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SÜLEYMAN DEMİREL’İN ARDINDAN İsimli ÖZEL SAYI için bir hatıra, 

 

Ramazan TOPRAKLI 

 

Demirel’in Çin’den Görülen Eseri 

1966 İlkbaharında, İTÜ Maçka Konferans Salonunda üniversitemizin kuruluşu münase-

betiyle düzenlenen bir faaliyette, mezuniyetlerinin 30. Yılını doldurmuş bulunan Ispartalı 

Prof. Dr. Abdullah Türkmen, Kıbrıslı Prof. Dr. Hilmi Eren ve Prof. Dr. Fikret Narter kısa 

birer konuşma yapmışlar ve kendilerine 30. Yıl anısına ödüller verilmişti 

Aynı törene eski bir mezun sıfatıyla, çiçeği burnunda taze Başbakan olan DEMİREL davet 

edilmiş ve koyu lacivert elbise içinde bir konuşma yapmıştı. Bendeniz İTÜ üçüncü sınıf 

talebesi olarak, hemşehrimi görmek istemiş ve salonda oturacak yer olmadığı için kürsünün 

yan başında, sırtım duvara dönük vaziyette yer almıştım. Konuşmasına o anda salonda 

bulunan hocalarını kastederek, çoğundan feyz aldığını ifade ederek başlamıştı. 

Konuşma esnasında Talebe Birliği Başkanı Harun Karadeniz ve arkadaşları, homurdanarak 

Demirel’i protesto etmek istemişler, fakat Demirel, ne o, sesimi duymuyor musunuz diye 

çıkışarak salona hâkim olmuştu. Konuşmasının bir yerinde; 

“Büyük diyerek yaptığımız işlerin zamanla küçük kaldığını gördük. Ufkumuzun  

dimansiyonlarını çok büyük tutmalıyız” demiş ve Eski Maarif Vekillerinden Mustafa  

Necati’den bir hatıra nakletmişti. Mustafa Necati, Sivas’ta yapılacak bir okulun temel atma 

merasimine; “okulu öyle büyük yapınız ki, Çin’den görülsün” diye bir telgraf çekmişti. 

Tam 35 sene sonra 2001 yılında, okulları olan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Dergisi için 

Demirel’in Güniz Sokaktaki evine mülâkata giden kızım Şeymanur, kendisine anlattığım 

bu anıyı hatırlatarak; “Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemiz için çok büyük eserler yaptığınızı 

biliyoruz, bunlar arasında Çin’den görülen eseriniz hangisidir?” diye sormuş. 

Demirel, “Ben Çin demedim, Çin-i Maçin demiştim” der ve ilâve eder: “Bazı aksamalara 

rağmen,  

demokrasi mücadelemi misal gösterebilirim” der. 

Bu mülakattan 7 yıl sonra 2008’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 235 inci kuruluş yılına, 

biz kırkıncı yılımızı, Demirel altmışıncı yılını doldurmuş olma münasebetiyle katıldık. 

Demirel, o yaşına rağmen ayakta uzun ve çok güzel bir konuşma yaptı. 1966’da Demirel’i 

tenkîd eden arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi onu, severek, büyük bir dikkatle dinledi-

ler ve sonunda uzun uzun alkışladılar. Bu kubbede bâkî kalan hoş bir sadâ imiş.  
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