤rudur. E¤er do¤ru ise, bizim Say›n Baﬂbakan Erdo¤an’dan ricam›z,
istirham›m›z bunu sadece bir parti liderine de¤il, bütün millete
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söylemesidir. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti kal›c›d›r demesidir. Bu
bizi rahatlatacakt›r, tereddüt içinde yaﬂayan insanlar›m›za “ohh”
dedirtecektir. Bunu çok elzem diye görüyorum.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL-- Müsaade ederseniz Say›n Alt›ntaﬂ’a,
ben bir ekleme yapay›m. Biliyorsunuz, söyledim sabahleyin,
Üniversiteleraras› Kurul topland› ve genelde üniversitelerimizin büyük
ekseriyeti bu toplant›da, bütün kurul üyeleriyle beraberdik, orada
yapt›¤›m konuﬂmada aynen ﬂunu söylemiﬂimdir: “Bizim görevimiz
cumhuriyetin ilkelerine ilelebet sahip ç›kmakt›r ve bu konuda bir nokta
bile geri ad›m atmamakt›r.” Üniversiteleraras› Kurul’un da bugün
yay›nlanan karar›, bunu göstermiﬂtir ve ﬂunu ilave ettim, dedim ki,
“Üniversiteler, ülkelerin gelece¤idir. Bizim görevimiz ülkemizin
gelece¤ine sahip ç›kmada, hiçbir mazeret beyan etmeksizin yolumuza
devam etmektir. Biz bu konuya mecbur de¤il, mahkûmuz. Çünkü bu
ülke yokluklardan kurulmuﬂ, bize emanet edilmiﬂtir.” Bunu burada bir
kere daha tekrarlamak istiyorum.
‹kincisi, Prof. Aytekin Berkman, bu konuda Dan›ﬂtay’a baﬂvurmuﬂtur,
bunu da belirtmek istiyorum. Hep, iﬂte k›rm›z›çizgi diyoruz, bunu da
yine konuﬂmam esnas›nda söyledim: “Nas›l ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin hudutlar›, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaﬂlar›n›n kanlar›yla
çizildi, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin de o hudutlar›, o k›rm›z›
çizgileri çizilmiﬂtir. Buradan hep söylüyorum, biz neyin tart›ﬂmas›n›,
neyin çizgisini hâlâ tart›ﬂ›yoruz; do¤rusu anlam›yorum. Maalesef
bugün Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ni yönetenler taraf›ndan KKTC
uluslararas› düzeyde tart›ﬂ›l›r hale getiriliyor, bunu anlamakta zorluk
çekiyorum. Hudutlar çizilmiﬂtir, yolumuza bu ﬂekilde devam ediyoruz.
Teﬂekkür ederim. Buyurun. Buyurun.
Doç. Dr. CELALETT‹N YAVUZgeldiniz.

Say›n Cumhurbaﬂkan›m; hoﬂ

RAUF DENKTAﬁ- Teﬂekkür ederim.
Doç. Dr. CELALETT‹N YAVUZ- Size teﬂekkür ediyorum. A¤z›n›za
sa¤l›k. Teﬂekkür ettikten sonra bir ﬂey soraca¤›m. Bildi¤iniz gibi; bu
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Annan Plan›’n›n oylanmas›ndan önce, K›br›s’ta özellikle üniversite
gençli¤inin üzerinde a¤›rl›kl› olmak üzere, bir beyin y›kama, Avrupa
Birli¤i yönünde, Rum’un ve Avrupa Birli¤i ülkelerinin, Amerika’n›n bir
propagandas› vard›. Hatta o zamanlar› hat›rlarsak, bu gençler buradaki
kendilerini korumak için bulunan Türk Silahl› Kuvvetleri'ni dahi iﬂgalci
bir güç olarak nitelendirmiﬂlerdir, tamam› de¤il tabii, bir k›sm›. Bunun
arkas›ndan Annan Plan› geldi, %65’le “evet” dendi. Fakat geldi¤imiz
durumda, durum de¤iﬂti. Biraz önce söyledi¤iniz çözüme aynen
kat›l›yorum. Yani, Annan Plan›’n› tan›m›yoruz. Kuzey K›br›s’ta
kurulmuﬂ yeni bir devlet vard›r. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti veya
K›br›s Türk Cumhuriyeti; Türkiye Cumhuriyeti bu devleti tan›yor.
Bunun olabilmesi için K›br›s’taki Türk kamuoyunun da buna inanmas›
ve büyük bir destek vermesi gerektir. Gelinen bugünkü noktada acaba
Annan Plan›’ndan dolay›, aldat›lm›ﬂl›¤›n üzerinden zaman geçtikten
sonra kamuoyu uyan›p, ﬂu anda Annan Plan›’n›n aksine ba¤›ms›z
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti devletinin yaﬂat›lmas› ve tan›nmas›
yönünde bir aﬂama kaydetmiﬂ midir? Durum nedir? Bunu istirham
ediyorum.
RAUF DENKTAﬁ- Teﬂekkür ederim.
Say›n Talat bunu dünyaya duyurmuﬂtur. Yap›lan bir kamuoyu
yoklamas›nda yüzde 60 devletim ve Türkiye'nin garantörlü¤ünün
devam› demiﬂtir. Birçok aldat›lm›ﬂ insan, siz “beyni y›kanm›ﬂ” dediniz,
gençler bana geldiler, benden özür dilediler. Hakl›ym›ﬂs›n›z, biz
anlayamam›ﬂt›k demiﬂlerdir. Bir de kap›lar›n aç›k olmas›, Rum taraf›na
gidip, gelen insanlar “hududu geçince aman memleketime geldim diye
rahat ederim, içimden endiﬂe gider” diyebilmektedir. Onun için yeni
bir yoklama olsa, yeni bir referanduma gidilse, zannedersem bu kez
herkes iyice düﬂünecektir. Efendim; ﬂunu biliniz, bütün muharip
derneklerimiz, yani bu cumhuriyetin var olmas› için, K›br›s Türklerinin
Rum'un esiri olmamas› için, K›br›s’›n Yunanistan’›n olmamas› için,
gençliklerini feda etmiﬂ insanlar›n kurdu¤u dernekler var, onlar›n
etkiledi¤i gençler var. Bütün bunlar geçen gün bendeydiler. Yeniden
canlar›n› feda etmeye haz›rd›rlar. Türkiye’den kopmak istemiyorlar.
Bütün mesele, bütün u¤raﬂ K›br›s Türk’ünü, Türkiye'den kopartmakt›r.
Atina’dan Rumlara gelen direktif, bu K›br›s Türklerini, Türkiye'den
kopar›n›z. Çünkü gücümüzün bu oldu¤unu gördüler. Dayanmam›z
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buna ba¤l›; bunun için büyük propaganda yap›l›yor. ‹çimizde üç-beﬂ
tane kendini bilmez arkadaﬂ var, bu yönde beyanatlar yapmaktad›rlar.
Bunlar›n beyanatlar›, sanki K›br›s Türk’ü demiﬂ gibi megafonlarla
dünyaya duyurulmaktad›r. Ama bunlar sizi aldatmas›n, et ve t›rna¤›z,
öyle olmaya devam edece¤iz ve inﬂallah istedi¤imiz ﬂekilde bir hal
çaresine kavuﬂaca¤›z.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Buyurun.
SALONDAN- Efendim; tekrar hoﬂ geldiniz diyorum. Sizi yüreklerimizle
a¤›rlamaktan çok memnunuz.
RAUF DENKTAﬁ- Teﬂekkür ederim.
SALONDAN- Ben bu meyanda Rusya Devlet Baﬂkan› Putin’in,
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤› ile ilgili Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti ile ilgili
söyledikleri hakk›nda görüﬂlerinizi almak istiyorum.
RAUF DENKTAﬁ- Efendim, Say›n Putin bunu Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti tan›ns›n diye söylemedi. Kosova tan›nmas›n diye söyledi.
Bir kere iyice onun alt›n› çizelim, ama iyili¤i oldu, faydas› oldu.
Papadopulos’un seçimi kaybetmesine yard›mc› oldu. Çünkü Rumlar›n
baﬂkan adaylar› oy kazans›nlar diye birbirlerini korkutmaya baﬂlad›lar.
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin tan›nmas›na gidilecektir,
görüﬂmeye mecburuz. ﬁimdi seçimlerde kazanan adam, yani Hristofyas
diyor ki : “Biz Türk askerini adadan ç›karmak için iki toplumlu bir
federasyonu görüﬂmeye mecburuz.” Herhalde sessizce de kendi
kendine: “Asker ç›kt›ktan sonra biz ne yapaca¤›m›z› biliriz”
demektedir. Evet, onun için birdenbire bunun hakikatten bir korku
haline gelmesi Rum taraf›nda, Papadopulos'u yürüttü, yürüttü ama yine
o üçlü (trionun) içerisinde söz hakk›na sahiptir. En önemlisi burada
bilinmeyen bir ﬂey var. K›br›s’ta ki Rum liderler, Rumlar›n “Milli
Konsey” dedikleri bir Konseyleri vard›r ve bütün partiler ve kilise
bunun içindedir; bu Konsey’de oy birli¤iyle al›nan kararlara ba¤l›d›rlar.
Nedir bu kararlar? Enosis’tir. Baﬂka, uniter devlettir, Türklerin az›nl›k
oldu¤udur, Garanti ve ‹ttifak Antlaﬂmalar›n›n olmayaca¤›d›r, askerin
ç›kaca¤›d›r. Bütün bunlar kendilerini ba¤lar. Benimle yap›lan bütün
görüﬂmelerde, bunlardan vazgeçmedi¤imiz için anlaﬂma olamam›ﬂt›r.
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Onun için, bunlar› bilerek otural›m, bunlardan vazgeçmeyeceksek,
vazgeçmeyece¤imizi söyleyelim ve ona göre görüﬂme masas›na
otural›m diyorum.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Buyurun.
NECDET BASA- Say›n Cumhurbaﬂkan›m; lütfettiniz, tecrübenizin
küçük de olsa, ama önemli bir bölümünü bizlerle paylaﬂt›n›z. Teﬂekkür
ediyorum. Bu f›rsat için, imkân için tabii ki Baﬂkent Üniversitesi’ne de
teﬂekkür ediyorum.
Türkiye'den kopma ba¤lam›nda “etle, t›rnak” sözcü¤ünü kulland›n›z.
Bundan 8 y›l, 9 y›l kadar önce, zat›âlinizin daveti üzerine YÖK Genel
Kurulu, kuruluﬂundan beri ilk kez K›br›s’ta toplanm›ﬂt›. Ben o zaman
YÖK Genel Kurul üyesiydim. O zamanlar tabii ki baﬂta zat›âliniz,
oradaki büyükelçimiz olmak üzere ziyaret etmemiz gereken tüm kiﬂi,
kurum ve kuruluﬂlar› ziyaret etmiﬂtik. Ama bir randevumuzu, K›br›s’ta
bulunan Kuzey K›br›s’ta bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunu
iﬂgalci olarak niteledi¤i gerekçesiyle, iptal etmek zorunda kalm›ﬂt›k,
iptal etmiﬂtik. Bu, bugünkü Cumhurbaﬂkan› Say›n Talat idi. “Taç giyen
baﬂ ak›llan›r” derler. Acaba siz bu ﬂekilde olumlu bakabiliyor musunuz?
O zihniyetle bugün aras›nda herhangi bir de¤iﬂiklik gözlediniz mi?
Lütfen bizimle paylaﬂ›r m›s›n›z?
RAUF DENKTAﬁ- Efendim; büyük bir mesafe kat etmiﬂlerdir.
Geldikleri yuva, AKEL’in komünist yuvas›yd›. Onlarla tam bir iﬂbirli¤i
içerisinde bizim ak dedi¤imize, kara; Türkiye’nin ak dedi¤ine, kara
demek suretiyle bize büyük bir yara ald›r›yorlard›. ﬁimdi geldikleri
konumda bir sevgilinin, bir insan› aldatmas›ndan kaynaklanan hayal
k›r›kl›¤› gibi AKEL’in kendilerine biz “evet” diyece¤iz, siz de “evet”
deyin, diye kand›rmas›ndan do¤an bir öfkeyle iﬂe baﬂlad›lar ve Rum'lar
hakk›nda, Rum'lar›n bar›ﬂ istemedi¤i vesaire hakk›nda, benden daha
güzel beyanatlar yapt›lar. Dedi¤iniz gibi tac› giydikten sonra, oldukça
do¤ruyu görmeye baﬂlad›lar. Ama henüz tam ayar› bulamad›lar diye,
düﬂünüyorum, ‹nﬂallah onu da bulurlar.
F‹KRET GÖKÇE- Say›n Cumhurbaﬂkan›m; bizzat zat›âlinizin de büyük
özverilerle içinde bulundu¤u ve bugün Kuzey K›br›s Türk
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Cumhuriyeti'nin varl›k nedeni olan, o kutsal mücadelenin yani
TMT’nin, Türk Mukavemet Teﬂkilat’n›n kuruluﬂunun 50. y›l›n›
yaﬂ›yoruz. Bugün gerek Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nde, gerekse
Türkiye'de o mücadeleyi sizinle birlikte omzumuza veren, hayatta
bulunan kahramanlar var. Bunlarla birlikte bu ﬂanl›, bu destans›
mücadelenin unutturulmamas› için K›br›s’ta ve Türkiye'de herhangi bir
haz›rl›k var m›? Bunun an›lmas›, tekrar yaﬂat›lmas›, gündeme
getirilmesi için birtak›m çal›ﬂmalar yap›l›yor mu?
Teﬂekkür ederim, sayg›lar sunar›m.
RAUF DENKTAﬁ- Teﬂekkür ederim.
Güzel bir konuya temas ettiniz. Ben buraya gelmeden önce muharip
dernekler, biraz evvel anlatt›¤›m arkadaﬂlar, beni ziyaret ederek 50.y›l
kutlamalar›yla ilgili programlar›n› bana aç›klad›lar. Geniﬂ ölçüde bir
kutlama ve olaylar› gençlere hat›rlatma planlar› vard›r. Buna Madalya
da¤›tmak da dâhildir. Onun için güzel bir haz›rl›k vard›r. Ümit ederim
burada Türk Mukavemet Teﬂkilat›’na hizmet etmiﬂ olan arkadaﬂlar,
kendilerine ve yahut bana biz de var›z diye yazarlar ki bu kutlamalar›n
bir safhas›nda hepimiz bir araya gelmiﬂ olabilelim. Bunu kendileri de
istiyor. Ama buradan alenen söylüyorum, zaman›nda Türk Mukavemet
Teﬂkilat›’nda görev yapm›ﬂ kardeﬂlerimiz çekinmesinler, böyle bir ﬂey
iﬂittik; biz de kutlamalar›n uygun bir zaman›nda bulunmak istiyoruz
diye, haber versinler.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- ﬁuradan bir ö¤rencimiz sormak
istiyor. Buyurun.
SALONDAN B‹R Ö⁄RENC‹- Say›n Cumhurbaﬂkan›m; ben bir soru
sormak istiyorum. Ben, K›br›s konusundan niye direk türbana atlad›¤›m›z› anlamad›m. Niçin? Daha K›br›s konusunda bahsedebilece¤iniz
daha önemli ayr›nt›, detaylar varken, niçin türbana geçtik? Bunu
anlamad›m. Bir de ilave etmek istiyorum. Biz üniversitelerin art›k
özgürlükçü bir yap›ya kavuﬂmas›n› istiyoruz. Türkiye’nin yüzünü
Bat›’ya dönmesini istiyoruz. Ben Atatürk Türkiye'sine yak›ﬂan,
yak›ﬂan›n bu oldu¤una inan›yorum. Bunun için yani bu içe kapanmac›
anlay›ﬂ niçin? Bu ulusalc› tav›r niçin? Niçin bu Sevr korkusu? Hem art›k
niçin bunlar› aﬂm›yoruz?
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RAUF DENKTAﬁ- Çok teﬂekkür ederim, evlad›m. Gördü¤ünüz gibi
konuﬂmam esnas›nda Amerika Birleﬂik Devletleri’nin ve Avrupa
Birli¤i’nin Atatürk ‹lkeleri bizim normlar›m›za uymaz, bundan
vazgeçiniz ve “Il›ml› ‹slam” demektedirler. ‹ﬂte bu nedenle “Il›ml›
‹slam” konular›n› gündeme getirmeye mecbur oldum. Türban
meselesini de bunun bir parças› olarak dile getirdim. Üniversitelerin
özerk olmas›, hür olmas› tabiat›yla budur istenen. Ama e¤er
üniversitelere falan k›l›k, k›yafetliyi sen alacaks›n derlerse, demek ki
üniversite hür de¤ildir, bir bask› alt›ndad›r. Tekrar diyorum bunu
yapman›n lüzumu yoktur ve türban meselesinde din ulular›m›za, din
âlimlerimize bir görev düﬂer. Hakikaten üniversiteye girerken k›z
baﬂ›n› açt›¤›nda, kâfir mi olur? Üniversiteden ç›kt›¤›nda tekrar takt›¤›
takdirde kafir mi olur? Türban takmayanlar kâfir mi? Dinimizin emriyse
hepimizin takmas› laz›m, baﬂka çare yok. Dini konular›, siyasete alet
etmek suretiyle öyle bir kap› aç›l›yor ki, nerede kapanaca¤› belli de¤il.
Dolay›s›yla Atatürk ilkelerine ba¤l› bir insan olarak, biz 1924
do¤umluyuz, yani Lozan Antlaﬂmas› imzaland›ktan bir sene sonra
do¤muﬂ bir insan›m. Atatürk, Atatürk, Atatürk ‹lkesi, Türkiye, Anavatan
diye büyümüﬂ insanlar›z. Onun için belki beyniniz y›kanm›ﬂt›r,
diyeceksiniz ama biz, inand›¤›m›z Türkiye’de han›mlar›n baﬂlar› böyle
hepsi bir model giyinmiﬂ bir k›l›k, k›yafetle görüntülerinin, ça¤daﬂ bir
görüntü olmad›¤›n› düﬂünüyoruz; ama baﬂlar›na ne giyeceklerse
giysinler, serbesttirler de diyoruz. Serbesttirler diyoruz ama rejimi
zorlamamak kayd›yla. Böyle bir tehlike görüyoruz, bunun için
konuﬂuyoruz. ‹nﬂallah yan›l›r›z, bir tehlike yoktur. ‹nﬂallah bu konu
uyum içerisinde tatl›l›kla ve siz gençleri parçalamaks›z›n, bölmeksizin
halledilir, bunun için de dua ediyoruz. (Ak›ﬂlar).
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z; hiç merak
etmeyiniz. ‹slam dini, ak›l dinidir. Say›n Cumhurbaﬂkan›m da söyledi,
ben de buradan hep söyledim. Biz gerçek ‹slam dinini yani Kur'an-›
Kerim’deki ‹slam dinini bilmedi¤imiz için, bugün bu olaylarla karﬂ›
karﬂ›yay›z. Buradan söylemek durumunday›m. “Niye Akl›n›z›
kullanm›yorsunuz?” diyor Yüce Allah, Müminin Suresinin 80’nci ayeti
böyle biter. Enfal Suresinin 22’nci ayetini lütfen gitsin, herkes okusun.
Yüce Allah, “Benim kat›mda en kötü yarat›klar, akl›n› kullanamayan
sa¤›rlar ve dilsizlerdir” diyor. Dolay›s›yla vahyedilen ‹slam dini ile
bugün birtak›m kiﬂilerin gündeme getirdi¤i ‹slam dinini, hiç kimse
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birbirine kar›ﬂt›rmas›n. ‹slam dini ak›l dinidir. Bizim görevimiz de ak›l
dini olan ‹slam dininin gereksinimlerini yerine getirmektir. Ak›l dinine,
gerçek ‹slam dinine inananlar› biz her zaman sayg›yla ve hürmetle
karﬂ›l›yoruz. Çünkü çok ﬂükür, hepimizin Allah’a inanc› var. Yüce
Allah’la bizim aram›zda hiç kimse yoktur. Bu nedenledir ki, Atatürk:
“Benim manevi miras›m ak›l ve bilimdir” dedi.
Onun için de¤erli ö¤rencilerimiz, lütfen okuyunuz. Bir taraftan
tarihimizi, bir taraftan Atatürk’ün Nutuk’unu, bir taraftan da Türkçe’ye
mealen çevrilmiﬂ Kur'an-› Kerim’i okuyunuz; o zaman göreceksiniz ki,
bugün ülkemizin gelece¤ine gölge düﬂürecek bu tip olaylar›, yani bir
nevi türban olaylar›n› da gündeme getirenlerin yapt›klar›n›n gerçek
‹slam diniyle hiçbir ilgisi yoktur.
Buyurun, efendim.
SALONDAN- Ne mutlu bize ki, bugün çok de¤erli bir rektörümüzün
sayesinde, burada bir ulu ç›nar›m›z› dinledik. Türban olay›n› neden
meydana getirdiniz, konu ettiniz? Diye soruldu. K›saca ﬂöyle demek
istiyorum: Bugün tabutlar üzerinde bayraklar görünürken, o ufac›k
türbanla u¤raﬂan, kocaman devlet konuﬂuyor da, bu niye burada
konuﬂulmas›n?
Efendim, de¤erli Cumhurreisimiz, ﬂöyle bir laf ettiler ki hakl›lar: “Bana
sormasalar da ben duyururum” dedi. Duyurulmas› için say›n
rektörümüzden çok rica ediyoruz. Çok acayip günler geçiriyoruz. Belki
daha da geçirece¤iz; böyle günlerde rektörümüz acaba reisicumhurumuzu gene davet edip, bizleri ferahlat›r m›? Rica ediyoruz.
RAUF DENKTAﬁ- Teﬂekkür ederim. Çok sa¤ ol. Teﬂekkür ederim.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Hiç merak etmeyin, Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaﬂkan› istedi¤i an 24 saat bile
burada bizim misafirimizdir ve Baﬂkent Üniversitesi’nin bütün
imkânlar› da Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z›n her zaman emrindedir. Ayr›ca
Kanal B de 24 saat Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z›n mesajlar›n› sadece
bizim ülkemize de¤il, sadece Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ne de¤il,
bütün dünya’ya duyurmaktan da her zaman gurur duymuﬂtur. Buyurun
efendim.
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SALONDAN- Efendim Cumhurbaﬂkan›m›za uzun ömürler diliyorum.
100 yaﬂ›n› geçmesini diliyorum, bu ulu ç›nar›n. ﬁimdi Yunan’›n, H›ristiyanlar›n din adamlar›n› inceledi¤imiz zaman, hatta komünistlerini inceledi¤imiz zaman, ateistlerini inceledi¤imiz zaman, biz buradan ﬂöyle
bir ﬂey görüyoruz: Bunlar›n hepsi de milletten yanad›r. Kendi
milletinden yanad›r ve aç›k anlam›nda milliyetçidirler. Yani o konu da
anlaﬂ›yorlar. Oradaki Türkleri imha konusunda hepsi bir anlaﬂ›yorlar,
dinlisi dinsizi vesaire… Biz buradan böyle görüyoruz. Bu konuda
aç›klama yapar m›s›n›z? Bizimkilerle mukayese eder misiniz?
Bu konular› örtmekle beraber bir de bu türban konusuyla ilgili birkaç
söz söylemek istiyorum. Araplar bu türban konusunu vesaire
Müslüman olmadan önce de çözememiﬂler. ﬁöyle bir çözüm
bulmuﬂlar; bir k›z do¤unca, bunu diri diri kuma gömeceksin, problem
çözülür demiﬂler. Buna epeyce devam etmiﬂler; Müslüman oluncaya
kadar. Müslüman olmuﬂlar yine çözememiﬂler. Bu sefer saça k›la
tak›lm›ﬂlar. Bakm›ﬂlar saç k›ld›r, kaﬂ k›ld›r, kirpik k›ld›r o zaman
demiﬂler ki bunu yar›m yapmayal›m, komple tepeden t›rna¤a
kapatm›ﬂlar. Kapatm›ﬂlar ama yine çözememiﬂler. Eve de hapsetmiﬂler,
yine çözememiﬂler. Niçin? Çünkü genelde vahﬂili¤i yaﬂ›yorlar, erkekler
sald›rgand›r. Ama efendim biz Türkler yan yana ata binmiﬂiz, k›la
tak›l›p kalmam›ﬂ›z. Bunu da bu ﬂekilde söylemiﬂ olay›m.
Sayg›lar sunuyorum efendim.
RAUF DENKTAﬁ- Teﬂekkür ederim, efendim.
Yunanl›lar›n, Osmanl›’dan kurtuluﬂ mücadelelerine bakarsan›z, kilise
öndedir, bayraktard›r ve Türklerin öldürülmesini mukaddes bir icraat
olarak, cennete gitmek için pasaport olarak yaymaktad›rlar. Kilise
hiçbir zaman bundan vazgeçmiﬂ de¤ildir. Makarios ve ondan evvelkiler
ve ondan sonrakiler ayn› yolda devam etmiﬂlerdir. K›br›s’ta da bizim
çektiklerimiz, Rum Ortodoks kilisesinin Baﬂpiskoposunun liderli¤inde
kurulmuﬂ olan EOKA tedhiﬂ örgütünün yapt›¤› vahﬂetlerle doludur.
Onalt› günlük bebekleri, bir, iki, üç, dört, beﬂ yaﬂ›ndaki çocuklar›,
efendim ilkokul çocuklar›n›n tümünü, genç anneleri, nineleri,
dedeleriyle birlikte köy be köy toplu mezarlara gömmek için, iﬂte
kilisenin verdi¤i bir kin, bir h›nç gerekliydi ve maalesef kilise bunu
yapt›. Yani o kadar bir militand›lar ki, Makarios’un Seyﬂel’e
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gönderilmesinin nedeni, “EOKA’c›lar ‹ngiliz’in muhbiridir” diye bir
adam› kilisede dua ederken, öldürdüler. ‹ngilizler, Makarios’a dedi ki;
“bunu olsun takbih et, bu iﬂ kilisende yap›lm›ﬂt›r.” Makarios’un cevab›:
“Enosis için yap›lan her ﬂey mubâht›r, bunu ben suçlayamam” oldu ve
kendisini Seyﬂel Adalar›na sürmüﬂlerdi. Dolay›s›yla kilise hakikaten,
kötü liderlik yapmaktad›r. Herhalde Allah indinde de pek makbul
insanlar de¤illerdir diye düﬂünüyoruz.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Evet, buyurun.
RAUF DENKTAﬁ- Salih Bey var orada.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Siz sorunuzu sorunuz.
SALONDAN (B‹R Ö⁄RENC‹- Say›n Cumhurbaﬂkan›m; öncelikle hoﬂ
geldiniz. Ben çok teﬂekkür ediyorum. Bu de¤erli bilgileri bizimle
paylaﬂt›n›z, bizleri ayd›nlatmak için buralara kadar geldiniz.
Ben K›br›s’a bu sene gittim, gördüm, gezdim çok güzel bir yer. ﬁunu
söylemek istiyorum: Türkiye üzerinde, K›br›s üzerinde oynanan birçok
oyun var. Biz gençler okuyoruz, araﬂt›r›yoruz, günceli takip ediyoruz.
Yani bir ﬂeyler için çabal›yoruz, fakat yetmiyor ki, halen daha bizim
üzerimize oyunlar oynan›yor ve bunlar bir ﬂekilde hal yoluna girmeye
çal›ﬂ›l›yor. Biz gençler olarak daha fazla yapmal›y›z? Siz hayat tecrübesi
olan bir insans›n›z, tecrübelisiniz yani devlet baﬂkanl›¤›na da geldiniz.
Biz gençlerin daha fazla ne yapmam›z gerekiyor? Bunun için bir ﬂey
söyleyebilir misiniz?
RAUF DENKTAﬁ- Teﬂekkür ederim.
Günlük olaylar› bir kere takip etmeniz laz›m. Bu gazete okumak
demektir, haberleri dinlemek demektir. Hep dizileri ve yahut e¤lence
programlar›n› de¤il; yani memlekette olup bitenlerle ilgilenmeniz
laz›m, bu da okumakt›r, gezmektir, görmektir, araﬂt›rmakt›r.
Okumayan bir gençlik var gibi geliyor bana; gençlerimiz az okuyorlar,
kitaplar ikinci s›n›f oldu; art›k computerlerin, bilgisayarlar›n baﬂ›nda
oyun oynama daha da güzel geliyor galiba… Onun için okuyunuz
diyorum. Özellikle tarihinizi biliniz, özellikle “Nutuk”u muhakkak
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okuyunuz, okuyunuz, tarihi romanlar› okuyunuz, bu “Ç›lg›n Türkler”
fevkalade bir ﬂeydir. ﬁimdi bir ikinci kitab›n› yaz›yormuﬂ; Çanakkale
hakk›nda. Eminim ki o da güzel olacak. Bunlar› okuyunuz, okuduktan
sonra bunlarla gurur duyunuz. Çünkü a¤abeyleriniz, dedeleriniz
hakikaten bir yoktan, varoluﬂ yaratm›ﬂlard›r. Onun ad› da Türkiye
Cumhuriyeti'dir. Siz Atatürk’ün indinde onun emanetçilerisiniz.
Atatürk’e karﬂ› borcunuzu biliniz.
Teﬂekkür ederim
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Siz Baﬂkent Üniversitesi’nin
ö¤rencisiniz de¤il mi? Hangi bölümdesiniz? Siz Baﬂkent Üniversitesi’nin
kurallar›n› acaba henüz daha görmediniz mi? Ne diyoruz biz? Hafta 7
gün, gün 24 saat. Say›n Cumhurbaﬂkan›m›n size ö¤ütlerini, hafta 7 gün,
gün 24 saat kullanman›z gerekli.
Buyurun efendim.
SAL‹H ZEK‹ KARACA (Emekli Büyükelçi, Eski K›br›s ‹ﬂleri
Baﬂmüﬂaviri) - Say›n Cumhurbaﬂkan›m, hoﬂ geldiniz. Malumunuz,
kalplerimiz her zaman beraberdir.
RAUF DENKTAﬁ- Çok sa¤ olunuz.
SAL‹H ZEK‹ KARACA (devamla)- Sizi Türkiye'de görmek çok güzel.
Mutlu olduk.
ﬁimdi efendim; ben K›br›s sorunun çözümü için baﬂlayacak yeni bir
süreç muvacehesinde birkaç söz söylemek istiyorum. Konuﬂman›z›n
baﬂ›nda belirtti¤iniz gibi, 1960 Antlaﬂmalar›na varan süreçte ilk önce
Birleﬂmiﬂ Milletler’den bir çözüm aranmas› giriﬂimi oldu. Fakat bunda
bir muvaffakiyet sa¤lanamad› ve sonunda Türkiye ile Yunanistan
aras›nda Fatin Rüﬂtü Zorlu’nun büyük gayretleriyle, uzun sürmemesine
ra¤men, bir bar›ﬂ sa¤land›. ﬁimdi 1963-1964 olaylar›ndan sonra,
zat›alinizin yapt›¤› görüﬂmeler; Allah rahmet etsin Say›n Dr. Küçük’ün
destekledi¤i temaslar sonunda, bir netice al›namad› ve 1974 Bar›ﬂ
Harekat›’yla K›br›s meselesinin bir safhas› noktaland›. Bugün tekrar
Birleﬂmiﬂ Milletler çerçevesinde sonuç almak üzere müzakereler
baﬂlayacak. Ama 1959’da baﬂlayan giriﬂimle elde edilen sonucun,
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zannediyorum, bana göre, elde edilmesi bir hayal. Çünkü Güney
K›br›s, Avrupa Birli¤i’nin bir üyesi oldu. Türkiye'nin muhatab› kim?
Yunanistan ilea Türkiye aras›nda bir bar›ﬂ›n yap›lmas› söz konusu
olmayacakt›r, kesinlikle. O halde, bizim ne yapmam›z laz›m?
Seçene¤imiz ne? Bir sonuç al›namayacak bir giriﬂime neden
baﬂlayal›m? Ve bizim bir devletimiz var: Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti. Bu devletin yaﬂamas› sizin görüﬂünüz; D›ﬂiﬂleri
mensuplar› olarak bizim de paylaﬂt›¤›m›z bir görüﬂümüz. Bu konuda
ne düﬂünüyorsunuz? Tekrar böyle bir sonuç elde edilebilir mi?
Edilmeyece¤ine göre, bir alternatifimiz var, o da Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti'ni ihya etmektir, devam ettirmektir.
RAUF DENKTAﬁ- Çok teﬂekkür ederim, tamamen kat›l›yorum. En
tuhaf› hem Türkiye, hem bizim insanlar›m›z, siyasi yetkililerimiz,
“Birleﬂmiﬂ Milletler kararlar› çerçevesinde görüﬂmeye haz›r›z” diyorlar.
Sizin de bildi¤iniz gibi, K›br›s meselesinin hallini 44 y›ld›r önleyen o
kararlard›r. Hâlâ kendi kendimizi o kararlara ba¤l› addetmemiz, biraz
tuhaf kaçmaktad›r. Hiç olmazsa iki ayr› referandumdan sonra, bundan
sonra iki halk esas› üzerinden karar ç›kmas› laz›md›r dememiz
gerekirdi. Mesela K›br›s’taki Birleﬂmiﬂ Milletler askerinin süresi
bildi¤iniz gibi her 6 ayda bir “K›br›s Cumhuriyeti hükümeti”nin
r›zas›yla uzat›l›r. Bunu de¤iﬂtirmek laz›md›r; bunda ›srar etmek laz›m.
Bunu yapmazsan›z Birleﬂmiﬂ Milletler askerlerini ç›kart›r›z, demek
laz›m. Hâlbuki ayn› minval üzere “K›br›s Cumhuriyeti hükümeti”nin
r›zas› üzerine askerler gelmeye devam ediyor. Dolay›s›yla biz teslim
olmazsak, ben bir ﬂey ç›kaca¤›n› zannetmiyorum. Dolay›s›yla Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti'ni ihya etmek, güçlendirmek laz›md›r. K›br›s
ve KKTC, Türkiye'nin Lozan Antlaﬂmas› dengesinin parças› olmuﬂtur,
ben bunu deldirtmem, ben bunu bozdurmam diyerek, çok kat›
durmas› laz›md›r.
Türkiye'nin Avrupa Birli¤i’ne tam üye olup, olmayaca¤› bir baﬂka
sorundur. Olacak gibi ver ver ile baﬂlarsak, Say›n Jack Strow’un
dedi¤ine gelece¤iz. Avusturyal› karﬂ›t›na ne demiﬂti? “Adayl›k
verilmesine neye itiraz ediyorsun? ‘Ay›n›n’ postunu almak istersen,
b›rak kapana girsin” demiﬂtir kendisine. Ayn› Jack Strow,
Papadopulos’a “askerin ç›kmas›n› istiyorsan, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nin tan›nmamas›n› istiyorsan b›rak bu süreç devam etsin”
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demiﬂtir. Onun için bana Avrupa Birli¤i, Türkiye'den bir ﬂeyler
koparmak için bu süreci kullan›yor gibi geliyor. Belki yan›l›yorum,
bilmiyorum; ama ben ileride tam üyelik görmüyorum. Onun için
olacakm›ﬂ gibi vermek de hata olur.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- ﬁimdi kusura bakmay›n bu kadar çok
fazla kiﬂiye söz veremeyece¤im. Normalde saat 5’te bitirmem laz›m. Siz
buyurun, özellikle ö¤rencilerimiz. Burada bir,iki, üç.
Evet buyurun, siz buyurun beyefendi, evet buyurun.
GÜLTEK‹N SÖYLEMEZO⁄LU- Emekli devlet memuruyum. Bugün
burada Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z›, dinlemek onuruna erdim. Kendilerine teﬂekkür ediyorum ve sayg›lar›m› sunuyorum. Ben 1957 y›l›nda da
rahmetli Faz›l Küçük Beyi dinlemek onuruna ermiﬂtim. Efendim ﬂimdi,
Putin’in bu Kosova’yla ilgili beyan›n› belirttiniz, sunumunuzun baﬂ›nda
da Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik Konseyi’nin, K›br›s’la ilgili bir karar›n›
belirttiniz. Burada Güvenlik Konseyi’nin di¤er üyeleriyle Rusya’n›n
konumu üzerinde de bir çeliﬂki oluﬂuyor. Bunu siyasi arenaya
getirmenin herhalde yararlar› olabilir, birinci hususum bu.
‹kincisi; neden Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti? K›br›s Türk
Cumhuriyeti demiyoruz da, kuruluﬂunu o ﬂekilde yapm›ﬂ bulunuyoruz?
Bir di¤er husus; ben ﬂimdi hayatta olmayan ordu komutan› bir emekli
orgeneralimizin bu konuda konferans›nda dinlemiﬂtim, aynen ﬂunu
söyledi: “E¤er K›br›s’› kaybedersek, Türk yurdunu koruyamay›z.” Yani
savunma aç›s›ndan, böyle bir stratejik önemi oldu¤unu da vurgulam›ﬂ
oldular. Bir di¤er husus; bugünkü oturumumuzda dinle tesettürle ilgili
konulara de¤inildi.
Say›n önceki Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›m›z da aram›zda bulunuyorlar. Ben
1993 y›l›nda Kocatepe Camii konferans salonunda Birinci Kur’an
Sempozyumu’nu izlemek, durumunda olmuﬂtum. Orada tebli¤ sunan
‹lahiyat Profesörlerimizden Beyza Bilgin Han›mefendi aynen ﬂöyle
söyledi: “Kur'an-› Kerim’i Türkçe metninden okuyunuz. Sizin için ne
ifade ediyorsa, o dur. Okurken sorular›n›z olabilir, tespit ediniz, tekrar
o konulara dönünüz, e¤er bize sormak istedi¤iniz bir husus olursa,
iﬂsiz kalmaktan korkmuyoruz.” ﬁimdi ben bu vesileyle ﬂunu da k›saca
ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel
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ilkelerindendir. Halk›m›z›n din bilgisi ve kültürünün art›r›larak, istismar
edilmesinin önlenmesi, temel keyfiyettir. Bu nedenle bugün 80’leri
aﬂk›n üniversitemizde birçok ‹lahiyat Fakültelerimiz de var. Acaba
diyorum, say›n rektörümüz bu konularda da bir sempozyum
düzenlemek imkan›n› lütfederler mi?
Teﬂekkür ve sayg›lar›mla. Teﬂekkür ederim.
RAUF DENKTAﬁ- Çocuk do¤du¤unda ad› öyle konmuﬂtur. ﬁimdi
tart›ﬂmak yanl›ﬂ m›? do¤ru mu? Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti
denmiﬂtir. Tabii K›br›s Türk Cumhuriyeti denilebilirdi. Ama kuzey,
güney ay›r›m› yap›lm›ﬂt›r. ‹nﬂallah ömrü uzun olur. (Alk›ﬂlar).
Prof. Dr. MEHMET HABERAL--- Oradan bir kiﬂi, buradan bir kiﬂi ve
en son soru de¤il, daha bu türban konusuyla ilgili Say›n eski Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkan›m›z burada. Ona söz verece¤im ve Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›zla da kapataca¤›m.
Buyurun, buyurun.
SALONDAN- Say›n Cumhurbaﬂkan›m, ilk önce size hoﬂ geldiniz
diyorum. Benim sorum ﬂu ﬂekilde olacakt›: Annan Plan›’n› kabul
etmemiz üzerine Avrupa devletleri çok de¤iﬂik bir ﬂekilde yorumlad›lar dediniz. Peki, biz Putin’in o sözlerini kendi lehimize yorumlayam›yoruz da, ya da neden biz olarak biz söyleyemiyoruz da bir Rus devlet
baﬂkan› bunu söylüyor? K›br›s’a bu kadar sahip ç›kam›yoruz diye
soracakt›m.
RAUF DENKTAﬁ- Evet, bunun sorusunu biz de soruyoruz. Ama iﬂte
biz sahip ç›kmaya u¤raﬂ›yoruz ve sahip ç›k›ls›n diye de sizleri
bilgilendirmek için Anadolu’yu bu yaﬂta dolaﬂ›yoruz Ben memnunum;
gitti¤im her yerde K›br›s’la ilgili büyük bir kalabal›k var, büyük ilgi var.
Bu beni memnun ediyor, bana güç kat›yor ve bizim aram›z› açmak için
u¤raﬂanlara da bir cevap teﬂkil ediyor. Siz gençler ﬂehit verilen her kar›ﬂ
topra¤a sahip ç›k›n›z. K›br›s onlardan bir tanesidir. K›br›s’ta 1571’den
kalan 70.000 ﬂehit vard›r. Ondan sonra, 1955’ten sonra 70.000 ﬂehite
ilaveler olmuﬂtur. Allah hepsine rahmet eylesin.
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SALONDAN (B‹R Ö⁄RENC‹) - Say›n Cumhurbaﬂkan›m; hoﬂ geldiniz.
Benim sorum ﬂu olacak ki; yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam Londra, Zürih
Antlaﬂmalar›nda Türkiye ve Yunanistan’n›n birlikte dâhil olmad›klar›
bir organizasyona, dahil olmayan bir organizasyona K›br›s da dahil
olamayacakt›, -heyecan›m› maruz görün- K›br›s’ta dahil olamayacakt›,
ancak Avrupa Birli¤i’ne Türkiye dahil olmamas›na ra¤men ﬂu anda
Güney K›br›s, Avrupa Birli¤i’ne dahil edildi. Biz buna karﬂ› ç›kamaz
m›yd›k?
RAUF DENKTAﬁ- K›br›s olarak dâhil edildi. Bütün K›br›s’› temsilen
ald›lar. ‹ﬂte biz bunlara dikkat etmeye, dikkati çekiyoruz. Büyük
kalleﬂlik var. Büyük kalleﬂlik, büyük oyun oynanmaktad›r. Maksatl›
yapm›ﬂlard›r. Yunanl›lar ve Rumlar, Lozan’› delmek için yapm›ﬂlard›r.
Türkiye ve biz itiraz ettik buna, yapamazs›n›z dedik, dinlemediler.
ﬁimdi arﬂivleri aç›l›yor. ‹ngiliz hükümetinin arﬂivlerinde ﬂunu
görüyoruz: ‹ngilizler bizim itiraz›m›z› Hukuk Dairesi’ne gönderdiler.
Hukuk Dairesi dedi ki: “Bunda görüﬂülecek noktalar var. Yani safsata
de¤il, oturun ve görüﬂün” hakl›d›rlar kabilinden cevap verdi. ‹ngiliz
hükümeti tekrar Hukuk Dairesi’ne diyor ki: “Olabilir ama K›br›s’›n üye
olmas› ‹ngiliz’in ç›karlar›na uygundur. Ne yapaca¤›z?” Hukuk Dairesi
konu üzerine der ki: “Ald›¤›n›z bu itirazlar› Makarios’a gönderin,
Makarios size diyecek ki; bunlar geçersizdir; tan›nan hükümet benim,
ben yapt›m ve olmuﬂtur. Onu dosyan›za koyun ve onun üzerine
gere¤ini yap›n diyor. Bu kadar göz göre göre kendi imzalar› olan, bir
antlaﬂmay› ayaklar› alt›na ald›lar. Yoksa ‹ngilizler veto etmiﬂ olsayd›,
Rum üye yap›lamazd› ve bu zorluk ç›kmazd›. Ha ﬂimdi ne diyor Avrupa
Birli¤i, “Yanl›ﬂ yapt›¤›m›z› anlad›k” diyor. Yanl›ﬂ yapt›¤›n› anlad›nsa
beni, senin yanl›ﬂ›na kurban edemezsin. O halde mademki yanl›ﬂ
yapt›¤›n› anl›yorsun ﬂimdi di¤er ortak, Türk ortak ile direk temas
edeceksin onu da ayn› ﬂekilde mütalaa ederek, üye yapmak için ne
gerekirse, o iﬂleme baﬂlayacaks›n diyoruz, baﬂka çaresi yok. Ama
yaparlar m›, yapmazlar m›? Yapmazlarsa Salih Karaca Beyin dedi¤i gibi
devletimizi daha da yüceltmek için Türkiye ile birlikte yola devam
etmemiz laz›m; yani Türkiye ﬂunu söyleyebilir: “K›br›s meselesi ben
tam üye oldu¤umda halledilir, halledilmezse o zaman bakar›z” diyerek,
ﬂu K›br›s meselesini ertelemesi laz›m. Ama Avrupa Birli¤i ne yap›yor?
Diyor ki: “Sen bunu halletmezsen, ben de falan falan fas›llar›
açmayaca¤›m, seninle müzakere etmeyece¤im ve yahut konuﬂursam
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bile kapatmayaca¤›m. ‹ﬂte bunun üzerine ne yap›lamas› laz›md›r?
Bütün bas›n›n Avrupa Birli¤i’ne bu haks›zl›kt›r, bu adaletsizliktir, bu
kalleﬂliktir diye sald›rmas› laz›m. Dünya buna bakar. Bir hükümet,
do¤ruyu mu söylüyor? Arkas›nda milleti var m›? Halk› var m›? Bas›n› var
m›? Buna bakarlar. Bas›nda böyle bir ﬂey yok, böyle bir hareket yok,
bilakis K›br›s verilse bir an evvel mesele bitse çok daha iyi olur gibi,
arada s›rada, bir havalar yarat›l›r.
Teﬂekkür ederim.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Evet, buyurun, buyurun.
SALONDAN- Ben Say›n Cumhurbaﬂkan›m›za ve size ﬂükranlar›m›
sunmak istiyorum. ﬁu yüzden, iki gün önce hat›rlars›n›z Van’daki
foto¤raf karesini, sar›kl› bir beyefendi, adam m› demem gerekiyor
bilmiyorum, boynundaki Kuran’la ç›k›p bir ﬂeyler söylüyor ve kimse
herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Fakat biz ﬂöyle bir milletin,
bizim efendimiz ﬂöyle bir adam ya da af edersiniz, heyecan›ma verin.
Kad›nlar ve erkeklerin bir arada yendi¤i bir yemekte Atatürk’e
soruyorlar, günah de¤il mi? Neden böyle bir ﬂey yap›yorsunuz?
Atatürk’te ﬂu cevab› veriyor: “Siz Türk kad›n›n›n iffetinden mi ﬂüphe
ediyorsunuz? Kendi nefsinizden mi?” Biz böyle bir milletten geliyoruz,
ﬂimdi bulundu¤umuz durumdan, ben utan›yorum.
RAUF DENKTAﬁ- Teﬂekkür ederim, k›z›m utanma. Sen bu do¤rular›
söyleyerek arkadaﬂlar›nla dost geçin; kapal› olsun, aç›k olsun hiç fark
etmez, hepimiz biriz ve bir olaca¤›z, hiç fark etmez. Kardeﬂli¤i yüceltin
ve birbirinize destek olun, Atatürk’ün ülkesinde sizi birbirinize
vurdurmak için çeﬂitli oyunlar oynanmaktad›r, bu oyunlara gelmeyin.
Benim söylemek istedi¤im bu.
ERDAL YURDAKUL- Say›n Cumhurbaﬂkan›m; hoﬂ geldiniz. Ben Erdal
Yurdakul, emrinizde alay komutan› olarak çal›ﬂmaktan büyük gurur
duydu¤umu arz etmek isterim.
RAUF DENKTAﬁ- Allah raz› olsun.
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ERDAL YURDAKUL (devam)- Orada görev yaparken, ﬂunu gördüm
efendim, Rum taraf›nda baﬂ›m›za taﬂ atan ö¤renciler ayn› ﬂeyi söylüyor.
Enosis’i biliyor, d›ﬂiﬂleri bakan› ayn› ﬂeyi söylüyor, komutanlar ayn›
ﬂeyi söylüyor, babalar, anneler ayn› ﬂeyi ö¤retiyor, papazlar kilise de
ayn› ﬂeyi söylüyor. Yunanistan’a gitti¤imde de Yunanistan’da peﬂime
tak›lan koruma polisi Enosis’i biliyordu ve oradaki bir sivil vatandaﬂ:
“Ben beﬂ senedir Yunanistan’da çal›ﬂ›yorum Türk-Yunan sorununu
bilmem ama geçen gün bir Yunanl› bir Frans›z’a mal satarken TürkYunan sorununu anlatt›; Türkleri kötüledi, mal› satt› ondan sonra
gönderdi.” Dedi. Efendim biraz önce gençler biz ne yapal›m dediler.
Büyük bir fikir karmaﬂas› var. Biz hepimiz Türkler olarak bir hedef
saptay›p bu hedefe gitme stratejisini saptay›p, üniversitelerde ne
anlataca¤›z? Ö¤renciler ne bilecek? Bas›n›m›z ne söyleyecek?
Hükümetlerimiz ne konuﬂacak? Sivil toplum örgütleri neyi söyleyecek?
Bu hedefi saptad›ktan sonra, bu stratejiye gidecek yolu saptay›p,
herkese ayn› ﬂeyi ö¤retmemiz laz›m diye düﬂünüyorum.
Bu konuyu bilgilerinize sunuyorum, arz ederim.
RAUF DENKTAﬁ- Teﬂekkür ederim. Albay›m Allah raz› olsun sizden.
Zannedersem bunlar› söyledik. Atatürk ‹lkelerinden ayr›lmayan Laik
Cumhuriyeti güçlendirmek ve herkesin, Say›n Rektörün de dedi¤i gibi:
“Bir çivi çakan, bir iﬂ yapan kiﬂi olmas›n› sa¤lamak.” Bu memlekette
sadece söz, sadece yaz›, sadece nutuk de¤il, sadece ﬂikayet de¤il iﬂ
yapmak, bir ﬂey yapmak, bir eser meydana getirmek. Zannedersem bu
üniversitenin gençleri bahtiyard›rlar. Çünkü rektörleri vizyonu olan ve
mütemadiyen do¤uran, yaratan, mütemadiyen bir ﬂeyler meydana
getiren bir kiﬂili¤e sahiptir. ‹ﬂte ondan ders al›rsak güzel olur. Fakat
sizin iﬂaret etti¤iniz gibi, milli hedef mademki hedef Atatürk ‹lkeleridir;
Atatürk ‹lkelerini gençlerimize daha da benimsetmek için cumhuriyetin
nas›l do¤du¤unu anlatmak için, gerekenin yap›lmas› ﬂartt›r. Ben baz›
üniversitelerde yapt›¤›m›z konuﬂmalar neticesinde atletizmde veya
derslerde birinci gelen çocuklara Atatürk’ün “Nutuk”unun hediye
edilmekte oldu¤unu gördüm ve çok bahtiyar oldum, çok mesut oldum.
Yani bunlar yap›labilir. Bunlara daha da h›z verilebilir diye
düﬂünüyorum.
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Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Evet son söz için lütfen mikrofonu
Say›n Eski Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›m›za verir misin? Bugün ülkemizin
karﬂ› karﬂ›ya getirilmeye çal›ﬂ›ld›¤› sorun bir gerçek mi? Dinimizin
gerekçesi midir? Yoksa benim her zaman söyledi¤im gibi yapay bir
gündem midir?
MEHMET NUR‹ YILMAZ (Diyanet ‹ﬂleri Eski Baﬂkan›)- Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›za, sayg›lar sunuyorum. K›br›s’ta kendilerini hep
ziyaret ederdik, burada da nasip oldu, çok mutluyum.
RAUF DENKTAﬁ- Bol bol Kur'an-› Kerim göndermiﬂtir. Tekrar
teﬂekkür ederim.
MEHMET NUR‹ YILMAZ (Diyanet ‹ﬂleri Eski Baﬂkan›)- Say›n
Rektörümüze de teﬂekkür ediyoruz. Efendim, baﬂörtüsü konusunda
günümüzde baz› kiﬂiler ifratta, baz›lar› tefritte diyebiliriz. ﬁimdi
baﬂörtüsü, bütün dinlerde; H›ristiyanl›kta, Musevilikte, beﬂeri sistemler
diyelim, yani semavi olmayan dinlerde, tüm medeniyetlerde ve
kültürlerde vard›r. ‹slam’dan önce “Cahiliye Dönemi” Araplar da
baﬂlar›n› örtüyorlard›. Nur suresinden biraz sonra bahsedece¤im.
Baﬂörtüsü, ‹slamiyet’ten önce bütün dinlerde, medeniyetlerde
kültürlerde varola gelmiﬂtir. ‹slam dini baﬂörtüsü ile ilgili bir
düzenleme yapm›ﬂt›r. O da ﬂudur; Cahiliye Dönemi Arap kad›nlar›
baﬂlar›n› örtüyorlard›, uçlar›n› arkaya do¤ru sark›t›yorlard›. Kur'an-›
Kerim: “Baﬂ›n›za örttü¤ünüz örtülerle gö¤üslerinizi de örtünüz.” dedi.
Yani gö¤üsler aç›kt›, sadece baﬂ örtülüyordu, gö¤üsler aç›kt›. O
baﬂörtülerinizle gö¤üslerinizi de kapat›n›z düzenlemesi yap›ld›.
Nitekim Nur Suresi ayet 30 ve 31’de ﬂöyle deniliyor: “Söyle mümin
erkeklere gözlerini haramdan sak›ns›nlar, yumsunlar diyor. Yani
ﬂehvetle bakmas›nlar ve iffetlerini korusunlar. Söyle mümin kad›nlara,
onlar da ﬂehvetle bakmas›nlar, haramdan sak›ns›nlar ve iffetlerini
korusunlar. Ziynetlerini göstermesinler. Ziynetten amaç kad›n›n
bedenidir. Kendili¤inden görünenler müstesna, yani erkeklere ek
olarak bir görev daha yüklüyor kad›nlara: Ziynetlerini göstermesinler;
baﬂörtüleriyle aç›k olan gö¤üslerini kapats›nlar. Bundan amaç kad›n›n
cazibeli¤ini, güzelli¤ini teﬂhir etmemesidir ki ayetten bunu anl›yoruz.

39

ﬁimdi ifratta dedik, ifrata gidenler baﬂörtüsünü ‹slam’›n, Müslümanl›¤›n
bir ﬂart› olarak görüyorlar. Bu fevkalade yanl›ﬂt›r. E¤er Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›n ifade buyurdu¤u gibi baﬂörtüsü Müslümanl›¤›n
olmazsa, olmaz ﬂart› kabul edildi¤i takdirde o zaman baﬂ›n›
örtmeyenler dinden ç›km›ﬂ olur, dinsiz olur. Bunu bir defa kabul etmek
mümkün de¤ildir. Kur’an’da yok mu? Elbet biraz önce Nur suresinde
okudu¤umuz gibi, ‹slam bu konuda bir düzenleme getirmiﬂ. Yani
baﬂörtüsü Kuran’›n vaaz etti¤i bir ﬂey de¤il; ‹slam’dan önce de var.
‹fade etti¤im gibi bütün medeniyetlerde var, ama o bir düzenleme
getiriyor; gö¤üslerinizi de bununla kapat›n diyor. ﬁu halde
Müslümanl›¤›n olmazsa, olmaz ﬂart› de¤ildir.
Bir de ﬂunu söyleyelim: Kimi de bunu iffetin, namusun bir niﬂanesi, bir
belirtisi olarak ifade ediyorlar; bu da gerçek d›ﬂ›d›r. Bana göre tefritte
olanlar da baﬂ› örtülü olanlar› hor görmemeli. Benim görevim s›ras›nda
bu ö¤renci k›zlarla çok görüﬂmelerim oldu; devaml› geliyorlard›. Belki
bir k›sm› siyasi bir simge olarak bunu kullan›yordu ama büyük bir
k›sm› inanc›ndan dolay›, inanc›n›n gere¤i örttü¤ünü ifade ediyordu.
A¤l›yorlard›, s›zl›yorlard›. Biz Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu olarak da, bu
bir zorunluluk halidir, siz baﬂ›n›z› aç›p okuyabilirseniz, sizin için
herhangi bir günah olmaz, dedi¤imiz halde kabul etmiyorlard›. Demek
ki, öyle inan›yorlard›. ‹nançlar›n›n gere¤i olarak, bunu örtüyorlard›.
Dikkat buyurursan›z baz›lar› baﬂ›n› aç›yor ama bir k›sm› da okula
peruk takarak giriyor, demek ki saç›n› göstermemek için bunu
yapt›¤›na göre, böyle inan›yor, inanc› bu. Bunlara da tabii Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›n da ifade buyurdu¤u gibi, baﬂ› örtülü olanlara da
sayg› göstermeliyiz, sayg›l› olmal›y›z. Ancak bu bir siyasi istismar arac›
olarak hep kullan›ld›, bugün de öyle kullan›l›yor. 1982’ye kadar
Türkiye’de baﬂörtüsü sorunu yoktu.
‹ﬂte 12 Eylül 1980’den sonra getirilen bir yasak; bu defa birtak›m siyasi
partiler biz bunu çözeriz, oyunuzu bize verin, bizi iktidar edin dediler.
Ya iktidar oldular ya orta¤› oldular. Gerçekten bu sayede çok da oy
toplad›lar. ﬁimdi bunun bir siyasi malzeme olmaktan, ç›kar›lmas› bana
göre do¤ru olur, ama nas›l ç›kar›l›r? ‹ﬂte bunun yolunu toplumun
bulmas› laz›m, yani sosyal mutabakatla bunun çözülmesi laz›m. Bugün
411 el kalkt›, “bu iﬂte sosyal mutabakat var” denilemez. Bütün sivil
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toplum kuruluﬂlar›yla istiﬂare edilemedi, kimsenin fikri sorulmad›.
Meclis’te milletvekillerinin durumu malum; say›n eski bakanlar›m›z,
millet vekillerimiz de burada. Geçenlerde birisi ﬂöyle anlatt›: “Ben çok
günahkâr›m, ne kadar tövbe etsem günâhlar›m› affettiremem.” Dedi.
“Neden?” dedim. “Genel baﬂkan el kald›r dedi, kald›rd›m” dedi, “parti
disiplinine uymak zorundayd›m, vergiler konusunda, baﬂka konularda
çok günah›m var.” Yani zaten bugün demokrasi de yok, milletvekilleri
tayinle geliyor, el kald›rmak zorunda. Toplumun di¤er katmanlar›nda
öyle bir mutabakat, sosyal bir mutabakat sa¤land›¤›n› iddia etmek
do¤ru olmaz.
Tabii üniversitelerin de kendilerine göre kaideleri, kurallar› var. Say›n
rektörümüzün de ifade etti¤i gibi, yani böyle bir durumda kurala
uyuldu¤u takdirde mesele olmaz; biz ö¤rencilere hep bunu söyledik.
Ama kendi tercihleri tabii, kendileri bunu isteyecekler, bizim
telkinlerimizle de olmaz. Gidip okuyabilirsiniz, nitekim bir k›sm› baﬂ›n›
aç›p, ç›kt›ktan sonra tekrar kapat›yor. Ama herkese bunu kabul
ettirmek de mümkün de¤il.
Son olarak da ﬂunu söyleyeyim: Baﬂörtüsü Müslümanl›¤›n bir
niﬂanesidir, Müslümanl›¤›n bir alametidir, Müslümanl›¤›n bir ﬂart›d›r
sözü yerinde de¤ildir. Müslümanl›kta vard›r, Kuran’da vard›r, elbette
baﬂ›n› örtmek isteyen örter, ama bunu getirip bütün ibadetlerin,
önünde imiﬂ gibi göstermek de gerçe¤e uymaz. Ama namaz›n ﬂartlar›
aras›nda vard›r. Namaz›n ﬂartlar›ndand›r. Nedir? Setril avret. ‹ﬂte yani
kad›n›n baﬂ›n› örtmesidir. Ancak onda da mezhepler aras›nda yine
farkl› görüﬂler var. Mesela ‹mam Ebu Hanife’ye göre, “baﬂ›n›n dörtte
biri aç›k olursa namaz› caiz olur” diyor. Mesela imam, di¤er imamlara
göre, mezhep imamlar›na göre ki bunlar Hanefi mezhebinin büyük
imam› Züfer de ayn› görüﬂtedir. O da diyor ki, “baﬂ›n›n yar›s› aç›k
olursa namaza bir zarar› olmaz.” Maliki mezhebinde tamam› da aç›k
olsa, namaz› caizdir, gibi farkl› içtihatlar var. Ama Kuran’da söyledi¤im
gibi, say›n rektörümüz de Kuran’› çok iyi okuyabilen, numaralar›yla
ayet numaralar›yla her zaman dile getiren çok de¤erli bir hocam›zd›r,
onun da ifade buyurdu¤u gibi Nur suresi ayet 31’de baﬂörtülerini,
himar kelimesi baﬂörtüsü anlam›na gelir, yani genel anlam› örtüdür.
Ama baﬂörtüsü olarak bütün müfessirler taraf›ndan da böyle ifade
edilmiﬂtir.
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‹ﬂte Kur’an bir düzenleme getirmiﬂtir, gö¤üslerinizi aç›yorsunuz,
baﬂ›n›z› örtüyorsunuz, bu olmaz. Bu güzelli¤inizi, cazibenizi,
ziynetinizi teﬂhir etmeyin, erkeklerin oda¤›, ilgi oda¤› haline gelmeyin
düﬂüncesiyle böyle bir emir gelmiﬂtir.
Beni dinledi¤iniz için teﬂekkür ediyor, sevgiler, sayg›lar sunuyorum,
efendim.
Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Say›n Cumhurbaﬂkan›m size çok
teﬂekkür ediyorum. Gerçekten bugün burada gerek anavatan›m›zla
ilgili, gerekse Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti ile ilgili birçok konuyu
gündeme getirdiniz. Sizi burada a¤›rlamaktan büyük bir mutluluk ve
gurur duyuyorum ve her zaman da burada sizi a¤›rlamaya devam
edece¤iz. Gerçekten siz konuklar›m›za da teﬂekkür ediyorum. Bundan
sonra Kanal B’nin kokteyl salonunda kokteylimiz var, sizleri orada
bekliyorum.
A¤z›n›za sa¤l›k, aya¤›n›za sa¤l›k.
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