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Çağdaş Demokrasi ve M.G.K 

 

  

Coğrafyamızda cereyan eden demokrasi hareketlenmelerinin tam tanımlanması mevcut anti 

demokratik sistemlerin özgürlük ve halk iradesine dönüşümleridir, özellikle İslam coğrafyası 

ülke ve halkları üzerinde Batı toplumları Doğu veya Batı blokları tarafından uygulanan 

emperyalist çıkarları veya ideolojik hesapları üzerine inşa edilmiş projelerle son yüzyıllarda 

hayata geçirilmiştir. Osmanlı coğrafyasında sözde halkların özgürlükleri özde emperyalist ve 

kapitalist çıkarları yer altı zengin kaynakları veya askeri stratejik kazanımlar için acımasızca 

anti demokratik totaliter kukla rejimler kuranlar şimdi bu rejim ve diktatörleri uzaydan gelen 

güçler tarafından kurulmuş gibi yok etme yarışına girdiler. Kendileri ise demokrasi insan 

hakları ve özgürlüklerin hamisi gibi davranmakta hiçbir beis görmemekteler.  

 

 Farklı inanç kültür değer ve kavramlara sahip olan İslam coğrafyasını kurdukları anti 

demokratik totaliter sistemlerle gayri insani ve vicdani yöntem ve çıkar hesaplarıyla yönettiler 

ve tüm kazanımlarına varlıklarına hiçbir uygar çağdaş medeni kural tanımadın el koydular. 

Değişen dünya küreselleşen uluslararasılaşan sınırların ortadan teknoloji ve bilim ile yok 

edildiği günümüzde İslam coğrafyasında totaliter kukla rejimler ve yönettikleri ülke halklarıyla 

organik bağı olmayan diktatörlerinde değişim ve yok olması kaçınılmazdı. Coğrafyamızdaki 

değişimin kardeş kavgası Müslüman halkların katliamlara uğraması gayri insani elde ettikleri 

kazanımları kaybetmek istemeyen diktatör ve yandaşlarının son çırpınışı ve İslam âlemine 

kendi halklarına son kötülükleridir. 

 

TÜRKİYE VE DEMOKRASİ 

 İslam coğrafyasında çok önemli ve saygın bir yere sahip olan Türkiye demokratik yapısı çağdaş 

rejim ve sistemi ile batı toplumları ve doğu toplumları arasında her zaman bir medeniyetler 

köprüsü oluşturmuştur. Ancak kuruluşundan itibaren devleti ve milleti ile hak etmediği anti 

demokratik bazı yapılanmalar ve uygulamalar yüce milletimizi ve ülkemizi onlarca yıl her 

kulvarda geri bırakmış derin acılara zerk etmiştir.Ancak son on yılda güçlü halk iradesi kararlı 

bir lider güçlü bir iktidarla dünyada eşi görülmemiş demokratik bir evrim geçirmiş halkın 

yönetimin ve tüm kurumların sağ duyusu ve özverisi ile demokrasi insan hakları ve bireysel 

toplumsal özgürlüklerin önündeki engeller hızla kaldırılarak yasal düzenlemeler ve köklü 

reformlarıyla dünyanın saygın demokratik ülkesi haline gelmiştir. Bu evrimi ve değişimi 
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yaparken asla değerlerinden inanç ve kültüründen milli menfaat ve kazanımlarından ödün 

vermeden ısmarlama değil kendi ulusuna uygun olan demokratik yapılanmasını sağlamıştır. 

 

M.G.K 

 

 Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili ülkemiz gerçeklerine uygun evrensel normlarla uyuşan bir yapı 

değişikliğine ihtiyaç vardır.Milli Güvenlik Kurulunun yapısında ülkemize yarar sağlayacak 

kurumları yıpratmayacak ve aktif katkı sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

 

 Millî Güvenlik Kurulu (MGK), 1933-1949 yılları arasında Yüksek Müdafaa Meclisi Umumi 

Katipliği, 1949-1962 yılları arasında Milli Savunma Yüksek Kurulu ve Genel Sekreterliği, 1961 

Anayasası'na göre Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği isimleri 

ile faaliyet göstermiştir. 

 

 Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'nın 118. maddesiyle bugünkü haline gelmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti'nin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili 

kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini 

Bakanlar Kurulu'na bildirmekle görevlidir. 

 

 MGK, gerekli haller dışında cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Millî Güvenlik Kurulu; 

Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, 

Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 

Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. Gündemin özelliğine göre Kurul 

toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. 

 

 Millî Güvenlik Kurulu'nun gündemi; Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın önerileri dikkate 

alınarak, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından düzenlenir. 

 

 1933 yılında kuruluşu yapılan bu günkü adıyla Milli Güvenlik Kurulu katılımcılarının çağın 

ve Türkiye’nin değişen konumuna uygun ve daha aktif hizmet eder hale getirilmesi 

gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanının başkanlık edeceği bu kurulun başkan vekili Sayın 

Başbakandır.  
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 Ülke, millet ve ulusal geleceğimizin tartışıldığı ulusal güvenliğimiz için kararların alındığı 

milli güvenlik kurulunun zannımca en önemli unsurlarından biri iktidar alternatifi olan ülkeyi 

yönetmeye en yakın aday ana muhalefet partisi lideri olmalıdır ve mutlaka milli güvenlik 

kurulunun asil üye koltuğuna oturmalıdır. Dış güvenliğin gereksinimleri ve ihtiyaçları için Milli 

Savunma Bakanı ve silahlı kuvvetlerimizin ordumuzun temsilcisi olarak sayın genelkurmay 

başkanının katılımlarından sonra tüm kuvvet komutanlarının da milli güvenlik kurulunda temsil 

edilmesi çok şey ifade etmemektedir. Kuvvet komutanlarımızın vereceği rapor ve bilgiler Milli 

Savunma Bakanı ve Genel Kurmay başkanı tarafından kurula sunulan konuların takipçisi ve 

uygulama sorumluluğu bakan ve genel kurmay başkanının yetki ve sorumluluğunda olduğu 

şüphesizdir.  

 

 Başbakanın hükümeti temsil ettiği bir toplantıda başbakan yardımcılarının bulunması da hiçbir 

şey ifade etmemektedir. Başbakan yardımcıları da kuvvet komutanları gibi Milli Güvenlik 

Kurulunun yeni düzenlemesinde yer almamalıdır. Adalet iç işleri dış işleri Milli Savunma 

Bakanlarının yanı sıra mutlaka ekonomiden sorumlu bir bakan asil üye olarak 

bulunmalıdır,Milli istihbarat teşkilatı müsteşarı da Milli Güvenlik kurulunun asil üyesi olarak 

bulunmalıdır,diye düşünüyorum,bu düzenlemenin kurulun daha aktif ve yararlı hizmetler 

sunmasının yanı sıra daha demokratik bir görünüm uluşturacağı şüphesizdir. 


