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B ir siyaset bilimci Türkiye’deki demokratikleme hikaye-
sini tarif ederken “Aç kapa demokrasisi” demişti. 10 yıl-

da bir olan darbeler nedeniyle böyle bir tanımlama yapmıştı. 
Şimdi bir kapalı dönem yaşıyoruz. Bu aç kapa demokrasisi 
döneminde özellikle insan hakları, özgürlükler için mücade-
leler verilip belli haklar elde ediliyor ve bu özgürlük ve hak 
mücadelesinde Kürtler, Müslümanlar, Aleviler, sol sosyalist 
ve komünistler var; açıldığı dönemde bir heyecanlanıyoruz, 
çok önemli hak kazaımları elde ediliyor. Demokrasinin ka-
panma dönemi başladığında, alınan haklar geri alınıyor, bu 
kez de onları korumaya çalışıyoruz.

Küyerel Düşünce Enstitüsü olarak de şöyle yapalım de-
dik: Bütün bu dönemlerde özgürlükler için mücadele ve-
renlerden, Komünistleri Kürtler, Müslümanlar ve Alevilerin 
temsilcileriyle “süreçlere müdahale” deneyimlerini konuşa-
lım istedik.

Moderatör ve konferansımızın konuşmacılarımızı tanıttık-
tan sonra sözü Ergin Cinmen’e bırakacağım. 

Açılış Konuşması

H ü s e y i n  Ç a k ı r
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Moderatör ve Konuşmacılar

Ergin Cinmen/ Moderatör: 1952 yılında İstanbul’da doğ-
du, 1975 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 
İstanbul’da serbest avukatlık yapmaktadır. 1992 İstanbul Ba-
rosu Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. Sürekli Aydınlık 
ve Bir Dakika Karanlık Eylemi’ni koordine eden Yurttaş Gi-
rişimi ve Barış Girişimi’nin sözcülüğünü yaptı. Çeşitli yayın 
organlarında makaleler yazmış ve hukuk ve siyaset konu-
sundaki röportajları birçok gazetede yayınlanmıştır.

Fatma Bostan Ünsal: Balıkesir’in Manyas İlçesi’nde doğdu, 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı ve Georgetown 
Üniversitesi İslam Hıristiyan Araştırmaları Merkezi’nde mi-
safir araştırmacı olarak çalıştı. Ak Parti kurucu üyesi, Barış 
Vakfı kurucularından. Mazlum-Der Başkanı Ahmet Ünsal ile 
evli, iki çocuk annesi ve kanun hükmünde kararname ile 
dışarıda kalanlardan.

İştar Gözaydın: 1959 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 
1977 Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1981’de İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1982 yılında aynı 
fakültenin İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görev-
lisi oldu. 1986-87 yıllarında Fulbright bursu ile ABD’de lisan-
süstü çalışmalarına devam etti. 1986’da Georgetown Univer-
sity International Law Institute’da devam etti. A.B.D. hukuk 
sistemi üzerine sertifika programından sonra, 1987’de New 
York Üniversitesi’nden yüksek lisans; 1991’de İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora derecesini aldı. Aynı 
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zamanda 1997’de doçent, 2006’da profesör unvanlarını aldı. 
Gediz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
Başkanı iken açığa alındı. 

İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kap-
samında tırnak içinde “silahlı örgüt üyeliği” iddiası ile 27 
Aralık 2016’da tutuklandı, 94 gün sonra tahliye edildi. Hak-
kındaki dava devam etmektedir.

Ayhan Bilgen: 1970 Kars Sarıkamış İlçesi’nde doğdu, Anka-
ra Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’nden 
mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde 
yüksek lisans gördü. Bunun yanında Özgür Gündem, Evren-
sel gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Mazlum-Der Ankara 
Şube Başkanlığı ve Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevle-
rinde bulundu. Mayıs 2006’da iki yıl için Genel Başkanlığa 
seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde HDP Adana Seyhan 
İlçe Başkanlığı Adayı oldu. Haziran 2014’te Halkların De-
mokrasi Partisi’nin 2. Olağan Kongresi’nde Genel Başkan 
Yardımcılığı’na getirildi. 2015 yılında yapılan 22. Dönem Ge-
nel Seçimleri’nde Kars HDP milletvekili seçildi. TBMM 26. 
Dönem İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Kâtip Üyeliği 
yaptı. Ayhan Bilgen hakkında “Suç işlemeye alelen tahrik ve 
halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırt-
ma” suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırıl-
ması istendi; tutuklandı, bırakıldı; tutuklandı, bırakıldı; şimdi 
aramızda. Davası devam ediyor.

Nabi Yağcı: 1944 Tokat Niksar İlçesi’nde doğdu. Yön dergisi 
ile solla tanıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
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okudu, 1960’ların başında Türkiye İşçi Partisi’nde yer aldı. 
Milli demokratik devrim-sosyalist devrim tartışması içinde 
sosyalist devrim saflarında yer aldı. Bu dönemde Partizan 
adlı grupla hareket etti. 1974 yılında TKP’li oldu. Basın-İş 
ve Turizm-İş sendikalarında çalıştı. TKP Merkez Komitesi 
Üyesi seçildi. 1975 yılından 1981 yılına kadar TKP’nin Tür-
kiye Sorumlusu oldu. 1978 yılında TBKP Politbüro Üyesi 
oldu. 1981 yılında yurtdışına çıktı. 1983 yılında TKP Genel 
Sekreteri oldu. 16 Kasım 1987 yılında “TİP-TKP Birleşmesi 
Kararı”nı Behice Boran ile birlikte açıkladı. Kararın ardından 
Nihat Sargın ile birlikte Komünist Partisi’nin yasal kuruluşu 
için Türkiye’ye döndüler ve tutuklandılar. 900 gün tutuklu 
kaldıktan sonra serbest bırakıldılar. Haziran 1990’da İçişleri 
Bakanlığı’na Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin kuruluş 
dilekçesi verildi. Nabi Yağcı Genel Sekreter oldu. Biraz oku-
duğum biyografi özetlerinde hep iç karartıcı şeyler naklet-
miş oldum, bunun için özür dilerim; hayatımızın gerçekliği 
bu. Ben sözü Ergin Cinmen’e veriyorum, artık yönetim on-
dadır, buyurun.



Efendim önce TİP Genel Sekreteri Nihat Sargın ve TKP 
Genel Sekreteri Nabi Yağcı (Parti adıyla Hayda Kutlu) 

nun Yasal Komünist Partisi kurmak politik göçmen olarak 
yaşadıkları Avrupa’dan dönüşlerin üzerinden 30 yıl geçmiş. 
Onlar gelirken 30’lu yaşlarımın ortalarındaydım. 1952 do-
ğumluyum şimdi 65 yaşındayım. 

Arada sırada şöyle bir hayatıma bakıyorum gözümü 12 
Eylül’le açtım. Bütün avukatlar normal icra takipleriyle, hu-
kuk davaları, boşanma davalarıyla mesleğine başlarken biz 
daha selamın aleykümü Selimiye koridorlarında, sıkıyönetim 
mahkemelerinde mesleğe başladık. 

Şöyle dönüp bakıyorum, kişiliğim o süreçlerin içerisin-
de hep işkenceler, işkence şikâyetleriyle, ölüm oruçlarıy-
la, sevk zincirleriyle, tek tip elbise direnişleriyle hep böyle 
geçti. 1990’lara geldik, sıkıyönetim mahkemeleri kapatıldı, 
arkasından hemen Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde aynı 
terane ile devam etti hayat. O kapatıldı arkasından geniş yet-
kili Ağır Ceza Mahkemeleri ile devam etti hayat. O kapatıldı 
şimdi meşhur her geleni tutuklama mahkemeleri olan Sulh 
Cezalarla devam etti hayat ve bugüne kadar geldik. Benden 
öncekilere bakıyorum, 1940’lı yıllarda bu dünyaya gelenler, 

11 

Av. Ergin Cinmen

M o d e r a t ö r
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onlar buna artı bir sürü şeyler gördüler, yani bu memlekette 
aslında olağan dönemler olağanüstü bir halde, nasıl anla-
tayım bunu? Hep bir şey oldu, hep demokrasi yetmezliği 
içerisinde, hep kaba kuvvet altında bugünlere geldik. 

Şimdi dönüp bakıyorum, nereden nereye geldik derken 
bu dönem de tam içindeyim işin. Gerçekten de insan çok 
üzülüyor, sil baştan daha da geriden bir şeyler başladı. Şimdi 
düşünün davalar açılıyor, diyelim Cumhuriyet gazetesi ile 
ilgili dava açılıyor, size sorulan soru “Neden bu manşetti 
attın?” Müthiş şeyler bunlar, “Şu makalenle de ne demek 
istedin?” Şunu söylemek istiyorum: ben bu yaşta düşünce 
özgürlüğü ile ifade özgürlüğü arasındaki farkı anlamaya 
başladım, 12 Eylül’de anlamamıştım. İfade özgürlüğü, evet 
kısıtlanabilir özgürlüklerden; hakaret edemezsin, şiddeti ça-
ğıramazsınız filan. Peki, düşünce özgürlüğü neydi? Kafamın 
içindeki özgürlük neydi? Bu savunulabilir bir şey mi, yani 
beynimin içinde bir özgürlük var! Niçin bunu ben adlandı-
rayım? Bakın 12 Eylül’de bile sorulmayan sorular “Bu man-
şeti niye attın” sorusu. Olduğu gibi geriye doğru gitmeye 
başladık. Kitaplarda yazılan bir durum değil bu, anormal bir 
şey yaşıyoruz. Adı konmayan, adını bir türlü koyamadığım, 
“faşizm” diyebilirsiniz, belki de faşizm budur, yani ne zaman 
biteceği belli olmayan, mesela 12 Eylül’de darbeyi bekliyor-
duk hep beraber, bu oldu. Adam çıktı televizyona, 1983’te 
seçimleri yapacağını söyledi. Herkes bekledi sivil bir yöneti-
me geçilecek. Onu da bekledik, o da öngörülebilir bir şeydi. 
Ondan sonra bir mücadele devam etti ama şimdi yaşanan 
öylesi bir olay ki gazete manşetlerinin sorgulandığı bir dö-
nemin ne zaman biteceğini bilemiyoruz. 
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Müthiş bir karanlığın içerisinde bulunan bir Türkiye: ben 
bunu ancak böyle görebiliyorum. Şu andaki hislerim böyle 
ve bir karamsarlık duymamak mümkün değil. Ayhan Bilgen 
onu görür görmez “A şu anda sen dışarıda mıydın” diyoruz, 
çünkü onu takip edemedik gözle; içeride mi, dışarıda mı? 
Böyle birçok insan var. Geçenlerde Aydın Engin yazmıştı 
“Şu anda içeride bulunan milletvekillerinin sayısını ben bil-
miyorum” diye, çok doğru bir laf, yani insan sarsılıyor biraz. 

Ben şu anda ne olup biteceğini bilemiyorum, Ayhan’ın 
da belki biraz düşünmesi lazım, belki söylemesi için. Tam 
beklerken Anayasa Mahkemesi’ni beklerken –en üst yargı 
merci– birdenbire biliyorsunuz dün karar çıktı, hep bekli-
yorduk ki milletvekillerinin tutuklanması hukuka uygun de-
ğildir, çünkü halkoyuyla seçilmiş insanlardır, onların oyları-
na ipotektir bu diye; hayır, ben vazgeçtim o karardan dedi 
Anayasa Mahkemesi, o yolu da tıkadı. Herkes heyecanla 
bekliyor, içeride birçok gazeteci var, onun da sayısı iniyor 
çıkıyor ama yüzde 50’nin üzerinde olduğu kesin, bunlarla 
ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararı bekleniyor, bugüne ka-
dar o kadar karamsar değildim ama bu son karardan sonra 
ne yazık ki gene karamsarım. Bir ülkenin başına gelebilecek 
en kötü hukuk felaketini büyük bir ihtimalle önümüzdeki ay 
yaşayacağız, çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi artık 

Anayasa Mahkemesi’ni beklemeden kararlar vermeye 
başlayacak, çünkü her bir dava hem Ağır Ceza’da görülüyor 
hem Anayasa Mahkemesi’nde görülüyor bireysel başvuru 
ile hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülü-
yor. Anayasa Mahkemesi’nden önce Avrupa İnsan Hakları 
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Mahkemesi’nin karar vermesi şu demektir: “Ey Türkiye’deki 
Anayasa Mahkemesi, ben seni beklemiyorum” çünkü on-
dan sonra anca artık… orasını hızla geçiyorum, “çünkü sen 
Türkiye’de tüketilmesi gereken bir merci olmaktan çıkmış 
durumdasın, sen Türkiye’de adalet sağlamıyorsun.” Bu bir 
ülkenin başına gelebilecek en kötü olaydır. Bu sadece hu-
kuk alanında kötülük değildir, bu Türkiye’nin bütün ulusla-
rarası plandaki ilişkilerini etkileyecek, demokrasi skalasında 
en diplerde yer alabildiği bir duruma Türkiye’yi getirecektir 
diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler bu konuda ne diye-
ceksiniz. 

Şimdi bunu burada kesmek istiyorum, bir hususa daha de-
ğinmek istiyorum: Doğrudan Kutlu ( Nabi Yağcı) ve Sargın’ın 
( Nihat Sargın) 16 Kasım 1987’de ülkeye dönüşlerini sosyo-
lojik anlamda nereye koyabiliriz konusu. O sırada tabii ki 
ben de bu partinin içerisindeydim, dolayısıyla gözüm başka 
hiçbir şey görmüyordu. Gelmeleri, işkenceden kurtulmaları, 
ölüm oruçlarını bitirmeleri, sonra tahliyeleri, daha sonra Tür-
kiye Birleşik Komünist Partisi’nin (TBKP) kurulması… bunu 
düşünüyordum ama zaman geçtikçe bir şeyin farkına vardım 
ki aslında bu gelişler dünya çapında bir sivil itaatsizlik örne-
ği ama hep siyasi düzlemden gidildiği için bence bu görü-
lemedi. Bunu biraz da özellikle Nabi Yağcı’nın bu konudaki 
görüşünü merak ediyorum, ne der diye. Eğer bu konuya 
değinilirse şu hatırlatmada bulunmak istiyorum: Bakın sivil 
itaatsizlik eylemi ile ilgili şöyle bir tanım var, onu aktarayım: 
“Şiddet içermeyen, vicdani değerleri esas alan, devletin değil 

insanın üstünlüğü düşüncesi ile kamuya açık olanak yapı-
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lan, gönüllülük esası ile devam eden pasif eylem biçimi. Alı-

şılagelmiş düşünceleri eleştiren, muhafazakâr düşüncenin 

bütün pratiklerini geçersiz kılan, sorgulatıcı ve karşısındaki 

statükoyu kendisini yenilemeye muhtaç bırakan eylemlilik” 
olarak tanımlanıyor. Ve siz Türkiye’ye gelirken çok özet ola-
rak aldım, TBKP’yi yasal olarak kurmak ve ülkenin demok-
ratikleşme sürecine katkıda bulunmak üzere dönme kararı 
aldınız, yani Türkiye’ye sosyalist bir rejimi getirmek için fa-
lan filan değil. Demokratikleşme için gerekli olan bir hususa 
kendi pencerelerinden bakan bir siyasi yapı ve önlerindeki 
aşılması gereken engel, 141. ve 142. maddeler, yasallaşma 
ve bu çerçevenin içerisinde o dönemki Türkiye rejiminin 
eksik kalan yerini bu şekilde doldurmak. Biraz tabii çok te-
bessümle karşıladım ve çok da hoşuma gitti. 

Tabii sizler, olasılıkları göze alarak geldiniz, “İşkence gö-
rebiliriz” dediniz, gördünüz. “Tutuklanabiliriz” dediniz, tu-
tuklandınız. Bunun karşılığında bir ölüm orucu söz konusu 
oldu ve ölüm orucundan sonra 141. ve 142. maddenin ar-
tık sallanmaya başladığı da ortaya çıktı, tahliye edildiniz ve 
daha sonra 141. ve 142. maddeler de kaldırıldı, Türkiye Bir-
leşik Komünist Partisi kuruldu. Ondan sonraki mesele ayrı 
konuşulacak şeyler. 

Bu arada nasıl bir mücadele yapıldı? Mesela bazılarını sa-
yıyorum: Arkeoloji Müzesi’ne üzerinde 141. ve 142. madde 
yazan büyük bir taş konmuş ve bunu müze müdürlüğüne 
verilmişti, artık 141. ve 142. maddeler müzelik hale gelmiştir 
diye. İnsanlar “Ben komünistim” diye ihbar eylemleri yapmış, 
psikiyatri kliniklerine “Demokrasizliğe ve Kutlu-Sargın’ın 
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tutukluluğuna bir türlü alışamadım, son derecede kendimi 
kötü hissediyorum” diye başvurulmuş ve oradaki bazı genç 
doktorlar da “Acil demokrasi reçetesi” yazmışlardı. Kadınlar 
siyah elbiseli eylemler yapmışlardı, “Güney Afrika’ya iltica 
dilekçesi” ilgili yerlere verilmişti.” Hunili eylemler” yapıl-
mıştı, “özgürlük ağaçları” dikilmişti. Bir ara Ankara’ya so-
kulamıyorduk, sizin davalar sırasında, Valiliklerden “seyahat 
belgeleri” istenmişti “Biz bu ülkede bir yerden bir yere gide-
miyoruz” diye. Bu anlamda bence hiç bahsedilmeyen, belki 
de sadece benim söylediğim bir olay, bunun sivil itaatsizlik 
eylemi olduğu ama sizler ne diyorsunuz diye de merak edi-
yorum. Şimdilik ben bu kadar konuşayım ve söz sırasını ne 
yapıyoruz?



B en size Alevilikle ilgili bu süreçlere müdahale dene-
yimlerimden bahsetmek istiyorum ama bunun için de 

Türkiye’deki din-devlet ilişkilerinden bir parça bahsetmem 
gerekir diye düşünüyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiye’de din-devlet ilişkileri oldukça di-
kenli bir konu ama bunun aslında bir tarihselde süreklili-
ği var. Aslında bu coğrafyada bakacak olursanız din-devlet 
ilişkileri hep siyasi iktidarın dinin gücü, dini iktidarı kontrol 
altında tuttuğu bir geleneğe sahip, yani bunu ta Bizans za-
manından başlatabiliriz. 

Bizans’ta dinsel iktidar, dünyevi iktidarın kontrolünde, 
daha sonradan Osmanlı’ya baktığımızda çok benzer bir yapı 
görüyoruz. Osmanlı’da da dinsel iktidar, dünyevi iktidarın, 
sultanın, padişahın kontrolü altında. Nereden çıkarıyorsun 
diyeceksiniz, eğer bir siyasi iktidar bir kişiyi bir pozisyo-
na getirip, bunu da ayrıca oradan alabilme gücüne sahipse, 
o zaman kontrol kendisinde demektir. Padişahın şeyhülis-
lamı göreve getirme yetkisi olduğu kadar görevden alma 
yetkisi de var. Türkiye Cumhuriyeti de aynı çizgiyi devam 
ettiriyor bir anlamda, 1924’te yeni Cumhuriyet’in en önem-
li hukuki düzenlemelerinden bir tanesi gerçekleştiriliyor, 3 
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Mart 1924’te, hepinizin bildiği gibi. 3 Mart 1924’te üç önemli 

kanun arka arkaya parlamentodan geçiyor: Bunlardan bir 

tanesi hilafetin kaldırılması ile ilgili olan kanun, ardından 

askeri ve dini otoritenin bir bakanlık düzeyinde olması or-

tadan kaldırılıyor, onun yerine hepsi için farklı düzenleme-

ler getiriliyor ve bir de Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Ben tabii 

ikincisi üzerinde durmak istiyorum. İkincisi bugün Diyanet 

İşleri Başkanlığı olarak adlandırdığımız yapıyı kuran düzen-

leme. Bu hukuki düzenlemenin uzun da bir gerekçesi var-

dır kanunun. “Dinin siyasetle” aynı şekilde askeri yapı için 

de gösterilerek “karıştırılmasının ne kadar tehlikeli sonuçlar 

verdiği, dolayısıyla ikisinin ayrılması gerektiği” vs. gibi ge-

rekçeler gösterip Diyanet İşleri Başkanlığı adlı bir kurum 

kuruyor. Görünürde son derece paradoksal bir durum, yani 

bir kurum kuruyorsunuz ve o kurumun dinle ilgili faaliyet-

leri görmesini öngörüyorsunuz, bir devlet olarak, bir siyasi 

iktidar olarak.

Kamu hizmeti dediğimiz Dini kurum son derece 
ideolojik bir kurum

Burada şöyle ilginç bir şey var: Bir anlamda Türkiye 

Devleti’nin dini düzenlemesinin meşru kılıcı nedeni olarak 

gösterilebilecek, İslam dinin yapılanmasında, Hıristiyanlıkta 

oluştuğu gibi bir farklı dini iktidar yok, dolayısıyla din de-

diğimiz hizmetleri sunacak ayrı, bağımsız bir yapı mevcut 

değil. Peki niye hizmet? Çünkü devlet dediğimiz ne işe yarar, 

sonuçta devlet dediğimiz birtakım hizmetleri vatandaşlarına 
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sunmak için yapılanmış bir oluşum benim kanaatimce. Eğer 
ortak gündelik bir ihtiyaç varsa bunu yapabilecek başka ku-
ruluşlar yoksa devletin bunu sunması, devletin en önemli 
var olma gerekçelerinden bir tanesi. Dolayısıyla buna ihti-
yaç duyanlar için bir kamu hizmeti, diğer kamu hizmetleri 
yasallıktı, eğitimdi vs. de bir kamu hizmeti idi. Dolayısıyla 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 1924’te böyle bir kurumu kurmuş 
olması, bu hizmeti sunması için bir araç. Fakat tabii bu ma-
sumiyetle kalmıyor işler, yani yalnızca dinsel mekânların yü-
rütülmesi, bunların ihtiyaçlarının giderilmesi, kutsal kitapla-
rın meallerinin hazırlanması vs. gibi ihtiyaçlarla kalmıyor, bir 
yandan da çok standart olarak düşünecek olursak, Diyanet 
dediğimizin görevlerinden bir tanesi İslam dini hakkında so-
rulan sorulara cevap vermek. Buraya cevap verirken tabii ki 
her soruya verilen cevapta olduğu gibi bir referans almak 
durumundasınız ve bir bilgi üretmek zorundasınız. Dola-
yısıyla aslına bakacak olursanız, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî din ideolojisini bilgi aracılı-

ğıyla üreten kurum. 
Kamu hizmeti dediğimiz şey son derece ideolojik bir ku-

rum aslında. 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti açısından 
bakarsanız aslında o yapının temel taşlarından bir tanesi, o 
ideolojik yapılanmayı üretmek ve bir anlamda da endokrine 
etmek için. 

Fakat Türkiye’de tek bir dinin mensubu tabii ki yok. Do-
layısıyla ortaya çok farklı bir durum çıkıyor, eşitlik ilkesi. 
Eşitlik ilkesi Anayasa Mahkemesi tarafından “Nimet ve kül-

fetlerde eşitlik” olarak yorumlanıyor. Kamu hizmeti din oldu-
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ğunda, hele ki Türkiye gibi bir coğrafya olduğunda her türlü 
problem ortaya çıkmaya başlıyor. 

Birincisi var olan bütün halkların dinsel ihtiyaçlarını kar-
şılamak söz konusu değil, Türkiye’de yalnızca İslam inancı-
na bağlı kişiler yok ama onun nispeten cevabı kolay, çünkü 
birtakım inanç gruplarının Lozan gibi, özellikle Lozan’da ih-
tiyaçlarının, bu hizmetlerinin karşılanması için birtakım çö-
zümler üretildiği görülüyor ama orada bile bir sorun var, 
çünkü Lozan’da sayılanlarla kısıtlı değil Türkiye’deki din-
sel gruplar ama bunu bu günlük bir tarafa alacağım. Asıl 
problem, İslam dini içinde farklı anlayışlara, farklı kabullere 
baktığımızda ortaya ne çıktığı. Burada en önemlisi Alevilik 
meselesinde çıkıyor. 

Dolayısıyla Diyanet’in baştan itibaren 1924, hatta Osman-

lı anlayışını da sürdürerek diyebilirim, baştan itibaren Sünni 

anlayışa yönelik, Hanefi referanslarla bilgi üreten bir kurum 

olduğundan da hiç birimizin şüphesi olduğunu zannetmi-

yorum. Peki, buna karşılık daha farklı ihtiyaçlar, daha farklı 
hizmetler söz konusu olduğunda o zaman eşitlik nerede kalı-
yor? Eşitlik tamamıyla ortadan kalkmış oluyor, yani çok ciddi 
bir şekilde hukuka aykırı bir durum çıkıyor. Bunun için çeşitli 
hukuki hak arama yöntemlerine başvuruldu. İki önemli konu: 
Burada, bir tanesi derslerle ilgili, yani eğitimde din dersleri ile 
ilgili davalardı. İkinci grup da Cem Evinin hukuki statüsü ile 
ilgili durumlardı. Kısaca size bu süreçlere müdahale bakımın-
dan, hukuk deneyimlerinden örnek vermek istiyorum.

Ceza davalarına hiç girmeyeceğim, ceza davaları farklı 
yani rastlanılan çeşitli cezai durumlarla ilgili, daha doğrusu 
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suç teşkil eden durumlarla ilgili tabii ki kastettiğim hepi-
mizin bildiği çeşitli vakalar, Gazi Mahallesi katliamı, Çorum 
katliamı, tabii ki Sivas vs. gibi, buralara girmeyeceğim, bura-
lar işin cezai boyutları, onun için farklı bir kısmı. İki alanda 
durmak istiyorum: Eğitimde hukuksal deneyimler ve Cem 
Evi ile ilgili deneyimler. En önemli davalardan birisi zanne-
diyorum 2001 yılında Hasan Zengin tarafından açılan dava. 
Veli olarak, kızı 7. sınıf öğrencisi Eylem Zengin adına velisi 
olarak bir dava açıyor. Alevilikle ilgili bilgilerin din derslerin-
de yer almadığını, dolayısıyla bu din derslerine girmesinin, 
Alevi dinine sahip olan bir yurttaş olarak bu derslere gir-
mesinin zorunlu olmaması gerektiği iddiasında bulunuyor. 
İstanbul Valiliği’ne ilk önce hukuken idari olarak başvuru-
yor, ardından oradan aldığı olumsuz cevapla İstanbul İdare 
Mahkemesi’ne başvuruyor, daha sonra da dava Danıştay’a 
gidiyor. Her birinden olumsuz yanıt alınıyor ve böylelikle 
Türkiye’de iç hukuk yolları tüketiliyor, ondan sonra dava 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınıyor, Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi bildiğiniz gibi Türkiye’yi suçlu buldu 
ve tazminata mahkûm etti. Burada özle davalar Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi’ne bir daha ulaşmadan epey sayıda 
devam etti, 2005 yılında Ali Kenanoğlu’nun açtığı, oğlunun 
zorunlu din derslerinden muaf olması ile ilgili bir dava var. 
Bunun üzerine 5. İdare Mahkemesi bir karar verdi, o zaman 
olumlu bir karar ortaya çıktı. 5. İdare Mahkemesi şöyle bir 
karar verdi: “Zorunlu olarak okutulan din kültürü ve ahlak 

öğretimi dersinin dava dilekçesinde ‘Dini ve felsefi inancına 

uygun olmadığını’ belirten davacının herhangi bir din men-
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subu olduğuna bakılmaksızın temel hak ve hürriyetlerden 
olan dini inanç ve özgürlüğün uygulanması kapsamında 
çocuğunu zorunlu sayılan din kültürü ve ahlak öğrenimi 
dersinden muaf tutulması gerektiği.” Bu Danıştay tarafın-
dan, Türkiye’de bir mahkeme tarafından verilen ilk olumlu 
karardı. Ardından 2009’da Sivas İdare Mahkemesi olumlu bir 
karar verdi. 2009’da yine Sakarya 2. İdare Mahkemesi olum-
lu bir karar verdi, yine 2009’da Eskişehir olumlu bir karar 
verdi. 2011’de Samsun’da verildi. 

Cem Evlerini hukuku statüsü için çok şey yapıldı 
ama…

Görüldüğü gibi son tahlilde talep ve iddiaların haklı olduğu 
yönünde sonuçlar çıktı. Bence asıl tartışılması gereken bu 
sonuçların gerçekten bu ülkedeki eğitime ne kadar yansıdı-
ğı. Eğitim hizmeti içinde ne kadar yer aldığı ve bunun için 
de yalnızca devlet tarafındaki eksikliklerden bahsetmiyorum; 
bunun gerçekleştirilmesi için aslında yapılması gerekenlerin 
neler olduğu ve bizlerin buna ne katkıda bulunabileceği gibi 
zorlamalarda daha fazla bulunulması gerektiği, daha sonra-
dan tartışmamız gereken noktalardan bir tanesi. 

İkinci alan olarak da Cem Evinin yasal statü kazanması 
yönündeki hukuki mücadele ile ilgili birtakım bilgiler ver-
mek istiyorum. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin birtakım kararları 
var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ile teminat altına alındığı şekliyle din özgürlüğü 
hakkının devlete dini inançların meşruluğu veya bu inanç-



23 Prof. Dr. İştar Gözaydın

ların ifade edilmesi yollarının meşruluğu hakkında bir takdir 
yetkisi içermediğine karar vermiş durumda, yani eğer bir 
inanç grubu “Benim inancım şu, benim inancımı yerine ge-

tirdiğim mekân şu, bunun ritüeli şöyle” diyorsa buna dev-
letin herhangi bir müdahalede bulunup “Yok, o öyle değildir 

de böyledir” demesi diye bir şey söz konusu değil. Bunu 
çeşitli kararlarında ortaya koyuyor. 1996’da gördüğünüz gibi 
oldukça eski kararlar, 21 senelik bir karar. Manukakis ve 
arkadaşlarının açtığı bir dava var Yunanistan aleyhine, orada 
bir olumlu karar verdi. Bulgaristan aleyhine açılmış Hasan 
ve Çavuş kararında Bulgaristan 2000 tarihli bir karardır, ora-
da aynı şekilde karar verdi. Besarabya Metropolit Kilisesi ile 
diğerleri, Moldova’ya karşı bir dava açmışlardı 2001’de, aynı 
şekilde karar verdi, yani hiçbir devlet ilgililerinin inanç ta-

nımları karşısında tartışmaya muktedir değil. Bu çerçevede 
Türkiye’de birtakım girişimlerde bulunuldu. 2005’te başlayan 
bir süreç içinde çok mutluyum ki ben de bir parçası oldum 
bu sürecin, idare hukukçusu olarak Cem Evlerinin yasal sta-
tü kazanması konusunda birtakım hukuki girişimler başladı. 
Bu girişimler 2005’te başladı, sürdü sürdü sürdü… Cem Vak-
fı tarafında 202 kişi artı İzzettin Doğan’ın başvurusuyla 2015 
Haziran’ında bir duruşma yapıldı. Strazburg Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nde. Burada savunma yapıldı, uzman 
görüşleri sunuldu, 2016 Nisan’ında olumlu karar çıktı.
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AİHM din hanesinin kaldırılması gerektiğine 
kanaat getirdi

Aynı şekilde buna benzer birtakım başka davalar Türkiye’de 
açıldı, bunların da çoğunluğunda olumlu kararlar verildi 
ama problem şu: Bunlar güzel, olumlu kararlar verildi, so-
nuç: Hukuken ve bir yargı yerinden bir sonucu almış olmak, 
o hakkın ilgililerine “Tamam siz haklısınız, biz de hukuken 
yanılmışız, buyurunuz” denilmesi anlamına gelmiyor. Yeni 
bir mücadele alanı, yeni bir uğraş alanı açılıyor. 

Dolayısıyla bu da bir başka şekilde görüşmemiz gereken, 
tartışmamız gereken konu. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aslında pek çok ba-
kımdan gittikçe hem yükünün artması hem de Türkiye’nin 
hele ki son dönemlerde muhatap olunulan pek çok hukuk-
suzluk çerçevesinde davaların farklı boyutlar almasından 
dolayı bir işlevsizleştirme de göz önüne alınması gereken 
problemlerden bir tanesi. Benim için en önemli davalardan 
biri bu nüfus cüzdanındaki “Din Hanesi”ndeki mecburiyet 
davasıydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi din hanesinin 
kaldırılması gerektiğine kanaat getirdi, Sinan Işık’ın açmış 
olduğu 2010’daki dava sonucunda ama hâlâ karar herhangi 
bir şekilde doğru dürüst uygulanmış değil. 

Dolayısıyla ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum, 
tartışmalara bırakmak istiyorum ama en son bir düzeltme de 
yapmak istiyorum. İsmimim altında Gediz Üniversitesi var, 
çok keyifli bir senemi geçirdiğim bir üniversite idi ama ne 
yazık ki artık yok, dolayısıyla Gediz Üniversitesi şu anda an-
cak tarihin sayfalarında olan bir kurum. Bir de hata var KHK 
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ile ihraç, ben KHK ile ihraç edilmemiştim, iki gün sonra ka-
patılacak olan Gediz Üniversitesi kapatılmadan iki gün önce 
bizzat rektörlük tarafından açığa alınmıştım. Bir de bunu dü-
zelterek teşekkür etmek isterim.





Söylenecek çok şey var, ben de sunumu çok uzun tutma-
yacağım, soru cevap kısmı daha uzun olursa sanki be-

nim açımdan da daha verimli olur bu toplantı. Tabii iki sıfat 
var bende; birisi insan hakları şapkası, bir giydiğinizde bir 
daha çıkmıyor. Siyasi şapkalardan da öte bir anlamı var. Di-
ğeri de HDP’de yürütmeye çalıştığımız çaba, çalışma, daha 
çok siyasi mücadele. 

Konumuzla ilişkilendirerek sivil toplum ve HDP’li siyaset-
çi olarak bir karşılaştırma yapmak bana daha anlamlı geldi. 
Belki İştar Hocam kadar sistematik bir şey olmayacak ama 
biraz sivil toplum mücadelesi, insan hakları mücadelesi ve 
siyasi mücadele… yani bu tip zor ve baskının yoğunlaştığı 
dönemlerde hangi yöntemleri deniyor ya da hangi handi-
kaplara sahip ya da nerede, hangi soruları cevaplayarak bir 
açılım yapmayı başarabilir; daha çok bunun etrafında dö-
nen, belki yüksek sesle düşündüğüm soruları sizlerle pay-
laşmaya çalışacağım. 

Tabii insan hakları mücadelesinin doğası ile ya da bizim 
bildiğimiz kurallarıyla siyasal mücadelenin iddiaları birbirin-
den oldukça farklı, kapsamı farklı, çıkış orijini, çıkış nedeni 
farklı. Dolayısıyla ikisi birbiriyle karşılaştırılır mı ya da ne ka-
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dar karşılaştırılabilir, bunlar farklı kabullere dayanıyor ama 
ben teorik bir şeyden ziyade aslında Türkiye pratiğinde ne 
ifade ediyor.

1990’lı yıllarla 2010’lu yıllar bu iki mücadele alanını ne-
reden nereye getirdi, daha çok o eksende durmaya çalışa-
cağım. İnsan hakları mücadelesine Mazlum-Der ekseninden 
baktığımızda görünen kısmı ya da İHD ekseninden baktığı-
nızda ya da Helsinki Af Örgütü biraz daha farklı bağlamlar 
içeriyor ama İHD ile Mazlum-Der sonuçta daha net bir ide-
olojik arka plana da dayanan, bir toplumsal kesimin başka 
alandaki mücadelelerinin insan hakları alanına sarkan, uza-
nan boyutları diye çok kabaca tarif ediyorum. Tabii böyle 
olmayan bu mücadele alanında arkadaşlarımız, böyle olma-
yan kurumsal çıkışlar var ya da dönemsel farklılaşmalar var. 
Bunları çok kaba bir tarif olsun diye söylüyorum. 

Birisi daha muhafazakâr, daha İslami arka plana sahip 
yapılar biraz da 1990’lı yıllar İHD’sinin daha sol, daha 12 
Eylül’de işkence görenler, kayıplar ekseni üzerinden duydu-
ğu ihtiyaçlar ortaya çıkmış, cezaevleri ağırlıklı bir yapılanma. 
Mazlum-Der de İHD’nin ilgilenmediğini düşündüğü sorun 
alanlarında, yani daha dindar muhafazakâr çevreler de ceza-
evine giriyorlar, onlar da kötü muamele görüyorlar; 1990’ın 
başından bahsediyoruz, 1991 yılı Mazlum-Der’in kuruluşu, 
bir-iki yıllık bir hazırlık var. Bir, İHD’nin o dönemde durdu-
ğu yerin yeterince tatmin etmediği kesimler var; iki, İHD’nin 
kalıplarına sığmayacağını düşündükleri sorun alanları var, 
özellikle o dönemde başörtüsü ile ilgili ayrımcılık konusun-
da ya da imam hatipler, meslek liseleriyle ilgili taleplerin 
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başka bir kurumda daha yoğun bir biçimde savunulması ça-
bası var. Her ikisinin de bence en temel handikabı siyasi 
mücadeleyi de temel kısır döngü itibariyle Türkiye’deki var 
olan toplumsal kamplaşmalardan bir pozisyon seçiyorsunuz, 
onun içinden çıkıyorsunuz, aslında bu bir kurgu değil, bir 
seçim de değil, bir mücadeleyi önemsiyorsunuz, içindesi-
niz ve onun bir nesnesisiniz, parçasısınız ya da gücünüz 
yettiğince öznesisiniz ama sonra o kalıpta bir muameleye 
maruz kalıyorsunuz. Devlet iktidar eliyle size yapılan mu-
amele. Dışlama, ayrımcılık, cezaevi, tutuklama bir mua-
mele ve siz oradan hak temelli bir mücadele inşa etmeye  
çalışıyorsunuz. 

Türkiye’deki toplumsal ayrışmaları dikkate aldığımızda 
bütün fotoğrafa hitap etme kapasitesi son derece sorunlu. 
Sanki ayrımcılığa uğrayan Kürt, ayrımcılığa uğrayan tırnak 
içinde “Alevi”, tırnak içinde “başörtülü,” ayrımcılığa uğra-
yan dindar gibi kategorilerden yola çıktığınız için bir bü-
tün olarak toplumsal muhalefete sözcülük etme, toplumsal 
mücadeleyi açılışta Ergin Bey’in söylediği gibi kapsamlı bir 
sivil itaatsizliğe dönüştürme imkân ve fırsatını aslında kendi 
eliyle reddetmiş oluyor. 

Demin de ifade ettiğim gibi bu bir tercih değil, içinde 
doğduğunuz ortam sizi buraya sürüklüyor. Bu ciddi bir kı-
sırdöngü doğuruyor, çünkü siz aslında hem ötekileştiriliyor-
sunuz hem ötekileştiriyorsunuz. Dolayısıyla tam da iktidarın 
kendini var ettiği bölerek, kamplaştırarak, birbirine düşman-
laştırarak yönetme pratiğine istemeden, farkında olmadan su 
taşımış oluyorsunuz.
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Burada çok büyük bir haksızlık, acımasız bir eleştiri falan 
yapma niyetinde değilim ama sonuç itibariyle baktığımızda 
Türkiye’deki temel eğilimler Osmanlı’nın son dönemindeki 
ayrışmaların ya da Üç Tarz-ı Siyâset ya da belki üç buçuk, 
dört yan kollar çıkarabilirsiniz ama üç-dört tane siyasal eği-
limin 1960’ların sonlarına 1970’lere devrettiği geleneklerin 
içinden ne kadar ne kalmışsa onların 1980 sonrasındaki en-
kazından çıkmaya çalışan, enkazında var olmaya çalışan çır-
pınışlardan ibaret bir şey. 

Şimdi 1900’lü yılların başında değilsiniz, dünya farklı se-
yir yaşamış, Türkiye’de iktidar pratiği değişmiş, iktidarın ka-
rakterinde, niteliğinde ezme, basma, sindirme eğilimlerinde, 
yöntemlerinde değişiklik olmuş ama siz hâlâ eski kamplar-
dan, eski okumalardan, eski dünya görüşlerinden kapsamlı, 
iddialı bir mücadele çıkarmaya çalışıyorsunuz, bunun kendi-
si bence programatik olarak sorunlu. Burada söylemek iste-
diğim kimse fiilliğini inkâr etsin, bulunduğu çevreyi, mahal-
leyi reddetsin, böyle daha soyut muğlak, esnek, geniş hangi 
kavramı kullanırsak kullanalım, kendine bir kimlik uydursun 
falan değil. Bu tabii ki gerçekçi bir şey değil ama burada bir 
sorun var: Burada söylediğiniz her şey kendini zıddından 
üretiyor ve o kendini zıddından ürettikçe siz iktidarı değiş-
tirebilecek, iktidara güçlü bir geri adım attırabilecek, iktidarı 
yeniden kendisini gözden geçirmeye zorlayacak alan aça-
mıyorsunuz. Siz ilerlediğinizde, sizin gibi başka bir mağdur 
kesim geriliyor.

Son 15-20 yıla baktığımızda bunu görüyoruz. 28 Şubat 
döneminin mağdurları –benim insan hakları mücadelesine 
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girdiğim dönem o dönemdi- o dönemin mağdurları Mazlum-
Der’i çok önemsiyorlardı, şimdi aynı aktörler hem Mazlum-
Der’e ihtiyaç olmadığını düşünüyorlar, Mazlum-Der’i kapat-
tırmaya çalışıyorlar, modern darbe yöntemleri denemeye 
çalışıyorlar. Bir taraftan da diyorlar ki “Zaten biz iktidarda-

yız, zaten insan hakları mücadelesi Mazlum-Der, yani Ke-

malistlerin yaptığı, işte bu rejimin, bu devletin yaptığı hak-

sızlıkları karşı bizim kurduğumuz bir şeydi. Şimdi biz zaten 

iktidardayız, dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyaç yok.” Bu algı, 
bu mantık böyle istisnai bir mantık falan değil, yaygın ve 
genel mantık bu. Böyle olmayan, böyle düşünmeyenler son 
derece az ve istisna diyebilirim. Şimdi bunu başka bir kate-
gori için, muhafazakâr ya da İslami çevre için değil, başka 
bir çevre için de düşünseniz, belki benzer örnekleri siz ben-
den daha çok paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla burada iktidarın 
kurduğu oyunu bozabilecek, o kamplaştırma siyasetini boşa 
çıkarabilecek sözü üretmek gerekiyor. İnsan hakları, sivil 
toplum alanında bu sözü üretmek, herkesi kapsayabilecek; 
din devlet ilişkisinde biraz önce çizilen çerçevede öyle bir 
formül kuralım ki bu formül Aleviyi de ikinci sınıf dışlan-
mış ya da haksızlığa, ayrımcılığa uğrayan, hatta daha ileriye 
gidelim inkâr edilen, yok sayılan pozisyonundan çıkartsın. 

Gerçekten eşit, özgür pozisyona getirsin. Diniyle, inan-
cıyla ilgili daha özel bir hassasiyeti, duyarlılığı olan da inan-
cını yaşamaya çalışırken iki şeyi yapmasın; bir, çoğunluğuna 
güvenerek daha az sayıda olanın üzerinde baskı kurmasın, 
hani “mahalle baskısı” diye tarif ettiğimiz işe yeltenmesin, 
yaşama biçimini dayatmasın; iki, iktidarın sopası ile bir baş-
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kasını terbiye etmeye kalkmasın. İktidar sopası ile dini ege-
men kılma filan gibi hani o Roma-Hıristiyanlık ilişkisinden 
beri var olan, İslam dünyasının da Emevilerden beri yaşadığı 
o hastalıktan kendini koruyarak bir ahlaki duyarlılık, hassa-
siyet taşıyorsa, bunu kendince, özgürce yaşayabilsin. 

Bu anlamdaki formülü yakalamak siyaset açısından ayrı 
bir tartışma ama insan hakları alanı açısından bence son de-
rece kolay olması gerekiyor. Dindar daha özgür oldukça 

Aleviden bir parçanın daha gitmemesi gerekiyor. Tam tersi-
ne Alevi birtakım haklar elde ettiğinde Dindar muhafazakâr 
kendinden bir parça kopuyormuş gibi kıskanç bir tepki, ref-
leks vermemeli. Tersine, hatta “Alevi özgür olmadıkça ben 
de olamam, işte Hıristiyan, Yahudi özgür olmadıkça ben de 
olamam” diyecek bir erdemi ve ahlaklılığı sergilerse aslında 
kendi referanslarıyla da daha barışık bir rol, bir iddia ortaya 
koymuş olacak. Aynı şey belki Kürt için, Çerkes için, Arap 
için yani kendi diliyle ilgili, kendi etnik kimliği başka aidi-
yetlerle ilgili bir mücadele yürüten açısından da geçerli. 

Böyle bir topyekûn mücadele, tabiri çok kullanmak is-
temiyorum askeri literatürde ve daha çok devletin terörle 
mücadelede kullandığı bir kavram ama toplumsal muhale-
fetin, toplumsal hareketlerin de bence küreselleşme tartış-
malarında zaman zaman başvurduğu, şimdi çok gündemde 
olmayan bir kavram ama topyekûn mücadele konsepti orta-
ya koyabilmek, farklı toplumsal kesimlerin mağduriyetlerini, 
devletle olan sorunlarını ya da çoğunlukla olan sorunlarını 
çözebilecekleri bir formül geliştirebilmek. Hukuku da aslın-
da bu anlamda güçle, değerler dünyası arasındaki dengeyi 
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yeniden kuracak biçimde inşa edebilmek. Bunun dışında, 

bunun ötesinde nefes alabileceğimiz, sürdürülebilir, güven-

ceye alınmış, korunacak, gerçekten kazanılmış ve bedeli 

ödenmiş, dolayısıyla da kolayca elimizden gasp edilemeye-

cek, alınamayacak bir yaşama alanı, bir nefes alma alanı 

ancak öyle kazanabiliriz gibi gözüküyor. 

Önce durum anlamak, kabullenmek sonra 
değiştirmek

Biraz uzattım ama siyasetle, HDP ile ilgili de özel bir şeyler, 

belki Kürt hareketiyle de ilgili özel bir şeyler paylaşıp sunu-

mu bitireceğim. 

Çok geriye gitmek en azından buradaki heyet açısından 

gerekmiyor, benden belki daha yakından takip eden, daha 

konuya hâkim arkadaşlarımız var ama ben en azından son 

beş yıl, yani HDP’nin kurulduğu dönemle HDP’nin bugünü 

arasında bir karşılaştırma yapma ihtiyacını HDP’li kimliğim-

le, HDP’li sıfatıyla hissediyorum. 

Beş yıl önce Türkiye’de Kürtler daha önce “bebek katili” 

diye tarif edilmiş, liderleri muhatap alınarak, cezaevinde gö-

rüşülerek devletin güvenlik istihbarat birimleri oturup konu-

şulmaya başlanmış. Bilinçli bir şekilde HDP’li milletvekilleri 

Kandil’e gidip konuşsun diye kapı açılmış veya görev verile-

rek, siyasetin bir öznesi, bir aktörü olarak sahaya çıkmışken 

şimdi bırakın Öcalan’ı Selahattin Demirtaş’ın resminin bile 

kriminalize edildiği, suç sayıldığı, dosyalara konduğu, savcı-

ların sorgu nedeni saydığı bir duruma gelmişsiniz. 
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Beş yıl önceki pozisyonla bugünkü pozisyon bu kadar 

değişmiş. Tabii ki konjonktürel olabilir, geri aynı noktaya 

dönedebiliriz, belki daha iyi bir noktaya gidebiliriz falan 

ama burada önemli olan bu pozisyonun değiştiğini kabul-

lenmek ve hayal dünyasında yaşamamak. Sanki beş yıl ön-

cesi ortam varmış gibi siyaset yapmaya kalkmamak, bun-

dan medet ummamak, bu yöntemlerle toplumda ikna edici, 

inandırıcı bir siyaset yapma imkânının kaldığını sanmamak, 

en azından bunu yapmak. Yani durumu önce anlamak, 

kabullenmek, elbette ki kabullenmekten kastettiğim bunu 

onaylamak değil, değiştirmek için nereden başlamak lazım 

sorusunu daha gerçekçi biçimde kurmak. 

Şimdi bir diyalogun olduğu, muhatap alındığınız, sistem 

içinde bir değer atfedilen bir pozisyondayken kuracağınız 

cümle, örgütlenme biçiminiz, çalışma biçiminiz herhalde 

şimdiki koşullarla aynı olamaz. Burada değişmeye karar 

vermek, değişmeye cesaret etmek, değişmekten korkma-

mak, kendisi ile yüzleşmek, kendisi ile hesaplaşmak: Bu asla 

ödenen bedele saygısızlık, hürmetsizlik falan değil.

Zor zamanda kendi özgün duruşunuzu ortaya 
koyabilmek

Elbette ki HDP’de olmak, Kürt siyasetine yakın bir fotoğraf 

karesinde gözükmek, onunla dayanışma içerisinde olmak 

bile cezalandırılırken böyle tartışmalar yapmak zor, bunun 

farkındayım. Böyle konuşulunca hemen gard almalar, tep-

kiler başlıyor. “Siz bu kadar saldırı varken, bu kadar tepki 
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varken, bir de dönüp iğneyi kendinize batırmaktan söz edi-

yorsunuz.” Ben tam da toplumsal muhalefetin böyle zaman-

larda iğneyi kendisine batırdığı ölçüde ilerleyebileceğini ve 

bu kısır döngüyü aşabileceğini düşünüyorum. Yoksa zaten 

işlerin iyi gittiği, her şeyin yolunda olduğu, normal olduğu, 

sizin de en az siyasi partiler kadar televizyon ekranlarına 

çıkarıldığınız, sözünüzü söyleyebildiğiniz, toplantınızı-mitin-

ginizi yapabildiğiniz ortamda zaten sıradanlaşıyorsunuz, ne 

yazık ki sıradanlaşıyorsunuz. 

Dolayısıyla zor zamanda kendi özgün duruşunuzu orta-

ya koyabiliyor ve bu umutsuzluğu kırabiliyorsanız, bir yeni 

alternatif ortaya koyabilecek netlikte, berraklıkta sözünüzü 

yeniden üretebiliyorsanız ve ulaştırabildiğiniz yere kadar du-

yurabiliyorsanız ve oradan yeni bir mücadele motivasyonu 

oluşturabiliyorsanız zaten siyasetin marifeti de galiba orada; 

bunu başardığı ölçüde ayakta kalmaya ya da yeni dönemi 

etkilemeye, belirlemeye hak eden, layık olan bir tablo ortaya 

konmuş olur. 

Dış Kürtler

Bence işin kısır döngüye dönüştüğü ve tartışmaya açık olma-

sı gereken nokta şurası: Bir dönem hepinizin çok yakından 

bildiği gibi Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri Kürt sorunu bir 

iç tehdit ama dış destekli bir iç tehdit olarak tarif ediliyordu. 

Bugünkü güvenlik konseptinde bununla şimdiki tarif ara-

sında ciddi bir fark var. En azından son yıllarda yapılan tarif 

ise bir dış saldırı ama iç destekli bir dış saldırı, tarif böyle. 
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Bu ikisi arasında doğruluk-tutarlılık tartışması yapmaya vakit 
yok, o herkesin takdir edebileceği bir şey: Hangisi daha iyiy-
di, hangisi daha tehlikeli, hangisi daha zararlı, riskli falan. 
Ama şurası önemli, bütün toplumun militarize edilmesinde, 
beka sorunu korkusuyla terbiye edilmesinde, “Bütün dünya 

bize saldırıyor” psikolojisinin oluşturulmasında Kürt soru-
nu galiba en işlevsel aparat olma, araç olma konusunda en 
uygun sorunlardan birisi, niye? Çünkü “dış Kürtler” diye bir 
şey var, yani siz içeridekilere kardeş falan diyorsunuz ama 
dışarıdakileri pekâlâ başka bir halk, başka bir ırk falan diye 
tarif ediyorsunuz. 

Dolayısıyla Irak’taki bir referandumla bir anda sizin bü-
tün kendi dengeci siyasetlerinizi altüst ediyor, yani AKP’de 
de Kürtler bir şey yapmaya çalışıyor ama bir anlam ifade 
etmiyor. CHP’de bir şey yapılmaya çalışılıyor, bir şey ifade 
etmiyor, çünkü CHP adına dış ilişkilerden sorumlu temsilci 
diyor ki “24 saat içinde gitmeliyiz,” öbürü “Bir gece ansızın 

gitmeliyiz” ve iki partinin de genel eğilimini bu belirliyor. 
Elbette içinde bir sürü farklılıklar var; bunun farkında, bun-
dan çok rahatsız olan AKP’liler, bundan çok rahatsız olan 
CHP’liler var, bu ayrı. 

Ben kurumsal sadece iddia ve dış yüz, görünen yüz açı-
sından söylüyorum. Dış Kürtler söz konusu olduğunda ken-
dini bu kadar tedirgin hisseden, bir anda 90, 100 yıl önceye 
dönen Sevr sendromuna dönen bir ülkede Kürt sorunu nasıl 
dönüştürücü, demokratikleştirici bir işlev görebilir? Galiba 
şu anda asıl can yakıcı soru bu. 
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Üçüncü tarafa çıkıp ortak yaşam  
deklere etmeli

Burada bence asıl rol, bir üçüncü tarafa düşüyor, yani bu 
üçüncü tarafı böyle çok pasif, hiçbir yere değmemiş, steril 
özneler aramak gibi anlamayın lütfen, onu kastetmiyorum. 
Sonuçta bu salondaki herkes zaten çok ciddi mücadeleler, 
çok ciddi siyasal çabalardan gelen insanlar ama Kürt soru-
nunun çözümünde artık Kürt aktörler, Kürt siyasetçiler ya da 
Kürt özgürlük mücadelesinin medya tarafında duran, insan 
hakları tarafında duran farklı biçimlerde yakınında bir yer-
lerinde, periferisinde duranlar artık çatışmanın tarafı olarak 
tarif ediliyor. Elbette çatışmanın tarafı gibi tanımlanan aktör-
lerin de yapması gerekenler var. Burada HDP’nin yapma-
sı gereken var; gazetenin söylem, tarz üslup; insan hakları 
mücadelesi yürüten herkesin kendisi ile ilgili bir yeniden 
sorgulama yapması gerekiyor. Demin zaten ona dikkat çek-
meye çalıştım ama şu anda bence daha önemlisi Türkiye’de 
bir üçüncü öznenin, bir üçüncü tarafın çıkıp hakkaniyetle, 
makul, kabul edilebilir sürdürülebilir bir yeni birlikte yaşam 
projesini çok kararlı, çok net bir biçimde bütün topluma 
deklare etmesinden geçiyor. 

Şöyle ciddi bir kriz yaşıyoruz: Ciddi bir psikolojik travma 
yaşıyoruz aslında. Cizre, Sur tabii ki sembolik yerler olduğu 
için söylüyorum ama Nusaybin’de, Yüksekova’da yaşanan 
olaylardan bu yana artık Kürt kitlesi, Kürt gençleri demok-
ratik siyasete olan inançlarını, barışa dair beklentilerini, bir-
likte yaşamaya dair umutlarını ciddi biçimde minimize etmiş 
durumdalar. Yani zorlama bir kabul var, sırf politik örgütlü 
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pozisyonları itibariyle yüksek sesle itiraz etmiyorlar ama sos-
yal medyada hepiniz tanık oluyorsunuz, belki karşılaştınız, 
ortamlarda hepiniz yüzleşiyorsunuzdur, inanmıyorlar. 

HDP bir sıkışmışlık yaşanıyor. Bir tarafta bu acıları trav-
maları yaşamış bir kitleye barıştan söz edecek, demokrasi-
den, ortak vatandan, birlikte yaşamdan söz edecek, yani bu 
kadar acı ve bu kadar duyarsızlık, seyirci kalmanın üzerine 
bu inandırıcı olabilir mi? İkinci ve daha fecisi bu kadar krimi-
nalize edilecek, bu kadar çok açık biçimde bir suç örgütü, si-
lahlı örgüt gibi yargılama konusu edilecek? Ve dönüp Batı’da 
7 Haziran’da belki ilk defa oy vermiş ya da Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde ilk defa oy vermiş kesimlere de diyecek 
ki: “Hayır, ben demokrasi olmadan barış olmaz diyorum, 

dolayısıyla Türkiye’nin bütün demokratikleşme sorunlarını 

önemsiyorum, emek sorununu önemsiyorum, bütün kesim-

lerin özgürlük sorunlarını en az Kürt sorunu kadar önem-

li görüyorum.”HDP’nin ne İsa’ya ne Musa’ya yaranamama 
riskinin çok yüksek olduğu bir ortam, tam da buna rağmen 
bir söz üretmek ve iki tarafa da yeniden umut verecek bir çı-
kış, bir açılım yapmak, belki bir özeleştiri yapmak zorunda. 
HDP’nin bunu yapabilmesini kolaylaştıracak, hızlandıracak, 
cesaretlendirecek olan tam da o üçüncü taraf. 

Türkiye’de daha farklı kimlikleriyle daha farklı mücadele 
tecrübeleriyle, farklı aidiyetleri ve örgütlülükleriyle bilinen 
ama Kürt sorununa bakışta şüphe, şaibe olmayan ve inkârcı, 
imhacı siyasetle anılmayan; başka mücadele alanlarında me-
sela çevre, kadın hareketinde mücadele alanlarında kamuo-
yunda güvenilirliği olanların biraz daha sesini yükseltip net 
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biçimde bir yeniden buluşmayı, yeniden topluma bir umut 
verecek sözü üretmeyi hedeflemek gerekiyor. 

Ben bu dönemi atlatabilmenin bulabildiğim formülü bu. 
İçeride sekiz ay boyunca düşündüm, bunu buldum! Çok ori-
jinal bir şey olmayabilir belki ama benim açımdan biz neden 
buradayız sorusunun cevabı gibi. Ergin abi bizi ziyarete gel-
diğinde de söylüyordum, yani Mazlum-Der’deyken de espri 
ile karışık diyordum ki “Bu insan hakları alanı avukatlara 

bırakılmayacak kadar ciddi bir iş!”

Ergin Cinmen: Çok doğru.

Ayhan Bilgen: Cezaevinde de gelen avukatlara diyordum 
ki “Bakın ne kadar değerli bir mesleğiniz var, bizi rahatça 

ziyaret ediyorsunuz! Duruşma salonlarında çok işe yaramı-

yorsunuz kusura bakmayın, çünkü öyle bir durum yok ya 

da öyle bir rol veren yok. Çünkü sözünüzün sanığın kendi 

sözünün de anlamı yok ki savunmanın da bir anlamı ol-

sun.” Ama şurası sahiden benim için önemli bir kişisel öze-
leştiri: Ben içeri girdiğimde hiç kendimi şöyle hissetmedim 
“Senin şu sözün şu suça giriyor” demiyorlar, bir fiil yok, 
hiçbir şey yok. O zaman dedim ki “Demek ki ben yaptık-

larımdan, söylediklerimden dolayı burada değilim, yapma-

dıklarımdan dolayı buradayım! Söylemediklerimden dolayı 

buradayım!” Sahiden bunu sadece bir ironi, dosyanın ko-
mikliği üzerinden söylemiyorum. 
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Otoriter popülizm krizini aşmak

Şu anda maruz kaldığımız muamele, yani dokuz tane millet-
vekilimiz, eş başkanlarımız içeride, yüzlerce belediye başka-
nımız girdi, bir kısmı içeride, çıkanlar var. Bildiğim kadarıy-
la 190’ın üzerinde şu anda içeride olanlar var, ilçeler dâhil 
olmak üzere. Bu sorunun cevabını sadece hukuki metin-
ler üzerinde aramaya kalkarsak daha çok ararız ama neden 
buradayız. Nasıl bu muameleyi görebildik, meclisin üçüncü 
partisi olacaksınız, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi bir oy 
oranı yakalayacaksınız ya da Haziran’da “Oy verebilirim” 
diyenlerin oranı yüzde 20’lere çıkacak, oy verenler tamam 
yüzde 13 ama anketlerde yüzde 20’lere çıkacak ve sizi çok 
keyfi biçimde alacak, cezaevine koyabilecek, partinizi de 
hedef haline getirebilecek. 

İşte burada galiba ne söyledik de suç işledik değil, ne 
söylemedik, neyi söyleyemedik, neyi duyuramadık ya da 
neyi örgütleyemedik, neyi çalışmamıza katamadık? Asıl ga-
liba cevaplamamız gereken soru bu. Bana göre cevabı da 
tamamen toplumsal siyasetin yeniden inşasında geçiyor. Si-
yaset profesyonel bir şey, sadece partililere ait bir şey gibi 
kaldıkça, öyle devam ettiği müddetçe ne bizim iddialarımızı 
kaldıracak birliktelikler, ittifaklar, uzlaşmalar, buluşmalar 
inşa etme imkânımız var ne de toplumsal muhalefetin si-
yasi arenada kendini ifade edebileceği platformlar bulma 
imkânı var. Toplumsal muhalefetle siyasal muhalefet; par-
lemento içi-dışı ne ise buluştuğu anda bence Türkiye’yi dö-
nüştürebilecek tarihi fırsatlarla karşı karşıyayız. Bugün ya-
şanan kriz Ortadoğu’da, hatta küresel ölçekte daha otoriter 
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popülizm diye tarif edilen kriz, tam da böyle buluşmalarla 
aşılabilir bir krizdir. Ben son derece umutvarım, oturum baş-
kanımıza sataşmak için söylüyorum, herkesi selamlıyorum, 
sağ olun.





Merhaba arkadaşlar, İştar Hanım ve Ayhan Bey benim 
işimi kolaylaştırdı. 

Benim konum, “Siyasi düşünce olarak İslamcılığın de-

mokratik sürece müdahalesi, katkıları” olacak. 
Ben Boğaziçi Üniversitesi’nde İslamcı bir dergi olan Meh-

met Akif ‘in sahibi olduğu Sebîlürreşâd’ın Cumhuriyet döne-
mindeki yayınlarını ve onun politik tutumunu incelemiştim, 
buna referansla İslamcılığın demokratik süreçlere bakışını 
anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz İslamcılık ana siyasi akım-
lardan biri ve Osmanlı İmparatorluğu dağılıyor, Yunanlıların 
bağımsızlığını ilanı Sırplar takip ediyor ve bağımsızlık yayı-
lıyor. Dağılmaya başlayan imparatorluğunu “Nasıl toparla-
yabiliriz” tartışması başlıyor Osmanlı’nın entelektüelleri ara-
sında. İttihad-ı Anasır, bütün Osmanlıcılık bir araya gelsin 
diyorlar. Bu işlemiyor biliyorsunuz. 

Sonra Müslümanlar “bir araya gelsin ve bekayı devam et-

tirelim,” siyasi bir düşünce ve beka amacıydı. İslamcı dergi 
olan Sebîlürreşâd, ilk önce Sırat-ı Müstakim olarak çıkıyor, 
II. Meşrutiyet’te 1908’de başlıyor. O kadar popüler ki İslam-
cılık o zaman, Sebîlürreşâd o zamanki adı Sırat-ı Müstakim, 
yayınlandığı gün bütün nüshaları tükeniyor. Çok popüler, 
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Osmanlı’nın böyle bir toparlanmaya ihtiyacı var. En azından 
Müslümanlar arası birlik sağlanacağına inanılıyordu. Ama bi-
liyorsunuz Balkanlarda Arnavutlar gibi Müslüman unsurlar 
da ayrılmak taraftarıydı. Birinci dünya savaşıyla Araplarda 
İmparatorluktan ayrılmaya başladılar. İmparatorluğu kurtar-
manın Müslümanlık olduğu düşüncesi ana akımdı.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra İslamcı ideoloji 
gücünü kaybediyor ve bunun entelektüellere yansımasını 
görelim. 

Sırat-ı Müstakim ve Sebîlürreşâd İslamcı dergi 1925’e ka-
dar çıkıyor. Biliyorsunuz Takrir-i Sükûn Kanunu yayınlandı-
ğı zaman birçok basın organı gibi o da kapatılıyor ve İstiklal 
Mahkemeleri’nde yargılanıyor Eşref Edib. Daha sonra Eşref 
Edib 1948’de bu Sebîlürreşâd’ı devam ettiriyor ama o ağır 
travma, yani İstiklal Mahkemeleri’ne maruz kalmanın trav-
masını hissediyorsunuz, 1948’den sonraki yeni hayatında. 
Ben pek ayrıntılı anlatmak istemiyorum ama şunu söyleye-
bilirim 1948-70 arası bu yayınları inceledim; siyasi konjonk-
türe, ajandaya son derece bağımlı bir yayın politikası var. 

1948-50 arası, Fevzi Çakmak’ın onursal başkanı olduğu 
Millet Partisi’ni destekliyor. 1950 yılında Demokrat Parti ta-
bii iktidarda, Demokrat Parti’yi çok yani olağanüstü şekilde 
övüyorlar hatta Demokrat Parti döneminin mağduru da olu-
yorlar. Ahmet Emin Yalman suikastı dolayısıyla Eşref Edip 
bir dönem hapiste de kalıyor ama dergide eleştiri, haber bile 
göremiyorsunuz. 

1960 İhtilali’nde ise birden Milli Birlik Komitesi’ne övgü 
görüyorsunuz: “İşte durum çok kötüydü ya dini kurumlar 
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müdahale edecekti ya da asker. İşte dini kurumlar olmadı, 

asker müdahale etti, çok da iyi oldu” şeklinde yani İslam sa-

vaşçısı, İslam’ın parlak savaşçısı olarak isimlendirilen Adnan 

Menderes, 

ihtilalden sonra hiçbir şekilde olumlu bir referansla veril-

miyor. Bu yüzden ben bu kadar şaşırmıyorum, bu dönemde-

ki İslamcı entelektüellerin bu siyasi konjonktür çerçevesin-

de savrulmalarına çok şaşırmıyorum, çünkü ilk şaşkınlığımı 

1996’da yaşamıştım, Sebîlürreşâd dergisini incelediğim za-

man. Başka ne gibi; Cumhuriyet rejimine yönelik destek-

lerinin güçlü bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz; İslam’da 

da yönetimin istişareye bağlı olması gerektiği, bu yüzden 

de Cumhuriyet yönetiminin İslami olduğunu söylüyorlar. La-

iklikle ilgili olarak da CHP’nin sert laiklik politikalarına o 

dönemde eleştirel tarzda yayın politikaları var. İşte laiklik 

taraftarıyız ama CHP’nin bu anlayışı laikliğe de karşı, din 

hürriyetini sağlayacak bir laiklik olmalı gibi tarz var. 

İslami entelektüellerin bire bir şekillendirdiğim 
muhafazakâr kesim yok

1950’den sonra laiklik aslında Batı tecrübesinin bir ürünü. 

İslam dünyasında kilisenin bilimi engelleyecek böyle bir tec-

rübesi olmadığı. İngiltere’nin Church of England (İngiltere 

Kilisesi, Batı Kilisesi’nin İngiltere kolunu meydana getiren 

kilise. Katolik ve Protestan geleneklerinin bir kısmını ka-

bul eder, Papa’nın otoritesini kabul etmez. İngiltere Kilisesi, 

diğer tüm Anglikan kiliselerinin anasıdır.) deneyimi olduğu 
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için İngiltere de laik, siyasi ortam müsait olduğunda laiklik 
konusunda gidiş gelişler olmuş. Bunları entelektüeller anla-
mında söylüyorum. Muhafazakârlar anlamına geldiğinde de 
bire bir tabii ki İslamcı entelektüellerin şekillendirdiği bir 
muhafazakâr çevre yok. 

Bir de devlete şüpheci yaklaşma doğrultusunda Ameri-
ka’daki muhafazakârlar biraz daha devlete eleştirel yaklaş-
tıkları için farklı bir temayül gerçekleştirmişlerdi, Türkiye’de 
ise muhafazakârların farklı bir tecrübesi var. Devlete yönelik 
şüpheci olmaktansa devlete bağımlı olma, devletin yaptıkla-
rını neredeyse meşrulaştırma şeklinde görebiliriz. 

Bunun pek çok örneğini görebiliriz, Ayhan Bey de bah-
setti, başörtüsü sorunundan da görebiliriz. Türkiye’de yüzde 
80 civarında başörtüsü yasağına karşıydı, başörtüsü kullanan 
kadınların oranı yüzde 60-yüzde 65 şimdi galiba biraz daha 
düşmüş, ama yine de çok büyük bir sayı. Devlet, başörtüsü 
takanların en temel haklarını, yani eğitim, çalışma, siyasi 
katılım hakkını engellediğinde hiç kimse bir şey yapamadı. 
Şimdi başörtüsünün çok taraftarı olduğunu görüyoruz ama 
biz bunları yaşadık yani en temel haklarımız ihlal edilirken 
biz başörtüsü takmakta ısrar ettiğimiz için rejim düşmanı, 
siyasi amaçla başını örtenler olarak bazen kendi ailelerimiz 
tarafından bile dışlandık. 

Muhafazakâr kesim iktidara bağımlı

Bunları muhafazakâr kitlenin tutumunu anlatmak için söylü-
yorum. İktidar bir şekilde bir tavır gösterdiğinde alıcısı maa-
lesef Türkiye’de çok oluyor. 
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Bunun ne kadarda olduğunu en son cemaat operas-
yonlarında gördük. Çok büyük haksızlıklar yapılırken, yani 
doğumhanenin kapısından kadınlar bebekleriyle veya be-
beklerini bırakarak hapishaneye girerken, bir ay önce bu 
cemaatte olmayı onur sayan insanlar sırtlarını dönebilmiştir, 
yani iktidara son derece bağımlı, iktidarı ne yaparsa yapsın 
destekleyen bir tavır görüyoruz muhafazakâr camiada. 

Fakat yine de kadınlar başörtüsü için sivil itaatsizlik yap-
tılar. Ama şunu söyleyeyim, bu kadar toplumsal tabanı ge-
niş olmasına rağmen sivil itaatsizlik eylemi tek başına sonuç 
üretememiştir. Türkiye’nin yapısı dolayısıyla farklı gruplar 
eşit olarak bir araya gelip, hani Habermas’ın kamusal ala-
nında bir araya gelip söylem değişikliğine ve daha sonra da 
pratik değişikliğine maalesef gidememiştir Türkiye. 

Siyasi olarak bir eğilim güç kazanmıştır ve daha sonra 
uygulamalar değişmiştir. Hatırlarsanız çok uzak olmayan bir 
geçmişte Mehmet Ali Şahin başörtüsü problemine “Yüzde 1 
buçuğun problemi” demişti. Gerçekten öyle yüzde 1 buçuk 
için çok önemliydi ama yüzde 80 karşıydı, bunu şunun için 
söylüyorum: İktidarı yüzde 80’e karşı biri alsa ve temel hak-
lara müdahale etse bile bunu ciddi olarak eleştirmeyecek 
maalesef bir kesim var. 

Bir de şunu da ifade etmek istiyorum: Muhafazakâr ve 

İslamcılar temel referans olarak İslam’ı alırlar, Türkiye’nin 

önemli bir sorunu olan Kürt sorunu konusunda nasıl tavır 

almışlardır, bir de buna bakalım. 
1995’li yıllarda Birikim dergisi kimlikle ilgili bir sayı 

yaptığı zaman İslamcı entelektüeller buna psikolojideki 
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kimlik, ben, öteki üzerinden yaklaşmıştır. 1995 yılında bu 

Türkiye’nin en ateşli sorunu olan bu sorun konusundan çok 

fazla söz edilmemiştir.

Barış sürecinde “Dilleriniz ve renkleriniz Allah’ın ayet-

leridir, buna saygı göstermeniz gerekir” böyle şok edici bir 

ayet varken bu kesim Allah’ın ayeti kabul edilen Türkçe 

gibi, Kürtçe’nin de bir ayet olması gerekirken yasak edil-

mesine Müslüman kamuoyu gözünü kapatabilmiştir. Bu 

kadar şok edici ifadeler olmasına rağmen ben kendim de 

1990’lı yıllarda bu ayeti bilmiyordum, özeleştiri yapayım. Bi-

raz daha işler sakinleştiğinde Kürt sorunun bizim ilgilendiği-

miz bir sorun olmuştur maalesef. Genel olarak Türkiye’nin 

muhafazakârlığının Amerikan muhafazakârlığından farklı 

olması dolayısıyla devlete bağımlı, devletle paralel şekilde 

konum almaktan başka bir anlamı yoktur.

Avamın temayülü İslamcı entelektüellere de 
sirayet etti

İslamcıları belki dörde ayırabilirim. 1) II. Meşrutiyet döne-

mindeki İslamcılar, hatta biraz öncesinde İttihat ve Terak-

ki ile birlikte hareket etmişlerdir, daha sonra fikir ayrılığı 

doğmuştur, Mehmet Akif’te olduğu gibi, yani o yüzden o 

meşrutiyet, özgürlük hareketinin içinde yer almışlardır. 2) 

1920 ilk meclis çok ilgilenmeyi hak eden bir meclis, ben çok 

ilgimi veremedim hangi figürler nerelere itiraz ettiler, çok 

net bilemiyorum ama bir muhalefetin olduğunu biliyorum 

ve muhalefetin de çeşitli şekillerde bastırıldığını biliyoruz: 



49 Fatma Bostan Ünsal

Ali Şükrü’nün idam edildiğini biliyoruz, daha doğrusu idam 
yasal bir ceza, suikasta uğradığını biliyoruz. Mehmet Akif’in 
küskün olarak Mısır’a gittiğini biliyoruz. Demokrat Parti dö-
neminde biraz daha özgürleşen ortamda ama çok korkmuş, 
İstiklal Mahkemeleri’nin olumsuz hafızalarını sürekli hatırla-
yan çok ürkek bir dile sahip olduğunu biliyoruz. 3)1980’den 
sonra radikal İslam diyebiliriz, çok geniş çerçevede her şeyi 
tartışmaya açan İslamcı entelektüelleri görüyoruz. Çok radi-
kal bir şekilde baktıklarını biliyoruz, yani hermeneutik’ten 
tutun yapı çözüme kadar bütün Batı’nın birikiminden de 
istifade ederek bakmışlardır hem Türkiye hem de İslam’a. 
Fakat olgunlaştıramadan bu tartışmaları, çok dağınık ve bir 
söylediği daha sonra bir tutarlılık içinde olmayı da hiç önem-
semeden Ak Parti iktidarına geldik. Ve 4) Ak Parti iktidarında 
da İslamcıların o zengin ve eleştirel literatürünün Ak Parti 
iktidarını besleyemediğini görüyoruz, yani muhafazakâr ke-
simin avamdaki o temayülü maalesef İslamcı entelektüellere 
de sirayet etmiştir o zengin birikimi konuşturarak bir İslamcı 
politika, diyelim ki İslamcı politik figürlerin nasıl politika 
yapması gerektiğine yönelik bir şeyi maalesef görememişiz-
dir, yine iktidarı destekleyici tarzda olmuştur. 

Şöyle örnek vereyim, 2011 yılında ben Ak Parti’nin ba-
şörtülü milletvekili aday göstermesi gerektiğini söylemiştim. 
Çok ilginç 1999 yılında Merve Kavakçı milletvekili olmak 
istediğinde o zaman Merve Kavakçı’ya karşı olanlar “Tabii, 
neden olmasın” demişlerdi, 2011 seçimlerinde, “Neden ol-
masın? Artık başörtülü milletvekili olabilir” diyenler, o dö-
nemde Merve Kavakçı’yı destekleyenler, 2011’de “Zamanı 
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değil” dediler. Bu da zaten insanların insan hakları konsep-
tine nasıl baktığını gösteriyor.

1999 yılında başörtülü milletvekilinin zamanıydı da 
2011’de mi zamanı değildi? Bunun entelektüeller nezdinde 
de kabul gördüğünü görüyoruz, nitekim bizim, çok küçük 
bir grubun bir eylemi vardı: “Başörtülü aday yoksa oy da 
yok.” Bunun bir “Ergenekon faaliyeti” olduğu bile İslamcı 
entelektüeller tarafından söylenebilmişti, yani son derece 
dediğim gibi hermeneutik yapı çözümü dili, radikal, eleşti-
rel tekniklerden faydalanan bir ekibe gerçekten utanılacak 
bir iktidara yapışma temayülünü göstermiştir maalesef. Ama 
şunu söyleyelim: Biliyoruz ki toplumda çok muhafazakâr 
yönelim oldukça popüler. Bu yüzden muhafazakârların ve 
İslamcı entelektüeller, şu anda sayısı da az aslında, bir fiili de 
yok, çok savrulmuş durumdalar ama toplumu şekillendirme 
kapasitesi dolayısıyla ihmal edemeyeceğimiz bir önemde, 
bu yüzden gerek onlarla gerek hep beraber karma ortamlar-
da bunların konuşulması ve tartışılması çok önemlidir, çok 
teşekkür ediyorum.



Arkadaşlar merhaba, geçmişte bizim mücadelemize de 
büyük destek veren sevgili avukatımızın burada bize 

moderatör olmasına çok sevindim. Bizim 1987’deki dönüşü-

müzün 30. yılı olacak. 

Sevgili Ergin, sivil mücadele, sivil itaatsizlik eylemi olarak 

gerçekten bizim mücadelenin adını koymuştu. Sevgili Ergin, 

bu eylemin bir isim babası daha var o da bir akademisyen, 

senin isim babası olduğunu bilmiyor tabii, o da aynı şeyi 

söylemişti bu eylem “sivil itaatsizlik.” 

Deneyim pratik ile sosyal mücadelenin yolunu 
açacak

Bu konuya geleceğim ama benim esas dikkatinizi çekmek 

istediğim şey bu başlıktaki “deneyim” kelimesi, yani süreç-

lere müdahale deneyimi. Acaba gerçekten bizde deneyim 

denen bir kültür, bir alışkanlık var mı? Benim ilk sorum bu, 

çünkü bizzat kendi verdiğimiz mücadelenin yani 1987’de 

gelerek verdiğimiz mücadelenin o pratiğinin deneyimini biz 

bile yapmadık, yani biz ne yapmıştık, neyi değiştirdik gibi 

bir soruyu incelemedik; yaptık, bıraktık. Onun üzerine ben 
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yaklaşık 15 yıldır kendi pratiğimizin deneyimini çıkartmak 
için çabalayıp çalışıyorum. Nihayet bu çalışmayı 30. yıla ye-
tiştireyim dedim ama rahatsızlığım yüzünden yetiştiremedim 
ama önemli değil, umarım ki önümüzdeki aylar içerisinde 
onu basılmış olarak görebilirsiniz. 

Bu 15 yıllık çalışmanın içerisinde gördüğüm açık, çıplak 
gerçek bizde deneyimin olmadığı gerçeğidir, yani mücadele 
veriliyor ama dönüp bu mücadele üzerine düşünülmüyor. 
Deneyim çıkarılmadığı zaman da şöyle bir şey oluyor: De-
neyim basit olarak bir mücadeleden ders çıkarmak değil, 
belki o dersler var, söyleniyor da fakat bana göre deneyim 

pratik ile sosyal mücadelenin yolunu açacak veya aydınla-

tacak olan teorik tezlere götürecek bir ara halka, yani biz ne 
yaptık meselesi. 

Ben o çalışmaya girdiğim zaman biz geçmişte ne yapmı-
şız sorusu ile girdim ama çalıştıkça çalıştıkça şunu gördüm: 
Soru yanlış. Biz geçmişte neyi değiştirdik sorusunu sormak 

lazım, çünkü ne yaptık sorusu çok su götürür; eylemler yap-
tık, bildiriler çıkardık, toplantılar yaptık, evet hepsi tamam 
ama biz neyi değiştirdik sorusu turnusol kâğıdı gibi bir so-
rudur, oradan kaçamazsınız. Net göstermek lazım, neyi de-
ğiştirdik? Bugün birden fazla komünist partisi var. Bugün 
“komünist” sözcüğü serbest, herkes de söyleyebiliyor ama 
kimse şunu sormuyor: Peki, bu nasıl oldu, yani nasıl serbest 
olundu? İşte deneyim dediğim bu. Eğer siz onu düşünmü-
yorsanız, dönüp bu soru üzerine, daha doğrusu o mücadele 
üzerine araştırmalar, incelemeler yok ise o zaman gerçekten 
Sevgili Ayhan’ın dediği gibi “İğneyi kendimize batırmamız 
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lazım.” Bu yok gerçekten. 1960 sonrasında “sosyalizm” lafı 
da aslında yasaktı, benim yaşımda olanlar bilirler, “toplum-
culuk” derdik, sosyalizm diyemezdik. Şimdi sosyalizm lafı 
da serbest ama kimse sormuyor bu serbesti nasıl kazanıldı? 
Bu şu anlama geliyor sevgili arkadaşlar: Bizde eksik olan 
şey tarih hissi, tarihi hissedemiyoruz ve dolayısıyla tarih me-

rakımız da yok ve dolayısıyla da tarihten öğrenemiyoruz. 
Kendi verdiğimiz mücadelenin sonuçlarını dâhi derleyemi-
yoruz oysa şimdi konferansta bize deniyor ki deneyimler ne, 
o soruluyor, yani müdahale deneyimleri: Bu çok sevindirici, 
bana göre belki ilk kez oluyor, mikrofonu uzatıp da “Dene-

yimini anlat” demek. 
Oysa şimdiye kadar pek çok televizyon programına çık-

tım, pek çok gazete röportajı yaptım, hepsinde sordukları 
“Ne olacak bizim halimiz ne olacak dünyanın hali.” Bunun 
üzerine çok konuştuk, çok şey söylendi ama geriye dönüp 
de “Siz ne yaptınız” sorusu belki de ilk defa bu toplantıda 
soruluyor. O yüzden bu soruyu önümüze getiren arkadaş-
larımızı kutluyorum. Ama kavranmasını da istiyorum ki bu 
soru nihayetinde sanıyorum artık insanların sorunlarımıza 
kolay çözümler olmadığını görmesinin de getirdiği bir şey. 
Yani o derin kavramsallığın da getirdiği bir şey. Yine atıf 
yapacağım Sevgili Ayhan Bilgen’in konuşmasına: Böylesi 
dönemler, yani karanlık, baskı dönemleri bizim oturup geç-

mişte ne yapıldı acaba, acaba böylesi baskı günlerinde na-

sıl bir mücadele verildi sorusunu soracağımız zamanlardır. 
Çünkü bizde şöyle bir şey var: Demokrasi dalgası yükseldiği 
zaman herkesin kafasında işte “Devrim olacak, devrim ge-
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liyor” ya da kolay çözümler var ama baskıcı zaman da bu 

sefer de derin bir karamsarlık: Benim siyasi mücadele haya-

tım yarım yüzyılı tutuyor, yani 50 sene. 1964’te Türkiye İşçi 

Partisi’ne girdim 20 yaşındaydım, şimdi 70 yaşımı aştım bu 

sürede deneyimle gördüğüm şey bir defa demokrasi dalga-

sının yükseldiği yerde biraz şizofrenik de bir şey heyecana 

kapılmak, çok mutlu olmak ama düştüğü yerde de karamsar 

olmak. 

Oysa biz bu dediğim süre içinde pek çok kez bu yük-

selmeler, düşmeler oldu. Bana göre gene demokrasi dalgası 

yükselecektir; çünkü bir ülkede cezaevleri bu kadar doluy-

sa, bu kadar baskı varsa, tarihe baktığınız zaman o tür rejim-

lerin hiçbir zaman ayakta kalmadığını görüyoruz. 

Biz Türkiye’ye dönmezden önce yani 1987 yılında gene 

öyleydi, 12 Eylül baskı rejimi vardı, dikta rejimi vardı, yurt-

dışında sayısız politik göçmen neredeyse bir diaspora oluş-

turacak kadar sayısız politik göçmen, içeride cezaevleri gene 

ağzına kadar dolu, yine işkence, idam cezaları falan falan. 

Şimdiki siyasi baskılar misli ile o zaman da vardı. Şimdiki 

durumun farklı olduğunu ben de biliyorum. 

Herkes “Komünist Partisi kurulamaz, 141-142 
kaldırılamaz” diyordu

Bana göre 1990’lı yıllarda büyük bir demokratik açılım oldu. 

Ben o yılları yarım kalmış aydınlanma olarak niteliyorum, 

niye öyle düşündüğümü de açıklayacağım. O büyük yükse-

len dalganın tabii karşı tepkisi de bu idi, yani çok daha ge-
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rilere gitmek, senin de söylediğin gibi. Biz bunu 12 Eylül’de 
de yaşadık, 12 Eylül öncesinde çok ciddi bir demokratik ka-
barma vardı ve her yerde demokratik yükseliş vardı ve onun 
ardından da 12 Eylül geldi. Biz gelmeden önce Türkiye’de 
demokratik bir muhalefet yoktu, yani ona güvenerek gelme-
dik. Nasıl ki bugün yoksa ve bugünkü karamsarlığın temel 
nedeni demokratik bir muhalefetin olmayışında ama bizim 
deneyimimiz şunu gösteriyor: Bu yaratılabilir bir şeydir, yani 
demokratik bir muhalefet, radikal demokratik bir muhalefet 
yaratılabilir bir şeydir. Çünkü bizim mücadele onu gösterdi, 
yarattık yani. İki buçuk yıl cezaevinde kaldım ama geldiği-
miz zaman, gelmezden önce devlet bize karşıydı “Gelme-
yin” diyordu. Muhalefet, var olan muhalefet karşıydı, hatta 
medya bile karşıydı, dahasını söyleyeyim bizim dışımızdaki 
sol karşıydı bize; bunları burada aksettireceğim. 16 Kasım 
günü politik atmosfer neydi? Çok değil, bir yıl sonra nasıl 
değişti? Herkes “Komünist Partisi kurulamaz, 141-142 kal-

dırılamaz” diyordu ama bir yıl sonra değişti zihniyet. Yine 
bizim TBKP yasallık mücadelesi üzerine tez yapan bir aka-
demisyen benimle konuştuğu zaman o da bir tanım yaptı bu 
dedi ki “Sizin mücadeleniz zihinsel bir devrim yaptı.” Ben 
“devrim” falan diye öyle abartmak istemiyorum ama top-
lumsal düşüncede köklü zihinsel bir değişim oldu. Düşünün 
“komünizm” sözcüğü gibi bir sözcük ki bütün yasalarca ya-
saklanan sözcük, yani hem Anayasa’da yasak hem 141-142 
gibi maddelerle yasak ama daha önemli bir başka şey var, 
yalnız “küfretmekte özgürlük” vardı komünizm sözcüğünde 
bildiğiniz gibi, yalnız küfrederken kullanılırdı. 
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İki buçuk yıllık mücadeleden sonra komünizm sözcüğü 

özgür oldu, küfür olmaktan da çıktı, yani halkın gözünde 

meşruluk kazandı. Elbette komüniste karşı olanlar komünist 

olmadılar ama komünistlerin de insan olduğunu görmeye 

başladılar, neden? Çünkü şimdiye kadar çıkıp da “Ben ko-

münistim” diyen yoktu. Tam tersine birilerine “Sen komü-

nistsin” derlerdi, onlar da zavallılar çırpınırdı ki “Hayır, biz 

komünist falan değiliz, demokrat insanlarız” falan derlerdi 

ama iki kişi geldi ve birdenbire oyunları bozuldu ben bunu 

yargılanırken de söylemiştim. “Ben komünistim diye orta-

ya çıktığın zaman oyun bozuldu, çünkü siz suçlamaları-

nızda,” daha doğrusu şöyle söyleyeyim, “Bir boks maçında 

boksörün bir tanesinin elini kolunu bağlıyorsunuz, sonra 

diyorsunuz ki ‘Maç yap’ o da ayağıyla vurduğu zaman ‘Faul 

yaptın’ diyorsunuz, yani bize diyorsunuz ki “Siz illegalsi-

niz” tamam ama bizi illegal yapan sizdiniz, biz değil şimdi 

geldik diyoruz. ‘Hayır, biz yasal olmak istiyoruz, açın’” o 

zaman bu mücadelenin aslında bir düşünce özgürlüğü ve 

Türkiye’de de yasaklanan düşünce olduğu meselesinin orta-

ya çıkmasına neden olan şey, o yargılama sürecidir.

Gelmeyin dediler biz geldik ve süreçlere  
müdahil olduk

İşte meşruluk da burada kazanıldı ama bu elbette kolay ol-

madı. Ergin’in anlattığı gibi pek çok yaratıcı eylemlerle oldu 

ama asıl önemli olan bu müdahale politikası, sürdürdüğü-
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müz müdahale politikasıydı. Biz kapı tutmadık ama dedik 
ki “Türkiye’ye gelmek her yurttaşın doğal hakkıdır, biz doğal 

hakkımızı kullanıyoruz, yani biz sizden izin istemiyoruz 

Türkiye’ye girmek için, eğer suçumuz varsa yargılayın, on-

dan da kaçmıyoruz ama izin istemiyoruz sizden.” Bu basit 
sözün daha sonra toplumu kazanmada, söylediğim toplum-
sal zihniyetteki radikal değişimde ne kadar etkili olduğunu 
sonradan görecektik ve size sonra belki sorular bölümünde 
gösteririm, orada göreceğiz ki gerçekten iki buçuk yıl içeri-

sinde bu toplumda bir zihniyet değişimi oldu ve sonucunda 

radikal demokratik bir muhalefet ortaya çıkmıştı. 
141-142 kalkınca ve kalkmadan daha önce aslında top-

lumda beliren bu radikal değişim, zihniyette beliren değişim 
hemen arkasından başörtü, türban direnişini getirdi. O da 
bir sivil itaatsizlikti ve yine o akademisyenin tespiti de şu 
“İlk sivil itaatsizlik sizin yasallık mücadelenizdir, ikinci ola-
rak başörtüsü, türban mücadelesidir, sivil itaatsizlik.” Çok 
açık, bize diyorlar ki “Gelmeyin,” biz geliyoruz. Mahkemede 
yargılanan programımızı bizim dışarıda arkadaşlarımız yasal 
olarak basıyorlar ama program yargılanıyor ve toplatılıyor 
tabii. Arkasından yine Ergin’in sözünü ettiği gibi bizim ar-
kadaşlarımız ortaya çıkıyorlar “Biz de komünistiz” diyorlar 
yani ihbar eylemleri yapıyorlar, bu da sivil itaatsizlikti. Yurt-
dışındaki parti üyeleri geliyor, merkez komitesi üyeleri geli-
yor, biz hâlâ yargılanıyoruz orada, bu da sivil itaatsizlikti ve 
bizim ölüm orucumuz, bu da vicdani retti. 

Sonuçta çıktık, serbest olduk, bir ay sonra hemen dilek-
çemizi verip yasal TBKP’yi kurduk ama program aynıydı. 
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Peki, burada ilginç olan neydi? Bize diyorlardı ki “Kürt so-

rununu çıkarın” el altından “bir de isminizdeki ‘komünizm’ 

lafını kaldırın, o zaman tahliye olursunuz.” Biz ikisine de 
hayır dedik. “Demokrasinin süs çiçeği olmayacağız” dedik 
yargılanırken, ben savunmada bunu dedim, yani “Biz Kürt 
sorununu programımızdan çıkartmayız.” Nitekim dilekçemi-
zi verirken yasal parti kurma dilekçesini, programımız aynı 
programdı yani yargılanan programdı ve o program yargı-
lanmaya devam ediyordu: Bu da sivil itaatsizlikti. 

Şimdi müdahale politikasına gelince, müdahale etmek, 
müdahil etmek yani duhul etmektir, etki etmekten farklı bir 
şey ama ben görüyorum ki bizim muhalefet geleneğimizde 
bu yok, yani cepheden bir eleştiri var ki sanıyorum sen de 
onu söylüyorsun ama içine girerek, kendini muhatap kabul 

ettirerek bir muhalefet yok. O yüzden bizim verdiğimiz mu-
halefette bu vardı. 

Bizim arkadaşlarımız biz yargılanırken iktidar partisinin 
kapısını çalıyordu görüşmek için. Önce “Hayır” diyorlardı 
“çünkü orada yargılanıyorsunuz” ama bir, iki, üç, ondan son-
ra açtılar kapılarını ve görüşmeye başladılar bizimle. Bunun 
medyaya yansımasını düşünebiliyor musunuz, yani muhatap 
alınmanız açısından ve bu adım adım, muhatap alına alına 
biz o duvarları yıktık. Şimdiye kadar hiç olmayan, örneği 
bile olmayan belki de ilk ve son bir şey anlatıp bu bölümü 
hemen bitireceğim.
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Bizde muhalefet konjonktürel muhalefet, tarihsel 
muhalefet değil

Ankara’da artık yasallık için dilekçe verdikten sonra kong-
re yapıyoruz, yani TBKP’nin kongresi, 70 yıldır yasakla-
nan Komünist Partisi’nin kongresini yapıyoruz. Böylece de 
Karadeniz’de boğdurulan Mustafa Suphi’lerin de bir bakıma 
tarihsel yanıtını veriyoruz, o davayı sonuçlandırıyoruz. 

O kongrede misafir konuklar için Avrupa’dan çağırdı-
ğımız komünist partiler geldiler. MHP hariç bütün partileri 
çağırdık. İktidar partisi ANAP’ın bakanı olan Metin Güldere 
aynı zamanda o zaman Başbakan’ın da danışmanıydı, kong-
remize geldi. Refah Partisi’nden Şener Battal kongremize 
geldi. Hak-İş sendikasından Salim Uslu kongremize geldi. 
Düşünün, bir komünist partisi 70 yıldır yasaklanmış, ortaya 
çıkıyor ve iktidar muhalefet partilerini davet ediyor ve geli-
yorlar ve kürsümüzden de konuştular. 

Müdahale politikası bu bence, kendinizi kabul ettirmek 
ama salt cepheden eleştiri ise bizim geleneksel muhalefet 
tarzımızdır. Orada da Fatma kardeşimin dediğine katılıyo-
rum, bizde muhalefet konjonktürel muhalefet, tarihsel mu-
halefet değil, çünkü tarihte çözülmemiş sorunlarımız var, ne-
dir? İslam sorunu, Alevilik sorunu, Kürt sorunu vs. ama eğer 
tarihsel bir muhalefet olabilseydi, bir muhalefet geleneğimiz 
olacaktı oysa muhalefet geleneğimiz yok, konjonktürel mu-
halefet var, yani o dönemde neyse öne çıkan, onun etrafın-
da muhalefet, o kadar. 

İşte bizim mücadele tarzımızda, yani yasallığı kazanma 
mücadelemizde ki 163’ün kaldırılmasını ısrarla biz istiyorduk 
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ki sol içinde tartışma vardı o konuda, bu tarihsel mutaba-
katta ifade ediliyordu: İslamlar, Kürtlerle, Alevilerle tarihsel 
bir mutabakat temelinde radikal demokratik bir Türkiye için 
mücadele. Sıradan bir muhalefet değil ve sonuçta zannedi-
yorum ki bu tarz politika başarılı oldu. Sunumun bu bölü-
münü bitirirken buradan çıkarttığım teorik tezi de söyleye-
yim, diyorum ki bir sürece, değişim sürecine müdahalenin 

kapasitesi, bu sürecin değişim kapasitesi ile doğru orantılı-

dır, yani siz istediğiniz gibi değiştiremezsiniz ama bir deği-

şim var ise ancak ona müdahale edebilirsiniz. Bu kapasite 
ise müdahale edilmeden anlaşılamaz. 

Bizim yasallık mücadelemizin gerisinde ta 70 yıldır sü-
ren bir mücadele birikimi var ama burada 20-25 yıllık süre 
içerisinde bütün bunları anlatmak elbette mümkün değil, 
onun için bunun çok bilinen bir şey olması nedeniyle ona 
değinmedim. Burada altını çizmeye çalıştığım şey sadece iki 
kavram: Müdahale ve deneyim. 

Bizim cezaevinde olduğumuz süre içerisinde dışarıda 
mücadeleler verilirken belki de ilk kez medya devlete kar-
şı verilen bir mücadelenin üstün örtmedi, oysa genellikle 
örterdi. Devlete karşı verilen bir mücadele ya da davada 
çarpıtırdı; ilk başlarda vardı ama sonra değişti. Bir defa bu-
nun altını çizmek lazım, yani medya nasıl kazanıldı ve onun 
üzerinden bir kamuoyu ve üstelik de radikal bir kamuoyu 
nasıl yaratıldı? 

Bizim elimizde Basında TBKP medya derlemesi var; ku-
pürler, dergiler vs. Koca bir cilt oluşturuyor, 25 cilt. Ben 
önce oradan uzun bir derleme yapmıştım ve adına da “Med-



61 Nabi Yağcı

ya diliyle tarih” demiştim, ben hiçbir şey söylemesem de bu 

yasallık mücadelesinden yansıyanları sırf oraya bakarak siz 

de basındaki bu yani zihniyet değişimini görebilirsiniz. Yani 

bir toplumda zihniyet değişimi mümkündür, bunun altını çi-

ziyorum. 

Elbette o zamanki koşullar başka, bugünkü başka, fakat 

bu mümkün, yani bir toplumun zihniyeti değiştirilebilir ve 

onun üzerinden en zor koşullarda bile demokrasi mücade-

lesinde kazanımlar elde edilebilir. 

Demokratik haklar kazanıyoruz ama bunu 
koruyamıyoruz

Benim 10-15 yıllık çalışmamda gördüğüm bir şey var ki bizim 

meselemiz demokrasiyi kazanmak değil, demokratik mevzi-

leri korumak. Cephe mücadelesi ile mevzi savaş mücadelesi 

arasındaki fark da bu, bunu Gramsci’den falan bilirsiniz, 

oraya kadar girmeyeyim ama biz demokratik haklar, demok-

ratik mevzi kazanıyoruz ama bunu koruyamıyoruz, çünkü 

bizim kafamız hep cephe savaşında. Örneğin 1960 sonrasın-

da Türkiye İşçi Partisi parlamentoya giriyor, bir mevzi kaza-

nıyor, kolay mı? İlk defa sosyalist bir parti ve sosyalizm sözü 

parlamentoda yansıyor ama o tarihte parlamenter mücadele-

yi TİP dışındaki sol “sapma” olarak görüyor ve parlamento 

dışı muhalefet diye bir çizgi ortaya atıyor, sonra da kimse 

dönüp geçmişte bu parlamenter mücadele ile ne kazanıldı-

ğını sormuyor. Aynı bu deneyim olmayınca ne oluyor? HDP 

parlamentoya girdiğinde de biz aynı tartışmaları yaşamadık 



62 Özgürlükleri Kazanmada “Süreçlere Müdahale” Deneyimleri

mı? Kimileri dedi ki “Bıraksın gitsin, çekilsin HDP.” Bu de-

neyimler bu anlamda bire bir elbette bugüne taşınamaz ama 

oradan esinlendirici sonuçlar çıkabilir.

Slayt sunumunda bu bizim gelişimizden hemen önce ve 

tutuklandıktan sonra basınının kamuoyunun tutumunu gös-

tereceğim. 

Bu deneyim içinde şunun altını da çizmek isterim: Esas 

meselenin bizde Batı’dan farklı olarak Doğu toplumlarına 

özgü olan o sanayi devrimini yaşamamış toplumlara özgü 

olan demokratik muhalefetin karakteri konusunda sonuçlara 

varmak ve elimizde bir toplumsal topoğrafik bir harita olsun 

istiyorsak muhalefetin bu deneyimlerine bakmak lazım. An-

cak oradan sonuçlar çıkarılabilir. 

O zaman burada hep anlatıldığı gibi bizim gibi toplumlar-

da esas mesele devlet ile halkın çelişkisidir. Ne var ki burada 

büyük bir paradoks var, biz o halkı kazanmada, o toplumsal 

zihniyet değişiminin yollarını maalesef kendi verdiğimiz pra-

tik mücadele içinden çıkartmak gibi bir çabamız yok, böyle 

bir arayışımız yok. Bu olmadığı sürece bence demokratik 

muhalefetler sanıyorum başarılı olamayacak. 

Dönüşler öncesinde

Şimdi 16 Kasım 1987’ye dönelim. Biz gelmeden önce 16 

Kasım’dan biraz ve biraz sonra söylenenlere. Sunumun bu 

bölümünde  dönmeden önce durum ve yorumlar neydi, gel-

dikten sonra ne oldu bu tabloyu belgelerle  projeksiyon gö-

rüntüleriyle paylaşacağım.
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Mehmet Ali Biran’la biz Ekim Devrimi’nin 70. Yılı nede-
niyle karşılaşmıştık daha gelmezden önce ve bize “Siz inti-

har misyonu mu üstlendiniz” diye sormuştu. Bunu sorarken 
Mustafa Suphi’lerin öldürülmesini kastediyordu. Burada he-
men bir parantez açayım, bugün Mustafa Suphi’lerin mü-
cadelesi, özellikle Mustafa Suphi’nin dünya görüşü vs. için 
çok ciddi yeni bilgiler var sanıyorum ama konumuz değil, 
giremeyeceğim. Bize diyor ki burada “Türk toplumu” yani 
Mehmet Ali Birand “zorlamaları, devlete gövde gösterisine 

girilmesini sevmez.” Vesayet ideolojisinin, bizim aydınlar ta-
rafından nasıl tekrar tekrar üretildiğini görüyoruz. 

Devlet “Gelmeyin” diyor ama biz geliyoruz ama sonuçta 
toplumda çok ciddi bir zihniyet değişimi oluyor. 
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Mehmet Ali Biran “TBKP’liler erken gelmiyorlar mı? 
Diye soruyor.

14 Kasım 1987, Tercüman.
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15 Kasım 1987, Tercüman.
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Oktay Ekşi “Geldiniz de kovdular mı” diyor, “bunlar kim 
ki” diyor, “niçin geliyorlar, demokrasiye bir katkısı var mı?”

14 Kasım 1987, Hürriyet.
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Biz gelmeden önce ANAP’a bombalar atılıyor ve bunu 
bize, TKP’ye bağlanıyor.

“Legalleşme ve TKP” Taha Akyol “TKP aslında taktik 
yapıyor, ciddi değildir legalleşme niyetleri, onun arkasından 
Kürt sorununu getirecekler, Ermeni sorununu getirecekler” 
diyor ki orası doğru. 

19 Kasım 1987, Tercüman.
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Evren, Özal bizim için “Provokasyon yapıyorlar” di-
yorlar.

20 Kasım 1987, Cumhuriyet.
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Rauf Tamer “Geliyorlar. Onlara ‘Korkma sönmez bu 
şafaklarda’yı söyletmek lazım geldiklerinde, toprağı 
öptürmek lazım, bunu yapacak milli sol nerede” diye 
soruyor.

16 Kasım 1987, Tercüman.
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Evren “TKP kurulamaz” diyor. 
Ondan sonra tabii biz de uçakta sohbet ederken “İki sade 

vatandaş” diyor.

17 Kasım 1987, Hürriyet.



71 Nabi Yağcı

Şimdi bütün bu gürültü arasında bu “iki sade vatandaş” 
lafı aslında çok naif, komik bile kalıyor ama göreceksiniz ki 
bu basit, naif, hatta komik gibi görünen bu söz bizi kazandı-
racak, yasallık mücadelesini kazandıracak. 

Nazlı Ilıcak destek veriyor “Bravo Evren’e.” 

18 Kasım 1987, Tercüman.
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Aydınlar Ocağı bizleri çıkarıyor “TKP’ye izin verilemez” 
diyor.

Başbakanlık suç duyurusunda bulunuyor “Gelişleri tertip-
tir” diye ve bütün savcıları harekete geçiriyor.

20 Kasım 1987, Türkiye.
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Şimdi burada ilginç, İnönü’ye soruluyor, biz daha gelmez-
den önce “TKP yöneticileri döneceğini söylüyor, ne diyor-
sunuz?” İnönü “Bu mesele beni ilgilendirmiyor” diyor. Ben 
özetleyeyim size “Bu mesele halkı da ilgilendirmiyor, bizi 
de ilgilendirmiyor, bu meselemiz değil, bizim dışımızda bir 
olay” diyor. Hürriyet’in sorusuna da aynı cevapları veriyor.

Demirel “Vaktim yok” deyip kaçıyor. 

19 Kasım 1987, Hürriyet.
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İnönü “Bu kritik konu” demekle yetiniyor. Sabah’a ver-
diği İnönü “TKP ile uğraşacak hiç vaktim yok” diyor ve 
soru şöyle “TKP’lilere yardım eder misiniz” sorusuna “Siz 
aklınızı mı kaçırdınız, şimdi kendi partimi zafere götürmeye 
çalışıyorum ben” diyor, zafere götürüyor. “Gelişleri tuhaf” 
diyor bizim için İnönü, “tuhaf” ne demekse. 

24 Kasım 1987, Sabah.



75 Nabi Yağcı

Türk-İş karşı olduğunu söylüyor.
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Özal “Komünist partisine daha çok zaman var” diyor.

13 Kasım 1987, Cumhuriyet.
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Demirel “TKP kurulamaz” diyor. 

22 Kasım 1987, Güneş.
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Evren “Yasa enselerinde” diyor.

17 Kasım 1987, Cumhuriyet.
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Biz tam 16 Kasım günü geliyoruz, başkentte yoğun ön-
lemler alınıyor.

Başkentte yoğun önlemler…

16 Kasım 1987, Milliyet.
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Dönüşler herkesi merak içinde bıraktı.

18 Kasım 1987, Sabah.
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“TKP’ye red” herkes neden geldiğimizi soruyor, hâlbuki 
açık söylüyoruz. 

Zor günler. Siyasette TKP krizi. 

17 Kasım 1987, Hürriyet.
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ANAP’ta TKP sancısı.

16 Kasım 1987, Hürriyet.



83 Nabi Yağcı

Bizim dışımızdaki sol ne diyor?
TKP’nin Londra kanadı “Kutlu ve Sargın hain, işçi 

mücadelesini saptırdılar.

13 Kasım 1987, Milliyet.
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Diğer sol dönüşe karşı.

14 Kasım 1987, Milliyet.
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TÖB-DER ve TSİP başkanlarının açıklaması var “Biz 
güvencesiz dönmeyiz” diyorlar. Şimdi burada içeri girip 
Sevgili Ahmet Kaçmaz “İçeri girip yatmayı düşünmüyo-
rum, aktif mücadele vermek istiyorum” diyor.

6 Kasım 1987, Milliyet.
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Tabii kimse “İçeri girip yatsın” diyemez, haklı ama aktif 
mücadele sorun tabii, yani hangisi aktif?

Başkentte cadı kazanı, her köşede Kutlu ve Sargın 
konuşuluyor. 

18 Kasım 1987, Hürriyet.
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Bizim gelmemizden bir gün önce Tercüman “İkaz edi-
yoruz, vatan hainlerinin Türkiye’de yeri yok” diyor. 

15 Kasım 1987, Tercüman.
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Bizim cevabımız “Ne pahasına olursa olsun dönece-
ğiz, mutlaka döneceğiz” ve dönüyoruz, uçaktan iniyoruz 
ve iner inmez de gözaltına alınıyoruz. 

10 Kasım 1987, Cumhuriyet ve Milliyet.
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Geldikten sonra



90 Özgürlükleri Kazanmada “Süreçlere Müdahale” Deneyimleri

Burada ilginç hikâye de var ama uzatmayayım, aradaki 
bu Sargın, görünüyor orada değil mi? Ben, Kutlu, aradaki de 
Yunan Komünist Partisi’nin milletvekili. Bunu Nihat Sargın 
diye algılar polisler dedim “Hayır, bu Nihat Sargın değil,” 
bu sefer telaşla bağırmaya başladılar “Sargın bu değilmiş, 
nerede Sargın, kaçtı mı nereye gitti!” Ve bu sahnenin en gü-
zel bitimi de bu, Sevgili Altan Erbulak’ın müthiş karikatürü 
“Geldiler!” 
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Arada tabii ki büyük mücadeleler var, bizim yoldaşların 
mücadeleleri var, büyük dayanışma hareketleri var, bunu geçi-
yorum. Şimdi o zihniyet değişimini göstermek istiyorum size. 

Önce özet, yani birinci safhadan özet “İhanete hayır, Türk 
milletinin hissiyatını görmezlikten gelemezsiniz” deniyor. 

Şimdi o hissiyatın nasıl değiştiğini göreceğiz. Mehmet Ali 
Birand “141-142, 163 zihniyeti ile artık yaşayamayız.” Diyor.

“Necati Doğru “Türkiye’de komünistlere ihtiyaç var.” 

Özal “Komünist partisinin kurulmasının mahsuru 
yok” diyor. 
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Erbakan “141-142, 163’ü kaldırmazlarsa onları faşist ilan 
edeceğiz” diyor. Biz dönmeden önce Erbakan da cevap ver-
mekten kaçmıştı.

Demirel “Komünist Parti Kurulabilir” diyor. 
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İnönü “Komünist parti kurulmalı” diyor.
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Bizim gelişimizden iki sene sonra “Bakanlar 141-142 ve 
163’ün kalkmasını istiyor,” “bakanlar” altını çiziyorum. Ba-
kanlar Kuruluna geliyor bu maddeler, Evren “163. madde 
kaldırılamaz” diyor ama dikkatinizi çekerim altı ay sonra ise 
“Bu da kaldırılmalı” diyor. 

Burada gırgır bir durum var, yani altı ay önce böyle söy-
leyip, altı ay sonra böyle söylemek ve bu gırgır durumda 
sonra da Evren “Komünist partisi de kurulmalı” diyor.
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Tabii dediğim gibi bu gırgır durumu bizim Gırgır hiç ka-
çırmıyor. 

Gırgır biliyorsunuz dünyada mizah dergileri arasında 
üçüncüydü, bir Amerikan mizah dergisi, sonra Sovyetler’in 
o zaman Krokodil’i vardı, üçüncü de bizim mizah dergimiz 
Gırgır’dı ve Gırgır bunu gırgıra alıyor, burayı geçelim, her-
halde görüyorsunuz: Nihat abi konuşan diyor “Eyvah, onu 
da tutuklayıp bizim koğuşa koyarlarsa!” 
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Oktay Ekşi, bizim davadan söz ederek “Eğer onlar gel-
meseydi bu davayı zaten açamayacaktınız” diyor “ama niye 
hâlâ içeride onlar? Herkes bu maddeler kalksın derken niçin 
tutuluyor” diyor, 

Yine Oktay Ekşi’nin bir sözü var “Bu dava Kutlu-Sargın 
Davası, Türkiye’de yargının nasıl bağımlı olduğunu gösterdi. 
Onlarla birlikte bizim yargı da bağımsız olmalı” diyor. 

Şimdi Diyanet İşleri Başkanı da aynı şeyi söylüyor “Kalk-
malı bu maddeler.” 

Zihniyet değişi işte bu

Evet, şimdi bu bir buçuk-iki yıl arasında toplumdaki zihniyet 
değişimi bu. Şimdi akademisyenin söylediği sözü hatırlatı-
rım, yani “Bu toplumda bir zihniyet devrimi” diyor. Dedi-
ğim gibi o abartılı gelebileceği için diyorum ki bu gerçekten 
köklü bir zihniyet devrimi, çünkü radikal bir devrim, neden? 
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Çünkü komünist partisi üstüne bu değişim oluyor, başka ne-
denle değil. 

Müdahale ile ilgili son bir şey söyleyeyim, sorular olur-
sa sonra. Türkiye Komünist Partisi’nin üç tane müdahalesi 
var; bir tanesi Mustafa Suphi’lerin Türkiye’ye dönüşü 1921 
müdahalesi ama orada yeni bilgiler var dediğim gibi fakat 
öldürülüyor, boğuluyor ve başarısız oluyor ama Mustafa Sup-
hi’lerin dönüşü. İkinci müdahalesi TKP’nin Görüşler dergisi 
ile ilgilidir. 1945’lerdedir o, o zaman da yine İslami çevreler, 
muhafazakâr çevreler, liberal çevreler bir muhalefet kabar-
ması içindeler ve Görüşler dergisi çıkıyor. Görüşler Sabiha 
Sertel’in çıkardığı bir dergi, Sabiha Sertel TKP üyesi ve tam bir 
mutabakat orada olacakken Tan Matbaası olayı var, bir pro-
vokasyon ve bizzat Cumhuriyet Halk Partisi eliyle yapılıyor, 
bu artık biliniyor ve bu mutabakat da bu müdahale de aka-
mete uğruyor. Üçüncü müdahale ise bizim dönüşümüzdür. 

Bu kadar söyleyip bırakayım. 
Çok teşekkür ederim.

Ergin Cinmen/Moderatör: Dava açıldıktan sonra dosya-
nın fotokopilerini çektik tabii. Orada bir belge ardı, emni-
yet Savcı Nusret Demiral’a, hatırlarsınız Nusret Demiral’ı, 
yani müthiş bir adamdı o. Savcı Nusret Demiral’a “Efendim, 
gözaltında iken her ikisi de ifade vermiyorlar, ne yapalım” 
şeklinde bir sorusu üzerine Nusret Demiral bir yazı yazmış 
“Sabırlı ve gayretli ikna çabalarına devam ediniz!” Daha son-
ra biz bunun işkence talimatı olduğunu yazdık ve bunun 
üzerine bize avukatlara dava açıldı, hepimiz mahkûm olduk 
o dönemde. Sonra tabii işte bu tecil edildi filan. 





Gürhan Ertür: Ayhan Bey’e soruyorum. Konuşmasında 
“üçüncü taraf” tan bahsetti, önümüzdeki döneme ilişkin ola-
rak en önemli konumuz olduğunu düşünüyorum. Sekiz ay 
cezaevinde bunu düşündüğüne göre kapsamı biraz daha 
geniş tutup bizi acaba bilgilendirebilir mi? Bu üçüncü ta-
rafın içine hangi çevreler giriyor, o anlamda bugüne kadar 
üçüncü taraf olarak rol almış olanların defoları var mıdır, 
eksiklikleri var mıdır? Bu konuda biraz daha aydınlatıcı bilgi 
rica ediyorum, teşekkür ederim.

Gençay Gürsoy: Sevgili Nabi Yağcı’ya sormak istiyorum. 
Nabi’yi gençlik dönemlerinden tanıyorum, Nihat Bey’i (Sar-
gın) de öyle. Yaşım bu ortalamanın da üstünde. Onların 
Türkiye’ye gelişleri gerçekten büyük bir olaydı. 

Bu direniş Türkiye demokrasi tarihinde unutulmaz bir 
yere sahip, bunlar doğru. Acaba diyorum toplumdaki zih-
niyet değişikliğinin temel gücü bu muydu? Yoksa tam da o 
günlerde 1987-90 arası küresel ölçekte komünizmin artık bir 
tehlike olmaktan tırnak içinde “çıkmış olması,

Sovyetler’in geçirdiği macera, Demir Perde’nin yıkılması 
vs. Bunu şunun için söylüyorum, yani toplumsal zihniye-
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tin değişmesi kolay olmuyor. Mesela aklıma Kürt özgürlük 
hareketinin mücadelesi geliyor. 1980’li yıllarda birçok insan 
cezaevinde işte hepimizin bildiği kendilerini yaktılar, dışa-
rıda büyük destekler oldu ama Kürt sorunu hâlâ bu devlet 
için bir tehlike ve dolayısıyla bugün niyet değişikliği hâlâ 
olmuş değil, bu konuda bir şey söylemek ister misiniz diye 
sordum, teşekkür.

Doğan Bermek: Sevgili İştar Gözaydın Oslo Üniversitesi’nin 
2017 İnsan Hakları Ödülü’nü aldı bu hafta, kendisini kutla-
mak için söz aldım, teşekkür ederim.

Nazmi Gökçeli: Birkaç konuşmacıya sorum var. Nabi 
Yağcı’ya Enver Paşa ile ilgili soracaktım: Mustafa Suphi’le-
rin başına gelenleri gördüğü için mi gelmeye cesaret etmedi 
Enver Paşa. Fatma Hanım’ın anlattığı gibi Türk muhafazakâr 
kesiminin güçten, devletten yana tavır aldığı için mi gelme-
di? Bu konuda bir açıklama yapabilirseniz sevinirim. 

İkincisi, Ayhan Bey’e söyleyeceğim, “bizler yapmadıkla-
rımızdan sorumlu oluruz” dediler. Yanılmıyorsam Devrimci-
Yol İddianamesi’nde Nasuh Mitap’ın da böyle bir sözü var. 
“Bizler yaptığımızdan değil, yapmadığımızdan sorumluyuz” 
diye bir ifadesi var. Belki geleceğe bir katkı olur diye hatır-
latıyorum. 

Bir de Fatma Hanım’a bir sorum var: “Genellikle 
muhafazakâr kesim güçten yana tavır aldı, fakat Evren ile 
beraber biraz çözüldüler” anlamına gelen bir şey söyledi, “bi-
raz daha böyle cesaretlendiler.” Zaten Evren’in geliş nedeni 
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bunun önünü açmak içindir diye düşünüyorum, bir solcu ola-
rak; siz bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Teşekkür ederim.

Faik Güleçyüz: Kontrgerillaya Karşı İnisiyatif’in eş sözcü-
süyüm ben. Şimdi Ayhan Bey’e sorum var, fakat ben esas 
olarak biz bir sürece, Türkiye’nin en önemli sürecine derin 
devlete 12 Mart 2015’ten beri müdahale ettik, bu yolda da 
yürüyoruz. Ayhan Bey’e de soracağım: Çok önemli ve çok 
güzel bir şey söyledi “Üçüncü bir şahıs meselesi” ancak be-
nim sorum şu: Akan kan akarken, bu kan durmadan nasıl 
olacak bu iş? Üçüncü şahıs bu sürece nasıl girecek, nasıl 
girebilir? 

Bana göre önce akan kanın durması lazım ve yine bi-
zim Kontrgerillaya Karşı İnisiyatif’in görüşü, burada inisiya-
tif PKK’da, irade PKK’da, PKK silahlı güçlerini Türkiye’den 
çekmeli ki akan kan durmalı ki üçüncü veya kim nasıl araya 
girecekse tekrar demokratik siyaset yoluyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde Kürt meselesini çözebilmeliyiz. Bu bizim 
Kontrgerillaya Karşı İnisiyatif olarak görüşümüzdür. Ayhan 
Bey’e sorum buydu, o daha iyi biliyordur. 

Efe Besler: Ayhan Bey’e iki bir de İştar Hoca’ya sorum ola-
cak. Ayhan Bey konuşmasının ilk bölümünde “HDP’nin beş 
sene önceki siyaseti ile bugünkü siyaseti arasında fark ol-
ması gerektiğini” söyledi, ben öncelikle bunu somutlaştırır 
mısınız? Somut olarak neydi, şu an ne olması gerekiyor, onu 
öğrenmek istiyorum. İkincisi de bence şu an Türkiye’de en 
önemli iki nokta kanaatimce OHAL’in kaldırılması ve seçim 
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güvenliğinin yapılmasının oluşturduğunu düşünüyorum, 
çünkü 2019 seçimleri, ondan öncesi yerel seçimler ve se-
çim olarak bir güvensizlik var, aynı şekilde bende de var. 
Bu anlamda demokratik, yani mecliste yapılacak bir çalış-
ma bu seçim güvenilirliğini ve OHAL’i kaldırmak için yeter-
li mi, bunun için daha radikal adımlar atmanız gerekmiyor 
mu? Mesela diğer partiler diyeceğim ama onlarla bir şekilde 
buluşulmuyor. Gelecekte ne olur bilemem tabii, Türkiye’de 
bir günde her şey değişebiliyor. Bu anlamda bu birkaç tane 
konu belirlenip Ak Parti ve onun çevresindeki klikler oligar-
şisine karşı radikal bir söylem ya da radikal bir tavır konula-
maz mı, böyle bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? 

Biraz önce Nabi Bey’in söylediğinin tersine esasında çe-
kilmek değil ama belli bir süreliğine bir güç, belki bunun 
karşılıklı demokratik çatışmasından bahsediyorum, bu yapı-
labilir mi? 

İştar Hoca’ya da sorum: Bilmediğim için soruyorum, ha-
talı olabilir, bilmiyor olabilirim. Alevilik çalışmaları yapılıyor-
lar, son zamanlarda da bayağı kitaplar çıktı bununla ilgili, 
acaba Sünni İslam üzerine daha kapsamlı, nesnel, akademik 
çalışmalar var mı ya da yapılabilir mi, onu öğrenmek istiyo-
rum, teşekkürler.

Namık Sofoğlu: Avukatım, başka hiçbir unvanım yok, bu 
arda İştar Hoca’mı tebrik ederim aldığı ödül için. Benim so-
rum doğrudan yine İştar Hoca’ma olacak. 

Biliyorsunuz bir buçuk-iki sene önce Sayın AKP Genel 
Başkanı şöyle bir açıklama yapmıştı “Avrupa İnsan Hakla-
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rı Mahkemesi’ne gidiyorlar, kazanıyorlar, tazminatları kaza-
nıyorlar, biz de ödüyoruz, dosyayı kapatıyoruz” ya da bu 
mealde bir şeyler açıklamıştı, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii 
tazminat olunca ortada dosyayı kapatması kolay. Ben size 
iki davadan, iki dosyadan bahsetmek istiyorum. Birincisi 
din dersi konusunda Mansur Yalçın kararı, daha derli toplu 
bir karardır, daha incelenmesi gereken bir karardır. İkincisi 
“Özgürlükleri Kazanmada Süreçlere Müdahale Deneyimle-

ri” isimli bir toplantıdayız, süreç yok ki müdahale edebile-
lim. Süreç yok ki müdahale edebilelim, yani süreç yok ki 
müdahale olsun, anlatabiliyor muyum? 2015 senesinde sizin 
konuşmacı olduğunuz Yüksek Daire duruşmasında ben de 
kenarından köşesinden bulaşmıştım o davaya, 2016 Nisan 
tarihinde Avrupa İnsan Hakları mahkemesi kararını verdi, 
dedi ki “Türkiye Cumhuriyeti Devleti belli birtakım vatan-

daşlarına karşı yaptığı eylemlerde veya işlemlerde Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal etmektedir.” Bütün özeti 
bu, özeti bu “ihlal etmektedir” ama aynı kararda hiçbir mad-
di tazminat kararı verilmedi. 

Bir buçuk senedir bu karar duruyor ortada, böyle duru-
yor, kimse ne bu kararı uygulamaya yanaşıyor ne çözüm-
lere yanaşıyor ne bir süreç açıyor ne bir şey yapıyor. Belki 
2019 seçimlerinden önce belki bir-iki göstermelik bir şey ya-
parlar mı, yapmazlar mı? Ben şunu sormak istiyorum hoca-
ma, konunun nereye geleceğini anladınız: 2005 senesinde 
başladı 2016 senesine kadar devam eden bir süreç, 11 sene 
boyunca devam eden, bir sürü insanın terini akıttığı bir sü-
reçte gelinen bir nokta, e bu idare bunu uygulamayacaksa 
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biz ne yapacağız? Bu insanlar ne yapacak? Ulu divanı mı 

bekleyeceğiz? Hakk’ın burada sorgu sual sormasını mı bek-
leyeceğiz, ne yapmamız gerekiyor? Yapabileceğimiz bir şey 
var mı? Artık içerideki yollar da kapanmış durumda. Anayasa 
Mahkemesi’ne falan gidilmesinin de bir anlamı yok. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi “İhlal ediyorsun” 
dedi ve devletimiz bu ihlali görmezden geliyor ve devam et-
tiriyor, ne yapmamız gerekiyor hocam? Çok teşekkür ederim.

Tuncer Duman: Öncelikle harikulade konuşmalar, açılım-
lar, özeleştiriler için burada bulunduğuma çok memnunum, 
çok beslendim diyeyim. Böyle toplantılara çok ihtiyaç oldu-
ğuna inanıyorum. Zamanı dikkatli kullanmak için soruları-
mın birkaçını azaltacağım.

Sivil itaatsizlik eylemi ile ilgili şöyle bir şey aklıma geldi, 
onu sormak istiyorum. Kuşkusuz bu bir sivil itaatsizlik eyle-
miydi, fakat bu iki kişinin (Nihat Sargın- Nabi Yağcı) gelme-
sinin geri planı sanki hiç konuşulmadı diye düşünüyorum, 
çünkü o iki insan ( Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi 
Partisi) partinin en yetkili iki insanıydı ve geride uzun tar-
tışma süreçleri olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla o iki 
kişinin sade vatandaş olarak gelmesinin ötesinde bir karşılığı 
var bunun, daha büyük bir şey olmalı diye düşünüyorum. Bu 
konuda Nabi abinin neler düşündüğünü merak ediyorum.

Fatma Hanım’ın özeleştirilerinden aslında tabii insan 
şunu diliyor, bütün her kesimin, özellikle ama İslami ke-
siminde niye eleştiriler tutumlar daha fazla çıkmıyoru hele 
bu kadar açık, barbarca, yani insanın işini elinden alıp ce-
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zaevine koyduğun bir yerde bu kadar az ses çıkmasını nasıl 
yorumladığınızı. O entelektüel tartışmaların yani Ali Şeria-
ti’lerin, Kutub’lar yokmuş gibi acaba Sünni, Selefi kafanın 
bu darlığı diyeyim nereden oluşuyor? Çünkü bu insanların 
birçoğunun geçmişinde sistemik bir karşı çıkış var idi, solun 
bu açıdan kültürü açıkçası çok daha yüz akı gibi duruyor, 
bunu söylemek durumundayım. Kamplaşma konusu: tabii ki 
ilk günden beri benim hayatımda her zaman bu memleketin 
en temel bir sorunu olduğuna inanıyorum, o yüzden şöyle 
bir şey geçenlerde aklıma geldi. Çocukluğumuzda hepimi-
zin eğitimi şöyleydi galiba: Sana yapılmasını istemediğin bir 

şeyi başkasına yapma. Bu çok güzel, yani ilkesel iyi bir in-
sani tutum ama şimdi galiba uzun bir süredir sistemik olarak 
artık kişilerin iradesinden öte cebri bir şiddet süreci olduğu 
için şöyle bir şey oluştu kafamda. 

Son sorum Ayhan Bey’e: HDP’ye dönük eleştiri bunu çok 
iyi yapan tek tek isimler de var. HDP’yi desteklerken hari-
kuladeye yakın bir programı varken mesela neden acaba 
tutarlılık noktasında ön seçimi seçim sürecinde seçimlerde 
insanları dâhil etmek ve diğer insanların da Kürt hareketin-
den gelmeyen insanları da kucaklamanın dâhil etmek ge-
rekmez mi? 

“Türkiyelileşme”nin asıl kritik kapısı insanların onu sa-
hipleneceği bir ön seçim, eşitlerin yarıştığı deyim uygunsa 
bir demokratikleşme olmaz mıydı? Bu tutarlılık olsaydı belki 
bugün de direniş acaba bu yılgınlık konusu belki başka bir 
yerde olurdu, yani bu konuda düşüncelerinizi öğrenmek is-
tedim, teşekkür ederim.
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Emin Yılmaz: Birçok konuşmacıya soracağımız sorular var 
ama fazla zaman da almamak gerekiyor. 

Fatma Hanım’a bir soru sormak istiyorum: Acaba bu ba-
şörtüsü sizin de söylediğiniz gibi “Sisteme karşı geliyormuş 
gibi algılanıyor” dediniz, sisteme karşı geliş gibi bir algı-
lanma hiç mi yoktu. Başörtüsü eyleminde yoksa tamamen 
inançsal doğrultuda mı bu eylemler oldu? Yoksa siyasi bir 
yerlerden verilen talimatlarla da bu işlem yapıldı mı? Neti-
cede o süreçte birçok kesim devlete “Laik sisteme vergi mi 
vereceğiz” zihniyetine vardı. 

Başörtüsü de bu eylemin bir parçası gibi, tamamını kap-
samıyoruz, Anadolu’nun her köşesinde Alevisi, Sünnisi, Kür-
dü, Türkü hepsi bütün Anadolu köylerinde kadınlarımızın 
bilirsiniz ki başı kapalıdır, yani Anadolu usulü ile bu simge-
sel kapanışın acaba sistemle bir çelişki oluşturup oluşturma-
dığını düşünebilir miyiz? 

Devletin tüm kademelerinde yarın veya bir başkası “Ben 
sadece inançlarım ve yaşam tarzım nedeniyle mayoyla gide-
ceğim, Silahlı Kuvvetlere girdim, emniyete girdim, hâkimim, 
savcıyım, doktorum, bu şekilde gideceğim” dediği zaman 
onun inançsal değerlerine aynı şekilde hoşgörü ile bakmalı 
mıyız? Teşekkür ediyorum.

Erkek Katılımcı: Nabi Bey’e öncelikle sorum. Tabii siz 
1990’larda tarihi bir süreçle Türkiye’ye döndünüz. O süreç-
te Sovyet blokunun yıkıldığı, tekrardan kapitalizme geçişin 
olduğu bir dönem olarak algılanıyor. Gençay Gürsoy’un da 
söylediği gibi komünizm sistem açısından bir tehlike olmak-
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tan çıkması ve bütün dünyada dini hareketlerin veya kapi-
talist sistem tarafından desteklenmesinin bu iki yönde kulla-
nım olarak 163’ün de kaldırılması ve o süreçte Demirel’lerin 
ve diğer siyasi yasaklıların da haklarının verilmesi konusun-
daki girişimler de size destek olmuş mudur?

İkinci nokta şimdi Sovyet sistemi kendi bu Ortodoks 
yapısını, Ortodoks dinine olan şeyini o süreçte kaybetti, 
komünist sisteme döndü ve bütünlüğünü işçi sınıfı üzerin-
den belki belli bir süreç daha devam ettirdi, yani Sovyet 
İmparatorluğu’nun devamını sağlamış olabilir mi? Onu size 
yönlendiriyorum. Türkiye’de de bu süreçte, yani milliyet-
çi süreç içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan bir 
devlet oluşturulurken azınlıklar yok edildi veya sindirildi, 
asimile edilmeye çalışıldı. Bu bağlamda bir değerlendirme 
yapabilirseniz sevinirim. Diğer bir süreç de Kürt sorunu ko-
nusunda o süreçte ordu içerisinde alternatif görüş veya farklı 
görüş ileri süren komutanlar öldürüldü: Eşref Bitlis, Kemal 
Kayacan gibi komutanlar öldürüldü. O sürecin de Kürt soru-
nu bağlamında bir değerlendirmesini yaparsanız; diğer ko-
nuşmacılara da bunu yönlendiriyorum, bugünkü yansımada 
bu da var mıdır, bu konudaki değerlendirmenizi istiyorum, 
teşekkür ederim.

Erkek Katılımcı diğer: Bu dönüş kararını alırken Sovyetler 
Birliği’nin bir etkisi oldu mu? Bunu şunun için merak ediyo-
rum “Müdahalenin kapasitesi, değişimin kapasitesi ile orantılı” 
diye bir tespitte bulundunuz ve bunun sonucunda neyi de-
ğiştirdiniz? Genel anlamıyla değerlendirmenizi rica edeceğim.
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Perihan Yılmaz: Bu soruyu sormazsam çok çok içimde ka-
lacak, çok içim yandığı için. Lütfen şöyle algılanmasın, “İşte 
başörtüsüne karşı” vs. diye algılansın asla istemem. 

Başörtüsü yasaklarında buna karşı en çok tepki gösteren, 
bireysel tepki gösteren kişilerden biriydim ben. Bu başörtüsü 
konusunu hep çok canlı tutan, bunun için çok ciddi mücade-
le veren kesimden bir insan olarak özellikle siz ve diğer de-
mokrat düşünen Müslüman kadınların şöyle bir yapılanması 
var mı: “Ya yeter bizim üzerimizden kendi sisteminizi yürüt-

mek için bizi kullanmayın” Böyle bir oluşum var m? 
Hani şu vardı ya “Camiler kışlamız, minareler miğferimiz” 

bu bir ideoloji, bir sürü süreçler yaşadık filan. Başörtüsü me-
selesinin artık samimiyetini kaybettiğini, bunun bir araç ola-
rak kullanıldığını, özellikle kadınlar üzerinden kullanıldığını 
sesli olarak haykıracak, buna itiraz edecek bir oluşum var mı?

Ergin Cinmen/ Moderatör: Benim de Fatma Hanım’a iki 
sorum olacak: “Dinde reform” diye birisi bir şey söylediği 
zaman siz bundan ne algılıyorsunuz, özellikle şimdi Suudi 
Arabistan’dan gelen böyle şeyler de vardı; bu bir. İkincisi, bir 
siyasi iktidarın, yani bu siyasi iktidarın “Müslüman gençler ya-

ratmayı amaçlıyoruz” sözü doğru mudur, değil midir, yanlış 
mıdır, bu konuda değerlendirmenizi istiyorum. 

İştar Hoca’ya da Diyanet İşleri Başkanlığı şeklinde böyle 
örgütlenmiş bir yapılanma başka hangi ülkelerde var, var mı? 
Rica ediyorum. 

Önce Ayhan Bey erken ayrılacağı için yanıtlar için önce 
onunla başlayalım.
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Ayhan Bilgen’in Sorulara Yanıtı

Çok değerli sorular soruldu, gerçekten her birisi bizim ko-
nuştuğumuz kadar açılmaya değer sorular ama ben de çok 
kısa kısa değerlendireyim. 

Bir kere ben genel bir muhalefet eleştirisi yaptığımda iğ-
neyi kendimize de batırsam, dostlar olarak size de batırsam, 
burada olmayan muhataplara da batırsam: İçimize kaçmış 
bir iktidar var. Biz muhalifiz ama öteki muhalife karşı bakar-
ken zihnimizde hâlâ eski ezberlerimiz, önyargılar üzerinden, 
yani o içimizdeki gizli iktidarın paradigması ile baktığımız 
için bir türlü güçlü, kapsayıcı toplumsal muhalefeti inşa ede-
miyoruz. Dolayısıyla bugün Türkiye’de hâlâ mesela ana dil, 
hâlâ kıyafet tartışması yapılıyorsa, hâlâ milliyetçilik siyasette 
pirim yapıyorsa, hâlâ dini söylem, inanç söylemi pirim yapı-
yorsa, bunda bizim asıl çelişkiyi, tekrar o teori tartışmasına 
dönmek istemiyorum ama baş çelişkiyi siyasetin temel ayrı-
mı haline getiremeyişimiz var. 

Nabi abinin söylediği iktidar-toplum çelişkisi üzerinden 
siyaset yapmak yerine toplumsal kamplaşmalar üzerinden 
siyaset yapan pozisyonumuz var. Bu da iktidarın elini güç-
lendiriyor, birbirimizle ilgili korkularımız, önyargılarımızla O 
kendini var ediyor. 

Ben korkuyorum komünizm gelecek diye! Öbürü korku-
yor şeriat gelecek! diye; bunların hepsi kendince sahici kor-
kular da olabilir; bir Alevinin 600 yıllık hafızası pekâlâ bir şe-
riat korkusunu son derece gerçekçi bir temele dayandırması 
anlaşılır bir şey ama bugünü yönetmek, bugüne müdahale 
etmek, geleceği kurmak bizim o tarihi elbette ki bir bilinç 
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olarak, bir deneyim olarak, bir tecrübe olarak bilmemiz; re-
feransları bize kattıkları varsa onlardan faydalanmamız gele-
ceği kurmamız lazım. Yoksa eski kavgaları vermeye devam 
edersek mücadele ve müdahale etmeyiz, nostalji yaparız, 
kendimizi tatmin ederiz, kendimizi mutlu ederiz ama bir şeyi 
değiştiremeyiz. 

Dolayısıyla her birimiz, her toplumsal kesim sahiden bü-
tün toplumsal ezilmişliklere hitap edebiliyor muyuz, herkes-
le empati yapabiliyor muyuz? Hani o meşhur ifadedir “Me-

deniyet tarihi empati yapma tarihidir” derler, bizim aslında 
bütün muhalefeti kapsayabilme kapasitemiz, o değiştirme 
kapasitesi de belki oradan besleniyor. Bütün ezilmişleri an-
layabilmemizle, onları kırmadan, incitmeden bir dil kurma-
mızla ilgili.

Burada söylemek benim haddim değil ama 1900’lü yıl-
ların ilk yarısında, ilk çeyreğinde Dr. Kıvılcımlı’nın siyaset 
yapma cesareti, dili, yani kullandığı argümanlar, çok meşhur 
olduğu için “Eyüp Konuşması” ya da tarihle ilgili analizleri 
“vatan” kelimesini kullanırken korkusuz, cesurca “Bu acaba 
şu mu oluyor” demeden yaklaşımını biz hâlâ bugün aşabil-
miş değiliz.

Bugün Türkiye’de diyelim ki ekonomi ile ilgili gündem, 
sömürü, gelir dağılımındaki çarpıklık eğer ikinci plana iti-
liyorsa, bunda en büyük belki de araçsallaştırılan şey hâlâ 
inançla, milliyetçilikle ilgili, tarihle ilgili söylemler sadece 
sanki sağın siyaset araçlarıymış gibi sadece sağ bunlar üze-
rinden bir söz kurabilecekmiş gibi bir pozisyona bizim tes-
lim olmamızdır. 



111 Soru - Cevap

Ben dönüp sosyalistler de komünistler de aynısını yap-
sınlar demiyorum, asla kastettiğim bu değil. Ne kastettiğimi 
herhalde ifade edebiliyorum ama o başka gündeme çekmek 
için buranın da son derece geniş, kapsayıcı yani radikal ama 
marjinalize edilemeyecek kadar toplumsal bir dil kurmasın-
dan geçiyor bence. Biraz uzattım ama bu girişten sonra çok 
kısa kısa tek tek sorularla ilgili düşüncelerimi söyleyeyim. 

İzninizle bir parantez daha açayım; sorularda yoktu ama 
ben onu biraz kendi okumalarımda önemsediğim için ifade 
etme ihtiyacı hissediyorum. Mesela şu anda OHAL’le ilgili 
de bir soru vardı, OHAL’e karşı kampanya. Bence hepimi-
zin en öncelikli gündemi olması gerekiyor. Bunun mağduru 
muhafazakâr da var, bunun mağduru akademisyen de var, 
sosyalist olup cezaevinde tutulan da var, Kürtler zaten her 
zaman mağdur.

Dolayısıyla OHAL’e karşı kampanya belki hepimizin bi-
rinci önceliği. Seçim gündeminden de belki siyasal kaza-
nımlar ve siyasi düzenlemelerden de önce OHAL’e karşı 
kampanya gelir: Çünkü pratik bir bu sürece damgasını vu-
ran durum var. Mesela şu anda dörtlü bir çaba sarf ediliyor: 
TTB, DİSK, KESK, TMMOB Türkiye’nin en büyük, en kitlesel 
meslek örgütleri, sendikaları. Mesela bu örgütler siyasi par-
tileri de dolaşıyorlar, son derece önemsiyorum ve çok ciddi 
mağduriyetleri var her birinin bir sürü personeli işten atılmış, 
doktorlar intihar ediyor; KESK ve DİSK zaten hedef haline 
getirilmiş, TMMOB kapatılmak için adeta operasyon üzerine 
operasyon yiyor ama bu “ama”lardan sonra bu örgütlerin şu 
anda OHAL’e karşı kampanya önerisi çalıştay yapmak. 
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Şimdi bu nedir? Bunu asla o kurumları eleştirmek için 
söylemiyorum. Çalıştayı KÜYEREL veya başka bir sivil top-
lum örgütü yapabilir. Eğer siz on binlerce üyenizle, -tabii ho-
mojen değil bu üyeler- bütün işçiler, memurlar, mühendisler 
OHAL’e karşı kampanya yapma kararlılığı, politik bilincinde 
değil. Eğer bir meslek örgütü olarak kendi zorunlu örgüt-
lülüğünüzü aynı zamanda politik bir pozisyon almaya bu 
kadar kritik bir konuda getirememişseniz, o zaman dönüp 
bizim soruyu şöyle sormamız gerekiyor: İşçilerin, çalışan-
ların, emekçilerin üretimden gelen gücü falan diye bir şey 
yok. Bari hiç olmazsa dönelim tüketimden gelen gücümüzü 
kullanalım. Üretimden gelen gücümüzle bir şey değiştire-
miyoruz ama bu örgütler “basit”i sivil itaatsizlik yapabilir. 
Satın almama, tüketmeme yapabilir; partiler de buna katılsa 
hep birlikte bunu yaparsak emin olun ki şu anda OHAL’e 
destek veren bir firma nezdinde kazanım elde edilebilir. Me-
sela OHAL’i destekleyen, gazetelere reklam veren bir firma, 
iktidarın yanında duran baka firmaya geri adım attırsak bu 
hepimiz için herhalde güvenimizi tazeleyecek hem de di-
yeceğiz ki emekten gelen, üretimden gelen gücümüz değil 
ama insanız, yaşıyoruz, kapitalizme böyle zarar verdik, bu 
ülkedeki faşizme böyle bir geri adım attırdık. Kaldı ki daha 
fazlasını yapmak zorunda muhalefet. 

Çok iyi dayanışma performansı sergileyenler var: Örne-
ğin akademisyenler: Başka bir dünya istediklerini ve iste-
dikleri dünyanın bireysel kurtuluşa, egoizme, kişisel refaha 
değil toplumsal kurtuluşa dayalı olduğunu, bunun da ancak 
dayanışma ile hayata geçeceğini pratik olarak gösterenler bu 
OHAL sürecinde. 
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Söz üretmek kadar şüphesiz bunu toplumsal zemine 
lafzen taşımak kadar önemli. Biz HDP ile ilgili eleştirileri-
mizde şunu ifade ediyoruz: Mesela ön seçim sorulduğu için 
söylüyorum, hiç tartışmasız HDP’nin hedefi olmak zorunda 
“ama”sız, “ancak”sız fakat bizde parti o kadar krimanilize 
edilmiş ki resmî üyelerimizin sayısını duysanız gülersiniz, 
çünkü öyle bir noktaya gelmiş ki insanlar diyor ki “Etkinli-

ğe geleyim, ekonomik destek vereyim ama ismim geçmesin” 
çünkü yasal bir parti, mecliste grup var, üçüncü büyük parti 
ama diyelim ki yarın resmî bir ön seçim yapsanız delege 
olarak oy kullanamayacak. Bunu aşmanın yolu da bir kısır 
döngü, tavuk-yumurta hikâyesi gibi sadece HDP’nin kendi 
iç demokratikleşmesi sorunu değil, elbette ki ama yine ar-
kadaşımızın sorduğu soru gibi birilerinin katılımına açık mı? 
Ne yazık ki değil.

HDP’nin kuruluşu bir bileşenler hukuku fotmatı üzerine 
dayalı, bu elbette önemli. Bir araya gelmek, yan yana dur-
ma cesareti göstermek isteyen “Ben HDP’de siyaset yapmak 

istiyorum” dediğinde bunun formülü son derece zor. Bunu 
bizim tartışmamız, güncellememi, doğrudan katılıma açık bir 
mekanizmaya çevirmemiz gerekiyor. Hem yalnızlaşmaktan 
şikâyetçi olacaksınız hem de gelmek isteyene bir sürü bü-
rokratik mekanizma kuracaksınız. “Temsili demokrasi bitti” 
dünyada bitti diyoruz, artık katılımcı, doğrudan hem iletişim 
teknolojileri açısından hem başka nedenlerle artık doğrudan 
ve katılımcı bir demokrasi alternatifi var diyoruz. Ama biz 
temsili demokrasi mekanizmalarını bile işletmekte, onlara 
bile tahammül etmekte zorlanıyorsak o zaman söylediğimiz 
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sözle, vaadimizle kendi pratiğimiz arasındaki makas açılıyor, 
ciddi bir çelişki var demektir. 

Burada çok samimiyetle ifade ediyorum, o meşhur ifade 
ile marifet iltifata tabi. Batı’dan Kürt dinamiği dışındaki di-
namikler HDP’ye sahip çıkıldıkça, HDP’ye destek olunduk-
ça, HDP’nin bu anlamdaki değişim cesareti artacaktır. HDP 
değişim cesareti gösterip açılma başarısı, kapsayıcı olma gü-
cünü gösterdikçe de elbette katılım kolaylaşacaktır; bu ikisi 
birbirini besleyen şeyle, birisi önce olsun diye herkes görevi 
diğerine bıraktığında Nasreddin Hoca’nın eşeğe ot verme 
hikâyesine dönüyor. 

Sonuçta iki tarafın inadının bedelini de toplum çekiyor. 
Ben barış konusunda da aynısını düşünüyorum, HDP ile 
ilgili demokratik, iç demokrasi sorunu neyse barış, kanın 
durması için arkadaşımızın sorduğu soru da aynı. Türkiye’de 
aydınlar, üçüncü taraflar, demokrasi güçleri istiyor ki kan 
dursun, haklılar. Elbette ki kan dursa hepimizin sesi daha 
duyulur, daha görünür olacak: Ama muhtemelen çatışan ta-
rafları hariç tutarak söylüyorum, o başka bir denklem başka 
planlar, başka beklentiler, başka okumalar. 

Kandil, Suriye’yi muhtemelen bütün sürecinin merkezi-
ne koyuyor, tarihsel olarak da kendince önemli bir dönüm 
noktası olarak görüyor. Dolayısıyla siz ona bir bütün olarak 
“Silah bırak” deseniz, böyle romantik bir şey söylemişsiniz 
gibi algılanır. Bu ortamda, İŞİD ile mücadele ediyorken ya 
da birtakım uluslararası kazanımlar elde etmişken Türkiye 
ile ilgili kısmında eğer topu birbirimize atmayacaksak, so-
rumluluğu üstlenerek birlikte omuzlamak gibi bir tercih ya-
pıyorsak, kanı durduracak bir araya gelişi zorlamalıyız. 
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Yoksa kan durduktan sonra yapacaklarımız konusunda 
elbette hepimiz uzlaşırız zaten. Marifet tam da kanı durdu-
racak bir siyasal iradeyi toplumsallaştırmaktan geçiyor, ora-
da tam da siyaset neden toplumsallaşmıyor ya da toplum 
niye siyasal mücadele zeminlerine katılamıyor, katılmıyor 
sorusunu karşılıklı cevaplamamız gerekiyor. Bunun bizden 
kaynaklanan boyutlarında bizim onu aşmamız gerekiyor, 
onu aşacak cesur adımlar atmamız gerekiyor. Toplumdan 
kaynaklı kaygılar varsa, bunlar da son derecede insani, an-
laşılır şeylerdir. Başka bir yerde mücadele ediyor ama HDP 
platformlarında mücadele etmekten çekiniyorsa, tabii ki 
HDP’nin kriminalize edilişi gibi anlaşılır sebepler var ama 
onun dışında HDP’nin kendinden kaynaklanan nedenler 
varsa, HDP’nin de bununla yüzleşerek bunu aşacak bir po-
zisyon geliştirmesi gerekiyor. 

Ben böyle kriz dönemlerinde siyasette marjinalize edil-
meden radikalleşmenin mümkün ve zorunlu olduğuna ina-
nanlardanım. Şu anda belki buradaki herkesin 30-40 yıldır 
söylediği, HDP’nin belki beş yıldır mirasçısı olduğu partile-
rin ya da benzer dost partilerin 10-15 yıldır söylediği mesela 
antikapitalist bir blok kurmanın imkânları bence şimdi çok 
daha fazla, yani çok sloganik çok hamasi bir şey gibi gele-
bilir size. Çok eski, arkaik bir yere geri döndürdüm falan 
gibi gelebilir ama burada bu literatürle konuşmak zorunda 
değiliz ki yani illa bu kavramlarla, belki de birileri yanlış 
anlıyorsa, siyasi iletişimde önemli olan karşınızdakinin ne 
anladığıdır, sizin ne kastettiğiniz değil. 
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Burada kapitalizmin tahribatının tam da savaşın tahribatı 

ile örtüştüğü, yani kapitalist iş birliğinin aslında savaş si-

yasetiyle Ortadoğu’da militarizmle, faşizmle buluştuğu belki 

doruk noktaya geldik. 

Şimdi tam bu doruk noktada sözümüzü bir daha yeniden 

üretmek, bunu üretirken de belki biraz daha tarihi referans-

lara gitmekten korkmamak, daha yerli bir dil üretmekten çe-

kinmemek, yani bu anlamda belki biraz Anadolu’daki top-

lumsal mücadele, toplumsal muhalefet hareketlerinin, yani 

daha belki Baba İshak’lardan gelen, Şeyh Bedreddin’den, 

nereden ne alıyorsanız yani hangi gelenek size daha yakın 

geliyorsa, daha o anlamda belki toplumun içselleştirebilece-

ği bir dil kurarak bunu yapma., Mutlaka sosyalist literatürü, 

mutlaka uluslararası komünist hareketin literatürünü kullan-

mak da belki gerekmeyebilir.

Teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Fatma Bostan Ünsal’ın Yanıtı

Ergin Bey’den başlayayım, çünkü bazı şeyleri de eksik bırak-

mıştım, bu vesile ile tamamlarım. Dinde reform hakkında ne 

düşünürsünüz diye sormuştunuz. Aliya İzzetbegoviç’e refe-

rans vererek söylersem, şunu söyler “Ne iyiyse o İslam’dır ve 

ne iyiyse, nerede olursa olsun ister Hindistan’da ister Çin’de 

ister Mars’ta iyi olan şey aynı zamanda İslamidir.” Dinin 

orijinalinde de bu vardır ama diyorsanız ki güç ilişkileri çer-

çevesinde bozulmuş, neredeyse ezbere dönüşmüş dinde re-

form gerekiyor mu gerekmiyor mu derseniz, o başka bir şey.



117 Soru - Cevap

Çok açıktır ki İslam dini maalesef diğer dinlerde oldu-
ğu gibi var olan güç ilişkilerinin bozduğu bir ritüel haline 
gelmiştir, kadın meselesinden anlayabilirsiniz. Ben bunu da 
anlatacaktım, unutmuşum. Muhafazakârlığı en çok görünen 
yer: Batıcılık ve İslamcılığın ayrım noktasında olanlar kadın 
konusu oldu mu anlaşıyorlar, yani aynı şeyi söylüyorlar.

“Batının tekniğini alalım” tamam, İslamcılar da bunu söy-
lüyorlar, fark nerede? “Kültürümüzü tutalım.” Kültür derken 
de kadın, kadın derken de var olan şekliyle kadına erkek 
egemen yaklaşım. İslamcıların kadın anlayışı muhafazakâr 
kesimde de devam etti. 

Ben İstanbul Üniversitesi’ne, Siyasal’a gittiğimde tek başör-
tülü idim, sonra çok arttı ama bakıyorsunuz en klasik İslam 
anlayışında bile kadının soyadı değiştirmesi diye bir şey yok, 
zaten medeni kanuna almadıkları için uygulanan sistem ka-
dının ismi yerine babasının isminin konması. Benim ismim 
Fatma, babamın adı Mustafa, evlendikten sonra da değişmez 
bu İslam toplumlarında. Medeni kanunu aldığı için Türkiye, 
eşinin soyadını alıyorsunuz. İslamcı arkadaşlarımıza bir türlü 
bu en basit hakkı kabul ettiremedik ve Kuran’da da ismini 
değiştirene çok ağır itham vardır. Çünkü nesebi de değiştirmiş 
oluyorsunuz ya babanızla nesep bağını koparmış oluyorsu-
nuz, nesep bağını kopardığı için çok ağır itham edilir. 

Kızlık soyadını medeni kanun, Anayasa Mahkemesi ka-
bul etti. Bunu şunun için örnek veriyorum: Güç ilişkileri 
çerçevesinde donmuş bir anlayışın bugüne kadar getirilme-
si ve yaşanması gerektiği iddiasını her yerde görüyorsunuz. 
TRT1’de saygın, tasavvufi yönü de olan açık görüşlü olduğu-
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nu düşüneceğiniz bir insan şunu demişti: “Kadının çalışma-

sı iyi değildir ne demekmiş ekonomik özgürlük, öyle olursa 

boşanırmış.” Demek ki erkeğe muhtaç oluyorsun, durum 
ne olursa olsun evliliği sürdürmek zorundasın! “Ekonomik 

özgürlük olursa boşanırsın, o halde olmasın.” Toplumda var 
olan kadın anlayışı bu, tamam, onunla dondurulmuş bir an-
layış elbette ki İslam’a da aykırı, en büyük bühtan belki de 
Allah yargılayacak.

“Ben put kırıcı olarak neler neler söyledim?” iyi olan her 
şey İslam’dadır, Aliya İzzetbegoviç’in sözü olduğu için ifade 
etmek istiyorum, benim sözüm değil ve ne iyidir? Aklı olma-

yanın dini de yoktur. Maalesef bin yıldır Farabi’den sonra 
yani bu akıl sürekli İslam geleneğinde tahkir edilmiştir, akıl-

iman çakışması gibi gösterilmiştir, hâlbuki çok açıktır, aklı 
olmayanın dini de yoktur, zaten mükellef de değildir, aklı 
baliğ olmayan mükellef de değildir. 

Türkiye’de neredeyse homojenleşmiş farklı din anlayışları 
var, o yüzden iktidar güç kullanarak bir ideoloji devreye sok-
muş oluyor. Belirli bir dini yorum, nasıl Kemalizm’in resmî 
bir ideoloji haline gelmesine karşıysak, bu şekilde başka bir 
resmî ideolojinin de benimsenmesine elbette ki taraftar deği-
liz. Dini özgürlük ailelere bırakılması gerekiyor ama tabii ki 
bazı zarar verici uygulamalar olursa özellikle çocuklara karşı 
elbette o zaman toplum otoritesi olarak müdahale edilebilir. 
Bu da oldu herhalde. 

Perihan Hanım “Kendilerinin araç olarak kullanılmasına 
karşı bir örgütlenme, bir sesiniz, bir programınız, bir müca-
dele var mı?” diye sormuştu.
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Öyle bir şey yok fakat eşimde dâhil çok rahatsız oluyo-
ruz. 

Ben başörtüsü sorununu iktidar tarafından çok kullanıl-
dığı için başka türlü rahatsızlıkları biraz meşrulaştırmak için 
de kullanılıyor. Hatta bunu o kadar muhalif olmayan yazar-
lar da yazdı, başörtüsü artık başka bir şey gösteriyor, “farklı 
anlamlara geliyor” diye söylendi. 

Sadece huzursuzluk olduğunu söyleyebilirim. Bir örnek 
vermek istiyorum: Başörtüyü öğrencilerin, çalışanların veya 
siyasetçilerin engellemesine bir kadın hareketi olarak toptan 
karşı çıkamadık biliyorsunuz. Kemalistler tarafından “Bü-
tün hakları daha Batı’dan önce biz verdik” diyorlardı, tırnak 
içinde söylüyorum bunu, kadınlar borçlandırılmıştı. Yanlıştı, 
“hak vermek” ne demek, hak ancak tanınabilir. Ana akım 
kadın hareketlerinde de böyle bir şey olduğu için başörtüsü 
yasağını çok rahat göremediler. 

Benzer bir borçlandırılması Ak Parti iktidarı tarafından 
oldu. Ben Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptım, 
ancak 2013 sonunda Muş Üniversitesi’ne giderek çalışmaya 
başlayabildim. Başörtülü ve borçlandırılmış olmanın böyle 
bir durum da var. 

Buradan çok ciddi bir hareket çıkmaz ama sıkıntı, eleşti-
rel bakma, ne yapabiliriz diye konuşmayla ilgili bir diyalog 
içindeyiz, onu söyleyebilirim.

Bir de bir arkadaşımız “Anadolu usulü başörtüsü” diye 
sormuştu. Valla şimdi köydeki kıyafet tarzı ile şehirdeki kı-
yafet tarzı farklı oluyor. Anadolu’da ben de küçük bir yerde 
yemeni örtüyorum, şehre geldiğimde bu tarz yapıyorum.
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Partinin telkini var mı” dendi, hiç öyle bir şey olmadı. 
Ben Ak Parti kurucusu olana kadar, belki 1995’te Refah 
Partisi’ne vermiştim oyumu da. 1981’de üniversiteye girmiş-
tim, tek başörtülü idim, öyle bir parti telkini falan yoktu. 
Ama bu yasağı meşrulaştırmak için bir ezberdi “ Sen siyasi 
amaçla takıyorsun.” Tabii ki anamızın babamızın Anadolu 
başörtüsüne karşı değiliz,” 

Başka soru “Mayo ile işe gidilir mi” diye söylendi. Şu 
anda başörtüsü serbest ama mayolular yok, yani hep öyle 
söylenirdi başörtüsü yasağını meşrulaştırmak için “O halde 
herkes de mayolu gelebilir” falan diye. 

Evren’le ilgili sormuştu bir arkadaşımız. Ben Evren’den 
pek bahsetmedim ama bahsettiysem 1960 darbesini söyle-
miştim. 1960 darbesinde “Milli Birlik Komitesi’ni Sebîlürreşâd 
yazarları övmüşlerdi” diye söyledim, çünkü 1950-60 arası-
nı o dönemde çok överken, askeri darbeden sonra durum 
daha da kötü, CHP’den de kötü olmuştu.

“Dini kurumların müdahale etmesi daha iyiydi asker 
müdahale etti düzen sağlandı.” Evren’le ilgili şunu söyle-
yebilirim: Ben siyasal öğrencisiydim, bu da bir özeleştiri ve 
Milli Güvenlik Kurulu’nun nasıl bir sivil otorite üzerinde bas-
kı kurduğunu anlamam için 28 Şubat olması gerekiyordu, 
bunu rahat söyleyebilirim. 

Türkiye’de devlet “baba” bu yüzden ne yaparsa onun 
yanında olmak belki de bundan kaynaklanıyor. Neden acı 
tecrübeleri böyle halkın bilmiyoruz. Bu kabullenişe bir an-
lamda hak veriyorum. 

Devlet etrafında toplum olarak milyonlarca insanın bir 
araya gelmiş olması ve bunu devam ettirmeyi olumlu bir 
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şey olarak görmek çok güzel. Fakat ne yaparsa, neye mal 

olursa olsun bunu meşru görmek tabii yanlış bir şey. “Neye 

mal olursa olsun” dediğiniz zaman siz o ortak varlığı zayıf-

latmış oluyorsunuz. Bunun tersi desteklemek ama devlet iyi 

yaptığında desteklemek, kötü yaptığında da engel olmaya 

çalışmak. 

Devleti ele geçirenlerin nasıl kötü davranabildiğini hadi 

Türkiye için anlatmayalım ama Zimbabwe örneğinde gör-

dük, değil mi? Askeri darbe oldu, askeri darbe öncesin-

de muhalefet vatan haini idi, şimdi askeri darbeden sonra 

Mugabe’nin etrafı vatan haini oldu, yani vatan hainleri bir 

günde iktidara göre değişmez elbette. Teşekkürler.

Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın Yanıtı

Konulara geçmeden önce şu konudaki fikrimi söylemek 

istiyorum. Direniş-kazanım meselesinde aslında galiba dö-

nüp dolaşıp iş siyasi iktidarın “milli tehlike” olarak algıladı-

ğına bağlanıyor. 1980’lerin ortalarından itibaren yükselerek 

artan ideolojilerin bir anlamda etkisinin daha azalması, bir 

anlamda daha az büyük bir tehlike olarak algılanmaya baş-

lanması sanıyorum önemli bir şey. Bunun yerine siyasette 

kimliklerin, kimlik siyaseti üzerinden yürüdüğü için daha 

sonraki siyasi yapılanmalar çerçevesinde, siyasi iktidar kim-

likleri etnik olsun, dini olsun çok daha büyük bir tehlike 

olarak algılamaya başlıyor. Bunu da göz önünde bulun-

durmamız gerekir diye düşünüyorum. Yalnızca bir dip not 

olarak, siyasi iktidar neyi fiziki olarak algılıyorsa, aslında  
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orada daha büyük bir sorun yumağı ortaya çıkıyor ve siyasi 
iktidarın “hain” ilan etmesinden tutun da bunun yandaş-
larının her türlü onu köpürtmelerine gidene kadar medya-
sından hatta hatta akademyasına kadar her türlü aracının 
yaşandığı görülüyor. 

Sorulara gelecek olursak, Efe Besler’in sorduğu soru: Bu 
konuda o kadar çok şey var ki, mesele dini alan olduktan 
sonra hem bunu teolojik olarak ele almak söz konusu. Te-
olojik olarak ele alırken eleştrisel olarak da ele alabilirsiniz. 
İlle ilahiyat, işin üzerinden inanç düzeyinden değil de dinsel 
çalışmalar bazında alabilirsiniz vs. 

Eğer ilahiyat bazından alıyorsan çok kolay değildir eleş-
tirel olmak, tabii ki imkânı vardır ama kolay değildir, çünkü 
son tahlilde birtakım kabullerden de bahsediyorsun. Dola-
yısıyla bütün bunları göz önünde bulundurup işin öbür ta-
rafından, siyasi boyutu ile de bakılacak olursa, diğer sosyal 
bilimler boyutu, yani sosyolojisi, antropolojisi vs. ile bakı-
lacak olursa da çok çalışma var, onların üzerinde çok daha 
ayrıntılı konuşulabilir ama tabii ki böyle bir hap niteliğinde 
herhangi bir şey yok ama her dinde aklınıza gelebilecek 
eleştireli, yandaşı, daha farklısı pek çok, çok geniş bir litera-
tür olduğu kesin. 

Ergin’in sorusuna geleyim, “Diyanet İşleri’ne benzer bir 
kurum başka bir yerde var mı?” Çok benzeri Balkanlar’da 
çeşitli ülkelerde var. Türkiye özel bir durum. Anayasa’sında 
seküler-laik ne derseniz deyin bunu ifade eden bir yapının 
içerisinde böyle bir şey olması ilginç oluyor. Öbür taraftan 
bakacak olursanız, bunu bir niteleme, adlandırma olarak de-
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ğil nitelendirme olarak bakacak olursanız 1500’lerde İngil-
tere de Henry’nin de kurmuş olduğu resmî bir kilise, resmî 
devlet dini var. Dolayısıyla hangi çağda neyin, ne şekilde 
nitelendirildiği ile de bakmak lazım, yoksa yalnız “Çok aynı 
örnekte bunun benzeri var mı” demek çok kısır bir noktaya 
getiriyor. Niye bunu yaptılar, o çağ içinde neye hitap ediyor 
olduğuna bakmak daha ilginç bir şey.

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken kendi milli anlayışını 
kuruyor, bu hâlâ gerekli midir? Fikrimi söyleyeyim, ben hiç-
bir şeyin tekel olmaması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda 
devletin dini bir yapılanmasının da tekel olmaması gerekti-

ğine inanıyorum, alternatifler olmalı, farklı yarışan yapılar 
olmalı ki eğer bu bir pazarsa, o pazar içinde isteyen istedi-
ğini alabilsin ve yarışabilsin ama tekel demek, onu bir ideo-
lojik mecburiyet haline getirmek, o tabii ki en büyük sorun. 

Namık’ın sorusuna gelince o zor bir soru, zor soru, şunun 
için zor: Bir kere her şeye rağmen bir hukuki süreçten bah-
sediyoruz ve o hukuki sürecin sonundan bahsediyoruz. Ne 
yazık ki iç hukukun bazı alanlarında olduğu gibi yaptırımlar 
olmayabiliyor, mesela uluslararası hukukta bizim bildiğimiz 
şekilde bir yaptırım yok. Hatta hatta iç hukukta, idare huku-
kunda bizim bildiğimiz şekilde bir yaptırım yok. Dolayısıyla 
sen bunu yapmaya mecbursun diye kimsenin önüne getirip 
de bir şeyi koyamıyorsun, koyamıyorsun ama size bir tec-
rübemi anlatmak isterim, daha doğrusu yaşadığım bir şeyi 
anlatmak isterim. 

Ben hukukçuyum ve alanım da idare hukuku. İdare hu-
kuku, idare mahkemelerinin adli mahkemeler gibi yaptırım 
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gücü yoktur, yani “Şunu mutlaka yapacaksın” diye. Diye-
lim ki bir belediye kalktı bir bina yaptı, idare mahkemesi 
“Yok, yapamazsın” dedi, gidip de onu doğrudan doğruya 
yıkma imkânı yoktur ama bununla ilgili idare hukukunda-
ki yaptırımlar, Türkiye’deki en büyük sorunlardan bir tane-
si oldu her zaman. Bununla ilgili bir Avrupa Birliği projesi 
yapılıyor. Çeşitli ülkelerden biri de gelmiş durumda. Alman 
meslektaşlarımızdan biriyle o da akademisyen, konuşuyo-
ruz. “Evet, bazı durumlarda teknik olarak mahkeme kararını 
uygulatmanın imkânı olmuyor” dedi. “Pardon, uygulatma-
mın imkânı yok değil, idare bu karara uymuyor.” Benim bu 
söylediğimin ne demek olduğunu şuradaki herkes gayet iyi 
anlar, herhangi bir belediyenin bir idare mahkemesi kararı-
na uymaması, hayatımızda gördüğümüz tecrübelerden bir 
tanesi. Alman bunu anlayamadı, algılayamadı. Adamın zih-
niyetinde bunu algılaması mümkün olmadı, kavrayamadı, 
durmadan fiili artırıyorum, çünkü anlamadı ne dediğimi. 

Buradan şuraya getirmek istiyorum, bu bir zihniyet mese-

lesi, galiba bizim toplum ve sivil toplum olarak mücadelesini 
vermemiz gereken her şeyden önce bu hukukun yalnızca 
bizim işimize yarayabilecek bir araç olduğunu, teknik oldu-
ğunu düşünmenin dışında hukukun bambaşka bir anlama 
geldiğini anlayabilmek. Bir toplumsal ahlakı üretebilmek, ne 
yazık ki ben bunun en büyük sorunlardan bir tanesi oldu-
ğunu düşünüyorum. 

İster kökeni dinsel olsun ister lâdinî olsun, ahlaki bir re-
feransı olmaması, vicdanı olmaması bence bir toplumun en 
büyük sorunlarından bir tanesi. Bu nasıl üretilir? Bir kısım 



125 Soru - Cevap

eğitimle üretilebilir ama bir yandan da düşünelim ki orada da 
çuvaldızı batıralım, çok kolay bir şey değil, biz eğitimde çe-
şitli şeylere karşı çıkıyoruz, hangi aile daha doğrusu kaç tane 
aile çocuğunun gayet eleştirel bir kafa ile yetişmesini ister? 
Biz aileden başlıyoruz “sus” demeye. Onları kendimize edep 
adaba çekip onlardan vazgeçmek lazım, eğitimde çok daha 
eleştirel bir eğitip kurabilmek lazım ama bütün bunlar sonun-
da çok mücadele ile belki kazanılır, umut etmek istiyorum.

Ergin Cinmen: Şu karar. 

Prof. İştar Gözaydın: Cem Vakfı kararı, Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nin kararı.

Ergin Cinmen: Şimdi şu anda çok gündemde olacak böyle 
bir karar. Konseyin içinde bir bölüm bu kararların infazı ile 
uğraşıyor. Bunun oradaki macerası ne oldu peki?

Namık Sofoğlu: OHAİ’i bekliyor.

Ergin Cinmen: Bu olayda OHAL’i mi bekliyor?

Namık Sofoğlu: Siyaseten bekliyor. Küçük bir açıklamayla 
yapmak isterim. Ayhan Bey konuşurken “Herkesin kendi kor-

kuları var” dedi, “Alevilerin de 600 yıllık geçmişten gelen kor-
kuları olabileceğini” söyledi. Bir önceki Başbakanımız Sayın 
Ahmet Davutoğlu, bir de şu andaki Başbakanımız her ikisi 
de toplantılarda coştukları zaman, her zaman değil, coştukları 
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zaman söyledikleri aynı kalıp cümle “Yavuz Sultan Selim ve 

İdris-i Bitlisi’nin takipçisiyiz.” Ya siz İdris-i Bitlisi dediğiniz 

zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzde 30’unun tüyleri diken 

diken oluyor kardeşim, bunu bilmiyor musunuz, öğreneme-

diniz mi? Öğrenmek istemiyorlar. Bilerek söylüyorlar tabii. 

Katılımcı: Korkularla bağlı ama AHİM’in en üst heye-

tinin bu kararı değil mi? Her açılan dava Avrupa’ya gitti; 

Avrupa’dan bu karar çıkar hal böyle iken Alevi toplumu 

niye Din Dairesi’nde devlete dönük dava açılmıyor? Asıl 

soru bence devletten beklemek değil.

İstar Gözaydın: Çok doğru.

Nabi Yağcı’nın Yanıt

Bir şeye dikkat çekmek istiyorum, bu tür söyleşilerde ve 

toplantılarda sıkıntımız şu oluyor, konuşacak çok var. Alevi 

sorunu Kürt sorunu, sol vs. her şeyi birden konuşmaya çalı-

şıyoruz ve odaklanamıyoruz ben bunu yapmaya çalıştım bu-

gün, çünkü bu toplantı gerçekten farklıydı, söyledim. Bize 

hep gelecek sorulur, “Bugün nasıl kurtulacağız” sorulur 

ama geçmiş mücadele pratikleri niye yenildik, niye dayak 

yedik, peki buna karşı ne yaptık; bunlar sorulmuyor. Buna 

dikkat çekmeye çalıştım, gene buna dikkat çekeceğim, çün-

kü mesele deneyimlerimizdir. 

Bugün Kürt sorunu nasıl çözülecek, bu toplantının ko-

nusu değil bence veya Alevi sorunu nasıl çözülecek değil? 
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Alevilerin içinde çalışırken ne gibi bir pratik edindik ne gibi 
bir deneyim edindik veya Kürtler, mesele önce bu.

Burada benim size anlatmaya gayret ettiğim şey komü-
nizm gibi umacı gösterilmiş bir fikir bile bu topluma eğer 
doğru müdahaleler yapılabilirse anlatılabileceğidir, kabul et-
tirilebileceğidir. 

Bu konudaki bizim deneyimizi anlatıyorum yoksa de-
mokratikleşme konusunda elbette taa Cumhuriyet’in kuru-
luşundan, Mustafa Suphi’lerden alıp hatta daha öncesi Er-
menilerden alıp getirebiliriz ve konuşabiliriz. Bunun için 
herhalde günlerce konuşmamız lazım. Onun için lütfen, be-
nim öne çıkarttığım noktaya odaklanalım. 

Öne sürdüğüm iddia üzerinde çalışmış olarak da bu id-
diayla söylüyorum, çünkü beni bu araştırmaya iten şuydu: 

Neden bir demokrasi, etkili bir demokrasi geleneği yok: yok 
çünkü burada da söylendi çünkü hep konjonktürel bir siyasi 

mücadele var, sosyal mücadele yok. Peki, sosyal mücade-
leden kastım ne? Bu toplumun zihniyetini kazanabilmek, 

onu değiştirebilmek? “Neyi değiştirdiniz” diye bir soru var. 
Buradan eğer kasıt bir siyasi iktidar değişir mi ise hayır, öyle 

bir şey yapmadık, yine iktidarda Özal iktidarı vardı, slayt 
gösteriyle biz gelmeden önce söyledikleriyle ve geldikten 
sonra söylediklerini göstermiştim. Arkasından o 1990’lı yıllar 
bir aydınlanma yılıydı dedim: Resmî tarih önce gündeme 
düştü, ondan önce resmî tarih tartışması yoktu; resmî ideo-
loji tartışması gündeme düştü, onun arkasından Kürt mese-
lesi kamuoyu gündemine geldi, zaten önceden beri vardı, 
zaten kavga gidiyordu ama gündemin içine girdi, nasıl girdi 
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biliyor musunuz? Mehmet Ali Birand bir gün bir röportaj 
yaptı Apo ile ve bu Milliyet’te yayınlandı, yayınlandığı anda 
bizi yargılayan Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin Başsavcısı 
derhal 142/3’ten dava açtı ve hemen gazeteyi matbaalardan 
toplattı Milliyet gibi bir gazeteyi. Ondan sonra Kürt meselesi 
elbette vardı, mücadele elbette tarih boyu devam etti günde-
me geldi ve halk görmeye başladı. Dersim Olayı tartışması 
gündeme girdi ve tartışılıyor oldu. 

Medya o zamana kadar faili meçhulleri dile getirmekten 
çekiniyordu ve getirmeye başladı, birçok gerçek ortaya se-
rilmeye başladı. 

1990’lı yıllarda toplumda o dönem konuşulmaya hiçbir 
şey yoktu, her şey konuşulabiliyordu: Ne zamana kadar? 
2000’in ortasına kadar. 

O zaman şunu sordum ben: Sonra niye değişti bu du-
rum, o muhalefet niye devam etmedi, neden radikal bir 

demokratik muhalefet geleneği ondan sonra günümüze ka-
dar gelemedi? Bence bu konularda bunlara kafa yormak ge-
rekiyor. Hep söylüyorum, başından beri topyekûn iktidar 

değişikliği hedefi var: Biz yıkacağız yerine demokratik bir 

iktidar koyacağız, bu elbette hedefimiz ama bunu yapmak 
için toplumda bize kim destek verecek? Halk destek verecek 
ve halkı kazanmak gerekiyor. Peki, halkı kazanmak üzerine 
ister Kürtler olsun ister Aleviler ister sol ne gibi deneyler var 
ne yapılmış, bunların eksik olduğunu söylüyorum ve buna 
işaret ediyorum. 

Bunu söyledikten sonra sorularla ilgili bakın Sevgili 
Gürsoy’un “Komünizm çökerken, dünya komünizmi çöker-
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ken, o nedenle yasal hakkı kazanmış değil misiniz acaba” 
gibi bir soru. Tersten şöyle söyleyeyim: Gerçekten öyle olma-
sı lazımdı, yani duvarlar yıkıyorken, Sosyalizm çöküyorken, 
yalnız bu ne zaman oldu, biliyor musunuz? 1990’larda oysa 
biz daha o duvarlar varken, sosyalizm varken yargılandık…

Gençay Gürsoy: Süreç başladı.

Nabi Yağcı: Peki, başladı diyelim. Esas şuraya getirmek is-
tiyorum, peki ona rağmen neden bizi serbest bırakmadılar, 
değil mi? Asıl bunu sormanız lazım. Neden yargılanmaya 
devam ettik, neden işkence ile bir şeyler almaya çalıştılar, 
neden? 

Bakın şu nedenle: Komünizmden gerçekten korkmuyor-
lardı, size hak veriyorum. Korktukları komünizm değildi, 
korktukları antikomünist ideolojinin çökmesiydi, çünkü ve-
sayet devletini koyan ideoloji antikomünizmdi. Antikomü-

nizm çökerse onun arkasından daha sonra sözünü ettiğim 

Ermeni meselesi de gelecekti, Kürt meselesi de hepsi gelecekti. 
Vesayet ideolojisini koyan iki ciddi kalkan var: Bir tanesi 

antikomünizm, öbürü militarizm. Militarizmin çökmesini 
Kürt mücadelesi sağladı, çöktü gerçekten militarizm, antiko-
münizmin çökmüş olması ondan sonraki düşünsel açılımlara 
da imkân verdi, çünkü 141-142 kalktı ortadan ve insanlar 
düşündüklerini söyleyebilmeye başladılar. 

Aydınlanma dediğimiz şey düşüncenin özgür olmasıdır, 
başka bir şey değil. Çok büyük, Avrupa’da Rönesans aydın-
lanması falan var, yani çok da büyük bakmayalım, ben o 
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dönemi 1990’lı dönemi II. Meşrutiyet’te ki sizin de değindi-
niz, o döneme benzetiyorum. Gerçekten II. Meşrutiyet döne-

minde her şey konuşuluyordu. Sosyalizm, komünizm, farklı 
ideolojiler; buna yakın bir şeydir 1990’lı yıllar. Bu herkesin 
verdiği mücadelenin sonucunda oldu elbette. Ben demiyo-
rum ki iki kişi geldi bunu sağladı, hayır, böyle bir şey de-
miyorum, fakat o iki kişiye bile tahammül edemeyen devlet 
direnişinin nasıl kırıldığını anlatıyorum. 

Çok ilginçtir bir esnaf, biz tahliye olduktan sonra şöyle 
demişti. Bir Yunan Komünist Partisi üyesi Türkiye’ye ziyare-
te geldi, biz davet etmiştik, esnafı gezdiriyorlar, tanıtıyorlar 
“Bunlar Yunan Komünist Partisi’nden” diye. O da diyor ki 
“Niye bizde bir komünist partisi yok, keşke olsa.” Diyorlar 
ki “Var, Türkiye Birleşik Komünist Partisi kuruldu.” “Peki 

kim kurdu?” “Sargın ve Kutlu,” cevap şöyle “Ya ben onla-

rı çok sevmiştim, keşke başka parti kursalardı.” Bu zihniyet 
değişimi açısından çok tipiktir ama biz mücadelede bunları 
anlatana dikkat vermiyoruz, ben bunu burada aktardığım 
zaman pekâlâ bu esinlendirici olabilir, Kürt mücadelesi için 
de Aleviler için de her yerde. Deney aktarmak esinlendirici 

olmak içindir yoksa aynen tekrarı değil. 
Eğer vakit olmuş olsaydı Mustafa Suphi’ler ile Sovyet 

ilişkisi, bizim dönüşümüz ile Sovyetler Birliği ilişkisini kar-
şılaştırmak bana göre son derece ilginç olabilirdi. Mustafa 
Suphi’lerin dönüşünde Sovyetler’i eleştirmemiz gerekiyor, 
Bolşevikleri eleştirmemiz gerekiyor. Bizim dönüşümüzde 
böyle bir problem yoktu, biz karar verdik, yani bize denme-
di ki “Dönün.” Bu çok speküle ediliyor ama çok net söy-
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lüyorum, böyle bir şey olmadı. Ama gidip ben konuştum 
Zagiadin ile konuştum aynen sözü şuydu “Biz Komünist 

Partisi’nin dönmesini hep bekliyorduk, bu doğru bir karar 

ama bu sizin kararınız, fakat eğer Türkiye’de demokrasi var 

diye dönüyorsanız bu yanlış ama demokrasiye müdahale 

etmek için dönüyorsanız doğru.” Bizim bütün açıklamaları-
mız da buydu zaten “Biz müdahale için geliyoruz, demok-

rasi var diye değil.” 
Bir soruda dönüşle ilgili eğer parti içini tartışmadan kaste-

diyorsanız, parti içinde dönüşlerle ilgili speküle edilen ölçü-
lerde bir tartışma yoktu, fakat diğer sol örgütlerle ilgili vardı. 

O dönem 12 Eylül ile ilgili üç tez vardı: Bir tanesi, 12 Eylül 

ancak devrimle aşılır; bir tanesi 141-142, 163 değiştirilemez, 

değiştirmeye kalkarsanız kafanızı kırarsınız, bu yazıldı, bi-
zim sol içinde yazıldı, bize karşı yazıldı üstelik ve yasal ko-

münist partisi kurmak da yanlıştır. Üçüncü tez bizimki, Biz 
diyorduk ki “Hayır, dediler, süreçlere müdahale edilebilir ve 

değiştirilebilir, yeter ki o kırılma noktasını doğru saptaya-

lım.” Bir kırılma noktası var mıydı? Vardı, neden? Özal iktida-
rı vardı. Özal Avrupa Topluluğuna girmek istiyor, Türkiye’yi 
sokmak istiyor ve başvurusu var. Biz Özal her Avrupa’ya 
çıktığında büyük bir kampanya açıyoruz, Fransa’da bir da-
yanışma merkezimiz var ve Özal o zaman Avrupalılara karşı 
şöyle söylüyor “Bizde düşünce özgürlüğü var, içeride yatan-

lar siyasi suçlu değil, düşüncelerinden dolayı suçlu değiller, 

onlar terörist.” O zaman “Peki, niye komünist partisi yok” 
diyorduk, Özal e buna cevap veremiyordu. Sonra Avrupa da 
Özal’ı aynı şekilde sıkıştırdı, niye yok diye. 
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Kırılma öyle başladı. Dediğiniz gibi olsaydı eğer, sosya-
lizm çözülüyor diye bu yasallığı bize kazandırmış olsalardı 
çok daha önceden bunu yaparlardı. Hatta ben diyorum ki, 
eğer biz geldiğimiz zaman “Zaten sosyalizm çöküyor” de-
yip de bizi serbest bıraksalardı, biz ayvayı yerdik, çünkü 
o muhalefet hareketini örgütleyemezdik, çünkü düşünce 
özgürlüğünün aslında suçlandığını gösteremezdik biz bunu 
gösterdik.

Ergin bilir, bizim karşımıza 300 sayfalık bir iddianame çık-
tı. Özal “Bunlar terörist” dedi fakat iddianamede bizim terör 
eylemleri yaptığımızla ilgili tek bir satır yoktu, çünkü suçlaya-
mıyorlar. Ben o zaman savunmamda şunu dedim: “Bu kadar 
300 sayfaya gerek yoktu, siz şunu söyleyecektiniz:Burada 
mevcut yasaya göre Komünist Partisi suçtur, bu da zaten 
genel sekreterdir, bir paragraf yeter. Hayır, bunu yapamaz-
dınız, siz bize karşı ideolojik bir mücadele veriyordunuz 
ve bu ülkede solu, komünizmi suçluyordunuz, bunun için 
yazdınız bu iddianameyi” ama tabii saçma sapandı ve daha 
ilk etapta bu iddianame çürüdü. 

Burada şuna, lütfen dikkat edin, toplumun kafasındaki 
bu antikomünist önyargılar nasıl kırıldı yoksa iktidar öyle 
düşünür, böyle düşünür, sosyalizm çöküyor diye bizi bırak-
mış olabilir ama halk böyle mi düşündü? Sosyalizm çöküyor 
diye o antikomünist yargılardan mı kurtuldu? Nasıl kurtuldu? 
İşte bu deneyim gösteriyor, nasıl kurtulduğunu. 

1987’de dönmeden bir yıl önce ben Türkiye’ye gizli gel-
dim, burada Ulusal Konferans topladık, sonra yurt dışına 
döndüm. Bütün bu süreç içerisinde Avrupa’da tartıştık, her-
kesin içerisinde açık tartıştık, dolayısıyla orada bir tartışma 
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yok ama şu gün döneceğizi tartışmadık. Bu önceden belli 
değildi, çünkü dönüşümüzü tetikleyen şey bildiğiniz gibi 
Sevgili Behice Boran’ın ölmesi idi. O gün karar verdik ya 
cenaze ile beraber Türkiye’ye gideceğiz ya da hazırlanacağız 
sonra gideceğiz. Cenazesi ile birlikte gitmek, burada yapılan 
cenaze törenini sakatlardı, yapmadık. Ondan sonra dönme-
ye karar verdik ve döndük. Bilmiyorum, eksik bir şey var mı 
senin söylediğinde?

Tuncer Duman: Parti iradesinin de o dayanışma süreçleri 
olmasaydı, etki bu kadar olabilir miydi?

Nabi Yağcı: Gayet tabii, öyle şey olabilir mi? Sonuç itibariy-
le doğru zaman ve doğru yerde müdahale edilebilirse, de-

ğiştirilebilir, bu toplum, bu halk o kadar da duyarsız değil 
ama siz yeter ki doğru müdahaleyi yapın, doğru yerde yapın 
bu müdahaleyi. 141-142’nin kaldırılmasının yanına “163’ü 

koyalım o da kalksın” dediğimiz zaman sol içerisinde de 
birçok insan karşı çıktı. Ama biz 163’ü koyup mücadeleye 
öyle çıktığımız zaman o geniş dayanışmanın da önünü aç-
mış olduk. Oradan da bize dayanışma geldi, karşılıklı oldu 
bu ve bunlar hep uzlaşma içerisinde aynı zamanda diyalog 
içerisinde gelişti. 

Ben hatırlıyorum 12 Eylül’ü protesto için Avrupa’da bir 
toplantı yapılacaktı, barış temelli falan. Milli Görüş de katıla-
caktı ve biz de katılacaktık, Milli Görüş şunu getirmiş “Biz, 

Kuran okuyarak başlayacağız, açacağız toplantıyı” ama 
oraya başka sol örgütler de gelecek, biz oturduk konuştuk 
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“Ne yapalım, bunu kabul etmek zor.” O zaman şöyle dedik 
“Biz de Enternasyonal söyleyerek başlarız.” Ne onlar Kuran 
okudular ne de biz Enternasyonal’i söyledik, mesele çözül-
dü. Bu tür pratikler var, bunları konuşmamız lazım, o pratik-
ler birikti ama konuşan yok, konuşulmuyor ve kestirmeden 
“Nasıl devireceğiz, AKP’yi devireceğiz.” Buyurun gücümüz 
varsa devirelim, buna itirazım yok ama o gücü nasıl birikti-
receğiz, mesele bence orada. Burada da müdahale politika-

sının altını çiziyorum, müdahil olma, duhul etme, cepheden 

değil, eğer gücün varsa cepheden saldıralım. Cephe savaşı 
ne demektir? Gramsci’den de hatırlarsanız iki ordunun kar-
şı karşıya savaşı. E benim gücüm varsa yenerdim ama sol 
hiçbir zaman bu güce varamadı, varamaz zaten çünkü zayıf 
zaten. Peki, o zaman mevzi savaşı vereceğiz, parça parça 
kazanacağız ama koruyacağız onu. Biz korumayı bilmiyo-

ruz, kazanıyoruz ama korumayı bilmiyoruz, bunun altını 
çiziyorum. Mesela parlamentoya HDP girdi, dokunulmazlık 
meclise geldi, yani biraz eleştirildi ama o kadar, hâlbuki kı-
yamet kopartmak lazımdı orada, o mevzii korumak lazımdı. 
Ardından ne geldi, orada yarık açılınca, referandum geldi. 
Bunu kabul etmek lazımdı, anayasaya aykırı diye diye itiraz 
edildi, sonra isterse hileli olsun sonuçta Recep Tayyip Erdo-
ğan meşruiyet kazandı, “İşte ben oylandım” dedi ve orada 
da mevzi vermemek lazımdı. Ben bunların önemsiz olduğu-
nu zannetmiyorum doğrusu. 

Emin Yılmaz: Ama siz geldiniz, onlar 163’le iktidara yürü-
düler!
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Nabi Yağcı: İşte hâlâ bu tarz bakılıyor. Tabii 28 Şubat niye 
oldu, onu sormak lazım. Bizim ülkemizde karşımıza çıkan 
sorunlarda önümüze devleti koymadan hiçbir sorun anlaşıla-
maz. Bizdeki devlet vasi devlet, vesayetçi devlet ve o yüzden 
de halkın üzerine kendi vesayetini empoze ediyor, bütün me-
sele onu yıkabilmekte. 163. madde yerinde dursaydı daha mı 
iyi olacaktı? Bakın, Cumhuriyet Mitingleri’nde bayrak vardı, 
değil mi? Peki şimdi bayrak Tayyip’in elinde, bayrak sallıyor, 
bayrak el değiştiriyor.

Emin Yılmaz: Takiye.

Nabi Yağcı: Takiye ama bak siz böyle diyorsunuz ama halk 
öyle mi bakıyor acaba? Şimdi bunu niye söylüyorum? Dev-
let ideolojisinin temeli ne Kemalizm’dir ne başka şey. Dev-
let bizim ülkemizde –Avrupa’dan bahsetmiyorum- devletin 
varlık nedeni tamamen kendisidir, ta Osmanlı’dan gelen 
tarihsel süreçleriyle böyledir ve bu halkın kafasında yerleş-
miştir ve orada devlet kurtarıcı. Şimdi sol çıkıyor, –bizde 
öyle yaptık, kendimizi eleştiriyorum–. Sol çıkıyor ne diyor? 
Ben kurtaracağım diyor. Devlet ideolojisini, vesayet ideo-
lojisini destekliyor, desteklemiş oluyoruz, ona odun taşımış 
oluyoruz farkında değiliz, yani “Halkı kurtaracağım” ya da 
“Kürtleri kurtaracağız,” “Biz illegaliz” kendimizi kurtaramı-
yoruz, kalkmışız Kürtleri kurtarmaya uğraşıyoruz. Kurtarı-
cılık misyonumuz var! ya oysa burada sorun şu: Biz halkız 
diye çıkmalıydık. Halkız çünkü ne demek halkı kurtarmak? 
Sen mesafe koyuyorsun halka.
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Erkek Katılımcı: Kurtarıcılardan bizi kim kurtaracak!

Nabi Yağcı: Sorun oraya geliyor işte. O yüzden bizim çıkışı-
mız, yani yasallık mücadelemizde o basit, dedim ya “İki sade 
vatandaş geliyor,” “vatandaş” diyor, ben yurttaşlık hakkımı 

kullanmak için geliyorum ve kullanıyorum onu, bunun be-

deli olarak da içeri giriyorum. Peki, yurttaşın ülkenin ge-
leceğinde söz sahibi olması en doğal hakkı değil mi? Evet. 
Ben de diyorum ki söz sahibiyim, bir komünist olarak var 
oluyorum ve 12 Eylül’ün çıkışına müdahale için geliyorum. 
Bunları demin gösterdim, bazı gazeteciler, onların kafasını 
bile değiştiren bu kadar basit bir şey. Biz hiçbir zaman ko-

münizm propagandası yapmadık, “Komünizm sizi kurta-

racak” demedik ama bu ülkede komünizm, İslam, Alevilik, 

yani her şeyin özgür, bütün farklı kültürlerin özgür olması-

nı söyledik. 
Şimdi bu deneye geri dönüp baktığım zaman buradan bir 

şey çıkarıyoruz. Görüyorum ki bizde fikir mücadelesi yok, 

ideolojik mücadele var; ikisi aynı şey değil, çünkü halkın 
içinde çok farklı fikir var, İslami çevrelerin içerisinde pek 
çok farklı fikir var ama sol olarak biz hepsini toplayıp, bir 
çuvala koyup dinsel ideoloji diyoruz. Peki, o zaman nasıl 
etkili olabiliriz ki ve ben araştırdım, bizde düşünce tarihi 
var mı? Hayır, Batı’da düşünce tarihi var, tarih biliminden 
farklı olarak, onun bir dalı olarak düşünce tarihi var. Peki, 
bizde var mı? Hayır, ideoloji tarihi var. Düşünce tarihi bir 
tek Profesör Hilmi Ziya Ülgen’in var, o yazmıştır, başka da 
yazılmamıştır.
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Erkek Katılımcı: Yedi ciltlik Düşünce Tarihi var.

Nabi Yağcı: Kim?

Erkek Katılımcı: Şu anda aklıma gelmiyor.

Nabi Yağcı: Ne güzel, siz onu bana söyleyin... Peki, varsa 
bu güzel bir şey ama mesela solun içerisinde düşünce ta-

rihi çalışması var mı? Bunlara bakın, varsa güzel yani beni 
doğrularsınız. Evet. Bir de Eşref Bitlis’in öldürülmesi ile ilgili 
bir soru vardı, o soruyu ben doğrusu anlayamadım, yani 
Enver’in dönüşünün yasaklanması diye böyle bir şey yok. 
Anlamış değilim o soruyu.

Ergin Cinmen/ Moderatör: Konuşulacak çok şey varmış. 
Sonra bir sohbet toplantısı daha yaparız.

Nabi Yağcı: Evet, yaparız sonra. Eşref Bitlis’le ilgili bir soru 
sordu ama ben onun cevabını verdim. 

Resmî ideoloji sorunlu hale geldikten sonra onun arkasın-
dan derin devlet, Gladyö ortaya çıkmaya başladı ve bunlar 
konuşulur hale geldi ve o yüzden diyorum ki 1990’lı yıllar 

değişim yıllarıdır, toplumda ciddi zihinsel değişim yıllarıdır 
ve bunun da elbette gerisinde uzun bir birikim var, bunu 
konuşmaya bile gerek yok. Yani cezaevlerindeki mücade-
leleri söylediniz, tabii ki var kim bunu reddedebilir. Tarihi 
yazarsınız, cezaevinde şu şu direnişler oldu, peki oradan ne 
çıkıyor? Örneğin şunun çıkması lazım, o dört duvarda bir 
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araya gelen çok farklı eğilimli soldan çevreler, dört parça 
girmişse, cezaevinden çıkınca 14 parça oluyor, peki neden 
diye sormak lazım. Ben de buralara doğru işaretler yapmaya 
çalıştım, teşekkür ederim.

Ergin Cinmen/ Moderatör: Konuşmacılara ve katılımcılara 
ben de çok teşekkür ediyorum.


