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TÜRKİYE’DE SİYASAL LİDERLİK VE KİTLE İLETİŞİMİ: 
BİR ÖRNEK İNCELEME, SÜLEYMAN DEMİREL

 KOMŞUOĞLU, Ayşegül
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Dünyanın birçok demokratik ülkesinde olduğu gibi Türk siyasal yaşamı da 
uzun yıllar siyasette etkinliğini sürdürmüş liderlerle biçimlendi. Bu liderler 
kitlelerin kanaatlerini etkileyip, siyasal ve sosyal davranışlarını biçimlendirdiler. 
Bu bildirinin konusunun merkezinde yer alan Süleyman Demirel söz konusu 
liderlerden biridir. Muhafazakâr oyları modernleşme yönünde harekete geçirmeyi 
başaran Demirel’in, siyasal liderliği toplumsal koşullar tarafından belirlenmiş 
ve yönlendirilmiştir. Fakat Demirel siyasal yaşamda bir kez lider olarak ortaya 
çıktıktan sonra bu toplumsal koşullardan etkilenmeyi sürdürmekle birlikte, 
kendisi de bu koşulları değiştiren bir faktör olmuştur. Bu bildiri siyasal liderlik 
çalışmalarıyla teorik bir arka plan oluşturduktan sonra Demirel’in siyasal 
söylemini ele alarak kitlelerle kurduğu iletişimi ele almayı amaçlamaktadır.
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ABSTRACT

In Turkish politics, as in many democratic countries, there has been leaders 
whom for long years their political life has been shaped by their longevity. These 
leaders influenced the opinions of the masses and shaped the political and social 
behavior. This paper focuses on the success of Suleyman Demirel to direct the 
conservative voters towards modernization. Following his entry to the political 
scene, Demirel not alone been effected by the society influences, but has been an 
influence to society in his long political life. Demirel’s political discourse and his 
success in communicating with the masses follows a theoretical setup.

Key Words: Leadership, mass communication, Süleyman Demirel.

GİRİŞ

Süleyman Demirel Türk siyasal yaşamında uzun yıllar belirleyici ve 
yönlendirici olmuş liderlerden biridir. Demokrat Parti’nin (DP) iktidar yıllarında 
genç bir bürokrat olarak başlayan siyasal deneyimi cumhuriyet’in en yüksek 
siyasal konumu olarak nitelendirilebilecek olan cumhurbaşkanlığı ile sonuçlanmış 
ve günümüzde de siyasal olaylara verdiği tepkilerle siyasetten kopmadığı gösterir 
biçimde devam etmiştir.
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Demirel’in ilk olarak kadrosunda yer aldığı daha sonra ise liderliğini yürüttüğü 
siyasal hareket Türk siyasal yaşamında merkezle çevre arasındaki iletişimsizlikte 
çevrenin sözcüsü olma iddiasındaki bir oluşumdur. Tek parti iktidarının ardından 
gücü ele geçiren DP’nin devamı olma iddiasındaki Adalet Partisi, halkla iletişimini 
halkın temsilcisi olma iddiasına dayandırmış bir partidir. Adalet Partisi’nin Genel 
Başkanı Demirel bu iddialı söylemin uzun yıllar boyunca seslendirmiş ve kişisel 
siyasal söyleminin temel ekseni hâline getirmiştir.

Bu çalışma Demirel’in, cumhurbaşkanlığı öncesinde, siyasal partiler düzeyinde 
siyaset yaptığı dönemdeki siyasal söylemini incelemek amacını taşımaktadır.1 
Çalışmanın genel hedefi ise Türkiye siyasetinde liderlerin söylemlerinde halkın 
temsilcisi oldukları iddialarını dile getirmelerinin lider söyleminde etkili bir 
iletişim noktası olduğunu Demirel örneği üzerinden örneklendirmektir. Bugün 
Türkiye siyasetinde özellikle muhafazakâr kitlelerin desteğini arayan merkez 
sağ ve sağ siyasetçilerin başarılı olmasının, daha önceki deneyimleri destekler 
biçimde, halkla özdeşleşebilmelerine dayanması lider iletişiminin bir başlık olarak 
dikkate alınması getirmektedir.

Demirel konuşmalarında halkın temsilcisi olma iddiasını iki temel noktaya 
dayandırmıştır. Bunların ilki halk ve elit ayrımının altını çizmek diğeri ise halkın 
iradesine duyulan saygıyı vurgulamaktır. Demirel’in söyleminde halka kurduğu 
iletişimi inşa ettiği bu iki noktayı değerlendirmeden önce bu çalışmanın sınırları 
içinde siyasal liderlik tanımlaması yapılacak ve sınırlı bir çerçevede siyasal lider-
kitle iletişimi ile ifade edilen ilişki biçimi anlatılacaktır.

Siyasal Lider 

Tarih boyunca birey; kimin yönettiğini veya yönetmesi gerektiğini; siyasal 
otoritenin temellerinin bir toplumda neler olduğunu veya olması gerektiğini; bazı 
bireylerin toplumun kurallarının ve siyasetinin belirlenmesindeki istisnai etkiyi 
nasıl ve niçin ele geçirdiği, uyguladığını ve diğerlerinin bunu yapamadığını; 
sormuş ve tartışmıştır (Edinger, 1976: 3). Bu tartışmalar felsefeden sosyolojiye 
kadar siyaset bilimi çalışmalarına kaynak oluşturan birçok farklı disiplinin konusu 
olmuştur. 

Farklı siyasal liderlik tanımlamalarının ortak noktası siyasal liderliğin siyasal 
süreçte etkin bir liderlik biçimi olduğudur. (Stodgill, 1974; Paige, 1977; Blondel, 
1987; Edinger, 1972, 1975, 1976; Kellerman, 1986) Siyasal liderlik, liderlik ile 
siyaset arasında ilişki kurulabilen her noktada vardır. Siyasal liderlik yalnızca 
liderleriyle izleyicileri arasındaki ilişkiyi değil; farklı liderler arası ilişkiler, farklı 
liderlerin izleyicileri arasındaki ilişki, bir siyasal liderle diğerinin izleyicileri 
1Bu bildiri, Siyasal Liderlik ve Süleyman Demirel Örneği (İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2003) başlıklı doktora tez çalışmasının farklı bölümlerinde kullanılan kaynakların 
bildirinin iddiası çerçevesinde yeni bir kurguda bir araya getirilmesiyle yazılmıştır. 
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arasındaki ilişki, lider olması mümkün bireyler, siyasal yaşamın dışında kalmış 
siyasal liderler gibi siyasal yaşamla ilgili birçok farklı noktayı içerebilir. 
(Edinger, 1972: 217) Bu durumda siyasal liderlik çalışmalar yalnızca siyasal 
liderle izleyicilerini değil, örneğin iki parti liderinin birbirleriyle ilişkilerini, bir 
cemaat liderinin izleyicilerini bir siyasi partiye yönlendirmesini, eski bir siyasi 
liderin siyasal sürece müdahale çabalarını ve daha birçok örneklendirilebilecek 
ilişkiyi değerlendirmek zorundadır. Liderlerin izleyicileriyle olan ilişkisi liderlik 
davranışının en belirleyici açılımlarından biridir. Bu çalışmanın örneği olan 
Süleyman Demirel’in liderlik davranışında da liderlik özelliği gösterdiği birçok 
alanın yanı sıra kendisini izleyen bireylerle kurduğu ilişki, uzun yıllar siyasal 
yaşamını sürdürebilmesi dikkate alındığında, başarılı olarak nitelendirilebilir.

Farklı liderlik tanımlarınin ayrıldıkları başlıca nokta ise liderliğin kamusal bir 
pozisyona bağlı olarak veya olmadan değerlendirilmesidir. Bu çalışmada siyasal 
lider, siyasal sistemi etkileme özelliğine sahip olması şartıyla, kamusal olarak bir 
pozisyona sahip olmasa da siyasal lider olarak nitelendirilecektir. 

Siyasal liderlik tanımları yardımıyla ulaştığımız tanım ise siyasal liderliğin 
siyasal sistemde etkin olabilecek biçimde, izleyicileri tarafından lider olarak 
görülen, onlar üzerinde yönlendirici etkiye sahip ve siyasal liderlik davranışı 
gösterdiği siyasal ağın sembolü olarak nitelendirilebilen; gücü ele geçirmeyi, 
sürdürmeyi ve korumayı hedefleyen davranış biçimi olduğudur.

Siyasal Lider ve Kitle İletişimi

Bir lider kendi takipçilerini hedefe motive edebilmeli, onlara hedefleri 
uğruna mücadele edebilmeleri için esin kaynağı olabilmeli, grubun bütünlüğünü 
koruyabilmeli, belirli bir otoriteyi sağlayabilmelidir. Bunun yanında kendisine 
duyulan bağlılığı yaptırım sonucu değil, duygusal bağ biçiminde kurabilmeli, 
topluluğun inançlarını temsil edebilmeli, onları bütünün içinde haklarını 
koruduğuna inandırabilmelidir. Bu özellikler siyasal liderin izleyicileriyle iletişim 
kurabilmesinin vurgulanması açısından önemlidir. Stodgill: “Liderlik bir grubun 
iki veya daha fazla üyesi arasında çoğunlukla durumun ve üyelerin anlayış ve 
beklentilerinin yapılandırılması veya yeniden yapılandırılmasını da içeren bir 
etkileşimdir.” biçiminde bir genel tanımlama yapmaktadır (Bass, 1990: 19-20) 
Görüldüğü gibi, bu tanım karşılıklı etkileşimi vurgular. Liderin grubuyla kurduğu 
iletişim karşılıklı olma açısından önemlidir ve bu iletişim karar alma, güdüleme, 
sembol olma gibi birçok etki sağlar.

Liderin kişisel özellikleri kısıtlı anlamda grubu, daha geniş bir kapsamda ise 
kitlelerle kurduğu ilişki açısından önemlidir. Kişisel özellikler arasında bazıları 
özellikle önplanda yer alır. Örneğin liderin hitabet yeteneği, kitlelerle kurduğu 
iletişim açısından değerlendirilmelidir. Hitabeti güçlü bir lider kitlelere mesaj 
verirken çok daha etkili olabilir. Bir siyasi parti başkanı kalabalıklar karşısında 
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etkili bir konuşma yapabiliyorsa çok daha başarılı bir seçim kampanyası 
geçirebilir. Kitle iletişimi açısından önem taşıyan diğer bir kişisel özellikse liderin 
bireyler arası ilişkileri düzenleme yeteneğinin derecesidir. Kişiler arasında denge 
kurabilen bir lider grubu içindeki ilişkileri ve dengeleri koruyabilir ve bu hem 
liderin grubuyla olan iletişiminde hem de grubun kendi iç iletişiminde önem taşır.

Özellikle yerel liderler izleyicileriyle yüzyüze iletişim yoluyla çok daha güçlü 
bağlar kurabildiklerine inanmaktadır. Türkiye örneğinde Demirel yerel siyasetin 
çok ötesinde yer almasına rağmen ülkenin bireysel ilişkileri destekleyen klientelist 
yapısı nedeniyle yüzyüze iletişime önem veren bir portre ortaya koymuştur. Yine 
Demirel açısından, diğer birçok liderin de önemsediği gibi, kişisel iletişim kitle 
iletişiminde bir temel olarak önemlidir. Siyasal yaşamının her döneminde, daha 
sonra ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi, ulusal düzeyde lider olmasına rağmen 
çok büyük sayılarda izleyicisiyle görüşmüş, mektuplaşmış, haberleşmiştir. Bir 
örnek olarak iktidar olduğunda, başbakanlığın yoğunluğundan ve bunun işleri 
aksatmasından şikâyetçi olanlara;

 “...vatandaşlar beni görmek ve tanımak istiyor… Görmek ve elimi sıkmak için 
buralara kadar geliyor. Çoğu bir el sıkıp, izinin üzerinde geri dönüyor. Bu hareket 
devam edecektir ve vatandaşlar Başbakan’ı tanıyacaktır. Tanıdıktan sonra da sevip 
bağlanacaktır. Bence en önemli iş bu tanışmadır.” demekteydi (Turgut; 1993: 115-
116). Kendisini izleyenlerle kurduğu bu iletişim biçiminin tercih edilmesinde, 
Demirel’in liderliğinin ilk döneminde televizyon gibi iletişim araçlarının henüz 
yaygın olarak kullanılmamasının da etkisi büyüktür. Diğer bir etken ise, özellikle 
iletişim kurmaya çalıştığı taşranın niteliğidir. Demirel’e destek veren taşra 
kendinden gördüğü lideri ile özellikle makam sahibi olduğu dönemlerde, iletişim 
kurmaktan “gurur” duymaktadır.

Bugün liderle kitlesi arasındaki ilişkiye etki eden birçok yeni faktör vardır. 
Özellikle iletişim alanında gelişen teknolojinin, liderlerin izleyicileriyle arasındaki 
ilişkiyi artırdığı dikkate alındığında, liderin bilgi alanlarının giderek genişlemesi 
gerektiği de düşünülebilir. 

Siyasal Lider Olarak Süleyman Demirel ve Halkla İletişimi

Demirel’in ilk olarak içinde bulunduğu daha sonraya liderliğini yürüttüğü 
siyasal hareket, çalışmamızın başından beri vurguladığımız gibi, siyasal 
yaşamda merkez ile çevre arasındaki iletişimsizlikte çevrenin sözcüsü olma 
iddiasında olmuştur. Demirel’in siyasal söyleminin de dayanak noktası budur.2 
2“Söylem kelimesi Türkçede gündelik kullanımda ve yazılı metinlerde birçok anlamda 
kullanılmaktadır. Kocaman bir makalesinde söylemin Türkçe kullanımda, “sözbilim, etkili söz 
söyleme sanatı”, “anlatım biçimi, felsefe, görüş açısı, öğreti”, “ideoloji, öğreti, kavramsal, dizge”, 
“sözlü yazılı anlatım türü, iletişim değerleri birim”, “bireydil, anlatım biçimi, biçem”, “dil bakış 
açısı”, “sav, görüş” gibi birçok anlamda kullanıldığını dikkat çekmektedir (Kocaman: 2003; 5). Bu 
çalışmada söylem kelimesi Demirel’in yalnızca konuşmalarını, yazılarını değil bir bütün olarak 
siyaset anlayışını yansıtan dil, anlamında kullanılmaktadır.
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Demirel konuşmalarında altmışlardan günümüzde değin farklı dönemlerde farklı 
ağırlıklarla da olsa “sessiz milyonların” sözcüsü olduğunu tekrarlamaktadır.3 
Demirel (8 Haziran 2002: 9) siyasal liderliği boyunca “kitleleri sürüklediğinin” 
bilincinde bir siyasetçidir ve bunu “halkı seveni, halk sever”; “demir çarık, 
demir asa” sözleriyle açıklamaktadır. Demirel’e (8 Haziran 2002: 9) göre kendisi 
kitlelerle konuşurken bir üslup geliştirmiştir ve bu üslup “daha çok nutuk verir gibi 
değil de konuşur gibi bir diyalog”dur. Demirel, liderliğinin ilk günlerini anlatırken 
halkın sorunlarını iyi bildiğini, meydanlarda bu sorunları mahalli düzeye kadar 
inerek aktardığını, bu nedenle meydanlarda çok iyi karşılandığını ve “siyasetin 
lisan” değiştirmesini gündeme getirdiğini belirtir. Aynı şekilde İsmet Paşa’nın “bu 
Demirel’in lisanına dikkat edin. Bu başka bir lisan konuşuyor.” dediğini anlatır 
(Birand-Dündar-Çaplı, 2000: 136.) Demirel söyleminde “sessiz milyonları” halkla 
özdeşleştirmekte ve ilk olarak “halk” ile “elit” ayrımının sınırlarını çizmektedir. 
Bu ayrım kendisinin konumunu belirleme ve halkla özdeşleşme çabasının ilk 
vurgusudur. Bu çalışmada ilk olarak Demirel’in konuşmalarında halkın temsilcisi 
olma iddiasını temellendirdiği noktalardan biri olan “halk ve elit” ayrımı farklı 
dönemlerden örneklerle aktarılacaktır.

1. Demirel’in Siyasal Söyleminde “Halk” ve “Elit” Ayrımı: “Biz” ve 
“Diğerleri”

Demirel “halk” ile “elit” kavramlarını ne bağlamda kullandığını: “…Elit mi 
halk mı meselesini ortaya koyarken zihnimde olan elit kökenden ziyade ülkenin 
okumuş, diplomalı kişileriyle okumamış kütleleriydi. Aslında bakarsanız bizim 
elitimiz de halkın içinden geliyor, o da halkın bir parçası” biçiminde belirtmektedir 
(“Demirel-Murat Belge Röportajı, Yeni Gündem, 16-31 Ağustos 1985). Fakat 
bu kullanım daha sonra konuşmalarda, halkla uzun yıllar onu yöneten tek parti 
iktidarının yönetici elitleri ve benzer düşünce yapısına sahip olanlar anlamında 
yer almıştır. Çok partili hayata geçişle birlikte değişen yönetim ise daha farklı bir 
bağlamda algılanmakta ve “halkın temsilcisi” olma göreviyle ilişkilendirilmektedir.

Bu ayrımın ilk önemli kullanımı, halkın taleplerinin önemsenmemesi 
ekseninde değerlendirilmelidir. Demirel halkın taleplerinin elitler tarafından hoş 
görülmediğini söylemektedir. 

“Fakat bir yerden sonra halkın cahilliğini eğer arzuları, istekleri, temayülleri 
rahatsız edici hâle gelmişse ki, zaman zaman şöyle rahatsız hâle gelir. Eğer halk 
hür iradesini ortaya koyarak bir idare ortaya çıkartamamışsa devlet rahattır. Çünkü 
devletin kapısını çalıp, birtakım taleplerde, birtakım arzularda veya birtakım 
şikâyetlerde bulunan olmaz. Bizim devlet bu rahatlıktan halk iradesine döndüğü 
vakit halkın devlet üzerine koyduğu baskıdan rahatsız olmuştur… Daha çok biz 
3Demirel’in halkla kurmaya çalıştığı bu özdeşlikle ilgili iddiaları Demirel ile bağlantılı çalışmalarda 
da yer almaktadır. Bir örnek için Feride Acar (1991)’ın Doğru Yol Partisi üzerine çalışmasına 
bakılabilir.
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kendi halkımızın içinden geldik, döndük, kendi halkımız cahil, bunlar ne bilsin 
gibi bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Onun yargılarına, onun kararlarına veya 
onun arzularına uymakta sıkıntı çektik. Hâlbuki kişi ister okusun ister okumasın 
–esasen halkın okumamış olması da kendi kusuru değil, okutursanız okuyor 
adam– önemli olan aklıselim ve hissi selimdir. Kişi kendisine ait olan meseleleri, 
ister okumuş olsun ister okumamış olsun herkesten daha iyi muhakeme eder.” 
(“Demirel-Murat Belge Röportajı, Yeni Gündem, 16-31 Ağustos 1985) sözleriyle 
Demirel elitlerin halkın cahilliğine vurgu yaptıklarını ve bu eğitim eksikliğini 
taleplerin dinlenmemesi, karşılanmaması için bir gerekçe olarak kullanıldığının 
altını çizmektedir.4

Demirel’e göre halkın verdiği kararlar, kararları verenlerin niteliğine göre 
değerlendirilmemelidir. 

“Bir aksiyon, bir postüla, bir hadise olarak çoğunluk doğruyu yapar derken, 
bu çoğunluğun okumuş veya okumamış olmasına bakmazsızın bu kararı 
veremezseniz, demokrasi olmaz… Hareket noktası çoğunluk serbestse, ister 
okumuş olsun ister okumamış olsun doğruyu yapar diyorsanız o zaman bu rejimi 
yaşatabilirsiniz”sözleri bu düşünceyi demokrasiyle nasıl ilişkilendirdiğine bir 
örnektir. 

Demirel 25 senedir anlatmaya çalıştığının; “Bu bizim halkımız. Gelin onun 
arzu ve temayüllerine göre memleketi götürelim. Gelin ona memleket meselelerini 
anlatalım, aydınlatalım. Ben cahil halkla demokrasi olmaz veya 1000 dolar 
seviyesindeki memlekette demokrasi olmaza hiçbir zaman inanmam… Bana 
göre bir ülkeyi idare etme hakkı o memleketin vatandaşlarına aittir.” (Demirel-
Murat Belge röportajı, Yeni Gündem, 16-31 Ağustos 1985) olduğunu halka halkın 
arzularının önemli olduğunu söylediği bu kelimelerle özetlemeye çalışmaktadır.

Demirel’in bu eksendeki vurguları özellikle eğitim seviyesi düşük bir 
toplumda halkın kendi konumuyla ilgili endişelerini en azından duygusal anlamda 
gidermesi açısından önemlidir. Demirel’in bu nedenle, özellikle 27 Mayıs 
sonrasına rastlayan liderliğinin ilk günlerinde, Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’in 
ilk yıllarındaki söylemini hatırlatan bir biçimde, halka kendi değeriyle ilgili moral 
verici cümleler kullandığı görülmektedir.

 “…Türk Milletinin çalışma gücü, zekâsı, yaratma kabiliyeti, feragat ve 
fedakarlığı ile iş birliği yaparak eserler yaratacak…” (Demirel, 1967a: 25); 
“Büyük milletimiz zeki, istidatlı, mücadele ve başarma gücü çok yüksek olan bir 
millettir.” (Demirel, 1967a: 25); “Türk milleti gibi dünyanın en zeki ve istidatlı 
4Demirel’in bu iddiasıyla ilgili verdiği örnek Yassıada Mahkemelerinden bir sahnedir. Demirel Bolu 
Milletvekili Kadir Kocaeli’nin ayağa kalkıp “Eğer bizi mahkûm ederseniz millî iradeyi mahkûm 
ederseniz.” sözünü söylemesini ve hâkimin ona tahsilini sorması ve aldığı ilkokul cevabını “belli” 
kelimesiyle karşılamasını anlatmaktadır. Demirel milletvekilinin sözlerini de okumaktan önemli 
şeyler olduğuna örnek göstermektedir.
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bir milletini, gericilik ve cahillik töhmeti altında ezmek isteyenler hiçbir zaman 
haklı görülemezler” (Demirel, 1967b; 35); “Türk Köylüsünde fazilet vardır. 
İman vardır, inanç vardır, vatanseverlik vardır, nizam vardır, sağlam bir aile 
mevhumu vardır, kendi kendisini iadare vardır, merhamet vardır, insaf  vardıra, 
misafirperverlik vardır, komşusuna yardım duygusu vardır, kanunlara, hukuka 
hakka, devlete saygı vardır… Türk köylüsü iyinin, güzelin, yenini aşığıdır. 
Kadirşinastır, takdirkârdır.” (Demirel, 1967c: 59-60); “Büyük Türkiye yolunda 
milletimizin dehasında, yurdumuzun imkânlarından ve rejimin faziletlerinden 
ümitsizliğe düşmemek için hiçbir sebeb yoktur. Köklü ve tarihten hiçbir zaman 
silinmemiş bir millet mensubuz… Aziz vatanımızı koruma ve kalkındırma azmiyle 
yanan bir milletimiz var. Elinden tutulduğu ve kendisine yok gösterildiği zaman 
bu milletin yenemeyeceği hiçbir güçlük tasavvur edilemez.” (Demirel, 1970: 23) 
;“Büyük milletimiz; zeki, istidatlı, mücadele ve başarma gücü çok yüksek olan 
bir millettir. Milletimizin çağdaş Batı medeniyeti seviyesine ulaşmaması için 
hiçbir sebeb mevcud değildir. Cumhuriyet kurulduğunda günden bu yana bütün 
aksaklıklara, yarım tedbirlere, hürriyetsizliklere, ağır ve cesaret kıran baskılara, 
beceriksizliklere rağmen katettğimiz mesafe büyük milletimizin yüksek istidat 
ve şevkinin bir neticesidir.” (Demirel, 1975a: 28) sözleri buna örnek verilebilir. 
Bu tür sözler halka kendini özdeşleştirirken, halkın kendine güvenini sağlamak 
açısından önemlidir.

Demirel’in “halk” ile “elit” arasındaki ayrımı açıklamak ve savunduklarının 
ne olduğunu anlatabilmek için birçok kez tarihe başvurduğu görülmektedir. 
Türkiye tarihi Osmanlı’dan bu güne elitlerle halk arasındaki kopukluk açısından 
Demirel’in en büyük yardımcısıdır. Osmanlıdan günümüz kadar uzanan süreçte 
halkın yönetimde yetki sahibi olamadığı durumlar, Demirel’in yaptığı vurgunun 
ilk ayağıdır. Demirel ülkede siyasal yapının yaşadığı en temel sorun olarak 
gördüğü demokrasinin yerleşememesinde halkın yönetimde söz sahibi olmayışını 
öne çıkartmakta ve bu noktada tekrar halk ve elit ayrımına vurgu yapmaktadır. 
Demirel’e göre, “Demokrasi daha doğrusu rejim, topyekûn gelenek, görenek 
yerleştirme meselesidir. Toplumun eğitimi meselesidir.” Demirel bunları tesis 
etmenin biraz zaman işi olduğunu söylemekte ve “Edemeyişimize hak vermiyorum 
ama o kadar da büyütmüyorum. Gelenek görenek tesis edemeyişimizle ilgili 
temel faktörlerden birisi, Türkiye’nin idaresinde uzun zaman halkın olmayışıdır” 
demektedir. Demirel bu noktada “Halk mı, elit mi?” sorusunu sormakta ve bu 
tartışmanın Eski Yunan’dan beri olduğunu söylemektedir (“Demirel-Zarakol 
Röportajı, İşte Röportaj, Temmuz 1989). 

Demirel’in bu tartışmayı Türkiye açısından ele alışı ise: “Osmanlı’da otoritenin 
temsilcisi saray var, otorite onun elinde, yanında seyfiye yani asker var, onu 
yanında kalemiye yani bürokrasi var, bir de ulema var. Halk yok. cumhuriyet’e 
geçildiği zaman da halk yine yoktur. Yalnız İstiklal Harbi’nde vardır halk. Kudreti 
elinde tutan Çankaya vardır, asker yine vardır, bürokrasi yine vardır, ilmiye 
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ulema sınıfının yerini ise değişik bir ilmiye grubu almıştır, halk yine yoktur. Çok 
partide halk gelir devletin içine. Çok partiyle devletin içine halk gelmesine elit 
razı olmamıştır. Sivil-asker-bürokrat-teknokrat, ülkenin eliti kendi halkını cahil 
buluyor, idareye ehil bulmuyor, yönetime katılmasını hoş görmüyor. İdare edilmek 
için yaratılanlar, idare eder vaziyete gelmiştir, bu henüz içine sinmemiştir idare 
edenlerin. Bu yüzden bir 40-42 sene bir alabora ile geçmiştir.” biçiminde, çok 
partili hayata bakışını ortaya koyan cümlelerle özetlenebilir. (Demirel-Zarakol 
Röportajı, İşte Röportaj, Temmuz 1989). 

Demirel’in bu ve benzeri konuşmaları çok partili hayata geçişi ve DP’nin iktidara 
gelişini, temsil ettiği kitlenin algısında bir kırılma noktası olarak belirlediğini 
göstermektedir. Bu da, Demirel’in tarihsel perspektifte Osmanlı’dan bu yana 
ülkenin yönetimindeki kadroları olduğu kadar DP ile bağını da kullanmasını 
getirecektir. Demokrat Parti’nin seçimi kazanması Demirel’e göre “onu iş başına 
getiren gücün” yani oyun, “mana, ağırlık ve fonksiyon” kazanmasını beraberinde 
getirmiştir (Demirel, 1975a; 37). 

Demirel (Görüşme, 7 Şubat 2003) DP ile birlikte çok partili hayata geçişe 
verdiği önemi tarihsel bir süreci de vurgulayarak: “Şimdi o zamanlarda Türkiye’de 
ihtilal olmuştu, bu ihtilalin sebebi neydi, sebebi sol sağ kavgası değildi, bana 
göre bu ihtilalin bir tek sebebi vardı, 624 sene çok yaşa Padişahım diyen bir halk 
cumhuriyetle beraber hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir demiş. Fakat bunu 
ancak duvara yazabilmiş. Hâkimiyet gene kayıtsız şartsız milletin olmamış. 
Ben bunu Meclis kürsülerinde söyledim. Arkada gerine gerine göstererek böyle 
yazdınız bunu yapmadınız diyerek. Ne olmuş tek parti devri gelmiş, tek partide tek 
partide müntehibi sani yani ikili seçmen adam birisini seçiyor o da gidiyor başka 
birisini seçiyor. Direkt ‘sufrage générale’ general genel oy yok. Ancak 1950’de 
gelmiş genel oy” sözleriyle halkın yönetime gelişini ve cumhuriyet’in temel 
prensiplerinde biri olan millî hâkimiyet ilkesini de bu çerçevede değerlendirerek 
anlatmaktadır. Demirel’e göre “Bin senelik tarihimizde ilk defa olarak halk, bu 
ülkenin halkı, kasketli şalvarlı çarıklı poturlu eli nasırlı bu halk, yazmalı yaşmaklı 
bir iktidar devir” miştir. 

Burada asıl vurgulanmak istenen bu işi halk iradesinin yaptığıdır. DP iktidarı 
“muhteşem bir olay” olarak nitelendirilmekte ve iktidarın cumhuriyete kadar 
bir hanedanın elinde olduğuna değinilerek, hanedanın doğrudan kullanmadığı 
iktidarın, “kalemiye, bürokratlar, seyfiye var askerler ilmiye var ilim adamları, 
âlimler ama din âlimleri” elinde olduğu belirtilmektedir. 

Demirel (Görüşme, 7 Şubat 2003): “Bu üç grubun elinde cumhuriyete geçtiği 
zaman hanedan yok ama bir reisi cumhur var o hanedanın yerini ikame ediyor 
aşağı yukarı kudret olarak söylüyorum. Askeriye var, ilmiye var gene profesörler 
var ilim adamları var ve bürokratlar var halk gene yok halk gene yoktur tek 
parti de halk yoktur. Halk ne zaman geliyor 1950’de. Altmış da meydana gelen 
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hadise ne bu gruplar yani iktidarın elitten hanedandan elitten halka geçmesini 
hazmedemeyişidir Türkiye’nin. İhtilal oldu. Bakarsın iktidarı kim yapıyor; ordu, 
gençlik, üniversite, yargı hepsi beraber.” sözleriyle değişimin DP ile olduğunu, 27 
Mayıs’ı hangi gözle gördüğünü de ortaya koyarak anlatmaktadır.

Demirel Demokrat Parti’yi tanımlarken “hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete 
ait olduğunu” savunan ve devletçiliğin karşısına çıkan bir parti olduğu vurgusunu 
yapmaktadır. Demirel’e göre Demokrat Parti, ülkenin elit, bürokrat ve teknokrat 
kadroları tarafından idare edilip halkın ağırlığının bulunmadığı dönemdeki 
sessizliğini bozmuş, yeni bir dengenin teessüsü zaruri hâle gelmiştir. Fakat DP’nin 
bozduğu dengenin kurulması bir hayli güçtür. Yönetici kadro halkı kolay kolay 
kabul etmemekte ve yadırgamaktadır. Oysa halk kendisine uzun yıllar kapalı 
kalan devlet kapılarını kavgasız, gürültüsüz ve kansız açabilmiş olmanın heyecanı 
ve iddiası içindedir (Demirel, 1975a: 37).

Demirel’in bu iddiasını liderliğini yaptığı gelenek açısından değerlendirmek 
gerekmektedir. Bu bakış açısı halkın gözünde 27 Mayısta oy verdiği bir 
partinin iktidarına son verilmesiyle cHP arasındaki ilişkiyi güçlendirmektedir. 
cHP’nin halka yönetimi vermeyen bir geleneğin partisi olarak görülmesini 
kolaylaştırmaktadır. Burada vurgulanabilecek bir diğer nokta ise Demirel’in 
halkla iletişim açısında önemli gördüğü bu iletişimi; 

“İdare ve halk münasebetleri demokratik zihniyetin gerektirdiği medeni 
ölçüler içinde olmalıdır. Güler yüzlü, şefkatli, halka dost bir idare kurmak 
başlıca hedeflerimizden biri olmuştur. Devlet vazifelisi her şeyden önce halkın 
hizmetinde olduğunu ve her zaman bu halkın haklı olduğu düşüncesini kafasına 
yerleştirecektir… Emin olunuz Türk Vatandaşı her şeyden daha çok böyle bir 
idarenin hasretini uzun yıllar çekmiştir.” sözleriyle liderliğinin ilk günlerinde 
vurgulamaktadır (Demirel, 1967b: 37). Halka hizmet ilkesinin AP’de şekillenişi 
ikinci ayrımımızda göreceğimiz gibi, ulusal projelerin yanı sıra birebir ilişkilere 
verilen önemle de olacaktır.

Demirel halka seslenirken halk-elit ayrımını birçok defa çok sert vurgularla 
ortaya koymaktadır. cHP bu noktada doğrudan hedeftir. Demirel’e göre 
demokrasiye samimi bir şekilde inanmayan partiler ekseriya demokrasinin şekle 
bağlı görüşlerini muhafaza ederek memleketi küçük bir idareciler zümresinin 
tahakkümü altına sokmak düşüncesinin peşinde koşmaktadırlar. Bu nedenle bu 
partiler milleti “aydın” ve “aydın olmayanlar” diye iki zümreye ayırmakta ve 
bu zümrelerden sadece birisine kumanda etmek hakkını tanımaktadır. Demirel, 
“aydın” olmadığı kabul edilen zümreden istenen hususun yukarıdan gelecek 
bütün emir, tedbir ve telkinleri hiç tartışmadan, olduğu gibi kabul etmekten ibaret 
olduğunu iddia etmektedir. Halk, “memleketin içinde bir çeşit parya, bir çeşit 
ikinci sınıf vatandaş” olarak görülmektedir (Demirel, 1967b: 34). Oysa Demirel’in 
lideri olduğunu gelenek halkı bir “kuvvet” hâline getirmiş ve ülkeyi idare edenler 
arasına girmiştir (Demirel, 1975a: 37). 
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Seçimlerin sonucunda halk yönetimde kendini temsil ettiğini düşündüklerini 
iktidara getirdiğinde, Demirel’e göre, yine suçlanacaktır. Fakat Demirel’e millet 
kendisine saygı duymayanlara karşı tepki gösterdiğini ve göstermeye devam 
edeceğini vurgular: “Ama gelgelelim milleti anlamayanlar, onun düşünceleri 
reaksiyonları işine gelmiyorsa işte cahil millet bu kadar olur derler. Ona iradesine 
göre bir Hükûmet kurmayı layık görmezler. Aslında bu gibi zihniyetlerin sahibini 
millet daima cezalandırmıştır ve daima cezalandırmaya devam edecektir.” sözleri 
bu bakışı göstermektedir (Kalpakçıoğlu, BTY, 184). Ama Demirel’in (1967c; 56) 
görüşünde:  “Gelgelelim milleti hiç tanımamış, nasıl yaşadığını, ne yaptığını hiç 
bilmemiş, görmemiş bir mutlu azınlığın yaygarası daima bize müteveccihtir”. 
Demirel idare edenler oldukları yerde kalmayı ve idare edilenleri memleketin 
yönetimine karıştırmamayı hedeflerlerse bunun, “elitizm-halk” mücadelesine 
dönüşeceğini düşünmektedir. Demirel “zihinlerin boş yere çalıştırılmamasını” bu 
mücadelenin galibinin “mutlaka halk” olacağını söylemektedir (Demirel, 1975a: 
358). Bu tür bir söylem ise halkın AP’ye veya daha genel bir değişle DP geleneğine 
vereceği desteği bir mücadalenin parçası olarak görmesini kolaylaştırmaktadır. 
Kendini bu söylemle bütünleştiren bir kitle partisiyle özdeşleşebilmektedir. Söz 
konusu durum, bir liderin kendi kitlesiyle kurduğu iletişim açısından önemlidir.

Demirel çok partili rejime geçişi halkın iradesinin ortaya çıkma meselesi 
olarak görmekteydi. Türkiye’yi demokratik bir cumhuriyet olarak tanımlamaya 
çok partili hayata geçişten sonra başlamaktadır. Demirel’e göre aslında Türkiye 
cumhuriyeti’nin temelinde kayıtsız şartsız millet hâkimiyeti vardır, ama bunun 
kemaliyle işletildiğini söylemek mümkün değildir. Bunun nedeni, tek partiyle 
bunu işletmenin mümkün olmamasıdır. Demirel: “cumhuriyet sözü sadece 
isimdir. Buna soyadı lazımdır. Demokratik cumhuriyet’tir soyadı.” demektedir 
(“Demirel-Murat Belge Röportajı, Yeni Gündem, 16-31 Ağustos 1985). Çok 
partinin olmadığı yerde plural düşünceden bahsedilemeyeceği ve çok partili bir 
nizamda bütün temayüllerin tek partinin içerisinde toplanamayacağı ise ikinci 
hatırlatmadır. 

“Parti, fırka, tefrika, ayrılık demektir. …hâl böyle olunca, Türkiye’nin bir 
Demokratik cumhuriyet olduğunu savunabilme ancak çok partiyle mümkündür… 
Nitekim tek parti dönemini demokratik cumhuriyet sayan kimsenin olduğuna da 
kani değilim. Demokratik cumhuriyet diyorsanız, çok parti olacak.” (“Demirel-
Murat Belge Röportajı, Yeni Gündem, 16-31 Ağustos 1985) sözleri bu ayrımı 
belirlemektedir.

Çok partili bir siyasal yaşam; Türkiye’de elit mi, halk mı yönetsin mücadelesinin 
aşılamadığı iddiasındaki Demirel’e göre millî iradenin üstünlüğüdür. Fakat çok 
partili yaşama geçiş kararının alınması da sorunları çözmemiştir. Yönetimi halka 
vermek istemeyen bir azınlık, halk iradesi kavramının üstünlük kazanmasına 
razı olmadığı için bunalımlar yaşanmıştır. Örneğin 27 Mayısta “…beğenilmeyen 
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devlet değildir.”, “…beğenilmeyen halktır.” (“Demirel-Murat Belge Röportajıˮ, 
Yeni Gündem, 16-31 Ağustos 1985). 

Demirel’e göre: “Asırlar boyu muayyen zümrelerin yönetiminde kalmış olan 
memleketimizde, çok partili demokratik rejimle birlikte idare edilen halkın, idare 
eden hâline gelmesi çeşitli sürtünmelere, tahammülsüzlüklere hazımsızlıklara 
sebeb olmuştur. Elit bürokrat halk beraberliği sağlanıncaya kadar bu uyuşmazlığın 
tabii neticeleri kaçınılmazdır.” (Demirel, 1975a: 49) 

Demirel önemli olanın halkın yönetenlere karar verme hakkını sağlıklı bir 
biçimde kullanabilmesi olduğunu vurgular. Bu da devlet ile milletin arasındaki 
ilişkinin yeniden yapılanmasıyla gerçekleşecektir. 

Demirel: “…benim ülkemde, benim insanım kişi olmaktan çıkıp vatandaş 
olmalıydı ve devletini kucaklamalıydı. Benim devletim zorba devlet değil, 
müşfik devlet olmalıydı. Millet devlet için değil, devlet millet için olmalıydı. 
Benim milletim birtakım insanlar onu yönetsin diye var olmadı. Benim milletim 
birtakım insanlara, görev vermeliydi. İstediği zaman vermeliydi. İstediği 
zaman vermemeliydi…” (cılızoğlu, 1988: 84) “…halk iradesi dediğimiz şeyde 
halk karar veriyor, memleketi yine elit idare ediyor. Ama halka kapalı olmasın 
ve onun kararına dayalı olsun mutlaka.” (“Demirel-Murat Belge Röportajıˮ, 
Yeni Gündem, 16-31 Ağustos 1985) sözleri hedeflenen yeniden yapılanmayı 
ve sistemin işleyişi açıklamaktadır. Bu söylem ile halk iktidarı kendinin 
yönlendirdiğini hissetmekte ve Demirel iktidara geldiğinde yönetimde olanın 
“kendi” olduğunu düşünmektedir. Oysa daha önce de belirttiğimiz gibi cHP aynı 
yolla “elitin” iktidarı olarak vurgulanmaktadır. Bu durumda halka somut olarak 
kliental ağ yardımı ile verilen hizmet ve ülkenin alt yapı yatırımlarından aldıkları 
payla birleşen bu söylem AP’ye desteği getirmektedir.

Demirel milletin vatandaş olma şuuruna kavuşması için gayret gösterdiklerini 
düşünmektedir. Hedeflenen noktaya ulaşıldığında ise millî iradeyi aşmak artık 
kolay olmayacaktır. Demirel’e göre millet iradesinin yeniden aşılmaması için 
“şuur” aşılamak gerekmektedir. 

“Böyle bir hadise karşısında asgariden bir tavrı olması gerektiğini anlatmak, 
bu tavrın meşru medeni ölçüler içinde olabileceğini söylemek durumundaydık. 
Halkın hakkına sahip çıkması, anlamaya mecbur olduğumuz en önemli işti, bugün 
de öyledir. Ülkeyi idare hakkının, millete ait olduğunu, bu hakka kendisinin sahip 
çıkması lazım geldiğini şuur hâline getirmek için gayret sarfettik. Bu gayretlerimiz 
henüz neticeye ulaşmamıştır” (Turgut, 1992: 267) sözleri Demirel’in hedeflediği 
noktaya gelinemediğini göstermektedir. 

Demirel halk iradesine saygı duymayanların ve onu “cahil oy çoğunluğu” olarak 
görenlerin yönetme yetkisini nerden alacakları sorusuna da dikkati çekmekte ve 
bunu kendi demokrasi anlayışıyla bağdaştırarak anlatmaktadır. Türkiye, azınlık 
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tahakkümünden sıkılmış ve bunalmıştır. Demirel çoğunluğun azınlığı ezmemesi 
için her türlü tedbir olduğunu düşünmekte; fakat azınlığın çoğunluğa tahakküm 
etmesini önleyecek tedbir olmadığını söylemektedir. Oysa Demokrasi çoğunluk 
rejimidir ve “Çoğunluk aldanmaza dayanır”. 

“Çoğunluğun aldandığını farz ettiğiniz yerde oy, ‘cahil oy çoğunluğu’ 
olur. Çoğunluğun aldandığını saydığınız yerde, karara esas olacak iradeyi 
nerede bulacaksınız! O zaman karar olmaz. İşte budur kargaşanın dibinde 
yatan. Razı olunamamıştır bir türlü Türk milletinin vicdanına, aklıselimine 
rıza gösterilememiştir.” (Demirel, 1977: 37) sözleri halkın kararıyla demokrasi 
arasında kurduğu ilişkinin altını çizmektedir. 

Demirel “halk” ile “elit” arasındaki ayrımı anlatırken kendisini de konuyla 
doğrudan özdeşleştirerek söylemindeki etkileyiciliği artırabilmektedir. 
Bu Demirel’in sözcüsü olmak iddiasında bulunduğu kesimlerin gözünde 
liderliğini meşrulaştırmak açısında önemlidir. “Halk” ile olan beraberliğini 
sağlamlaştırmanın en iyi yolu onlardan biri olduğunu pratikte de göstermektir. 
Demirel özdeşleştirmeyle ilgili, özellikle muhafazakâr bir harekete liderlik eden 
isimlerin karşılaştığı ve karşılaşacağı gibi, sorun yaşamamaktadır. Daha önce 
ayrıntılı olarak gözlemlediğimiz gibi, toplumsal kökeni Demirel’e bu kolaylığı 
sağlamaktadır. 

Demirel konuşmalarında halka onlardan biri olmasının elitin gözünde kabul 
edilemezliğini vurgulamaktadır.

 “…Milletvekili olmadan, Meclis kürsüsüne çıkıyorum. Ve nihayet ben, 
Isparta insanıyım, köylüyüm. Bizim elitin bu meseleyi kolay kolay hazmettiğini 
söylemek mümkün değildir.” sözleri elitin algısını aktarmak ve halkın elit 
karşısında hissettiklerinin paylaşıldığını göstermek açısından çarpıcı bir örnektir 
(Demirel, 1992: 323). “Bizim çok iyi hazmedildiğimizi sanmak yanlıştır. Bugün 
de öyle hadise” ifadesi diğer bir örnek olarak verilebilir (Demirel, 1992: 324). 

2. Demirel’in Siyasal Söyleminde “Millî İrade” Kavramının Sandık 
İradesine Saygı Çerçevesinde Kullanımı

Demirel’in “halk” ve “elit” kavramlarını nasıl tanımladığı ve nasıl kullandığını 
farklı yıllara ait örneklerle belirledikten sonra bu kavramlarla doğrudan ilişkili 
bir ikinci adım atacağız. Demirel’in liderliğinde izleyicilerle iletişimini, “elit”in 
yönetimine karşı “halk”ın sözcüsü olma ve “halk”ın yönetimini temsil etme 
iddiasıyla birlikte kullandığını görüldü. Demirel halkı; homojen bir bütünü temsil 
eden bir kavram olarak kullanıyordu. Bu bütünlüğü sağlamanın yoluysa, diğerine 
yani “elit”e karşı olmaktı. Uzun yıllar taleplerini iletme ve yönetimde söz sahibi 
olma sıkıntısını yaşayan bir halk için son derece başarılı olan bu özdeşleştirmenin 
ikinci adımı ise “millî irade” kavramı olmaktadır. 
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Demirel’in “millî irade” kavramı, çoğunluğun iradesini ifade etmektedir. 
Demirel millî irade kavramını demokrasi tanımıyla özdeş kullanmaktadır. 
Demirel’e göre, “Millî irade, millî hâkimiyet, hürriyetçi demokrasi, demokratik 
cumhuriyet” hep aynı şeyi tarif etmekteydi (Ilıcak 1990; 105). Millî iradenin 
üstünlüğü ülkede demokrasiyi belirleyen noktadır. Demirel “Önce demokratik 
yönetimi tayin edelim. Bunu biz icat etmedik. Demokratik yönetim demek, 
seçilmiş kişi ve organlarca yönetilmek demektir. Bunun dışında bir tanımlama 
olanaksız. Bir ülkeyi seçilmiş insanlar yönetmiyorsa o ülkede demokratik yönetim 
var değildir.” sözleriyle sandık iradesine bakışını anlatmaktadır (Arcayürek, 1985; 
349).

Bu bağlamda karşısında durulacak en temel değişimi ise, hâkimiyeti “millî 
iradenin” elinden alan askerî müdahaleler oluşturmaktadır. Demirel’e (1975a; 50) 
göre, milletin rızasıyla iş başına gelinir ve gelindiği usulle gidilir. Her askerî darbe 
halkın seçtiklerine karşıdır ve halkın seçimine saygı duymamayı içermektedir. 
Sorulan “Demokrasiyi tahrip ederek veya cumhuriyetin kaidelerinden sıyrılarak, 
acaba demokrasiyi nasıl korumuş olursunuz?” sorusudur. Demirel’in cevabı: 
“…eğer silahlı kuvvetler komuta heyeti, devlete müdahaleye karar verirse, gelir 
meclisi kapatırlarsa, Hükûmeti fesh ederlerse, devlet idaresini üstlerine alırlarsa, 
ne yapmış olurlar? …Demokrasiyi ortadan kaldırmış olurlar… Millet iradesi 
üstünlüğü yerine, Silahlı Kuvvetlerin iradesinin üstünlüğünü getirmiş oluyorlar. 
Bence bu şekilde ‘cumhuriyet’e ve Atatürk ilkelerine hizmet ettik.’ iddialarını 
kabul etmek mümkün değil.” biçiminde, askerî müdahaleleri kesinlikle reddeder 
bir içeriktedir (Arcayürek, 1990: 426). 

Demirel bir anayasa devletinde herkesin yeri, yetkileri, görevlerinin belli 
olduğunu düşünmektedir. Eğer anayasa içerisinde kalarak, hukukun içerisinde 
kalarak, ‘meseleler hallolmuyor’ kanaatine gelinirse bu ya Anayasa’da kusur 
olduğunun ya da devletin işleyişinde kusur olduğunun göstergesidir. Ve bu noktada 
Demirel yapılması gerekenin “bunları düzeltmek” olduğunu söylemektedir. 
Tümüyle her şeyi ortadan kaldırarak, adeta kudreti eline geçirenlerin Anayasa biziz 
şeklinde hareket etmesi Anayasalara inancı ortadan kaldırmaktadır. Demirel’in: 
“...her on senede bir eğer Anayasa tümüyle ortadan kalkıyorsa, nasıl bunalımlar 
bir itiyat hâline geliyorsa, Anayasalara olan inançsızlığa da halk alışıyor. Üstün 
iradeye hürmet de ortadan kalkıyor. Hatta, üstün irade hakkına sahip olan millet 
böyle bir hakta şüpheye düşüyor. Hakikaten benim böyle bir hakkım var mı 
diye… Ve böyle bir hakta şüpheye düştüğü gibi, bu hakka sahipliği de bir kenara 
atıyor.” şeklindeki vurgusu askerî müdahalelerin devletin işleyişi bozduğuna ve 
bu “olağanüstü” durumun bir süre sonra “olağan” karşılanmasını sağladığınadır 
(Arcayürek, 1990: 438). 

Demirel’in çizgisinde “millî irade” kavramı ekseninde siyasal süreçte 
yaşanan her türlü sorun yeniden millete başvurarak çözülebilir. Demirel (1975b: 
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45) “Parlamentonun üstünlüğü Türkiye’de istikrarsızlığın reçetesidir.” sözünü 
savunmaktadır.

Demirel’e göre askerin müdahalesine izin vermek rejimin işleyişini her 
seferinde sakatlamakta ve ordunun müdahalesini sürekli hâle getirmektedir. 
Demirel, 

“Ahval ve şerait, ne olursa olsun, ordunun yönetime müdahalesini kapamanın 
yollarını aramak gerekir. O zaman rejim işlerliğe kavuşacaktır. Ordunun yönetime 
müdahalesi ‘şu ya da bu biçimde ibra’ edilebiliyorsa, haklı gösteriliyorsa, aslında 
‘devleti’ kuramamışsınız demektir… Eğer ordunun sivil yönetime müdahalesini 
şu ya da bu nedenle haklı görebiliyorsanız, ordu daima kendi yaratacağı atmosfer 
içerisinde size haklı saydırabileceği nedenlerle daima yönetime müdahale 
edecektir, bunun adına demokrasi demezler.” (Arcayürek, 1985: 351) demektedir.

“…Türkiye benim kanaatime göre, hangi sebeple olursa oldun rejimi sıkışınca 
terk etme inadından vazgeçmelidir. Zaten rejime sahip çıksa, rejimin içinde bunlar 
çözülür… Bence meselelerini veya başka çeşit meselelerini, askerini siyasete 
sokarak hallettirmeye kalkan bir milletin sonu hüsrandır. Ben 25 senedir bunun 
içindeyim. Herhâlde bugün anlaşılmayabilirim. Türkiye bugün beni taşıyacak 
durumda olmayabilir. Bugün benim ne demek istediğimi anlamakta Türkiye 
güçlük çekebilir. Yalnız benim vicdani meselem söylemektir. Gayet açıklıkla 
söylüyorum, hangi sebeple olursa olsun, askerî siyasete sokmak kadar Türkiye’ye 
yapılabilecek bir kötülük tasavvur edemem” sözleri Demirel’in her koşul altında 
sürekli kendi iktidarına rastlayan askerî müdahaleye karşı millî iradeye dayanma 
çabasına bir örnektir (Arcayürek, 1990: 461). 

Askerî darbelerin partilerin icraatlarını eleştirmesi ise Demirel’e göre millî 
iradenin onayladığı programı yargılamaktır. Siyasi partilerin halka yapacaklarını 
programları, seçim beyannameleri ile sunduklarını ve halkın bir seçim yaptığını 
söylemektedir. Ve halkın onayladığı icraatları yapmanın bir azınlık tarafından 
“halkın menfaatine ters düşmekle” yargılanamayacağını söyler. Demirel milletin 
kararına iktiran etmiş bulunan bu programların sonradan suçlama vesilesi 
olacaklarsa, o zaman önceden millet tarafında onaylanmalarının anlamsız olduğunu 
düşünmektedir. Bu durumda “partiler demokrasi”si anlamını kaybedecektir 
(Demirel, 1975a: 67). Demirel’e göre “…millet çoğunluğunun kararı makbul 
sayılmayacaksa; siyasi partilere, programlara, beyannamelere ne ihtiyaç vardır?” 
sorusunu sormaktadır (Demirel, 1975a: 56). Halkın onayının önem taşımadığı 
düşünülürse bunun milletin iyiyi kötüyü ayırt etmeye aklını yetmeyeceği anlamına 
geleceğini söylenebilir (Demirel, 1975a: 67). 

Demirel’in bu söylemi uzun yıllar boyunca sürekliliğini koruyacaktır. Doksanlı 
yıllarda Demirel, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılara çözüm getirecek olanın 
halk olduğunu savunmaya devam etmektedir. Demirel’e (1990: 38) göre halkın 
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doğruyu bulacağına inanılmazsa çoğulcu sistemin yürümesine imkân yoktur, 
çoğulcu sistemi yürütememekteki sıkıntı halkın seçme ve ayırma kabiliyetine 
inancın zayıf olmasındandır.

Demirel’in: “… Rejim ve devletin vasisi sadece millet olmalıdır. Son söz 
milletin olmalıdır. Herşey onun hakemliğinde hallolmalıdır. Türkiye, Silahlı 
Kuvvetlerinin devletin içinde yerini ve yetkisini mutlak manada belirleyebilmeli 
ve onu koruyabilmelidir…” şeklinde özetlenebilecek görüşünün farklı bir açıdan 
değerlendirilmesi de mümkündür (Arcayürek, 1990: 522).

Demirel’e göre demokratik sistemin işlemesinde halka büyük sorumluluk 
düşmektedir. Halk “millî irade”ye saygı duyanlarla duymayanları ayırmak 
zorundadır. 

Demirel: “Ne olursa olsun, temsili sistem olsun, halkın yerini hiçbirşey 
dolduramaz. Yani halkın mutlaka kendi kaderine, kendi hukukuna sahip çıkması 
zarureti vardır. Bu sahipliğin birinci işareti nemelazımcılıktan kurtuluş olmalıdır. 
Meşru yollardan devlet idaresini ele geçirenlerle geçirmeyenleri aynı tuttuğu 
takdirde halk, kendi hakkını zedelemiş olur. Kendi hakkından adeta sarf-ı nazar 
etmiş olur. O zaman vekil, fuzuli vekil hâline düşer.” biçimindeki yaklaşımı halkı 
kendi hakkını çiğneyenlere karşı tavır almaya çağırmaktadır (Turgut, 1992: 268). 
Halk bunu başardığı, hakkına sahip çıktığı zaman ülke demokratik bir cumhuriyet 
olacaktır. Demirel, demokratik devleti, siyasi meşruiyeti; hür, serbest, adil seçimler 
ve siyasi otoritenin halkın hür iradesine dayanmasıyla tanımlamaktadır. Halkın 
hür iradesiyle siyasi otorite arasında bir bağ olacaktır ve üstün olan siyasi otorite 
değil, halkın hür iradesi olacaktır, siyasi otorite sadece bunun temsilcisi olacaktır 
görüşü ise Demirel’in hedefini göstermektedir (Demirel, 2003: 59).

SONUÇ 

Demirel’in siyasal söyleminde, kitlesiyle kurduğu iletişim açısından önemli 
gördüğümüz, “sessiz milyonların sözcüsü” olma iddiasını iki ayrımda ele aldık. 
Demirel’in basına verdiği demeçlerden, il kongrelerindeki konuşmalarına uzanan 
bir eksende halkı sahiplenme, taleplerini karşılama, temsil etme iddiasını dile 
getirildiği görülmektedir. Söyleminin merkezinde yer alan halk ve elit ayrımı 
ile millî iradeye saygı iddiası Demirel’in siyasi kariyeri boyunca halka halkın 
temsilcisi olduğu iddiasını aktarabilme ve bu yolla iletişimi sağlayabilme 
açısından iki temel ayağı sağlamıştır. Bugün Türk siyaseti Demirel’in 
konuşmaların yer verdiği ikili ayrımın yansımalarını hala yaşamaktadır. Özellikle 
Türkiye’de merkez sağda siyaset yapan ve ülkenin muhafazar değerlerine hitap 
eden parti liderleri halka halkın temsilcisi olduklarını iddiasını hala halk ve elitler 
arasındaki ayrımı vurgulayarak ve ülkenin diğer kadrolarını millî iradeye saygı 
duymamakla itham ederek sürdürmektedir. Ülke siyasetinde merkezi hedefleyen 
sağ partilerin başarısı bu söylemin önemini bugun de göstermektedir. Bu nedenle 
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verdiğim örneklerle çalışmanın genel hedefi çerçevesinde yanlızca Demirel’in 
kitleyle kendini özdeşleştirmedeki başarısının anlaşılmasına katkı sağlamak 
hedeflenmemiş, bugünkü Türkiye siyasetinin de değerlendirilmesine yardımcı 
olacak bir örneklem ortaya konulmuştur.
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