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kurulun millî iradenin neresinde olduğu gayet açık bir şekilde ifade edilmelidir. Zira, son dönem
lerde "Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı" adı altında alınan kararlar tek tek kanunlaştırıl
makta ve topluma yansıtılmaktadır. Ne var ki değerli milletvekilleri, bu kanunların, temel hak ve 
hürriyetlerin bir çoğunu ihlal ettiği de ortadadır. 

Değerli arkadaşlar, kısacası, Türkiye Büyük Millet Meclisi millî iradenin tecelligâhı olarak 
daima milletten gelen sese kulak vermek durumundadır. Yoksa, birtakım odaklardan gelen birtakım 
telkinlere kulak verirse o zaman Millet Meclisi "hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini 
gözardı etmiş olur. 

Kısacası, Türkiye, çoğulcu, katılımcı, farklılıkları tehdit olarak algılamayan bir siyasal ve 
toplumsal düzene geçmek zorundadır. Türk usulü demokrasi anlayışının ömrünü tamamlamış 
olmasıdır. Devleti kutsal addeden anlayışın terk edilmesi gerekmektedir. Kutsal olan devlet değil, 
insandır. 

Değerli arkadaşlar, RTÜK'ün yapmış olduğu çalışmaları izliyoruz. Sayın Başkanın komisyon
da yapmış olduğu konuşmadan da anlaşılıyor ki, son dönemlerde, radyo ve televizyon patronları, 
genellikle müteahhit, banka sahibi, ithalatçı, sigortacı, enerji yatırımcısı, turizmcidir. Böyle olunca 
da, medya, patronunun, devletle ilişkilerinde kullandığı bir silah haline gelmiş; bu silahla, kimi 
zaman iktidarlara övgü, kimi zaman da tehdit ve şantaj yapmışlardır. 

İşte, 1997 yılında "rejimi kurtaralım" manşeti atanların, arkasında bir banka batırarak ceketini 
alıp gittiğini gördüğümüz zaman, nasıl kendi gazete ve televizyonlarını silah olarak kullandıklarını 
daha net görmekteyiz. Onlar, rejimi kurtarmak yerine, kendilerini kurtarma çabası içerisindeydi; 
ama, bu milletin alınteri ve gözyaşından kurulan saltanat çok fazla sürmedi ve bitmek durumunda 
kaldı. 

Değerli arkadaşlar, ekranlardan evlerin içine şiddet ile müstehcenlik püskürtülmekte, birkaç 
yüz kişinin yoz ilişkileri, gece âlemleri, sanki toplumun genelinde yaşanmış gibi her gün saatlerce 
anlatılmaktadır. Özellikle yaz aylarında sahillerde tabakları kıranlar, sırtını yırtanlar!.. Bu insanları 
izleyen gariban, fakir Anadolu insanı, âdeta çılgına dönmektedir. Eğer, onlar da bir dilim ekmeğe 
muhtaç olsa, alınteriyle ekmek kazansa elbette bunu yapmayacaklar. Demek ki, banka soyguncu
larının yakınları ki, bunu yapmakta bir beis görmüyorlar. İşte, RTÜK, mutlaka bu olumsuz görün
tülere dur demelidir değerli arkadaşlar. 

Cumhurbaşkanlığının malî bütçesi geçen yıla göre daha tasarruflu bir şekilde çıkmıştır. Yeni 
Cumhurbaşkanımız, bir hukuk adamı olarak herkesin takdirini toplamış, Türkiyemizin, çağdaş, 
demokratik ve Avrupa normlarına uygun bir hukuk devleti yönünde ilerlemesinde 
Cumhurbaşkanımızın büyük katkısı olacağına inancım vardır. 

Cumhurbaşkanımızın tutarlı ve mütevazı tavırlarıyla Cumhurbaşkanlığı prestij kazanmıştır. 
Meclis Başkanımızın da, aynı şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisine prestij kazandıracak bir
takım atılımlarda bulunması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, geçen yılın yarısı, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle geçti, yani bu olay meşgul 
etti. Yine, o zaman, 5+5 dayatması getirildi ve "çıkmazsa istikrar bozulur" denildi. Bugün daha net 
ortada ki, evet, birilerinin istikrarı bozuldu; ama, ülkeme ve insanıma yeni Cumhurbaşkanıyla bir 
umut ve heyecan geldi. Eski Cumhurbaşkanına, hemen herkes "şu dayatma ve hukuksuzluğun sim
gesi haline gelen Kemal Gürüz'ü YÖK Başkanı olarak atama" dediği halde "ben takdir hakkımı kul
lanıyorum ve atıyorum" dedi. O zaman, milletvekilleri de kendi takdir haklarını kullanınca, ülke 
yeni bir Cumhurbaşkanına kavuşmuş oldu. 
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