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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Değerli Başkanı, 

Sayın Valim, 

Sayın Milletvekillerim, 

TBMM’nin ve İzmir’imizin Değerli Protokol Mensupları ve Bürokratları, 

Kardeş Kuruluşlarımızın, Meslek Odalarımızın Değerli Başkan ve Mensupları, 

ESİAD’ın Değerli Üyeleri, Değerli Arkadaşlarım, 

Medyanın Kıymetli Temsilcileri, 

Kıymetli Konuklar, Hanımefendiler, Beyefendiler, 

 

 

ESİAD’ın 29. Yüksek İstişare Konseyi toplantısına hoş geldiniz. katılımınız için teşekkürlerimi arz 

ediyor ve sizleri şahsım, Yüksek İstişare Konseyi ve ESİAD adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

 

Ulusumuzun tarih boyunca en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin simgesi, milletimizin 

iradesinin yansıdığı parlamentomuzun Sayın Başkanını İzmir’de ağırlamaktan fevkalade mutluyuz 

ve gururluyuz. yoğun programına rağmen bizi kırmayarak toplantımızı onurlandırdıkları için Sayın 

Cemil Çiçek Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum. 

 

 

Sayın Başkanım, 

 

her gelen devlet büyüğümüze söylediğimiz gibi, İzmir çok partili siyasetin ülkemizde 

başladığından bu yana, siyasete hep ağırlığını koymuş bir ilimizdir. 

 

Demokrat Parti bu kentte kurulmuş, 1950-60 arası yöresinden Başbakan çıkartmış, 1960 

darbesinden sonra 1963 yılında Adalet Partisi yine burada kurulmuştur. 

 

1980 darbesinden sonra, siyaset tarihimize  “siyasi ayıplar” olarak geçen, siyasi yasaklar, yine 

İzmir’in büyük oy desteği ile kaldırılmıştır. 

 

İzmir dürüstlüğüyle, açıksözlülüğüyle, ülke menfaatini her türlü menfaatin üstünde tutan bir 

anlayışın temsilcisi olmakla övünür ve bu bir gerçektir. 

 

İzmir’i en iyi anlatanlardan ve anlayanlardan biri de, İzmir Milletvekilimiz, Bakanımız Sayın Binali 

Yıldırım’dır. Sayın Bakan  “İzmir özgüveni yüksek, düşüncesini menfaat ilişkisinde söylemeyen bir 

kenttir” derken, bizi çok iyi tanımlamıştır. 

 

Biz de siyasilerimizin bizi dinlerken bu kıstaslarımızı dikkate almasını arzu ederiz. 

 

 

Sayın Başkanım, Sayın Katılımcılar, 

 

Konumuz Cumhuriyet, dersimiz demokrasi ve Anayasadır. 

 

Ulusumuza en büyük armağanı Cumhuriyet olan Büyük Önder Atatürk’ün Cumhuriyet hedefleri, 

statükoculuktan uzak, günün gelişen koşullarına uyum sağlayan bir dinamizmden geçmektedir. 
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İşte bu düşünce yapısı içinde, biz de özgürlüklerimizi ve demokrasimizi birbirimizi anlamaya 

çalışarak sürekli geliştirmeli ve en üst düzeye taşımalıyız. 

 

Hiç unutmamalıyız ki, Cumhuriyet demek en iyi demokrasi demek değildir. 

 

İngiltere bir krallıktır, ama demokrasiyi ve özgürlükleri alabildiğine uygulayan bir ülkedir. 

İngiltere’nin yazılı bir anayasasının bulunmaması, bize bu boşluğun çağdaş değerlerin tüm toplum 

tarafından paylaşılması ve hayata geçirilmesine engel olmadığını göstermesi açısından ilginçtir. 

 

Buna mukabil, Saddam’ın Irak’ı ve Kaddafi’nin Libya’sı da birer Cumhuriyettiler; ama orada 

demokrasinin yanından bile geçmek mümkün değildi. 

 

Dolayısıyla, bizim en büyük başarımız, Cumhuriyetimizi en demokratik, en özgürlükçü şekilde 

yönetmek ve kökleştirmek olmalıdır. 

 

 

Sayın Başkanım, 

 

Ülkemizde demokrasinin olmazsa olmazı erkler arasında uyum istiyoruz. 

 

Yasama, yürütme ve yargı uyum içinde çalışmalıdır. 

 

Her üç erk de bilmelidir ki, hepsi millet için vardır.  

 

Biz milletin hizmetinde olan bir devlet istiyoruz. Milleti tebaa olarak gören devlet, hepimizin 

arzuladığı türden demokratik, özgürlükçü bir cumhuriyet olamaz. 

 

Yargıcı, savcısı, polisi, memuru ile devlet organlarında görev yapanlar “millete haddini bildirmek” 

için değil, “adaleti, güveni sağlamak” için var olduklarının bilincinde olmalıdırlar. 

 

Vatandaşın, “siz” diye hitap ettiği makamlardan beklentimiz, aynı üslubun o yetkili mercilerce de 

vatandaşa uygulanmasıdır. 

 

Geçmişin ceberrut devlet anlayışından ve vatandaşa tepeden bakan bir devlet memuru 

zihniyetinden, aynen iş dünyasının uyguladığı müşteri memnuniyeti ve müşteri odaklılık 

kavramına benzer şekilde, vatandaş memnuniyetine dayalı ve vatandaş odaklı, bireye değer veren 

bir yönetim anlayışına hızla geçmek zorundayız. 

 

Suçu yargı tarafından onanmamış,  hiç bir vatandaşın suçlu kabul edilemeyeceği çok açık biçimde 

ifade edilmeli ve henüz şüpheli sıfatını taşıyanları kamuoyuna “suçlu” gibi tanıtanların üzerine 

gidilmelidir.  

 

Zira, sözünü ettiğimiz “birey için devlet” ilkesinin bir gereği, karşısındaki devlet dahi olsa, bireyi 

bu ve benzeri haksızlıklardan korumaktır. 

 

Bu hayati prensip, yargının uzaması ve tutukluluk hallerinin infaza dönüşmesi gibi toplum 

vicdanını inciten nedenlerle, günümüzde ne yazık ki uygulamadan uzak bir görüntü vermektedir. 
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Delillerin karartılması, toplatılamaması ya da tanıkların dinlenememesi, yurtdışına kaçma olasılığı 

gibi devletin ve yargının kolayca çözebileceği bazı endişeler gerekçe gösterilerek yıllardır 

tutuklulukları devam edenler vardır.  

 

Dolayısıyla yeni anayasada “yargı” birinci önceliğimiz olmalıdır.  Artık devletine güvenen bir 

vatandaş, vatandaşına güvenen bir devlet görmek istiyoruz. 

 

Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın söylediği gibi, “yapılacak reformlara, geçmişle hesaplaşmak adına 

gölge düşürülmemelidir”. 

 

 

Sayın Başkanım, 

 

Uzlaşma, sevgi ve tolerans varsa, bir masanın etrafında ön koşulsuz oturulabiliyorsa, yol 

yarılanmış demektir. 

 

Sizin bu konudaki çabalarınıza destek veriyor ve takdir ediyoruz. Bu özveriniz karşılığında, kavga 

edenler konusundaki isyanınıza da hak veriyoruz. 

 

Anayasa hazırlıklarının gündeme geldiği günden bu yana, değişik toplum kesimlerinin sürece dahil 

edilmesi, görüş ve önerilerinin alınması konusundaki hassasiyetiniz ve bu konuda yaptığınız 

çalışmalar herkesin malumudur. İzmir’de ve yurdun çeşitli bölgelerinde katılımcılık anlayışı ile 

yaptığınız geniş kapsamlı anayasa toplantıları yeni anayasamızın toplumun tüm kesimleri 

tarafından sahiplenilmesi, halkın özlemlerinin, beklentilerinin anayasa taslağına yansıtılması 

açısından son derece önemli ve değerlidir. Ülkemizi bir daha yeni anayasalar yapmak zorunda 

kalmadan önümüzdeki yüzyıla taşıyacak, Türkiye’ye, milletimize yakışır bir anayasamızın olması 

hepimizin özlemidir.  

 

Bununla birlikte, her ne kadar ön koşulsuz desek de, anayasamızın temel prensipleri olan 

demokrasi, laiklik, bölünmez bütünlük, sosyal bir hukuk devleti olmak, tek dil, tek bayrak tek 

millet olmak kırmızı çizgilerimiz olmalıdır. 

 

Bugüne kadar, dışarıdan geleni içine alarak, ötekileştirmeden bir arada yaşamak sanatında çok 

üstün vasıfları olan İzmir ve Ege insanları olarak hep ülkemizin bölünmez bütünlüğünden yana 

olduk. 

 

Bölgecilik yapmadan, kazancımızın, katma değerimizin çok fazlasının ülkemizin az gelişmiş 

bölgelerine gitmesine ses çıkarmadık. Yapılan her şeyin doğusu batısı, kuzeyi, güneyi ile bizim 

insanımız için olduğu bilinci ile hareket ettik. 

 

Biz bölünmez bütünlüğe böylesine bakarken, içimizde hep bir ümit ve hoşgörü varken, hep 

ayrılıkçılık isteyen, bu gaye ile terörle kardeş kanı döken, hatta bu anlayışı parlamentoda bile 

savunmayı sürdürenlerle, giderek düşünce ve fikir özgürlüğü sınırlarını zorlayanlarla nasıl olacak 

da anayasada uzlaşma sağlanacaktır, doğrusu endişe ile takip ediyoruz.  

 

Çünkü biz anayasaların bir toplumsal sözleşme niteliği taşıması gerektiğine inanıyor, her maddede 

herkesin onayının bulunmasına büyük önem veriyoruz.  
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Sayın Başkanım, Sayın Katılımcılar 

 

Aslında Cumhuriyet azınlık haklarının korunduğu bir demokrasi sistemidir. Çoğunluk zaten 

haklarını koruyacak güce sahiptir. Azınlık derken aklımıza hemen etnik gruplar gelmesin. 

Siyaseten ve toplumsal yaşam içinde farklı görünen gruplar da azınlıklar olarak düşünülmelidir. 

 

Ülkemizin adalet, güvenlik, eğitim gibi konularında sistemi kökten değiştirecek uygulamalar 

yapılacaksa, bunun, siyasetiyle, ilgili sivil kurumlarıyla aynı misyon ve anlayışla gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle, sivil toplum kuruluşlarından, iş dünyasından, değişik toplum 

kesimlerinden farklı fikirler, görüşler ortaya çıktığında, iktidarıyla muhalefeti ile ülkemizin 

siyasetine yön verenlere düşen, bunları hoşgörü ile karşılamak, dinlemek, saygı göstermek, değer 

vermek ve gerisini parlamentonun tartışılmaz iradesine bırakmaktır. 

 

Aksine bir uygulama, derin yaralar açacak ve eğitim reformu, sağlık reformu ve benzeri konularda 

olduğu gibi, hepimizin bir konsensusta birleşmesi gereken anayasa çalışmaları da bundan olumsuz 

etkilenecektir. 

 

En basit örneğiyle, kanun Meclisten geçmiş olmasına rağmen, şu anda Milli Eğitim ilk ve orta 

eğitimi için, yeterli bir konsensus ve mutabakat oluşmadığını tespit ediyoruz. 

 

On sene önce yapılan değişiklik, bugün de her kesimin içine sinmeden değişiyorsa, kanun bir on 

sene sonra yeniden değişir mi endişesi taşıyoruz. Yeterince tartışılmadan aceleyle yapılan reform 

niteliğindeki değişikliklerin sayısız örneklerinden tecrübelerin bize gösterdiği gibi, kısa sürede 

yetersiz ve beklentileri karşılamaktan uzak kaldığını hep birlikte yaşadık. 

 

Halbuki böylesine köklü değişiklikler, en az üç dört nesil devam edecek nitelikte olmalı, hazırlık 

süreci de buna uygun şekilde uzun tutulmalıdır. 

 

 

Sayın Meclis Başkanım, 

 

“Yumruk sıkarak anayasa yapamayız, el sıkarak anayasa yapabiliriz” sözlerinize yürekten 

katılıyoruz. 

 

Vatandaşa, millete sözü verilen anayasa, parlamentonun borcudur.  

 

Ama bu borcu ödeyecek milletvekillerimizin, kürsüde hiç de böylesine önemli bir konuya yakışır 

yaklaşımda olmadıklarını görüyoruz. 

 

Bu koşullarda, Mayıstan itibaren yazımına geçmeyi planladığınız anayasa yapım süreci için 

endişelerimizi paylaşmak istiyoruz. 

 

Siz büyük bir gayret içinde ortak aklın peşinde adım, adım Anadolu’yu dolaşırken, millet 

iradesinin yansıması gereken kürsüde küfür kıyamet kavga ediliyor.  

 

Zaten global piyasalarda devam eden krizler nedeniyle, ülkelerin demokratik çıkarları ekonomik 

çıkarlara feda edilmektedir. 
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Biz bunun tersini başarmalı, ekonomik ve demokratik çıtamızı birlikte yükseltmeliyiz. 

 

Bunun için her kesimin “ben” değil, “biz” diyen bir anlayışla, en yukarıdan, sokaktaki vatandaşa 

kadar uzlaşması gereken bir zaman dilimindeyiz. 

 

Anayasa matematiksel çoğunluğun değil, vicdani çoğunluğun mutabakatıyla çıkmalıdır. 

 

Her dönem kendi içinde değerlendirilmelidir. Unutmayalım ki, 1982 anayasası yüzde 92’lik bir 

oyla kabul edilmiştir. 

 

Beklentimiz odur ki, konjoktürel savrulmalara aldırmaksızın, evrensel demokratik değerlere 

yaslanmış bir toplumsal sözleşme, bu memleket insanlarının hakkıdır. İdeali tanımlayan evrensel 

değerlerle pragmatik kaygıların birbirine karıştırılmadığı bir zihin açıklığı içinde olmalıyız. 

 

Biz Egeli, İzmirli işadamları, bu ülkenin demokrasi inşaatına taş koyan herkesin destekçisiyiz. 

Ülkemizi gelişmiş demokrasiler seviyesine yükseltecek her çalışmada kum taşımaya, harç karmaya 

hazırız. Yeter ki, Cumhuriyet ve demokrasi ile yönetilmesinden gurur duyduğumuz, bulunduğu 

coğrafyada bu yönüyle örnek olan ülkemizin millet iradesinin yansıdığı parlamentoda bizi temsil 

eden vekillerimiz de aynı anlayışta olsun. 

 

Bu vesile ile derneğimizin kendi içinden oluşturduğu, uzun süre çalışan bir komisyon ile yeni 

anayasa çalışmalarına katkı mahiyetinde bir çalışması olduğunu ve size yönetim  

Kurulumuz tarafından takdim edileceğini belirtmek isterim. 

 

Sayın başkanım,  

 

Bu düşünceler içerisinde, katılımınız ve katkılarınız için müteşekkiriz. Sağ olun, var olun. 

 

Tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 
 


