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YBllarBn siyasetçisi, önceki TBMM başkanlarBndan
Hüsamettin Cindoruk, AKP Hükümeti’nin rejimi de-
ğiştirmeyi amaçladBğBnB söylüyor. AKP’nin reformdan
her zaman İslami reformu anladBğBna işaret eden Cin-
doruk, “İktidarların icraat başarısı, onların demok-
ratik başarısı anlamına gelmiyor” diyor. Başbakan
Erdoğan’Bn kendi hayat tarzBnB devlet hayatBnda yaşa-
ma geçirmeyi hedeflediğini savunan Cindoruk, bir de
önemli şu görüşlerinin altBnB çiziyor: “Dünyada tek
bir din çağdaşlaşmayı, teknolojik gelişmeyi sağla-
maya yetmedi. Öyle olsaydı İslam bilginleri çoktan
cep telefonunu icat etmiş olurlardı.”
- Ankara’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

muhalefetle hükümet arasında çok ciddi krizlere yol
açtı. Sizce AKP Hükümeti’nin Cumhuriyet’le alıp ve-
remediği ne olabilir?

H.C.- Bu çok tarihi bir süreç. Cumhuriyet’le alBp ve-
remedikleri özellikle 31 Mart’tan bu yana gelen bir
akBmBn sonucu. 31 Mart’ta ortaya çBkan insanlar ne
söylemişlerse bugün iktidar partisi de aynB şeyleri söy-
lüyor. Çünkü onlar için reform İslami reform demek.
İslami reform dediğinizde de din devletine yakBn bir
devlet kurulmasB projesi ortaya çBkByor. Çağdaş düzeni
ihmal etmeden ama buna mukabil İslami temellere da-
yalB bir devlet. Atatürk’ün 1924’le 1937 arasBnda ta-
mamladBğB laik devleti değiştirmek istiyorlar.
- İyi de bu rejim değişikliği isteği olmuyor mu?
H.C.- Tabii ki rejim değişikliği isteği. OsmanlB Dev-

leti’nin şeyhülislamlB, halifeli yönetimini bile beğenme-
yenler bugün de laik Cumhuriyeti beğenmiyorlar. Kav-
ga çok derin, tarihi bir kavgadBr. Bu kavganBn tarafla-
rBndan biri de bugünkü AKP’dir. İnanBn, kendileri dahi
belki bunun farkBnda değiller. Ama iç duygularB bu.
- Nasıl farkında olmazlar? Her şeyi bilerek yaptık-

ları apaçık ortada değil mi?
H.C.- Ben lider kadrosunu kastetmiyorum. Tabanda-

ki hatta gruptaki arkadaşlarBmBz bunun tam farkBnda ol-
mayabilir.
- Ama lider kadrosu farkında mı?
H.C.- SayBn Başbakan her konuşmasBnda bunu vur-

guluyor. Necip Fazıl Kısakürek’ten yaptBğB alBntBlarBn
temelinde de bu var. Necip FazBl 31 Mart’Bn devamBnBn
en büyük fikir akBmBdBr. Onun “ideologya” dediği as-
lBnda şeriat düzenine benzer bir rejimi getirmektir. Ne-
cip FazBl YassBada’da “Rönesansla İslamiyeti buluş-
turmak istiyorum” dedi. Başbakan da buna benzer bir
şey söylüyor. “Biz kimsenin özel hayatına karışmı-
yoruz. Ama bizim hayatımızın devlet hayatında ya-
şama geçmesini istiyoruz” diyor. BaşkanlBk sistemini
talep etmesinin nedeni de bu. Vereceği kararlarBn bir
ferman, fetva niteliğinde olmasBnB sağlamayB hedefli-
yor. Kendi devrimlerini tamamlamak için böyle bir şe-
ye ihtiyacB var. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün
parlamenter demokrasiyle bir sBkBntBsB yok. AKP’liler
başarBlB bir on yBl geçirdiklerini, istikrar yaşattBklarBnB
söylüyorlar.

Başbakan bilmediğini bilmiyor
- Madem istikrar var, o zaman bu başarıyla istikrar

yaşatan rejimi neden değiştirmek istiyorlar?
H.C.- Ben siyasette şunu yaşadBm ve gördüm: İkti-

darlarBn icraat başarBsB onlarBn demokratik başarBsB an-
lamBna gelmiyor. İcraat başarBsB geçmiş dönemlerde
benim de mensubu olduğum siyasal partiler tarafBndan
gerçekleştirildi. Hem Menderes hem Demirel’in icraat
başarBsB yüksektir.

Ama ne var ki bu, ülkenin birliğini, halkBn beraberli-
ğini sağlamaya yetmedi. İnsanlar bir süre sonra boşluk
hissetmeye başlByorlar. Biraz da değişim istekleri orta-
ya çBkByor. Üstelik büyük siyasi reformlar yapmak iste-
yenler şunu bilmeliler: Dünya değişiyor; demokrasiye
hBzla gidiyor, teknolojide büyük ilerlemeler kaydediyor
ve bunlarBn etkileri hBzla Türkiye’ye geliyor. Bu, bence
İslamda reform yapmak isteyenlerin başarBsBzlBğBnBn te-
mel kaynaklarBnB oluşturuyor. Bugünkü Milli Eğitim
BakanB’nBn 1988’de tercüme ettiği bir kitap var. O ki-
tap İslamBn her şeye yeterli olacağBnB savunuyordu.
Ama aradan geçen 24 yBlda İslam âleminden hiçbir
teknolojik yenilik çBkmadB. Bir İslam bilgini cep telefo-
nunu icat etmiş olsaydB belki bugüne kadar söyledikle-
rinin bir temel dayanağB olabilirdi. Dünyada tek bir din
teknolojiyi, gelişmeyi, çağdaşlBğB sağlamaya yeterli de-
ğil. O nedenle zaman zaman dinler arasB uzlaşmalar
aranByor. Zaman zaman da laiklik öne çBkByor.
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Atatürk’le savaşan
sonunda hezimete uğrar

- Yani sonun başlangıcı mı di-
yorsunuz?
H.C.- Kesinlikle. Bu gerçeği de

hazmetmelerini tavsiye ediyorum.
Ben, pek çok defa iktidardan dü-
şüp geri dönen bir siyasetin tem-
silcisiyim. İnmesini bilmek gere-
kiyor. İnmesini bildiğiniz ve in-
menizi önleyecek önlemleri alma-
dBğBnBz zaman iktidardan inmeniz
şereftir. NasBlsa bir gün tekrar çB-
karsBnBz.
Ama herkes şunu bilsin ki

Cumhuriyete aykBrB fikirlerin ikti-
darda kalmasB geçici bir süreçtir.
Geçen günkü hadise onu gösterdi.
HalkBn büyük çoğunluğu Cumhu-
riyete sahiptir. Böyle bir halk var
oldukça birtakBm seçmenlerin za-

man zaman verdikleri kararlarBn
değeri azalBr. Bence bugün en bü-
yük değer Cumhuriyettir. Ata-
türk’e karşB olmanBn da geçerli
bir yanB yok. Çünkü Atatürk bu-
gün siyasi bir kimlik ve kişilik de-
ğil. Atatürk bir siyasi partinin ge-
nel başkanB da değil. O bir simge;
tarihsel bir olgu. Milli Mücade-
le’yi kazanan, İstiklal SavaşB’nBn
galibi komutan, ardBndan da Cum-
huriyeti kuran kişilik. Bu adamBn
kBymetini bilmek lazBm. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu olmak
dBşBnda o dönemlerde fikirleriyle
dünyaya da önderlik yapmBş. Siz
ise yaptBklarBnBzla ölmüş olan
Atatürk’ü her gün biraz daha can-
landBrByorsunuz.

- Öğrenci velilerinden duyuyoruz. Birtakım
okullardan Atatürk portreleri kaldırılmaya
başlandı. Bu nasıl bir Atatürk düşmanlığı ve
fobisidir?
H.C.- Kemalizm, Atatürkçülük, Atatürkçü

düşünce gibi deyimler var. Öte yandan üçüncü
CumhurbaşkanlBğB yapmBş, o dönemin başba-
kanB ve iktisat bakanB Celal Bayar Atatürk me-
todolojisi diyor. Bayar’Bn ‘Atatürk Metodolo-
jisi’ kitabBnB alBp okumalarBnB tavsiye ediyo-
rum.
Atatürk’ü yok sayBp resimlerini indirmek

geçmişte de denendi ama tutmadB. BakBn, Ata-
türk’ün metodolojisinde felsefe, mantBk var. O
mantBkla Atatürk sadece Cumhuriyetin kurulu-
şunda, laikliğin tesisinde önderlik yapmadB,
dünyaya da örnek teşkil etti. Türkiye’yi Orta-
doğu’da ya da Orta Asya’da örnek yapmak isti-
yorsanBz o metodolojinin getirdiği unsurlardan

yararlanacaksBnBz. Yoksa Ortadoğu projesiyle,
eşbaşkanlBkla bu iş sökmez.
Siyasi hayatBm boyunca izledim; hep Atatürk

kazandB. Yine kazanacak. İsimlerini saymakla
bitiremeyeceğim kadar Atatürk karşBtB bu Cum-
huriyet döneminde yaşadB, siyasete girdi, sa-
vaştB. Ama hepsi kaybetti. Hatta çoğunun adla-
rB unutuldu gitti. Bu iktidarBn başarBsB da geçici-
dir. Seçmen kitleleri kum saatine benzer. Kum
saati saatleri yavaş yavaş değiştirir. Bu aynB za-
manda doğanBn ve TanrBsal gücün ortaya koy-
duğu bir hadisedir.
- Aslında bugün Atatürk farklı siyasi dü-

şüncelerin de çimentosu olmadı mı?
H.C.- Evet. ArtBk Atatürk’te, laik Cumhuri-

yette birleşiyoruz. Bu büyük bir güç. Bizim
fikri gücümüz, geçmişteki başarBlarBmBz, teme-
limiz var. Bu arkadaşlarBmBzBn bile, farkBnda
olmasalar dahi, temeli Cumhuriyet’tir.

- Bugün çağımızda önde olan temel öğe nedir?
H.C.- ÇağBmBzda laiklik öne çBkmaktadBr. Demok-

ratik ülkelerde ve çağdaş demokrasilerde laisizm bir-
leştirici unsurdur.
- İngiliz Guardian gazetesinin, Ankara, İstanbul

ve İzmir’deki görkemli Cumhuriyet Bayramı kutla-
maları için “Laikler başkaldırdı” ifadesini kullan-
masını nasıl karşıladınız?
H.C.- Bir kere Başbakan, Cumhuriyet tarihini bil-

miyor. Cumhuriyet BayramB yürüyüşleri aslBnda çok
anlamlB, kendisinin de farkBna varmasB gereken bir
hadise. Ankara’da yürüyüşün başladBğB bina sadece
Birinci Meclis’in değil, aynB zamanda İttihat ve Te-
rakki’nin Ankara’daki merkezidir. Başbakan onu da
bilmiyor. Yani OsmanlB’nBn İttihat ve Terakki’sinin
binasByla onu aşan büyük adamBn mezarB arasBndaki
yürüyüş. O tam bir OsmanlB-Türk sentezi. Bence bu
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi yürüyüşü. Ankara bu
yürüyüşü hak ediyor. Oradan oraya yürüyüş bence
büyük bir halk hareketiydi. Ben çok duygulandBm. O
yürüyüşü yapanlar da belki bunun farkBnda değiller.
- Siz bir hukukçu olarak, 29 Ekim kutlamaları

için insanların böylesine coşkulu örgütlenmesinin
yasaklanmak istenmesini hangi demokrasi ve hu-
kuk devleti gerçekliğiyle bağdaştırıyorsunuz?
H.C.- Bu her şeyden önce Anadolu halk hareketine,

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne karşB yapBlmBş bir ey-
lemdir. İnsanlar 90 yBl sonra tarihi canlandBrmak isti-
yor. Bu halk hareketi, 90 yBl sonra Cumhuriyetin ku-
ruluş düşüncesinin yaşadBğBnB gösteriyor. Bunun al-
kBşlanmasB lazBmdB. Ben Başbakan’Bn yerinde olsam
bu harekete katBlBrdBm. O zaman da büyük sempati
toplardBm. Tarihi hatBrlamak, yaşamak, toplumlarBn
güvenini arttBrdBğB gibi devrimlerin birliğini savunur.
O gün Başbakan bir fBrsat kaçBrdB. Başbakan’Bn ora-
daki halka ihtiyacB var. Terörle mücadele ederken
yalnBz kalmBştBr. Orada ellerinde bayraklarla yürüyen
insanlar vatanseverdir; devletlerini, Türkiye Cumhu-
riyeti ve milletini temsil ettiler, tarihi köprüyü kurdu-
lar. Terörle mücadelede Cumhuriyetin, halkBn birliği-
ne, Cumhuriyeti bölmek isteyenlere karşB güçlü bir
devlete ihtiyaç var.
- Cumhurbaşkanı Gül’ün, kutlama krizinin ar-

dından “Keşke böyle olmasaydı da halkla birlikte

kutlansaydı” demesine karşılık Başbakan Erdo-
ğan’ın “İki başlılık olmaz” sözlerini nasıl karşıladı-
nız?
H.C.- İki değil, çok başlBlBk da olabilir. Eğer başlB-

lBk diye telakki ediyorsa İstanbul’da dört yerde, bütün
illerde gösteriler, kutlamalar oldu. Halk demek ki
Cumhuriyet fikrine saygB gösteriyor ve Cumhuriyet
fikrine karşBtlBğa tepkisini ortaya koyuyor. 31 Mart’ta
YBldBrBm OrdularB’nBn hallettiği düşünce bugün ikti-
dara gelmiştir. Halk da giderek bunun farkBna varB-
yor. Tünel açmakla, köprü yapmakla, gökdelen dik-
mekle hiçbir siyasi iktidar Cumhuriyete karşBtlBğBnda
başarB kazanamaz. Bugün ortada bir ekonomik istik-
rar varsa o Cumhuriyetin istikrarBdBr. Benim temen-
nim Başbakan’Bn ve partisindeki siyasetçilerin hBzla
Cumhuriyete yapBşmalarBdBr. OnlarB Cumhuriyet, de-
mokrasi koruyacaktBr. Çünkü Cumhuriyetin tekamül
felsefesi içinde demokrasiye geçiş çok önemli bir so-
nuçtur. O demokrasi sayesinde bu parti aykBrB fikirle-
rine, Cumhuriyet karşBtlBğBna rağmen iktidar olabil-
miştir. Ama artBk bu değişecektir. Çünkü artBk halk
giderek neyin ne olduğunun farkBna varByor.

Yılların siyasetçisi Cindoruk AKP Hükümeti’ne zehir zemberek eleştiriler yöneltti

HÜSAMETTİN
CİNDORUK
İzmir, 1933 doğumlu. Yük-
seköğrenimini A.Ü. Hukuk
Fakültesi’nde yaptı. 1955’te
avukatlığa başladı. Siyasete
1952’de DP’de başladı.
1953-54 arası DP’nin Genç-
lik Kolları Genel Başkanlı-
ğı’nı yürüttü. 27 Mayıs 1960
darbesinden sonra Yassıa-
da’da sanıkların avukatlığını
üstlendi. Yüksek Adalet Di-
vanı’na hakaret suçundan
tutuklanıp Balmumcu Sıkı-
yönetim Cezaevi’nde iki bu-
çuk ay hapis yattı. 1983’te
Büyük Türkiye Partisi’nin
kuruluşunu organize ettiği
gerekçesiyle Demirel ve ar-
kadaşlarıyla birlikte Çanak-
kale Zincirbozan Garnizo-
nu’nda dört ay tutuklu kaldı.
14 Mayıs 1985’teki büyük
kongrede DYP Genel Baş-
kanlığı’na seçildi. Genel
Başkanlığı siyasi yasağı biten
Süleyman Demirel’e devret-
tikten sonra, 1991-1995 ta-
rihleri arasında TBMMBaş-
kanı olarak görev yaptı.
1993 Nisanı’nda Turgut
Özal’ın ölümü üzerine bir
ay süreyle Cumhurbaşkanlı-
ğı’nı vekâleten üstlendi.
2009’daki DP kongresinde
genel başkanlığa seçildi.
Ocak 2011’deki DP kongre-
sinde adaylığını koymadı.
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Başbakan’ınCumhuriyet’le sorunuvar
“Biz kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. Ama bizim hayatımızın devlet hayatında
yaşama geçmesini istiyoruz” diyor. Başkanlık sistemini talep etmesinin nedeni de bu.

SAYFA CUMHURİYET 4 KASIM 2012 PAZAR

10 PAZAR KONUĞU

Sonun başlangıcını
hazmetmelerini tavsiye ederim

leyla.tavsanoglu@cumhuriyet.com.tr


