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Küyerel Düşünce Enstitüsü, Küyerel Düşün adıyla bir konu 
etrafında yılda üç sayı çıkaracağını açıklamıştı. İlk sayı Ni-

san 2017’de “Türkiye’nin Rejim ve Sistem Sorunu” başlığıyla çıktı.
Kasım ayında çıkan 2. Sayı konusu ise “Demokratik Kaza-

nımlar Nasıl Kurumsallaşır?” Fiili durumların hukuki ve kurum-
sal işleyişin önüne geçtiği zamanlar yaşıyoruz. Bu bağlamda 
Demokratik Kazanımlar Nasıl Kurumsallaşır sorusuna yanıt ara-
mak başka bir anlamda, demokratikleşememenin nedenlerini 
tartışmaktır. 

Kabaca demokrasi ve buna uygun kurumsal arayışların ilk 
adımları 1876’da çıkartılan Kanun-i Esasi ve hatta ondan daha 
da geriye dayandırılabilir. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte 
çok partili hayata geçiş demokrasiye geçiş olarak kabul ediliyor. 

Demokrasinin iki temel koşulu; siyasal ve sosyal haklar ve 
özgürlüklerin gelişmesi hiç kolay olmadı. Kazanılan haklar, 
darbeler ve olağanüstü koşullar dönemlerinde ya kullanılamaz 
hale getirildi veya yasaklandı. Bununla da kalınmadı, önce ser-
best olan hak ve özgürlükler, olağanüstü koşullarda suç sayıldı. 
Çok partili hayattan günümüzü yüzbinlerce kişi gözaltına alın-
dı, tutuklandı, işkence gördü, idam edildi, faili meçhul oldu.

SUNUŞ
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Çok partili hayatın başlangıcında, CHP’nin içinden çıkan 
ve İnönü’nün programını onaylamasıyla, Serbest Fırka Aydın 
gençlik sorumlusu Adnan Menderes ve Atatürk’ün başbakanla-
rından Celal Bayar önderliğindeki Demokrat Parti (DP), CHP’ye 
karşı “muhalefet” partisi olarak kuruldu ve ilk seçimde iktida-
ra geldi. Çok partili hayata geçiş ve “demokrasi kurumlarının” 
nasıl olacağı, 10 Mayıs 1946’da toplanan CHP’nin Olağanüs-
tü Kurultayı’nda İsmet İnönü’nün devletin çok partili hayata 
dair “kırmızı çizgilerini”, sınırlarını şöyle çiziyor: “Sayın üyeler, 
biz kendi programımızda sınıf mücadelesini istemeyen ve sınıf 
menfaatleri arasında ahenk arayan esasta kalacağız. Vatan-
daşlardan sınıf menfaati üzerine cemiyet ve parti kurmak iste-
yenlere kanun yoluyla mani olmayacağız. Bizim kanun yolu 
ile menetmeğe çalışacağımız cemiyet ve partiler kökü dışarıda 
yani yabancı aleti olan cemiyet ve partiler ve onlardan mül-
hem olanlardır. Bunun gibi dinî siyasete alet eden cemiyet ve 
partilere de kanun yolu ile karşı koymakta devam edeceğiz.”

1946’da Cemiyetler Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardın-
dan sol gruplar içinde partileşme çabaları esas itibariyle iki par-
ti etrafında şekillenmiştir.

Esat Adil Müstecaplıoğlu’nun kurduğu Türkiye Sosyalist Par-
tisi (TSP: 14 Mayıs 1946’da kuruldu, 16 Aralık 1946’da kapatıldı) 
ve Şefik Hüsnü Değmer’in kurduğu Türkiye Sosyalist Emekçi 
ve Köylü Partisi (TSEKP: 19 Haziran 1946’da kuruldu, 16 Ara-
lık 1946’da kapatıldı). Mete Tunçay “1960’a kadar Türkiye’de 
Sosyalizm” makalesinde “bu dönemde ikisi ciddi olmak üzere 
toplam dokuz tane sol parti kurma girişiminde bulunulduğu-
nun” altını çiziyor.

Cemiyetler Kanunu’nda yapılan ve sınıf esasına dayalı cemi-
yetlerin kurulmasına izin verilen değişikliğin ardından, ülkede 
ardı ardına birçok sendika kurulmuştur. TSEKP ve TSP tarafın-
dan işyeri, işkolu arasında, il veya bölge işçi sendika birlikleri 
kuruldu. 
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1948’de CHP’ye bağlı, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği kurul-
du. Ancak CHP bu alanda yeterli olamamış ve başarı sağlaya-
mamıştır.

31 Temmuz 1952 yılında Türk-İş kuruldu. 1968’de yapılan 
7. Genel Kurul bugün de geçerli olan 24 ilkeyi kabul etti. Bu 
ilkelerin üçüncüsü “Türk devletine bağlılık” deklarasyonu nite-
liğindeydi. Bu maddede, “Anayasa dışı sosyal ve ekonomik bir 
düzen kurulması, devletin şeklinin değiştirilmesi, Atatürk dev-
rimlerinin ve demokrasinin tahribi amacına yönelen her tür-
lü akıma karşı bütün gücüyle mücadele etmek, konfederasyon 
için temel bir görev” olarak tanımlanıyor.

1960 darbesinden sonra dünyada esen rüzgârla yapılan 
anayasaya göre siyasal ve sosyal hayat yeniden şekillenmeye  
başladı. 

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 12 sendikacı tarafından 13 Şubat 
1961’de kuruldu. 1965’te Fikir Kulüpleri kuruldu.

1950’lerde ve 1960’larda Türk-İş içinde farklı örgütlenme ve 
sendikacılık anlayışları çıktı. Çoğunluğunu TİP’li sendikacıların 
oluşturduğu Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
da (DİSK) 13 Şubat 1967’de kuruldu. 

Sol ve sosyal mücadelenin yükselişine karşı, İsmet İnönü 
1965 seçim kampanyasında şunları söylüyordu: “CHP, bün-
yesi itibariyle devletçi, yani solcu bir partidir.” Bülent Ecevit, 
CHP’nin bu “açılımını” ortanın solu olarak tanımladı. 

12 Mart’la birlikte rejim var olan demokrasiyi ve siyasi, sos-
yal hakları daraltmayı denedi. 

AP hükümeti ile Türk-İş içindeki AP’li ve CHP’li sendikacı 
milletvekilleri DİSK’i ortadan kaldırmak amacıyla sendikal ya-
salarda değişiklik için düğmeye bastılar. Hazırlanan yasa de-
ğişikliği ile (1317 sayılı yasa) bir sendika ve konfederasyonun 
faaliyet gösterebilmesi için işçilerin üçte birini üye yapması ko-
şulu getirildi. Bu yüzde 33’lük bir baraj demekti.
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Kendi varlığını hedef alan yasaya karşı DİSK, direnme ka-
rarı aldı ve 15-16 Haziran 1970 tarihlerinde, iki gün boyunca 
İstanbul ve İzmit’te on binlerce işçinin katıldığı iş bırakma ve 
yürüyüşler yaşandı.

Anayasa Mahkemesi TİP’in başvurusu üzerine yasayı iptal 
etti. DİSK 12 Mart sonrasında güçlenerek yoluna devam etti.

12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte DİSK’in faaliyetle-
ri durduruldu. On binlerce işçinin grevi yasaklandı. 12 Eylül 
darbecileri adeta DİSK’i yok etmek istedi. DİSK yöneticileri tu-
tuklandı, işkence gördü, uzun yıllar hapiste kaldı ve aralarında 
Genel Başkan Abdullah Baştürk’ün de bulunduğu 52 sendikacı 
idamla yargılandı.

DİSK davası 1991’de beraatla sonuçlandı. 1992’de DİSK ye-
niden açıldı.

TİP 21 Temmuz 1971’de kapatıldı. Liderleri tutuklandı, 15 
yıla kadar değişen hapis cezaları aldı. 

Çok genel hatlarıyla siyasal ve sosyal haklara sürekli müda-
halelerle yapılan yasaklama ve kısıtlamalar bugün OHAL koşul-
larında başka bir boyut kazanarak devam ediyor. 

70 yıldan bugüne hiçbir şeyin değişmediği elbette ki söyle-
nemez. 

12 Eylül darbesiyle siyasal dizayn süreci 1983 seçimleriyle 
istenildiği gibi olmadı. Ancak 12 Eylül Anayasasının felsefi ve 
ideolojik ruhunun yaşandığı koşullarda başta Kürt kimliğinin 
tanınması, komünizm üstündeki yasağın kaldırılması, Alevile-
rin en azında varlığını ifade edebilmeleri, başörtüsü yasağının 
kaldırılması önemli. Ancak bu haklar anayasal güvence altında 
olmadığı için her an geri alınabilir. 1982 Anayasasının ruhu de-
mokrasinin gelişmesi ve kurumlaşmasının önünde bir dikenli 
tel gibi duruyor.

Hüseyin ÇaKıR 
Editör
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İnsan hakları düşüncesi evrenseldir; fakat insan hakları, 
günlük yaşamda saygı görür veya ihlal edilir. Bu nedenle, 

konu evrensel ölçekte ele alınarak, “evrenselden yerel”e uza-
nan halkalar belirlenmeli. Evrensel düşüncenin yerel eyleme 
yansıması ölçüsünde insan hakları saygı görür; ihlal durumun-
da ise geri dönüş başlar. Şöyle: İhlal, mekânında giderilemez 
ise, ulusal ölçekte çözüm aranır; bu da yetersiz kalırsa ulusla-
rarası başvuru yolları kullanılır. Bu işleyiş tarzı, insan hakları 
düzenleme ve güvence mekanizmalarında, önce evrenselden 
yerele, sonra yerelden evrensele olmak üzere, etkileşim ve 
dönüşüm sürecini oluşturur.

Bu ön saptamalar ışığında, konu şu başlıklar altında ele 
alınacak: Evrensel Bildirge’nin içeriği (I), “Evrensel” düzen-
lemeden “uluslararası” alana geçiş (II), “Bölgesel” ölçek ve 
“ulusal” alana geçiş (III), Yerel eylem: saygı ve/ya ihlal (IV), 
Olağanüstü hal (V), İHEB’in hukuki bağlayıcı özelliği (VI), 
Bütüncü bakış (VII).

Doç. Dr. İbrahİm Ö. kaboğlu

İNSAN HAKLARI: 
“DÜŞÜNCE” EVRENSEL, 
“UYGULAMA” YEREL
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-ı-

İçerik Olarak Evrensel Bildirge

10 Aralık 1948 günü BM Genel Kuruluna üye 58 devletin 
48’inin evet oyu ile kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bil-
dirgesi (İHEB), Önsöz ve 30 maddeden oluşan bir metindir.

“Özgürlük, eşitlik ve haysiyet”, akıl ve vicdan sahibi bütün 
insanların ortak değeridir.

Bildirgede yer alan haklar ve ilkeler aşağıdaki başlıklar al-
tında gruplandırılabilir:

1. Bildirge’nin Önsözü ve ilk iki maddesi, ideolojik 
temeli ortaya koyar: “İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde 
bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez hak-
larının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya 
barışının temeli olmasına,” şeklindeki paragrafla başlayan 
Önsöz, Birleşmiş Milletler’in ve Bildirge’nin amacını özetler. 
Bu arada, direnme hakkının hukuki temelini atar: “İnsanın 
istibdat ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mec-
bur kalmaması için insan haklarının bir rejim ile korunması 
esaslı bir zaruret olmasına” göre;

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,
İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu 

beyannameyi daima göz önünde tutarak öğretim ve eğitim 
yoluyla bu haklar ve hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe 
artan milli ve milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat üye dev-
letler ahalisi gerekse bu Devletlerin idaresi altındaki ülkeler 
ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve 
tatbik edilmesini sağlamaya gayret etmeleri için işbu İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesini ilan eder.”1

1 Türkiye, İHEB’in amacı doğrultusunda Bakanlar Kurulu Kararı yoluyla 
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Birinci maddeye göre, “Bütün insanlar hür, haysiyet ve 
haklar bakımından eşit doğarlar”. Eşitlik ilkesi ile ayrımcılık 
yasağını düzenleyen ikinci madde ise, birinci maddenin uy-
gulama alanını belirler: Herkes, ilan edilen bütün hak ve öz-
gürlüklerden, hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın yararlanabilir.

2. Kişiye bağlı haklar (m.3-14): Yaşam hakkı, özgürlük 
ve güvenlik hakkı, hukuki kişilik hakkı, kölelik ve işkence ya-
sağı, yasa önünde eşitlik, (geçmişe yürümezlik ve suçsuzluk 
varsayımı gibi) ceza hukukunun temel ilkelerine saygı göste-
ren yargısal koruma, konut ve haberleşme dokunulmazlığı, 
seyahat özgürlüğü, vb.

3. Özel statü, yani “kişi” ve “mallar”a ilişkin haklar 
(m.15-17): Yurttaşlık hakkı, evlenme özgürlüğü, aile hakları, 
mülkiyet hakkı.

4. Düşünsel ve toplu özgürlükler ile siyasal haklar 
(m.18-21): Vicdan, kanaat, düşünceyi ifade özgürlüğü ve bil-
gilenme hakkı, toplanma ve dernek özgürlüğü, demokrasinin 
temel ilkelerine göre dürüst seçimler yoluyla yönetime katıl-
ma ve kamu görevlerine eşit giriş hakkı.

5. İktisadi, sosyal ve kültürel haklar da, ayrıntılı dene-
bilecek şekilde tanınıyor (m.22-27): Sosyal güvenlik hakkı, ça-
lışma ve adil ücret hakkı, sağlık ve yeterli bir yaşam düzeyine 
sahip olma hakkı, eğitim, öğrenim ve kültür hakkı.

6. Sosyal ve uluslararası bir düzen (m.28-30): Herke-
sin, Bildirge’de tanınan haklar bütününü kullanabilmesine 

gereğini gecikmeden yerine getirdi: ““Birleşmiş Milletler Genel Kurulu-
nun 10/12/1948 tarihli ve 217 (111) sayılı karariyle kabul edilen ilişik 
‘İnsan Hakları Evrensel Beyanname’sinin Resmi Gazete ile yayınlan-
ması ve yayından sonra okullarda ve gazetelerde münasip neşriyatta 
bulunulması, Dışişleri Bakanlığının 28/3/1949 tarihli ve 36084/122 sayılı 
yazısı üzerine Bakanlar Kurulunun 6/4/1949 tarihli toplantısında karar-
laştırılmıştır.” (Resmi Gazete: 27 Mayıs 1949-16199). 
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elverişli sosyal ve uluslararası bir düzene sahip olma hakkı. 
Evrensel Bildirge, BM ilkeleri ve bireyin topluluk karşısındaki 
ödevleri ile sona ermektedir.

-ıı-

“Evrensel” Düzenlemeden  
“Uluslararası” Alana Geçiş

İHEB’in 69. yılında, insan hakları ne ölçüde evrensel? Daha 
doğrusu, evrensel mi? Şu açık: İnsan hakları, evrensel ölçekte 
saygı görmüyor; hatta, “evrensel saygı”dan çok “evrensel ih-
lal” geçerli.

Fakat burada öncelikli sorun, insan hakları kavramının ev-
rensel bir özellik taşıyıp taşımadığı.

Bu sorgulamanın yanıtı, sadece Evrensel Bildirge’nin ince-
lenmesiyle değil, aynı zamanda bu belgenin etkileri ve sonra-
ki gelişmeler ışığında ortaya konulabilir. Çünkü Bildirge temel 
alınarak sonraki yıllarda hazırlanan insan hakları belgeleri, 
artık “evrensel” değil, “uluslararası” adıyla nitelendi. Ad ve 
başlık farklılaşmaları da oldu: pakt, şart, protokol, anlaşma, 
antlaşma, sözleşme...

Geniş bir hak ve özgürlükler demetini kapsamına alan Ev-
rensel Bildirge, bir uzlaşma ve sentez metni olarak nitelense 
de, batılı felsefenin, doğal hukukun ve bireyci liberalizmin 
damgasını taşır. 

Bununla birlikte, 16 Aralık 1966’da kabul edilen iki Ulusla-
rarası Pakt (Sözleşme) ile,-Bildirge’de tanınan haklar iki par-
çaya ayrılmış olmakla birlikte- halkların ve azınlıkların hakla-
rı, insanlığın kültürel mirası, ödev kavramı ve herkesin insan 
haklarından yararlanmasına olanak tanıyan koşullar kabul 
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görüyor. Böylece, Bildirge’nin evrenselliği ilk kez “Öteki”nin 
katkısıyla pekiştirilmiş ve zenginleştirilmiş oluyor.

Denetim düzeneği öngörmeyen Evrensel Bildirge’ye hu-
kuki uygulama gücü sağlamak amacıyla, 1966’ya kadar süren 
çalışmalar sonucu hazırlanan iki ayrı belge, yani “İkiz Pakt-
lar” şunlar:

• Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Paktı 
(Sözleşmesi), Evrensel Bildirge’nin 21 maddesini daha 
somut olarak düzenledi. “İnsan Hakları Komitesi”, de-
netim mekanizması olarak kuruldu.

• Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslarara-
sı Paktı (Sözleşmesi) ise, Evrensel Bildirge’deki md. 
22-27 arasında düzenlenen ilkeleri somutlaştırdı. Uygu-
lamayı denetim amacıyla “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Komitesi”ni kurdu.2

Her iki insan hakları metni, bazı devletlerin ilkini, bazıları-
nın ise ikincisini onaylaması sonucu, 1976’da yürürlüğe girdi.

Viyana Dünya Konferansı Bildirgesi ve Eylem Planı (Hazi-
ran 1993), Durban Bildirgesi (Eylül 2001), UNESCO ve Ulus-
lararası Çalışma Örgütü (ILO/UÇÖ) Bildirgeleri, Sözleşmeleri 
ve Tavsiye Kararları kabul ediliyor. Değişik kıtalarda, Arap 
ve Müslüman dünyasında birçok ilke kabul ediliyor. 13 Eylül 
2007’de otokton (yerli) halklar tanınıyor,

İşte, 1966’dan günümüze kadar geçen sürede hazırlanan 
ve Bildirge, Şart, Pakt, Antlaşma, Sözleşme adı verilen belge-
ler, 1948 İnsan Hakları Bildirgesi’ni yeniden yazdı ve tamam-
ladı. Bu şekilde insan hakları hukuku, insanlığın ortak mirası 
olarak oluştu.

2 İkiz sözleşmeler, “halkların kendini belirleme hakkı”nı tanımak suretiyle 
İHEB’de yer almayan kolektif hak kategorisini tanımış oluyorlar.
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“Bölgesel” Ölçek ve “Ulusal” Alana Geçiş

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi de (İHAS), Evrensel Bildirge’yi, 
hem esin kaynağı hem de hareket zemini olarak aldı.3 Böyle-
ce, 4 Kasım 1950 tarihli İHAS ile; Avrupa kıtasında, dünya-
nın en güçlü insan hakları koruma düzeneğinin temeli atılmış 
oldu. Buna karşılık, tanınan ve güvence altına alınan haklarda, 
İHEB’e göre, içerik daraltmasına gidildi.4

Türkiye açısından; İHAS’ın onaylanmasını uygun bulan Ka-
nun,18 Mayıs 1954’te, yürürlüğe girdi. Türkiye, 1990’lı yılların 
başına kadar, aşamalı olarak sözleşme sistemi ile bütünleşti.

1966’da kabul edilen ve 1976’da yürürlüğe giren ikiz Pakt-
lar, Türkiye tarafından, gecikme ile olsa da 2003’te onaylan-
dı: Medeni ve Siyasal Haklara İlşkin Uluslarası Sözleşme (21 
Temmuz) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşme (11 Ağustos). 

1982 Anayasasında yer alan; “İnsan haklarına saygılı Dev-
let”, “milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler”, “millet-
lerarası hukuka uygun olarak” vb. deyimler, değinilen insan 
hakları belgelerini ifade eder.

3 “Avrupa Konseyi Üyesi olan Akıd Hükümetler, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesini; (...) Evrensel Beyannamede yazılı bazı hakların müşte-
reken sağlanmasını temine yarayacak ilk tedbirleri almayı kararlaştıra-
rak; Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:” (İnsan Haklarını ve Ana Hür-
riyetleri Korumaya dair Sözleşme,- Önsöz-, R.G.: 19 Mart 1954-8690).

4 İHAS’ın, ilke olarak kişi hak ve özgürlüklerini düzenlemekle sınırlı kal-
ması nedeniyle, Avrupa Konseyi’ne üye devletler, Avrupa Sosyal Şartı 
hazırladı (18 Ekim 1961, Torino). Sosyal Şart, 3 Mayıs 1996’da genişle-
tilmiş (Charte sociale européenne révisée/Gözden Geçirilmiş Avrupa 
Sosyal Şartı) ise de, koruma düzeneği, Avrupa Sosyal Komitesi ile sınırlı 
kalmış bulunuyor.
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1982 Anayasası, 1987’den başlayarak insan hakları alanı-
nı iyileştirmek amacıyla aşamalı olarak değiştirildi. Anayasa 
madde 90’a 2004’te eklenen cümle gereği, yasa ile çatışma 
çıkması durumunda, “temel hak ve özgürlüklere ilişkin millet-
lerarası andlaşma” esas alınır.

Türkiye, söz konusu düzenlemelerle “evrenselden yasala” 
uzanan insan hakları halkalarını önemli ölçüde pekiştirdi.

Karşılaştırmalı anayasa hukuku açısından konuya bakıldı-
ğında, İHEB’e doğrudan anayasada yer veren devlet sayısı 
giderek artmaktadır.

Fakat değinilen gelişmeler, ulusal/uluslararası/evrensel öl-
çekte insan hakları ihlallerinin yaygınlığını ortadan kaldırabil-
miş değil. 

 -ıV-

Yerel eylem: Saygı ve/ya İhlal  
(Türkiye’deki Durum)

Evrenselden uluslararası düzleme, oradan bölgesel ölçeğe ve 
ulusal alana geçerek daha somut hale getirilen düzenlemeler, 
“yerel ve günlük yaşam”la test edilmeli. Çünkü insan hakları, 
herkesin ve her topluluğun günlük yaşamını sürdürdüğü or-
tamda saygı görür veya ihlal edilir.

Eğer saygı duyulmaz ve ihlal edilirse, engelin ortadan kaldı-
rılması, giderim ve yaptırım için, yerelde çözülemeyen sorun, 
bu kez tersine, önce ulusala, oradan bölgesel ve uluslararası 
ölçeğe taşınır. Kuşkusuz, amaç saygıdır; farklı düzlemlerde 
oluşturulan koruma düzenekleri, yerelde saygı ereğini taşır. 
Aslında saygı, sadece hukuk ve yargı yoluyla sağlanamaz. Bu 
nedenle, hak ve özgürlüklere saygı için şu öncül ilkeler üze-
rine de dikkat çekme gereği vardır:
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İhlaller, yapısal ve sisteme ilişkin nedenlerden veya mev-
zuattan ya da uygulama şeklinden kaynaklanabilir. Bu son 
noktada, “zihniyet/anlayış” belirleyici. Sadece, kamu görev-
lileri veya yasaları uygulama konumunda olan kişilerin değil, 
genel olarak toplum üyelerinin “insan hakları algısı” önemli. 
Çünkü insan hakları sorunları veya ihlalleri “yurttaş-devlet” 
ilişkileri çerçevesinde ortaya çıksa da, günümüzde “bireylera-
rası/yatay” ilişkilerdeki ihlalleri önleme ve giderme yükümlü-
lüğü dahi devlete düşer.

Bu nedenle, insan haklarına saygılı devlet ve toplum inşa-
sında kural koyma, kurumsal ve edim borcu yükleyen düzen-
lemeler yapma önem taşımaktadır. Ne var ki, bunlar yeterli ol-
maktan uzaktır. Bu çerçevede, sürekli sorgulanması gereken, 
iktidar olgusu, anlayışı ve varlık nedenidir.

Özgürlük-iktidar ikileminde, bütün sorun, iktidarı özgür-
lüğün hizmetine yönlendirici mekanizmaları güçlendirme 
noktasında düğümlenmektedir. Sosyal hukuk devleti, insan 
hakları karşısında şu üçlü yükümlülük altına girer: saygı gös-
termek, korumak ve ilerletmek. 

Değinilen bu ilkeler ışığında, Türkiye’deki uygulamada 
toplumsal düzlemde ve devletin yükümlülükleri bakımından 
şu gereklilikler öne çıkarılmalıdır:

• “3 D” açığını kapatmak: İnsan hakları sorunları üze-
rine “dikkat-dinleme ve duyarlılık”, bilgi ve eylem için 
ilk üçlü. Toplumumuzda, “3 D eksiği”, insan hakları-
nın ilerletilmesi önünde ciddi bir engel. Bu nedenle, 
bu açığı kapatmak amacıyla sürekli bilgilenme, eğitim, 
eleştirel düşünce ve sorgulama kültürü geliştirilmeli.5

5 Bu konu üzerine bkz. İbrahim Ö. Kaboğlu, “İnsan Haklarına Yönelik 
Örtülü Bir Tehdit: 3 D Eksiği”, (Yirmi Birinci Yüzyılın Başında) İnsan 
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• “Zihniyet dönüşümü” için çaba göstermek: İnsan 
haklarına saygılı devlet ve toplum yaratmak amacıyla 
kural koymak, kurumsal ve edim borcu yükleyen dü-
zenlemeler yapmak yetmez; zihniyet devrimi de gerek-
li. Örneğin hak ve özgürlüklere ilişkin anayasal güven-
ce ölçütlerinin yasalara aktarılması bir yana, bunları yok 
sayan yasal düzenlemeler, hatta yasalara aykırı uygula-
malar pek yaygın. Öte yandan, kurumsal düzenlemeler-
deki çelişkiler ve insan hakları üzerine kafa karışıklığı 
arasındaki paralellik kaydedilmeli. Zihniyeti dönüştür-
mek için siyasal aktörlerin rolü belirleyici olmakla bir-
likte, insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgüt-
lerinin payı ve katkısı da göz ardı edilmemeli.

• İnsan hakları “düşmanları”na karşı sürekli mü-
cadele: Şiddet, aşırı milliyetçilik ve ırkçılık, eşitsizlik ve 
yoksulluk, dinsel fanatizm, “düşmanlar hanesi” öğeleri. 
Bunların yaygın olması ölçüsünde, “çoğulculuk, hoşgörü 
ve açıklık düşüncesi” gelişemez. Oysa bu üç kavram, İH 
Avrupa Mahkemesi’ne göre, “demokratik toplum”un ku-
rucu öğelerini oluşturur. Bunlara, insan hakları değerle-
rine aykırı, özellikle şiddet çağrışımlı ve ayrımcı zihniyeti 
yansıtan (eti senin kemiği benim, kızını dövmeyen dizini 
döver vb) atasözleri de eklenmeli.6 Bu çerçevede, “şid-
det, nefret ve ötekileştirme dili”ni ortadan kaldırma yö-
nünde genel bir tavır geliştirmek, insan hakları gereğidir. 
Bu yaklaşımın uzantısı olarak, ağır insan hakları ihlalleri 
karşısında kesin tavır konulmalı: kabullenmeme, kına-

Haklarına Yönelik Tehditler, Yay. Haz.: İoanna Kuçuradi, Hacettepe 
Üniversity/UNESCO, Ank. 2004, s.153 vd.

6 Söz konusu atasözlerinin geniş bir listesi için Kaboğlu, “İnsan Hakları 
Üzerine Örtülü Tehdit...”, s.153-154. 
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ma, lanetleme, dışlama, yaptırım uygulama... Yaptırım 
için, hukuki düzenlemeler önemli; ancak, siyasal irade 
ve toplumsal tepkiler eksik kalırsa, insan hakları ihlalle-
rinde cezasızlık genelleşir; ülkemizde olduğu gibi…

• İnsan hakları mağdurlarını korumak: Engelliler, 
işsizler, çocuklar, azınlıklar gibi, güçlük içinde olanlar, 
bir bakıma “en alttakiler”olduğuna göre, biraz önce de-
ğinilen olumsuz etkenlere karşı korumada onlara ön-
celik verilmeli. “Hepsiyle birlikte” yaşam algısı gelişti-
rilmeli. Bu bakımdan, insan haysiyetine uygun asgari 
yaşam standardı için sosyal ve çevresel hakları yargısal-
laştırma gereği de vurgulanmalı.

• İnsan haklarını bir bütün olarak kavramak: “Bö-
lünmezlik” ilkesi gereğince insan hakları, yaşam hak-
kından çevre hakkına kadar “bir ve bütün” olarak al-
gılanmalı. Bu ilke, Viyana Bildirgesi ile 1993’te dünya 
ölçeğinde kabul edildi. Bu bakış açısıyla İH’nın savu-
nulması ve ilerletilmesi, “yan tutmayan” bir yaklaşımla 
sürekli test edilmeli. Çünkü insan hakları savunuculu-
ğu, tarafsızlık ve saydamlık ilkelerine dayanır.

İnsan haklarının bir bütün olarak kavranması, seç-
men ve seçilenlerin hukukça eşit olarak yönetildiği 
bir hukuk devletinde mümkün: Yurttaş mekânında 
“özgürlük+eşitlik ve hak” üçlüsü, iktidar düzleminde 
ise, “görev+yetki+sorumluluk” üçlüsü geçerli. Ne var 
ki, hukuki düzenleme ve uygulamalar, tersi yönde bir 
tür asimetrik ilişki veya durumu yansıtıyor.7 Bu durum, 

7 Bunu ortadan kaldırmak için, seçmen/seçilenler, kamu görevlileri/yurt-
taşlar, suçlar/ kovuşturulması Adalet Bakanı iznine bağlı suçlar başta 
gelmek üzere, iki ayrı hukuk düzeni yaratan anayasal ve yasal kuralları 
ayıklama gereği vardır. 
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insan hakları Avrupa hukuku ile ulusal hukuk düze-
ni arasındaki ayrışmanın kaynağı olarak da görülebilir. 
Şöyle ki; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına 
göre, düşünceyi ifade özgürlüğü, ülke sorunlarıyla ilgili 
konularda, politikacılara karşı kullanıldığı zaman geniş 
olduğu halde, hak özneleri gazeteciler olduğu zaman 
daha da genişlediği halde, Türkiye’de tersine, ifade öz-
gürlüğü bu üçlü çerçevede kullanıldığı zaman daraldı-
ğı gibi çoğu zaman yaptırım konusu olabilmektedir.8 
Değinilen olumsuzluklar, Türkiye’de hakların etkililiği 
ilkesini zedelemekte, çoğu zaman da yok etmektedir.

İnsan hakları savunuculuğunda hukukçulara özgül 
bir görev; basına ise, “insan hakları dili” üzerine duyar-
lılık konusunda görev ve sorumluluk düşmekte. 

• İnsan hakları değerlerini ilerletmek: Olumsuzluk-
ların aşılmasında, Türkiye için bir tür “çapraz baskı” 
yaratan etkenleri tersine çevirme iradesi, kolaylaştırıcı 
bir işlev görebilir. Nasıl? Yukarıda değinilen “insan hak-
ları düşmanları”nın en aza indirilmesinde, birleştirici, 
kucaklayıcı ve eşitleyici anlamda insan hakları değerle-
rini yaygınlaştırmak gerekir: “özgürlük-eşitlik-haysiyet” 
denklemini gerçekleştirmeye elverişli evrensel değer-
lerdir bunlar: yurttaşlık, laiklik, demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü gibi...

8 Cumhurbaşkanına hakaret suçu (TCK, md.299) vb. düzenlemeler, “dü-
şünce suçu” yaratmak için elverişli bir zemin oluşturmaktadır.
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-V-

Olağanüstü Hal (OHAL) ve Uygulaması

OHAL döneminde gözetilmesi gereken uluslararası asgari 
standartlar öncelikle hatırlatılmalı: etkililik (alınacak önlem-
ler), anayasallık (anayasal düzenin işletilmesi), hukuk dev-
leti (temel gereklerinin korunması), bireysel özgürlük (temel 
haklar bütünü) ve demokrasi (halkın seçtiği organlarla birlikte 
karar alma ve denetim). Bu açıdan, 20 Temmuz 2016 gecesi 
ilan edilen OHAL uygulamasına bakmakta yarar var.

Bu konuda, doğrudan OHAL ile ilgili Anayasa’nın 3 mad-
desi, öncelikle belirtilmeli: madde 120 (OHAL ilan nedeni ve 
amacı), madde 15 (Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının 
durdurulması) ve madde 121 (Olağanüstü hallerle ilgili dü-
zenleme ve OHAL KHK). Uygulama, anayasal düzenlemeye 
ne ölçüde uygun düşmektedir?

1. Amaç ve kapsam: OHAL, darbe girişimcilerine karşı 
ve arkasındaki terör örgütüne karşı etkili bir mücadele 
verebilmek için Anayasa madde 120 çerçevesinde ilan 
edilmiş olmakla birlikte, OHAL KHK düzenlemeleri, ne-
den, konu ve amaç bakımından çoğunlukla bu mad-
denin kapsam alanı dışında. “Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin amacı, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan 
edilen olağanüstü hâl kapsamında, darbe teşebbüsü ve 
terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan ted-
birler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” 
KHK/667, madde 1’de kapsam bu şekilde belirlendiği 
halde, “Olağanüstü Hâlin Uygulanmasına İlişkin Tedbir-
ler” başlıklı ikinci bölümü, OHAL için Anayasa’nın çiz-
diği çerçevenin dışına çıkan bir dizi önlem içermekte. 
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KHK/694’e kadar yapılan düzenlemeler, OHAL ile doğ-
rudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan birçok alana ya-
yılmış olup; bu özelliğiyle OHAL/KHK, Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu eliyle toplumsal muhalefeti tasfiye 
aracı haline gelmiştir.

2. KHK niteliğine aykırı düzenleme: Adından da an-
laşıldığı üzere kararname, “kanun hükmünde”, düzen-
leyici ve normatif işlem özelliğiyle kişilik dışı ve genel 
nitelik taşır. Bununla birlikte, bireysel nitelikte idari iş-
lemler yoluyla yapılması gereken resmi düzenlemeler, 
özellikle ek listeler halinde KHK yoluyla yapılmıştır.

3. İşlemin sahibi: KHK metni genellikle bir-iki sayfa ile 
sınırlı tutulup, buna binlerce ismin yer aldığı yüzlerce 
liste eklenmiştir. Metin (normatif işlem) ve ek listeler 
(idari işlem) şeklinde ortaya çıkan biçim kayması ile 
Bakanlar Kurulu toplantı tarihi ve KHK tarihine ilişkin 
zaman kayması arasında paralellik kurulabilir. Liste ek-
leme, KHK niteliği ile bağdaşmadığı gibi, KHK konu-
sunda tek yetkili organ olan Bakanlar Kurulu toplan-
tı tarihi ile KHK Resmî Gazete tarihi farklılaşması da 
Anayasa’ya aykırıdır. 

4. KHK tanımları: “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tes-
pit edilen Fethullahçı terör örgütüne (FETÖ/PDY) aidi-
yeti...” şeklindeki tanım (KHK/669), sonraki KHK’lerde, 
“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Dev-
letin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna ka-
rar verilen yapı,” şeklindeki tanıma (KHK/686) dönüş-
türülmüştür. Bu tanım, anayasal dayanaktan yoksundur; 
çünkü Milli Güvenlik Kurulu, karar değil, tavsiye mer-
ciidir. Tavsiye, Bakanlar Kurulunca karar haline getirilir. 
Kaldı ki, bir örgütün terör örgütü olup olmadığı, yargı 
kararı ile saptanır.
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KHK, bu içerikle anayasal çerçeve dışına çıkmakta; 
ekli listeler ise, herhangi bir açıklama ya da gerekçe 
içermemektedir.

5. Ölçüsüz düzenlemeler: Konu bakımından; seçim ya-
saklarından kar lastiğine kadar; süre bakımından, OHAL 
öncesi olaylar (konular) ve OHAL resmen sona erdik-
ten sonra etki ve sonuçları devam edecek olan kurum-
sal düzenlemeler; darbe girişimi, Cemaat temelinde bir 
yapılanmaya dayandığı halde, cemiyet (dernek) eksenli 
etkinliklerde bulunan laik kesimlere yönelik düşünce 
özgürlüğünü yaptırıma tabi tutan düzenlemeler ve daha 
birçok neden, darbe girişimcilerine karşı mücadeleyi 
amacından saptırmış bulunuyor.

6. Siyasal denetim: Anayasa madde 121 gereğince, Resmî 
Gazete’de yayımlanan KHK, aynı gün TBMM’nin ona-
yına sunulduğu halde, 28 KHK’den sadece beşi TBMM 
tarafından görüşüldü.

7. İdari ve yargısal başvuru yolları: OHAL, hukuki 
bir rejim olarak yargısal denetime tabi olduğu halde, 
yargısal denetim dışında tutulan OHAL KHK yasakla-
maları, bilgi edinme hakkı dahil, bütün başvuru yol-
larını ya tıkadı veya işlevsiz kıldı. Anayasa Mahkemesi 
herhangi bir yargısal denetimden kaçınmak için OHAL 
KHK’lerine anayasaya uygunluk itirazı yapılamaz diyen 
148. maddeyi kullandı. Ancak bu gerekçe kabul edi-
lemez; çünkü madde, KHK’nin anayasallık denetimini 
engellemekle birlikte, KHK ile bağlantılı idari işlemlerin 
idari yargı tarafından denetimini yasaklamıyor.

8. Ulusal üstü başvurunun da önü kesildi: -Anaya-
sa Mahkemesi’ne olduğu gibi-İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu, OHAL İşlemleri 
İnceleme Komisyonu kurma vaadiyle tıkandı.
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9. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 17 Temmuz 
2017 günü başvuruları almaya başladı. KHK/685’te be-
lirlenen çerçeveye göre, OHAL KHK ek listeler yoluyla 
bütün haklarından yoksun kılınan kişilere tanınan tek 
başvuru yolu bu. KHK ek listelerinde darbe girişimi 
ile hiçbir ilişkisi bulunmayan ve sadece siyasal iktidarı 
elinde tutan çoğunluk partisine muhalif görüşleriyle ta-
nınan binlerce kişinin adı yer almakta. Hükümete mu-
halif oldukları için görevden alınan kişilerin Komisyon 
önünde suçsuz olduklarını kanıtlamak zorunda kalma-
sı, haysiyet kırıcı bir muamele olmanın ötesinde, yargı-
sal başvuruyu geciktirici bir etkiye sahip.9

10. Hak ve özgürlükler bakımından: OHAL kapsamında 
alınan önlemler, madde 15’te yer alan üç ana ölçüte 
aykırıdır: durumun gerektirdiği ölçü, uluslararası huku-
kun gerekleri ve insan haklarının sert çekirdeği.10

-Vıı-

İHEB’in Hukuki Bağlayıcı Özelliği

İHEB’in bağlayıcı özelliğine de dikkat çekmek uygun düşer. 
İHEB, “hukuk (kuralı) olarak kabul edilen genel bir uygula-
ma” ile (Uluslararası Adalet Divanı Statüsü, md.38/1.b) teamül 

9 OHAL ortam ve koşullarında Anayasa değişikliği nedenleri, süreci ve 
olası sonuçları üzerine bkz. İ. Kaboğlu, 15 Temmuz Anayasası, Gün-
cellenmiş 3. Bası, Tekin Yayınevi, Ekim 2017.

10 Uluslararası yükümlülüklerin başında, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 
ve BM Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi gelmektedir. 
Bu belgeler, 1982 Anayasasından daha güvenceli düzenlemeler yap-
makla birlikte, 16 aylık uygulama, Anayasa’nın bile çok gerisinde ve 
büyük ölçüde dışında kalmaktadır.
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(yapılageliş) gücü kazanmış ve uygar uluslarca tanınmış “hu-
kukun genel ilkeleri” (md.38/1,c) arasında yer almaktadır.

Uluslararası ve bölgesel ölçekte hazırlanan insan hakla-
rı belgelerinin esin kaynağı olmasının ötesinde, söz konusu 
belgelerle yeniden yazılmış ve zenginleştirilmiş olan İHEB, 
anayasaların birincil referans kaynağı haline gelmiş bulunu-
yor. Bu özellikleriyle, İHEB ilkeleri, jus cogens (uluslararası 
hukukta emredici normlar) oluşturur.11

İHEB, devletler ve insan haklarını korumakla görevli ulus-
lararası organlar yönünden, giderek bağlayıcı bir güç kaza-
nan referans norm özelliğine kavuşmuş bulunuyor. Uyuşmaz-
lıklara uygulanan hukuk kuralları bakımından, insan hakları 
uluslararası hukukunun temel metinlerinin başında yer alır. 
Bildirge, insan haklarının kalkış eşiği ve asgari standardı olup, 
devletler için bağlayıcı bir uluslararası gelenek yasası haline 
gelmiş bulunuyor.

İnsan Hakları Dünya Mahkemesi (İHDM) kuruluş çalışma-
ları da, İHEB’in bağlayıcı özelliğini pekiştirici bir süreç olarak 
görülebilir. BM ölçeğinde, insan haklarının komite yoluyla 
korunmasının ötesinde somut adımlar, İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği (1993) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (2002) 
kurulmasıyla atıldı. BM İnsan Hakları Sözleşme ve Protokol-
lerini ihlal eden taraf devletler üzerinde yargı denetimi yapan 
bir mahkemenin kurulması yönünde somut adım, İHEB’in 60. 
yılında atıldı: İnsan Hakları Dünya Mahkemesi.

11 İ. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku,-1, 7. Bası, İmge, 2013, s.173-174. Bkz. 
ve krş. M. Zotiades, “Jus cogens international: contribution à l’étude de 
la nature des normes du droit international”, Annuaire fr.dr.int., 1970, 
s.1047.
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-Vı-

Bütüncü Bakışla Sürekli Mücadele Gereği

İnsan haklarına saygı için hukuk devleti gerekli olmakla bir-
likte, haklar toplumunun yaratılması, insan hakları özneleri-
nin tek başına ve birlikte, bilinçli ve sürekli bir mücadelesini 
gerekli kılar. Bu şekilde ancak, insanların kendilerini hukuk 
toplumunun bilinçli üyesi olma yönünde siyasal örgütlenmeyi 
de, hukuk devleti ereğinde dönüştürmesi mümkün olabilir.

Bu “evrensel” düşünceyi yerel eyleme yansıtabilme ölçü-
sünde, geri dönüşüm sürecinde başvuru yollarını “evrensele 
doğru” işletme gereği kalmaz; çünkü, evrensel düşünce ve 
yerel eylem, “haklar toplumu”nda buluşmuş demektir. 

Bütüncü yaklaşım, insan haklarının bölünmezliği için ol-
duğu kadar, evrenselliğini kavramak için de gereklidir.

Bu nedenle, İHEB, insan haklarına saygıda asgari hareket 
eşiği olarak alınmalı ve insan hakları mücadelesi bu zeminde 
yürütülmelidir. Hukuk devleti, şu üç yükümlülükle karşı kar-
şıya: insan haklarına saygı, insan haklarını korumak ve insan 
haklarını ilerletmek. 

Kuşkusuz, insan haklarına asgari saygı ortamının yaratıl-
ması için OHAL’in kaldırılması, öncelikli bir sorundur.
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Değerli dostum Hüseyin Çakır benden başlıktaki soruya yanıt 
oluşturacak bir yazı hazırlamamı istedi. Ne var ki, bu soruya 
yanıt vermem için önce Kürtlerin hak ve özgürlük mücade-
lesinin kazanımları olduğuna ve sonra da bunların koruna-
madığına inanmam gerekir. Oysa ben Kürtlerin demokratik 
hak ve özgürlük mücadelesinin hiçbir kazanımı olmadığına 
inanıyorum. Her zaman aldatıldıklarını ve siyasette bir araç 
olarak kullanıldıklarını düşünüyorum. Taktik amaçlı kimi 
biçimsel kazanımlar sağlanmış olsa bile koşullar değişince 
bunlar derhal geri alınmıştır. Çünkü demokratik bir hakkın 
süreklilik kazanması için bunun anayasal ve hukuksal teme-
le dayanması ve toplumun tümü tarafından benimsenmesi 
gerekir. Kürtleri ötekileştirerek düşmanlaştırdıkları ve ülke 
için bir tehdit oluşturdukları algısını yaratan iktidarlar bu 
algıyı eşit haklı vatandaşlık algısına çevirmeden Kürtlerin 
hak ve özgürlük mücadelesi karşılıksız kalmaya mahkûmdur. 
Kurucu irade, devleti, başta Kürtler olmak üzere Müslüman 
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toplulukları yok sayan, tek kültürlü homojen bir Türk milleti 
üzerine inşa etmiştir. Kürtlere tek bir hak tanımıştır: Türk-
leşmek ve Türk olma hakkı. Bunun dışındaki talepler suç 
sayılmıştır. Bu yaklaşım “derin devletin” koruması altındadır. 
Hiçbir hükümet buna aykırı bir siyaset izlememiş ya da izle-
yememiştir. Türkiye’de çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü ileri 
bir demokrasi kurulmadan Kürtlerin hak ve özgürlük müca-
delesi karşılıksız kalmaya mahkûmdur. 

Bu nedenle değerli dostumun sorduğu soruya yanıt ara-
mak yerine Kürtlerin kuruluştan itibaren yürüttükleri hak 
ve özgürlük mücadelesinin zaaflarını ve bugün ne yapma-
ları gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Yazının başlığını da 
“KÜRTLERİN HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ NEDEN BAŞA-
RISIZDIR?” tarzında değiştirmeyi öneriyorum.

KÜRTLERİN HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ 
NEDEN BAŞARISIZDIR?

Çağımızın sosyolojik normlarına göre toplumların özgürlük 
mücadelesi ancak demokrasi içinde ve demokrasiyi gelişti-
rip güçlendirmekle başarıya ulaşır. Demokratik hak ve öz-
gürlüklerin gelişmesi de demokrasinin gelişerek muhteva 
kazanmasını sağlar. Diğer bir deyimle, hak ve özgürlüklerin 
kazanılması demokrasinin gelişmesiyle doğru orantılıdır. De-
mokrasi, özünde devlete egemen statükocu güçlerle hak ve 
özgürlüklerin gelişmesini isteyen ilerlemeci güçler arasındaki 
mücadelenin bir ürünüdür. Hak ve özgürlükler geliştikçe de-
mokrasi de gelişir. Örneğin Kürtler eşit haklı vatandaş olmak, 
anadilde eğitim görmek ve özgürce örgütlenebilmek gibi ta-
lepler için mücadele ederken aslında Türkiye’nin demokratik-
leşmesi için de mücadele etmektedirler. Bu olgu göstermek-
tedir ki, iktidar algısının aksine, Kürtlerin hak ve özgürlük 
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mücadelesi bir asayiş sorunu değil, Türkiye’de demokrasinin 
gelişmesini sağlayan bir itici güçtür. Keza demokrat olmanın 
koşulu da Kürtlerin hak ve özgürlük mücadelesine destek 
sunmakla eşanlamlıdır. Hem demokrasiden yana görünmek 
hem de Kürtlerin hak ve özgürlük istemlerine karşı çıkmak 
ikiyüzlülüktür. Günümüzde giderek sesini yükseltmekte olan 
kimi siyasal akımlar bu paradoksu ulusalcılık adıyla vaftiz et-
mişlerdir. Oysa Kürtlerin kazanımları baskılanıp geriletilince 
demokrasi de gerilemektedir. Nitekim 2015 Haziran Seçimle-
rinden hemen sonra oy kazanmak için başlatılıp yaygınlaştırı-
lan Kürt düşmanlığı ve özgürlük taleplerinin yasak kapsamına 
alınmasıyla birlikte toplumunun demokratik kazanımları da 
gerilemiş ve Türkiye’de demokrasi ağır yara almıştır.

Kürtler Ortaçağda Devlet Kuramadı ve Tarihteki 
Kazanımlarını da Koruyamadı

Kürtlerin hak ve özgürlük mücadelesinde ardı ardına yaşa-
dıkları kazanım ve kayıplar serüveni günümüze özgü bir olgu 
değildir. Tarih boyunca büyük fedakârlıklarla elde ettikleri 
kazanımlar da korunamamıştır. Ya iç çekişmelerde hıyanete 
uğrayarak ya da komşu devletlerin saldırılarına maruz kala-
rak haklarını kaybetmişlerdir. Her seferinde kayıplarını geri 
almak için yeniden mücadeleye başlamış ve yeniden kayıplar 
yaşamışlardır. Tıpkı Sisifos gibi Kürtler de tanrıların gazabına 
uğramıştır. Varlıklarını kanıtlama ve hak arama mücadelesinde 
bin bir güçlükle elde ettiklerini çoğu kez hain bir darbe ile 
kaybetmekte ve her şeye yeniden başlamaktadırlar. Kürtlerin 
en büyük handikabı Ortaçağda görece bağımsız ve eşit güçte 
karşıt beylikler halinde yaşamalarıdır. Bu nedenle feodal çağa 
özgü bir devlet (krallık) kurmayı başaramamışlardır. Kürtlerin 
maruz kaldıkları bugünkü acılı yaşamın temel nedenlerinden 
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biri de bu alandaki başarısızlıktır. Bu başarısızlığın nedenini 
Büyük Kürt şairi Ehmedê Xanê (1651-1707) Mem û Zin adlı 
eserinde şu dizelerde dile getirir:

Eger hebûya jibo me padişahek 
Bizim de bir padişahımız olsaydı eğer 
Xedê liyaq bidiya jibo wi kulahek
Allah ona bir taç layık görseydi
Û bihata diyarkirin jibo wi textek
Belirlenmiş olsaydı ona bir makam 
Eşkera dê vebibuya jibo me ji bextek 
Açıkça bizim için de açılırdı bir talih (baht)

*   *   *

Hevgirtin û yekgirtîya me hebûna eger
Olsaydı dayanışma ve uzlaşmamız eğer
Û em hemû li pêy hev biçûna eger
Ve birbirimizin ardından gitseydik eğer
Rom û Ereb û Ecem bi tamamî
Rum, Acem ve Arapların tamamı
Hemûya dê ji me ra bikira xulami
Hepsi bize ederlerdi hizmetçilik

Xanê bu dizelerinde açıkça Kürt beyleri arasındaki ittifak 
ve dayanışmanın olmamasından şikâyet etmekte ve bir Kürt 
krallığı (feodal devlet) kuramadıklarından yakınmaktadır. Sa-
nıldığı gibi, Xanê Kürt milliyetçiliğinin değil, Kürt krallığının 
(devletinin) özlemini dile getirmekte… Ve devletsizliğe neden 
olarak da Kürt beyleri arasındaki ittifaksızlığı göstermektedir. 
Bilindiği gibi feodal devlet (krallık) aynı coğrafyada yaşayan 
ve genelde aynı milli topluluklardan kurulu farklı beylikler-
den güçlü olanlarından birinin diğerlerini ya uzlaşarak ya da 
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zor kullanarak denetim altına almasıyla oluşan yönetsel bir 
antitedir. Feodal bir krallığın oluşmasında hem komşu bey-
likler arasında diğerlerine göre daha güçlü bir beyliğin bulan-
ması hem de jeopolitik koşulların elverişli olması gerekir. 17. 
yüzyıl Kürdistan’ında buna elverişli koşullar yoktu. Devletleş-
melerine engel oluşturan olumsuzluğun ilki aynı coğrafyada 
yan yana yaşayan Kürt beylikleri arasındaki güç dengesiydi. 
İçlerinden herhangi birinin diğerleri üzerinde tam bir ege-
menlik kurması mümkün değildi. İkincisi yaşadıkları coğ-
rafyanın hasım iki güçlü devlet arasında yer almış olmasıydı. 
Kürt beylikleri, birbirinin rakibi olan Osmanlı devleti ile İran 
Safevi devleti gibi çağın iki güçlü devleti arasındaki coğraf-
yada varlıklarını sürdürdüler. Bu iki devletin ortak hududu 
1639’da Kasrışirin antlaşmasıyla belirlenmiş ve Kürt aşiret-
leri iki ülke arasında bölünmüştür. Kürt beylikleri arasındaki 
egemenlik savaşında zorda kalan taraf bu iki büyük devlet-
ten birine sığınarak güçlü olanın hâkimiyeti altına girmekten 
kurtulabiliyordu. Üçüncüsü ise Kürtlerin Sünni olmaları ve 
Safevi devletinin kendilerine Şii mezhebini zorla dayatmasın-
dan korkmalarıydı. Çağın etkili Kürt bilginleri, bu tehlikeyi 
bertaraf etmek için Kürt beylerini Osmanlı egemenliği altına 
girmeye teşvik ediyorlardı. Örneğin çağın en ünlü bilginlerin-
den olan İdris-i Bitlis-i Kürt beylerini Osmanlı egemenliğini 
benimsemeye teşvik ettiği gibi, kendisi de Osmanlı Padişahı 
2. Bayezid’in himayesine sığındı. İdris-i Bitlis-i Yavuz Sultan 
Selim’i öven 80 bin beyitlik Heşt Bihişt adlı eserinin ününden 
ötürü Osmanlı Saray Uleması arasına girdi. 

Ortaçağda Kürt Bedirxani Krallığı ve Sonu

Cizre Beyi Mir Bedirxan 19. yüzyılda çevresindeki beylikleri 
kısmen barışçı yollardan, kısmen de savaşarak kendi otoritesi 
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altında toplayabilmiş ve İran içlerinde, Urumiye gölüne kadar 
uzanan geniş bir coğrafyada egemenlik kurmayı başarmıştı. 
Güçlü bir ordusu vardı. 1839’da Mısır Hıdivi’nin Osmanlı dev-
leti ile giriştiği Nizip Savaşında Bedirxan Bey Osmanlı ordu-
sunun yanında yer aldı. Cizre Beyi diğer krallar gibi bağım-
sızlığının sembolü olarak kendi adına hutbe okuttu ve para 
bastırdı. Bedirxan Bey’in komşusu gayrimüslim köylere sıkça 
saldırdığı, mal ve mülklerine el koyduğu hatta büyük katliam-
lar yaptığı şikâyet konusu olduğu için Batılı ülkeler Osmanlı 
devletini önlem almaya zorladılar. Osmanlı devleti de Cizre 
Beyliğine savaş açtı. Mir Bedirxan’ın Osmanlı ordularıyla giriş-
tiği savaşta, stratejik mevkideki büyük bir kuvvete kumanda 
eden öz yeğeni Yezdanşer düşman tarafın kendisine vaat etti-
ği makamın çekiciliğine kapılarak Osmanlı Cephesine katıldı. 
Bedirxan Bey savaşı kaybetti. Esir düştü ve kurduğu devlet 
dağıldı. Böylece Kürt tarihindeki bu önemli girişim, mevki 
hırsıyla akamete uğradı.

20. Yüzyılda Mehabat Kürt Cumhuriyeti’nin 
Kuruluşu ve Yıkılışı

Adı Cumhuriyet de olsa Kürtlerin feodal nitelikli devlet kur-
ma girişimi 20. yüzyılda da devam etti. İran, İkinci Dünya 
Savaşının sonlarına doğru, müttefik devletlerin işgali altın-
daydı. Bunlardan SSCB’nin desteğiyle 22 Ocak 1946’da İran 
KDP’nin lideri Qadi Muhammed’in başkanlığında ve Mustafa 
Barzani’nin Genel Kurmay Başkanı olduğu Mehabat Kürt 
Cumhuriyeti kuruldu. İşgalci devletlerin ortak kararıyla Sov-
yetler Birliği de, Kürtlere hiçbir destek sunmayacağını deklare 
ederek İran’dan çekildi. İran devleti askeri gücünü sonuna 
kadar kullanarak Mehabat üzerine yürüdü. Cumhuriyetin ku-
ruluşunda Qadi Muhammet’le birlikte hareket eden ve ken-



KÜRTLERİN HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ NEDEN BAŞARISIZDIR?

35

disine her türlü güvenceyi veren büyük askeri güçlere sahip 
aşiretler birer birer onu terk ederek İran ordu güçlerine biat 
ettiler. Dayanaksız kalan Qadi Muhammed Cumhuriyetin so-
nunun geldiğini anlayarak teslim olmaya karar verdi ve idam 
edildi. Teslim olmadan önce Qadi Muhammed’i ziyaret eden 
Mustafa Barzani görüşmedeki izlenimini ve yaşanan dramatik 
sonu şöyle anlatıyor:

“Qadi Muhammed’in yanına gittim. Bana Mahabad halkı-
nın kanının dökülmesini önlemek için kendini feda edeceği-
ni söyledi. İran ordusuna teslim olacağını belirtti ve sözlerini 
şöyle sürdürdü: ‘Sakın kendi cemaatinden başkasına güven-
me. Çünkü bana bağlı kalacaklarına dair yemin edenlerin 
tümü ihanet ettiler ve İran ordusuna bağlılıklarını bildirmek 
için birbirleriyle yarışa girdiler. Sana aşiret reislerinden sa-
kınmanı tavsiye ederim. Çünkü bir fırsatını bulurlarsa size 
kötülük edeceklerdir’ diye nasihat etti.”

Bu tarihsel olaydan alınacak en önemli ders; uluslaşma 
sürecini henüz tamamlamamış feodal bir toplumdaki özerk 
aşiret ve beyliklerin ayrıcalıklarını koruyarak bir araya gel-
meleriyle modern bir devlet kurulamaz. Konjonktürel olarak 
kurulsa da varlığını sürdüremez, dağılır.

Kürtlerin Kurtuluş Savaşı Yıllarında Yaşadıkları 
Med ve Cezirli Olaylar. 

a) Kürtler, Birinci Dünya Savaşında, Kurtuluş Savaşı ve Cum-
huriyetin kuruluş yıllarında pek çok yükselme ve düşüş olay-
ları yaşamışlardır. Çağın önde gelen Kürt aydınlarının öncülük 
ettikleri ve devletin izniyle kurulan Kürt Teali Cemiyeti dil, 
kültür, anadilde eğitim vb. temel haklar için mücadele etmiş, 
çıkardıkları yayın organları aracılığıyla dil ve kültür çalışma-
ları yapmıştır. Uluslararası etkinliklere katılmış, Kürt halkının 
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tanıması için çaba göstermiştir. Kürtlerin ulusal demokratik 
taleplerini benimsetmek suretiyle Osmanlı devletine bağlı 
özerk bir Kürdistan kurulması için mücadele etmiştir. Nitekim 
özerk Kürdistan fikri Heyeti Temsiliye tarafından da uygun 
görülerek Osmanlı devletinin o günkü hükümetine önerilmiş 
ve kabul görmüştür. Ne var ki, Cemiyet, Kürt halkı ve aşiret 
liderleriyle bağ kuramadığı gibi, günün şartlarına uygun bir 
politika da geliştirememiş ve tasfiye olmuştur. 

B) Birinci Dünya Savaşı devam ederken İngiltere ve 
Fransa Osmanlı devletinin Kürtlerle meskûn bölgelerini kendi 
aralarında bölmeyi planlamışlardı. Taksimatı yapmakla görev-
lendirilen İngiliz diplomat Sykes ve Fransız diplomat Picot, 
üzerinde Irak devletinin kurulacağı toprakların İngiltere’ye, 
Suriye topraklarının da Fransa’ya tahsis edilmesi konusunda 
mutabık kalmış ve 1916’da Sykes-Picot antlaşmasını imzala-
mışlardır. Böylece bir bütün olan Kürtler ve Kürdistan, Türki-
ye, Irak ve Suriye arasında taksim edilerek üçe ayrılmış oldu. 
Bu antlaşma, Kürtleri dağınık yaşamaya mahkûm ederek ilgili 
emperyalist devletlerin Ortadoğu’daki çıkarlarına zarar vere-
cek girişimlerinin önlenmesinde son derece etkili oldu. Ayrıca 
bu bölünme Kürtlerin sosyal ve siyasal gelişmesini engelle-
mede ağır bir darbe oldu. Türkiye’de Kürtler yok sayılarak, 
Irak’ta İngiliz uçaklarının hava saldırılarıyla susturularak ve 
Suriye’de de vatansız bir halk olarak yaşamaya mahkûm edil-
mek suretiyle yüzyıl boyunca pasifize edildiler. 

C) Mondros mütarekesini takiben yerel direnişlerin örgüt-
lenmesinde başı çeken Kürtler oldu. Mustafa Kemal Anadolu’ya 
geçmeden önce Kürtler Urfa’da, Ayintap’ta istilacı güçlere karşı 
savaşmış ve direniş hareketine öncülük etmişlerdir. 

D) Erzurum Kongresine çağrılı olan tanınmış Kürt aşiret li-
derleri ( Motkili Hacı Musa Bey, Bitlis milletvekili Sadullah Efen-
di, Erzincan Nakşibendî Şeyhi Ahmet Fevzi Efendi, Diyarbakır 
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temsilcisi İhsan Hamit Bey) kongreye katılmadıkları halde Mus-
tafa Kemal’in arzusu üzerine, gıyaplarında delege seçilmiş ve 
Sivas Kongresinde de Heyeti Temsiliye üyesi olmuşlardır. 

E) TBMM açılmadan önce 20-23 Ekim 1919’da, Mustafa 
Kemal ve arkadaşları Heyeti Temsiliye adına, İstanbul’daki Ali 
Rıza Paşa hükümetinin görevlendirdiği Bahriye Nazırı Salih 
Paşa ile Amasya’da bir görüşme yaptılar. Görüşmelerin sonun-
da imzalanan 2 No’lu Amasya Protokolünün 1. Maddesinde: 
“…Kürtlerin serbesti-i inkişaflarını temin edecek vech ve su-
rette hukuki ırkiye ve içtimaiyece mazharı müsaadat olmala-
rı dahi tervic ve ecanip tarafından Kürtlerin istiklal maksadı 
zahirisi altında yapılmakta olan tezviratın önüne geçilmek 
için de bu hususun şimdiden Kürtlerce malum olması husu-
su tensip edildi.”denilmektedir. TBMM’yi kurma hazırlığındaki 
Heyeti Temsiliye’nin Osmanlı devleti ile birlikte aldıkları bu 
karar geleceğin Türkiye’sinde Kürtlere özerklik tanınacağını 
taahhüt ediyordu. Önemli bir karardır. Kürtlerin geleceği açı-
sından tarihsel bir güvencedir. Ne yazık ki, Kurtuluş Savaşı 
bittikten ve Yeni Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan 
sonra bu karar unutuldu ve Kürtleri yok sayma politikası uy-
gulamaya konuldu. 

F) 1921 Anayasası’nın 11. Maddesi Kürtlere istedikleri tak-
dirde çoğunlukta oldukları vilayet şurası dahilinde, çıkarıla-
cak kanun çerçevesinde, özerklik tanımaktadır. Madde şöyle 
yazılmıştır: Madde 11- Vilâyet mahalli umurda manevi şahsi-
yeti ve muhtariyeti haizdir. Harici ve dâhili siyaset, şer’i adlî 
ve askeri umur, beynelmilel iktisadî münasebat ve hüküme-
tin umumi tekâlifi ile menafii birden ziyade vilâyata şâmil 
hususat müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisince vaz 
edilecek kavanin mucibince evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye, 
İktisat, Ziraat, Nafia ve Muaveneti içtimaiye işlerinin tanzim 
ve idaresi vilâyet şûralarının salâhiyeti dâhilindedir.
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Bu madde üzerinde pek çok tartışma vardır. Bunun gerçek 
anlamı Mustafa Kemal Paşa’nın 16/17 Ocak 1923’te İzmit Basın 
toplantısında yaptığı şu açıklama ile sarahat kazanmaktadır: “… 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince zaten bir tür yerel özerklik 
oluşacaktır. O halde hangi livanın (vilayet) halkı Kürt ise, on-
lar kendi kendilerini özerk olarak idare edeceklerdir. Bundan 
başka Türkiye’nin halkı söz konusu olurken onları da beraber 
ifade etmek gerekir. İfade olunmadıkları zaman bundan ken-
dilerine ait sorun yaratmaları daima mümkündür.”

Kürtlerin, Kurtuluş Savaşı boyunca, özellikle 1921 
Anayasası’nın yürürlükte olduğu sürece eşit haklı vatandaş 
olarak tanındıklarına ve temel hak ve özgürlüklerini kullan-
makta serbest olduklarına ilişkin kurucu heyetin kararları, ana-
yasa hükümleri ve yetkili zevatın meclis tutanaklarına geçen 
beyanatları vardır. Keza, isterlerse özerk yaşayabilecekleri de 
güvence altına alınmıştır. Bunun gerçekleşmesi onların mec-
listeki temsilcilerinin Anayasa’nın 11. maddesi çerçevesinde 
sunacakları bir kanun teklifinin kanunlaşmasıyla mümkündü. 
1921 Anayasası’nın kısıtsız olarak müzakere edildiği zaman di-
limi içinde başta Kürt milletvekilleri olmak üzere pek çok üye 
Kürtlerin sahip olması gereken temel haklar konusunda söz 
almış ve meclis tutanaklarına geçirmişlerdir. Meclis Hükümeti 
anlayışının geçerli olduğu o günkü koşullarda milletvekilleri-
nin tutanaklara geçen ve itiraz edilmeyen önerilerinin rejim 
tarafından benimsendiği ve gereğinin yapılacağı varsayılmak-
taydı. Bu nedenle Kürtlerin gerek anayasal ve gerekse yetkili 
makamların aldıkları kararlarla belirlenmiş, teminat altındaki 
hakları için ayrı bir kanuna ihtiyaç duyulmadığı düşünülebi-
lir. Örneğin Dersim mebusu Hasan Hayri Bey’in Anayasa’nın 
özerklikle ilgili hükümleri konusunda ortaya koyduğu düşün-
ce ve öneriler bu mahiyettedir. (Kuruluşun ihmal edilmiş is-
tisnası, 1921 Anayasası ve tutanakları, s.204) 
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Cumhuriyetin İlanından Sonra Kürt Halkı 
Siyasetin Gündeminden Çıktı

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile Türkiye’nin 
belirlenen sınırları taraflarca tanınmış ve uluslararası güvence 
altına alınmıştır. Türkiye başta komşu ülkeler olmak üzere Ba-
tılı ülkelerin tümü tarafından tanınmış ve her türlü dış müda-
hale ihtimali ortadan kalkmıştı. Savaş galibi ordu dış destekle 
yeniden organize edilmiş ve bölgenin en güçlü ordusu konu-
muna yükselmişti. Artık Kürtlerle ve din adamlarıyla oluşturu-
lan taktik amaçlı bağlaşıkları sürdürmenin gereği kalmamıştı. 
Başta Atatürk olmak üzere kurucu kadronun arzuladığı tek 
kültürlü, laik bir Türk ulusu inşa etme düşüncesinin önünde 
hiçbir engel kalmamıştı. O dönemin Batı ülkelerinde de tek 
kültürlü ulus-devlet düşüncesi geçerliydi. Henüz insan hakları 
kavramı ve çoğulcu toplum düşüncesi yeterince gelişmemiş, 
evrensellik kazanmamıştı. Farklı ulusal toplulukların kimlik, 
dil, kültür ve anadilde eğitim haklarının tanınması toplumların 
gündemine girmemişti. 

Fransız devriminden etkilenen Mustafa Kemal yeni Türkiye’yi 
laik, tek kültürlü, homojen bir ulus devlet şeklinde örgütlemeyi 
hedeflemişti. Kongreler döneminde, Amasya protokolünün ve 
1921 tarihli geçici anayasanın hazırlanmasında Kürtlere özerk-
lik tanınacağı anlamına gelen ifadelerin kullanılması tamamen 
taktik amaçlıydı. Nitekim 1923’ten sonra ne Amasya protoko-
lünde kabul ve ilan edildiği gibi “Kürtlerin serbesti-i inkişafla-
rını temin edecek vech ve surette hukuki ırkiye ve içtimaiyece 
mazharı müsaadat olmaları” sağlandı ne de sayıca çoğunlukta 
oldukları vilayetlerde özerk yaşamaları için 1921 anayasanın 
öngördüğü özel kanun çıkarıldı. Aksine 1924 tarihli yeni ana-
yasada, bir önceki anayasanın 11. Maddesine yer verilmedi. 
Hiçbir kanun ve resmi belgede Kürt deyimi kullanılmadı. Ar-
tık Türkiye Cumhuriyeti devleti için Kürt halkı mevcut değildi. 
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Kürtlerden ve Kürt halkının haklarından söz etmek suç olmuş-
tu. Keza TBMM’nin açılışında ve 1. Meclis oturumlarında din ve 
diyanete yapılan atıflar, resmi törenlerdeki geleneksel dualar 
Cumhuriyetin ilanından sonra bir daha kullanılmadı. Din ku-
rumları ve muteber din ulemasıyla oluşturulan ittifaklar da ka-
dük olmuş, laiklik anayasadan önce uygulamaya girmişti. Oysa 
1924 anayasasında henüz, muhtemel tepkilere karşı, “Devletin 
dini Din-i İslam’dır” hükmü yerini koruyordu. 1931’de CHP 
programına alınan laiklik ilkesi anayasaya ancak 1937’de girdi. 

Cumhuriyetin İlanından Sonra Yalnız Türkleri 
Esas Alan Bir Ulus-Devlet Kuruldu

Yeni hükümetin ilk icraatı Türkiye’de türdeş ulus oluşturmak 
ve bir ulus-devlet kurmaktı. Önce Türk olmayan Müslüman 
toplulukların kimliğini ve kültürünü yadsıyarak onları Türk ol-
maya zorlayan bir baskı politikası uygulamaya konuldu. Ancak 
yeterli değildi. Buna ek ideolojik araçlar da geliştirmek gere-
kiyordu. Önce Müslüman vatandaşların tümünün aynı kökten 
geldiğini kanıtlayacak “Türk Tarih tezi”, sonra da dilin önemi 
düşünülerek Müslüman Türklerin konuştukları farklı dillerin 
dünyadaki bütün diller gibi Türkçeden çıktığını kanıtlayacak 
Güneş-dil teorisi geliştirildi. Artık Müslüman vatandaşların 
tümü Türk olmak zorundaydı. Bu ideolojiler gayrimüslim-
ler için geçerli olamazdı. Onların her birinin Türkiye dışın-
da devletleri vardı. Kaldı ki, gayrimüslim vatandaşların tümü 
Lozan antlaşmasında azınlık olarak tescil edilmişlerdi. Onlara 
kültürlerini koruyup geliştirme, anadilde eğitim, inançlarına 
göre ibadet vb. azınlık haklarının tümü tanınmıştı. Bu neden-
le gayrimüslimlerin homojen Türk ulus-devletinin oluşmasın-
da yeri olamazdı. Tasarlanan Türk ulus-devleti saf Müslüman 
Türklerden oluşmalıydı. Bunu sağlamanın tek yolu toplumu 
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gayrimüslimlerden arındırmaktı. Gayrimüslim nüfusun büyük 
çoğunluğu yerli Rumlardan oluşuyordu. Cumhuriyetin ilk yılla-
rında Yunanistan’la karşılıklı nüfus değişimi yapıldı. Bu, toplu-
mun Rumlardan arındırılmasında önemli işlev gördü. Devletin 
örtülü desteğiyle, gayrimüslimleri hedef alan aşağılayıcı, itici 
ve ötekileştirici uygulamalar, “vatandaş Türkçe Konuş” kam-
panyaları özellikle ekonomik bakımdan güçsüz olan Rum ve 
Ermenilerin ülkeden ayrılmalarında etkili oldu. Buna karşılık 
dış ticarette ve sanayide egemen konumda olanlar kapitalist-
leşmedeki öncü rollerinden ötürü uzunca bir süre azınlıktaki 
vatandaşlık haklarını kullanabildiler. Ancak Türkiye’de kapi-
talizm geliştikçe, Müslüman Türk işadamlarının gayrimüslim 
ortaklığına ve yol göstericiliğine ihtiyaçları kalmadı. Yerli işa-
damlarının Türkiye pazarına tek başlarına egemen olma arzu-
ları ağırlık kazandı. Bu aşamada gayrimüslim sermayenin yeni 
palazlanan Müslüman Türklere geçmesini sağlamak için aman-
sız bir saldırı başladı. “Vatandaş Türkçe konuş!”, “Türkiye Müs-
lüman ülkedir, Müslüman olmayanlara bu ülkede yer yoktur” 
kampanyaları ile birlikte hemen her ortamda dillendirilen dış-
layıcı ve aşağılayıcı muamelelerin yarattığı ağır psikolojik baskı 
yanında varlık vergisi gibi ekonomik açıdan çökertici darbe-
ler de vurularak varlıklı gayrimüslimler de kaçmaya zorlandı. 
Kısa zamanda gayrimüslimler yok mesabesine indi ve Türk 
ulus-devletinin dini azınlık sorunu çözülmüş oldu. 

Kürtlerin Türkleşmesi Beklentisi Gerçekleşmedi

Osmanlı devlet düzeninde Müslüman Kürtler aşiretler ya da 
Padişahlardan beratlı Beylikler halinde özerk olarak yaşa-
mışlardır. Kendi medreselerinde Kürtçenin yanında dönemin 
makbul dillerinden Arapça ve Farsça eğitim görüyor, değerli 
bilgin, yazar ve din uleması yetişebiliyordu. Sarayın yetkin in-
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san ihtiyacının karşılanmasında Kürt medreselerinde yetişen 
bilginler az değildi. Keza Osmanlı devletinin İslamiyet’i yay-
madaki hizmetlerinde de Kürtlerin ve Kürt ulemasının rolü bü-
yüktür. Özellikle farklı halkların adlandırılmasında din faktö-
rünün belirleyici olduğu dönemde vatandaşlık kavramı henüz 
bilinmiyordu. “Millet” deyimi de ulus anlamında değil bir dinin 
mensuplarını tanımlamak için kullanılıyordu. Devletin tebaası 
olan halk Padişahın kullarıydı. Kullar inançlarına göre ya “mil-
leti hâkime” ya da “milleti mahkûme” olarak sınıflandırıl-
maktaydı. Devletin gelişme yıllarında Müslüman kavimlerin 
tümü milleti hâkime, gayrimüslimler ise milleti mahkûmeydi. 
Örneğin Müslüman Türkler, Kürtler ve Araplar milleti hâkime, 
Ermeniler, Rumlar, Yahudiler vd. gayrimüslimler ise milleti 
mahkûme olarak tanımlanıyorlardı. Milleti hâkime konumun-
da olanlar yöneten “hâkim millet”, milleti mahkûme olanlar ise 
“yönetilen millet” sayılırdı. Müslüman Kürtler, Türkler gibi her 
zaman milleti hâkime olmuş ve üstün konumda sayılmışlardır. 
Ancak Osmanlı devletinin dağılma sürecine girdiği son yılla-
rında devleti kurtarma bağlamında Türkçülük akımı gelişti. 
“Millet” sözcüğü anlam değiştirdi ve bugünkü ulus anlamında 
kullanıma girdi. Türkçüler, Türk milliyetçiliğinin devlet ideolo-
jisi olmasını istiyorlardı. Türklüğün diğer Müslüman öğelerden 
ayrışması ve tek başına egemen ulus (millet) olması düşünce-
si ağırlık kazandı. Cumhuriyet döneminde Türk milliyetçiliği 
devletin yapıştırıcı ideolojisi haline geldi. Kurtuluş Savaşın-
dan sonra devletin kurucuları bu gerçeği çok kesin ifadelerle 
dile getirmişlerdir. Örneğin İsmet İnönü 1925’te Türk Ocağı 
Yöneticilerine hitaben yaptığı konuşmada “Milliyet yegâne 
vasıta-i iltisakımızdır. Diğer anasır Türk ekseriyeti karşısında 
haiz-i tesir değildir. Vazifemiz Türk vatanı içinde bulunanları 
behemehâl Türk yapmaktır. Türklere ve Türkçülüğe muhale-
fet edecek anasırı kesip atacağız. Vatana hizmet edeceklerde 
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arayacağımız evsaf her şeyden evvel o adamın Türk ve Türkçü 
olmasıdır.” Keza, dönemin önde gelen yöneticilerinden Adalet 
Bakanı Mahmut Esat Bozkurt 1930’da Ödemiş’te şunları söylü-
yor. “…Türk, bu ülkenin yegâne efendisi, yegâne sahibidir. Saf 
Türk soyundan olmayanların bu memlekette bir tek hakları 
vardır: hizmetçi olmak hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düş-
man ve hatta dağlar bu hakikati böyle bilsin.” 

Yeni rejim, asırlardan beri Türklerle eşit haklara sahip 
“millet-i hâkime” olarak tanınan Kürtleri birden bire gayrimüs-
limlere reva görülen ikinci sınıf tebaa konumuna düşürmektey-
di. Onlara “ya Türk ve Türkçü olacaksınız ya da kölelik yapa-
caksınız” deniyordu. Bu siyasetin ne tarihsel ne de sosyolojik 
dayanağı vardır. Kürtlerin asırlar boyu sahip oldukları egemen 
halk statüsünü yok saymak ve onları toplumdışı ikinci sınıf va-
tandaş konumuna düşürmenin tepkisiz kalacağı beklenemez-
di. Cumhuriyetin Türkleştirme politikasının özü de dağılma 
sürecindeki Osmanlı devletini kurtarmak için İttihat ve Terakki 
hükümetlerinden devralınan Türkçülük ideolojisidir. Kuruluş 
yıllarında Kürtlerle Türkiye Cumhuriyeti devleti arasında patlak 
veren büyüklü küçüklü ihtilafların temelinde bu inkâr politika-
sı vardır. Onlara sunulan seçeneklerin benimsenmesi mümkün 
olmadığına göre ortada tek bir yol kalıyordu. O da Kürtleri zor-
la Türkleştirmekti. Kuruluştan itibaren Cumhuriyet hükümet-
lerinin uyguladıkları Kürt politikası da kimi nüans farklarıyla 
Türkleştirme ideolojisine dayanmaktadır. 

Kürtlerin Yeni Rejime Tepkileri ve Geliştirilen 
Önlemler

Tek kültürlü homojen ulus-devlet oluşturma amaçlı önlem-
lere karşı gösterilen en önemli tepki 1925 tarihli Şeyh Said 
ayaklanmasıdır. Bu spontane ayaklanma karşıt iki politikanın 
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amaçlarına uygundu. Yeni rejim ülkede tam bir egemenlik 
kurmayı başarmıştı. Kürdistan’da sözde silah toplama poli-
tikası çok sert şekilde uygulanıyordu. Jandarma bölgede tek 
otoriteydi. Aşiret reislerinin ve Kürt beylerinin sözü geçmez 
olmuştu. Medreseler kapatılmış, tanınmış din ve tarikat lider-
lerinin itibarı zedelenmişti. Feodal güçler eski özerk konum-
larının geri gelmeyeceği korkusuna kapılmışlardı. Toplumsal 
huzursuzluk doruktaydı. Yöneticilerin atacakları yanlış bir 
adım büyük toplumsal patlamalara neden olabilirdi. Kürt fe-
odalleri yeni rejimin baskı politikasını geriletmek için uya-
rıcı bir tepkinin yararlı olacağı kanısındaydı. Kürdistan’daki 
gerginlik CHF yöneticileri tarafından da biliniyordu. Onların 
beklentisi de artan huzursuzluğun kolayca bastırılabilecek bir 
kalkışmaya dönüşmesi ve Türkleştirme siyasetine engel oluş-
turan Kürt sorununu radikal biçimde çözmekti. 

Nihayet iki taraf için de kabul edilebilir bir olay patlak 
verdi. Yörenin en saygın dini lideri Şeyh Said her yıl yaptığı 
gibi dedesinin kabrini ziyaret etmek için Hınıs’tan kalkarak 
Palu’ya doğru yola çıktı. Şeyhin yolculuğu, geçtiği köy ve ka-
sabalardan katılanlarla sayıları sürekli artan binlerce atlının 
refakatiyle devam etti. Palu’dan önce son geceyi Piran’da ge-
çirdi. Evlere dağılan refakatçiler arasındaki 2 veya 3 zanlıyı 
yakalamak için kasabaya gönderilen jandarma timinin komu-
tanı onları Şeyh’ten istedi. Şeyh tertibat alınmasını ve kasa-
badan ayrılıncaya kadar tutuklamanın ertelenmesini rica etti. 
Ricasının reddedilmesi müritler tarafından hakaret sayılmış 
ve mevcut huzursuzluğu ateşleyen kıvılcım etkisi yapmıştı. 
Haberi alan çevre illerdeki müritlerin kışkırtmalarıyla halkın 
devlet dairelerine saldırması üzerine isyan patlak verdi. Hare-
ket, hazırlıksız ve örgütsüzdü. Görünürde salt geleceğini teh-
dit altında gören Kürt feodallerinin tepkisini yansıtan bir Kürt 
ayaklanması olarak algılandı. Ama bu yaklaşım gerçeği tam 
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olarak yansıtmaktan uzaktı. Olay Kürdistan’ın tümünde değil 
Şeyh Said’e bağlı sınırlı sayıdaki il ve ilçelerde geçiyordu. Üç 
buçuk ay gibi kısa bir sürede bastırılmıştı. 

Yeni rejim açısından Kürtlerin Türkleşmesi mümkün değil-
di. Onları zor kullanarak asimile etmekten başka yol yoktu. 
Yurt ve dünya koşulları buna elverişliydi. Bir an evvel hareke-
te geçmek gerekiyordu. Şeyh Said’in Hınıs’tan kalkıp köy köy 
dolaşarak Palu’ya gitmesi olayı, rejim açısından değerlendiril-
mesi gereken tarihsel bir fırsattı. Binlerce refakatçinin arasın-
da bulunması muhtemel zanlıları yakalatma girişimi sonuç ve-
rebilirdi. Nitekim zanlıların direnmesi karşısında müsademeye 
giren jandarmanın kayıp vermesi rejime karşı bir ayaklanma 
sayıldı. Sonuç olarak müritler için Şeyh Said’e saygısızlık, 
rejim için de devlete itaatsizlik ve güvenlik güçlerine silahlı 
mukavemet suçlarının işlenmiş olması ayaklanma hareketine 
dönüştü. Silahlı kalkışma Kürtlere çok pahalıya mal oldu. Kürt 
feodallerin beklediklerinin aksine ayaklanma Kürdistan’ın tü-
müne yayılmadı. Kısa zamanda bastırıldı ve hükümetin mü-
tenebbih olması bir yana tam aksine izlediği saldırgan poli-
tikalarla isyan bölgesi yakılıp yıkılarak berhava edildi. Kürt 
halkı da bir bütün olarak maruz kaldığı tedhiş, baskı ve sür-
gün olaylarında büyük oranda can ve mal kaybına uğradı. 
Bu ayaklanma ile CHF’nin nasıl bir hedefe ulaşmak istediğini 
Metin Toker şu sözlerle anlatıyor: “Olay Cumhuriyetin bir dö-
nemeci almasının fırsatı yapılmıştır ve bu mahiyeti itibariyle 
Cumhuriyet’in işaret noktalarından birini teşkil eder.” “Şeyh 
Said’in Piran’da zamansız attığı kurşun ‘Gazi ekibi’ için kar-
şı tarafı, karşı taraf tam hazırlığını henüz yapmamışken ez-
menin fırsatını teşkil edecekti.” Ayaklanmanın bastırılması için 
sıkıyönetim ilanı CHF şahinlerini tatmin etmemişti. Onların 
“… İstedikleri, devrimi rahatça tamamlayacak bir ortamdı. 
Bu ortamda ancak mezar sessizliği hâkim olacaktı. Yapı-
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lanlar sadece övülecekti. 1925 Türkiye’sinde Gazi’nin, İsmet 
Paşa’nın ve onların etrafında yer almış ‘silahendaz mebusla-
rın’ memlekete müsaade etmeye niyetli bulundukları hürriyet 
bundan ibaretti.”1

Asıl büyük felaket ayaklanmanın bastırılmasından sonra 
bölgede yapılan tedip ve tenkil harekâtıydı. İki yıl boyunca 
asilerin temizlenmesi adı altında köyler yakılıp yıkılmış, bin-
lerce insan yerinde infaz edilmişti. Aynı yıl yayınlanan “Şark 
Islahat Planı” gereğince “madde: 9 (…) Hükümetin Şark’ta 
kalmalarını muvafık görmediği eşhas, aile ve taallukatıyla be-
raber Garb’te hükümetin göstereceği mahallere nakledilecek-
tir”. Jandarmanın raporlarına istinaden binlerce aile umarsız 
biçimde Batı illerine sürgün edildi. Kürtçe konuşmak yasaklan-
dı. Daha sonra çıkarılan “Mecburi İskân kanunu” ile Kürtlerin 
Batı illerine sürülmesi arkası kesilmeden 1947’ye kadar devam 
etti. “İstiklal Mahkemeleri” yeniden kuruldu. Ülkede bir mezar 
sessizliği sağlayacak “Takriri Sükûn Kanunu” çıkarıldı. Başta 
muhalefetteki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF) olmak 
üzere muhalif basın da kapatıldı. Herhangi bir şekilde hükü-
mete muhalefet eden veya etmiş olan şahıslar İstiklal Mahke-
melerinde idamla yargılandı. Metin Toker’in deyimiyle ülkede 
tam bir “mezar sessizliği” oluştu. Artık yeni Türkiye’de Kürt 
diye bir halk ve Kürtçe diye bir dil yoktu. Böylece Müslüman 
Kürtlerin Türkleştirilmesi için gerekli ortam hazırlanmıştı. 

Dersim Tedip ve Tenkil Harekâtı

Sıra ağırlıklı olarak Dersim’de yaşayan Alevi Kürtlere gelmişti. 
Ülkede mezar sessizliğinin, korku ve dehşetin hâkim olduğu 
yeni koşullarda Sünni Kürtler gibi Alevi Kürtleri de hizaya ge-

1 Metin Toker, Şeyh Said İsyanı, s. 5, 26
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tirmek hiç de zor olmayacaktı. Nitekim hiçbir neden yokken 
bölgeye mülki ve askeri müfettişler gönderilerek incelemeler 
yaptırıldı. Dersim’in otorite dışı bir yaşam sürdüğü ve halkının 
Kürtleşerek tehlike arz ettiğine ilişkin raporlar hazırlatıldı. Bu 
raporlara dayanarak Dersim için özel “Tunceli kanunu” çıka-
rıldı. Artık Dersim genel idarenin dışında, idari, adli ve siyasi 
her türlü kararı tek başına almaya yetkili olan yüksek rütbeli 
bir asker tarafından yönetilecekti. Hukuki ve idari önlemler 
alınırken, yapılması planlanan askeri harekâtın kolayca yürü-
tülmesi için yolu olmayan dağlık bölgelerde yol ve köprüler 
yapılarak altyapı hazırlığı da tamamlandı. Hemen arkasından 
Dersim halkını hedef alan büyük bir saldırı başlatıldı. Devlet 
güvenlik güçlerine karşılık verecek silahlı ve örgülü bir güç 
yoktu. Tek tük basit av silahı taşıyanların korunma amaçlı 
çıkışları anlamsızdı. Halk mukavemet edecek yerde sarp dağ-
larda mağaralara sığınmayı tercih etti. Mağaralar ya uçaklarla 
ya da güçlü toplarla bombalanarak içindekilerle birlikte ber-
hava ediliyordu. Kimi zaman yüzlerce çocuk, kadın ve yaşlı 
insanın sığındığı mağaraların içine zehirli gaz taşıyan bomba-
lar atılıyor ve mağaranın önü kapatılarak içindekiler “fareler 
gibi2 yok ediliyordu”. Köy köy sürdürülen Dersim temizleme 
harekâtı 1938’e kadar devam etti. Bu süre içinde on binler-
ce insan katledildi. Kurtulan, kadın ve erkek çocuklar Batı 
illerine sürgüne gönderildi. Kız çocukları ise özellikle Türk-
leşmeleri için subay ve memur ailelerine sözde evlatlık, ama 
gerçekte hizmetçi olarak verildi. Bölge tamamen insansızlaştı-
rılmış ve Alevi Kürt sorunu da çözülmüştü. 

2 İhsan Çağlayangil’in anı röportajı
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Feodal Nitelikli Kürt Kalkışmalarının Sonu ve 
Kürdistan’da Sessizlik yılları

Dersim tedip ve tenkil harekâtından sonra, yeni rejim için Kürt 
meselesi bitmişti. Sürgüne gönderilenler asimile olup Türkle-
şeceklerdi. Kalanlar da bölgeye özgü Umumi Müfettişlik rejimi 
altında demir yumrukla idare edilecek ve jandarmanın dene-
timinde Türkleşeceklerdi. Kazara Kürtçe konuşanlar yöredeki 
jandarmanın raporuyla Batı’ya sürülecek ve mecburi iskâna 
tabi tutulacaktı. Eski Başbakanlardan Ferit Melen o yıllarda 
Kürtlerin korkulu yaşamını şu sözlerle anlatıyor: “Devletin söy-
lenmeyen politikası (Kürtler) ‘Zenginleşmesinler, okumasınlar’ 
şeklindeydi. Örneğin yüksek rütbelere pek çıkmazlar, devlet da-
irelerinde belli bir düzeyin üstüne katiyen ulaşamazlardı. (…) 
1950’lere kadar büyük bir baskı dönemi yaşandı. Jandarma 
kimseye gözünü açtırmazdı. Onların her şeyi jandarma onba-
şısıydı. Zaten Güneydoğu Anadolu ‘memnu bölge’ durumuna 
getirilmişti. Kimseler gitmez, kimseler gelmezdi.”3

Ağa-Devlet İttifakı ve Kürt Siyasetinde  
Yeni Bir Toplumsal Güç

Mecburi iskân kanunu ancak yıllar sonra muhalefetteki DP 
milletvekillerinin talebi ve CHP’nin muvafakatiyle 1947’de 
kaldırıldı. Oysa Umumi Müfettişlikler DP’nin iktidara gel-
mesinden sonra da bir süre devam etti. Nihayet 19 Haziran 
1952’de çıkarılan özel bir kanunla onlar da tarihe karıştı. Sür-
gündeki varlıklı aileler eski mülklerinin başına döndüler. Artık 
eski özerklik talepleri kalmamıştı. Yeniden kavuştukları köy-
lerini ve topraklarını kullanabilmek için devletle anlaşmaları 

3 Mehmet Ali Birand, APO ve PKK, 4. Baskı, 1992
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gerektiğini anlamışlardı. Elbette bu tek taraflı ve zımni bir an-
laşma olacaktı. Çok partili dönemin başlaması ile birlikte arzu 
edilen ittifakın koşulları oluşmuştu. 1950 genel seçimlerinden 
hemen sonra iki tarafın rızasıyla ve adı konmadan ağa-devlet 
ittifakı yürürlüğe girdi. Çok partili düzende CHP ve DP karşıt 
iki parti olarak örgütlenmişlerdi. İl ve ilçe teşkilatlarında görev 
yapacak, Belediyeler, İl Genel Meclisleri, hatta TBMM üyeli-
ği için aday olacak evsafta okuma yazma bilen elemanlara 
ihtiyaçları vardı. Bu görevleri ancak varlıklı ağalar, beyler ve 
onların çocukları yapabilirdi. Bu ihtiyacın baskısıyla sürgün-
den dönen Kürt toprak ağaları karşıt partilerde görev alarak 
yeni düzene süratle intibak ettiler. Tarımda kapitalizm gelişti. 
Devlet kredilerinden de yararlanan Kürt toprak ağaları ilkel 
tarımcılıktan kapitalist işletmeciliğe geçtiler. Üretim birkaç 
kat arttı. İlkel tarımcılık yıllarında gerekli olan çocuk ve genç 
emeğine ihtiyaç kalmamıştı. Buna karşılık eğitimli insana du-
yulan ihtiyaç artmıştı. Önce varlıklı aile çocukları, sonra da 
yetenekli köylü çocukları okumaya ve yüksek eğitim görme-
ye dört elle sarıldılar. Türkiye’de üniversite sayısı artıyordu. 
Erzurum’da, Van’da ve Diyarbakır’da peş peşe üniversiteler 
açılıyordu. Yüksek eğitim gören Kürtlerin sayısı günden güne 
artıyordu. Devletle zımni ittifaka giren Kürt feodallerinin mü-
cadele dönemi kapanmıştı. Artık yeni bir dönem başlıyordu. 
Bu, Kürt aydınların üstlendiği demokratik hak ve özgürlükler 
için mücadele dönemiydi.

Kürt Aydınlarının Mücadelesi,  
Halkın Mücadelesi Oluyor 

Kürt aydınlarının hak ve özgürlük talepleri İlk olarak 49’lular 
girişimiyle başladı. 49 Kürt aydını, varlığı inkâr edilen Kürtle-
rin Türkiye’de ayrı bir halk olarak yaşadığını, gelişmiş dilleri, 
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özgün kültürleri ve tarihleri olduğunu savundukları için ku-
rucu iradenin “Türkiye’de yalnız Türkler yaşar” ilkesine karşı 
çıkarak suç işlemişlerdi. Tutuklanarak yargılandılar. Aylarca 
tutuklu kalarak işkence gören Kürt aydınlarının bu ilk eylemi 
büyük yankı yaptı. Artık söz konusu olan ağaların, beylerin ve 
Şeyhlerin özerklik mücadelesi değil Kürtlerin demokratik hak 
ve özgürlük mücadelesiydi. Mücadelenin hem aktörleri hem 
de amacı değişmişti. 

Kürtlerin yeni mücadele dönemi, dünyanın karşıt iki cep-
heye ayrıldığı Soğuk Savaş yıllarına denk düşüyordu. Bir ta-
rafta başını ABD’nin çektiği emperyalist-kapitalist blok, onun 
karşısında da SSCB’nin öncülüğündeki sosyalist blok yer alı-
yordu. Bu dönem, ayni zamanda, halkların hak ve özgürlük 
mücadelesinin zirve yaptığı yıllardı. Türkiye’de sol düşünce 
yayılmaktaydı. Öğrenci gençlik hem sol düşünceyi, hem de 
halkların özgürlük mücadelesini destekliyordu. Kürt öğrenci 
gençlik ve aydınları da bu akımlardan etkilenmişlerdi. Kürt 
gençleri, solcu Türk arkadaşlarıyla birlikte Kürtlere özgürlük 
ve Türkiye’ye demokrasi istiyorlardı. Bu sürecin ileri aşama-
larında Sol’da bağımsız Kürt gençlik örgütleri ve partileri ku-
ruldu. Kürt partileri baskı altında, sık sık kapatılarak büyük 
zorluklar içinde çalışıyorlardı. Yöneticiler tutuklanıyor, yıl-
larca hapis yatıyor, yerlerini yeni kadrolar alıyordu. Kürt ay-
dınlarının başlattığı demokratik hak ve özgürlük mücadelesi 
giderek yaygınlaştı. Bu mücadele, bugün artık, salt aydınların 
değil, Kürt halkının topluca sahip çıktığı, demokratik hak ve 
özgürlükler mücadelesine dönüşmüştür. Koşullar ve iktidarlar 
değişse de devletin Kürtlere bakış açısı değişmiyor. Onların 
hak ve özgürlüklerini savunan herkes, ister Türk, ister Kürt 
olsun, suçludur. Devletin değişmeyen bu bakış açısı, toplum-
da düşmanlık algısı yaratmakta ve çözümsüzlük süreklilik ka-
zanmaktadır.
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Askeri Darbeler Döneminde En Çok Ezilen ve 
Zarar Gören Kürtlerdir

Çok partili dönemde 1960’tan başlayarak Türkiye’de yapılan 
askeri darbelerin tümünde Kürtlerin hedef alınması ve sözde 
bölünme tehlikesini bertaraf etmek için kitlesel tutuklamalar 
ve işkenceler yapılması bir gelenek haline gelmiştir. 

27 Mayıs 1960 darbesi: İlk askeri darbe 27 Mayıs 1960’ta 
yapıldı. Ülkeyi yönetmek için darbe planlayıcısı 38 kişiden 
oluşan Milli Birlik Komitesi (MBK) kuruldu. Darbenin öne sü-
rülen gerekçesi DP’nin demokrasi ve hukuk dışına çıkarak 
anayasaya aykırı bir tutum içine girmiş olmasıydı. Önce DP 
yöneticileri ve milletvekillerinin tümü tutuklandı. Sonra da 
DP iktidarında hüküm giyen siyasi tutuklular tahliye edildi. 
Siyasi tutuklu olmalarına rağmen 49’lulardan Kürt aydınları 
bırakılmadı. Keza darbeyi izleyen günlerde MBK’nın emrin-
deki basın aracılığı ile Türkiye’de büyük bir Kürt tehlikesi 
olduğu savları yayıldı. Toplumda Kürtlere karşı düşmanca bir 
algı oluşturuldu. Doğu ve Güneydoğu illerinden halk önde-
ri konumundaki 550 kişi toplanarak sorgusuz sualsiz Sivas’ta 
bir kampta enterne edildiler. Altı ay sonra bunlardan 55 kişi 
hakkında MBK tarafından Kürtçülük ve bölücülük suçlama-
sıyla sürgün kararı alındı. Ancak, genel seçimlerden sonra 
çıkarılan af kanunuyla kurtulabildiler. Başbakan Müsteşarı 
Alparslan Türkeş’in başında bulunduğu milliyetçi grup tara-
fından hazırlanan Türkleştirme amaçlı Ülkü Kültür Birliği 
programı MBK’dan geçirilemedi ve 14’lerin tasfiyesiyle bir-
likte rafa kaldırıldı. Daha sonra İttihat-Terakki döneminde 
öngörülen asimilasyon amaçlı toplu sürgün kararnamesi ha-
zırlandı. Bu da seçimler münasebetiyle kanunlaşamadığı için 
1. İnönü hükümetine havale edildi. Yıllar sonra Ecevit’in dos-
yalarını inceleyen gazeteci Can Dündar tarafından bulunarak 
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yayımlandı. Kararname “Bölgenin kendilerini Kürt sananlar 
lehindeki nüfus strüktürünü Türk lehine çevirmek için, Kara-
deniz sahillerindeki fazla nüfusla, memleket dışından gelen 
Türkleri bu bölgeye yerleştirmek, bölgedeki kendilerini Kürt 
sananları bölge dışına hicrete teşvik etmek ve bu hicreti fi-
nanse ederek memleketin Türk çoğunluğu bulunan yerlerine 
iskân etmek…” Ve benzeri asimilasyon amaçlı pek çok madde 
taşıyordu. Bu kararnamenin kanunlaşarak yürürlüğe girmesi 
halinde Kürtler emsali görülmemiş bir toplu göç felaketine 
maruz kalacak ve büyük acı çekeceklerdi. 

12 Mart 1971 darbesi: 12 Mart’a gelmeden önce Türkiye’de 
sosyalist bir kadronun kimi yüksek rütbeli subaylarla birlikte 
9 Mart’ta sol bir darbe yapacağı söylentisi yaygındı. Kulaktan 
kulağa yayılan 9 Mart darbesi, asker üyelerin Genelkurmay 
Başkanı Memduh Tağmaç’ın çağrısına uyarak yüksek komu-
ta kademesinin 12 Mart’ta yapacağı darbeyi tercih etmeleri 
üzerine gerçekleşmedi. 12 Mat’ta Gnl. Kurmay Başkanı Or-
general Memduh Tağmaç’ın başkanlığında 5 Kuvvet komuta-
nının katıldığı Yüksek Komuta Konseyi kuruldu. Atatürkçü 
reformlar yapacağını vaat eden Konsey, Sol’dan ve ülkenin 
demokrasi güçlerinden büyük destek aldı. Meclisin çalışma-
larına devam etmesi koşulu ile hükümeti istifa ettirdi. Süley-
man Demirel Kabinesi istifa ederek çekildi. Konseyin önerisi 
üzerine Nihat Erim Başbakan olarak atandı. Başbakan Erim 
parti başkanlarıyla istişare ederek her partinin gücü oranında 
katıldığı ve Konsey’in de onayladığı bir hükümet kurdu. Yük-
sek Komuta Konseyi’ni ve hükümetini gönülden destekleyen 
Solcularla demokrasi güçleri Atatürkçü reformları beklerken 
sıkıyönetim ilan edildi. Hemen arkasından beklemedikleri ağır 
bir saldırıya uğradılar. Bütün sol görüşlü parti ve sivil toplum 
örgütleri kapatıldı. Yönetici ve üyeleri tutuklandı. Kürt genç-
liği ve aydınlarına yöneltilen darbe çok daha büyüktü. Başta 
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DDKO’lar olmak üzere Kürt örgütlerinin tümü kapatıldı. Yöne-
ticileri, üye ve yandaşları kitleler halinde tutuklanarak Diyar-
bakır askeri cezaevine kapatıldılar. Barzani’ye ve Irak KDP’ye 
yakınlık duydukları savı ile sınır köylerindeki halk önderleri 
de aynı akıbete uğradı. Tutuklular Diyarbakır Sıkıyönetim Ko-
mutanlığına bağlı iki ayrı mahkemede yargılandı. Üç yıl süren 
işkence ve yargılama süreci sonunda tutuklu olarak yargılanan 
yüzlerce Kürt (öğrenci gençler, aydın ve köylüler) ağır cezala-
ra çarptırıldı. 12 Mart darbesinin Kürtler açısından en önemli 
yanı Cumhuriyet tarihi boyunca varlığı ret ve inkâr edilen Kürt 
halkının varlığını Kongre kararı ile tescil eden TİP’in 1970’te al-
dığı kararın gerekçe gösterilerek Anayasa mahkemesi tarafın-
dan kapatılmasıdır. Bu karar, mecliste temsil edilen ve yasalar 
çerçevesinde etkinlik gösteren TİP’in kapatılmasındaki büyük 
adaletsizlik bir yana, Kürtlerin var olduğunun ifade edilmiş 
olmasının suç sayılmasıyla büyük bir hukuk skandalıydı. 

12 Eylül 1980 darbesi: 12 Eylül 1980 günü Genelkurmay 
Başkanı Kenan Evren’in liderliğinde beş kuvvet komutanının 
katılımı ve ortak kararı ile yeni bir askeri darbe yapıldı ve 
yönetime el konuldu. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in 
ve kuvvet komutanlarının oluşturdukları yetkili kurula Milli 
Güvenlik Konseyi (MGK) adı verildi. Darbenin gerekçesi “bo-
zulan milli birliğin sağlanması, halkın mal ve can güvenliğinin 
tesisi, anarşi, terör ve bölücülüğe karşı önlem alma gerekliliği 
ile çalışamaz duruma gelen parlamentoya işlerlik kazandır-
mak için yönetime el koymanın zarureti hâsıl olmuştur” tar-
zında formüle edilmişti.

MGK kararı ile sıkıyönetim ilan edildi. Meclis kapatıldı, par-
ti liderleri gözaltına alındı. Siyasi partiler tasfiye edildi. Meslek 
örgütleri, sendikalar, Sol görüşteki dernekler, Kürt örgütlerinin 
tümü, MHP ve yandaş kuruluşları da dahil olmak üzere ülke-
deki sivil toplum kuruluşlarının tamamı kapatıldı, yöneticileri 
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tutuklandı. Sermayeyi temsil eden (TÜSİAD, TOBB, İSO, TİSK 
vb.) örgütler hariç toplum mutlak manada örgütsüzleştirildi. 
Ülkede yaşamın tümünü kontrol eden bir askeri dikta rejimi 
kuruldu. 650.000 kişi gözaltına alındı. Yargılananlardan 7000 
kişi için idam istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. 30.000 
kişi yurtdışına kaçtı. 

Kürtleri hedef alan şiddet uygulamaları, hiçbir dönemde 
görülmemiş vahşetin ve zulmün örnekleri olarak tarihe geç-
miştir. Diyarbakır 5.N0’lu Askeri cezaevi insan aklının alama-
yacağı işkence ve cinayetlere sahne oldu. Diri diri yakılanların, 
çeşitli işkence metotlarıyla katledilenlerin feryadı, cezaevinin 
duvarlarında yankılanıyor, ama hiçbir insani duyguyu hare-
kete geçiremiyordu. İnsanlar lağımlarda sürüklenmeye, lağım 
suları içmeye, insan pisliğini avuçlayarak yemeye zorlanıyor-
du. Özel şekilde yetiştirilmiş köpeklerin saldırılarıyla cezalan-
dırılıyor, küfürlü toplu dayak seanslarıyla aşağılanıyorlardı. 
İşkence, hakaret ve aşağılanmalarla onur kırıklığı yaşayanlar 
arasında intiharı seçenler az değildi. Cezaevinden çıktıktan 
sonra da yaşadıklarının psikolojik baskısı altında intihar eden-
ler vardı. 12 Eylül döneminde Diyarbakır cezaevinde emsali 
görülmemiş insanlık dramını yaşayan Kürt gençleri için tahli-
yeden sonra iki yol vardı. Ya ruhsal bunalım içinde hayatına 
son vermek ya da dağa çıkmaktı. PKK 12 Eylül’de Diyarbakır 
cezaevinde yaşanan bu insanlık dışı vahşetin ürünüdür.

Faili Meçhul Cinayetler

1990’lı yıllarda, MGK’da örtülü biçimde alınan bir karara da-
yanarak Kurulun genel sekreterliği tarafından organize edilen 
“faili meçhul cinayetler” dönemi yaşandı. Bu, Kürtleri kitlesel 
cinayetlerle korkutup sindirmek suretiyle, demokratik hak ve 
özgürlük talebinden vazgeçirme ve Türkleştirmeye zorlama 



KÜRTLERİN HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ NEDEN BAŞARISIZDIR?

55

politikasıydı. Yıllarca devam etti. Nihayet bir kaza sonucu 
kamuoyuna yansıyan Susurluk olayının araştırılması çabala-
rı bu cinayetlerin aydınlanmasına vesile oldu. Susurluk için 
TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu çalışmaları ile elde 
edilen bilgiler ışığında faili meçhul cinayetlerin bir devlet poli-
tikası olduğu ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat 
Daire Başkanı Hanifi Avcı, Meclis Komisyonundaki ifadesinde 
“…terörle mücadelede, hukuk içinde kalarak bir yere gidile-
mediği görüldü. Bunun üzerine (…) hukuk dışı bir yapılan-
maya gidildi. Terörü teröristlerin yöntemiyle yok etme kuralı 
seçildi. Bu devletin üst kademelerinde alınmış bir karardır”4 
diye açıkladı. Aynı konuda gazeteci yazar İsmet Berkan bizzat 
gördüğü bir resmi dokümana dayanarak şunları yazdı: “…
Bu yeni mücadele yöntemi 1993 sonbaharında onaylandı. 
Siz deyin Gladyo, ben diyeyim özel örgüt, MGK tarafından 
alınan bir kararla kuruldu.” “…bu doküman, MGK genel sek-
retaryası tarafından hazırlanmış 23-24 sayfalık bir belgeydi. 
Dokümanda, aralarında Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı gibi 
isimlerin de bulunduğu 26 sivil, Özel Harp Dairesinden 7 
subay, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harp Dairesinden 12 
polisin bir grup oluşturacağı, bu özel grubun PKK’nin lojistik 
desteğini kesmek için çalışacağı yazılıydı.”5 

Kürtleri katletmekle görevli ekipler ya infaz emri çıkan ya 
da uygun gördükleri Kürt aydınlarını, işadamlarını ve yöresin-
de etkin olan halk önderlerini kaçırıp katlediyorlardı. Bazen de 
cadde ortasında enselerine bir kurşun sıkarak infaz ediyorlardı. 
Kimi görevliler, varlıklı kişiler hakkındaki infaz emrini önceden 
ilgiliye duyuruyor ve infazdan kurtulması için külliyetli para 
alıyorlardı. Bu yöntemle büyük servet yapanlar oldu. Faili meç-

4 Hürriyet Gazetesi, 05.02.1997

5 İsmet Berkan, Radikal gazetesi, 5 ve 10 Aralık 1996 günlü nüshaları
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hul cinayetler döneminde on binlerce cinayet işlendi. Hemen 
hemen hiçbirinin faili yakalanmadı ya da yakalanmak istenme-
di. Bu nedenle de maktulü Kürt olan cinayetler resmi makam-
larca “faili meçhul cinayet” olarak tanımlanmakta ve dosyaları 
fazla bekletilmeden raflardaki yerlerine kaldırılmaktadır. Diyar-
bakır DGM Başsavcılığınca yapılan bir basın toplantısında ken-
dilerine 17.000 faili meçhul dosya intikal ettiği açıklanmıştır. 
Bu cinayetlerin işlenmesinde, varlığı resmen kabul edilmeyen 
Jitem vb. pek çok gizli örgüt kurulduğu biliniyor. 

Kürtlere Tanınan Hak ve Özgürlükler Oldu mu?

Bir toplumdaki hak ve özgürlüklerin düzeyi, o toplumdaki 
demokrasinin nitelikleriyle sınırlıdır. Özü olmayan biçimsel 
bir demokrasiyle yönetilen ülkelerin hak ve özgürlük anlayışı 
ile çağdaş bir demokrasinin bütün öğelerini içeren gelişmiş 
bir demokrasinin uygulandığı toplumların hak ve özgürlük 
anlayışı kuşkusuz farklıdır. Ama Türkiye gibi, iki yüzyıldır Batı 
uygarlığını örnek alan ve AB ile üyelik müzakereleri yürüten 
bir ülkede vatandaşların hak ve özgürlükleri ancak çağdaş 
demokrasinin ölçütlerine göre değerlendirilmelidir. Diğer bir 
deyimle Türkiye’de bütün sorunların, insan haklarına dayalı, 
çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü, hukukun üstünlüğüne bağlı ve 
eşit vatandaşlık anlayışını temel alan ileri bir demokrasinin öl-
çütlerine uygun biçimde çözülmesi gerekir. Nitekim anayasa-
mızın 90. maddesinin 6. fıkrasında yer alan, “Usulüne göre yü-
rürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlera-
rası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
antlaşma hükümleri esas alınır” hükmü Türkiye’de çağdaş 
demokrasi kurallarının uygulanması gerektiğini şart koşmak-
tadır. Bilindiği gibi Türkiye BM’nin ve Avrupa Konseyi’nin de 
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kurucu üyesidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini imzalamış ve 
sözleşmelerden doğan yükümlülükleri kabul etmiştir. 1975’te 
34 ülke ile birlikte Helsinki Nihai senedini imzalamış ve 
bu anlaşmanın öngördüğü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş-
kilatı (AGİT) sürecinde yapılan toplantılara katılarak, alınan 
kararların tümünü imzalamıştır. Bu bağlamda Paris Şartı’nın 
da imzacısıdır. BM Bireysel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile 
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar sözleşmelerini (ikiz söz-
leşmeler) imzalamıştır. Bu belgelerde yer alan azınlıklara ve 
farklı ulusal topluluklara tanınması gereken hak ve özgürlük-
lerin tümü anayasanın 90/6 maddesinin teminatı altındadır. 
Oysa Kürtler bu hakların hiçbirinden yararlanmadıkları gibi 
bu yöndeki talepleri de suç sayılmış ve cezalandırılmışlardır. 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi Kültürel 
Haklar Ek Protokol hükümleri

Herkesin, 
• Kültürel kimliğini seçme hakkı vardır
• Kültürel faaliyetlerde bulunma hakkı vardır
• Bir kültürel topluluğun üyesi olma hakkı vardır
• Dilediği ismi seçme ve kullanma hakkı vardır
• Tercih ettiği dili kullanma hakkı vardır
• İstediği dili kullanma hakkı vardır
• İstediği dili öğrenme hakkı vardır
• Anadilde eğitim görme hakkı vardır
• Nitelikli bir eğitim görme hakkı vardır
• Sürekli eğitim görme hakkı vardır
• Kurum tesis etme hakkı vardır
• Kültürel mirası koruma ve geliştirme hakkı vardır
• Bilgiye ulaşma hakkı vardır
• Fikri mülkiyet hakkı vardır
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Ek protokolün saydığı ulusal azınlık hakları belgesi, 
Türkiye’nin imzaladığı ana belgelerin dağınık biçimde kapsa-
dıkları hakların bir araya toplanmasından oluşan bir belgedir. 
Yeni bir yanı yoktur. Diğer bir deyimle bu hakların tümü ana 
belgeleri imzalayan Türkiye tarafından daha önce tanınmıştır. 
Ne var ki, bu hakların hiçbiri Kürtlere tanınmamış ve bu yön-
deki talepleri bölücülük tehdidiyle karşılanmıştır.

Kürtlerin taleplerinin reddedilmesinin temel nedeni 1982 
anayasasında azınlık haklarına ilişkin maddelerde birbirini 
nakzeden çelişkili hükümlerin varlığıdır. Çünkü kurucu irade 
Türkiye’de azınlıklara yer vermemiştir. Türk milletinin yalnız 
Sünni Müslüman Türklerden oluşan bir toplum olduğunu ve 
ulus-devlet biçiminde örgütlendiğini kabul etmiştir. Keza 1924 
anayasasındaki vatandaş tanımı da Türklükten başka hiçbir 
farklı unsura yer vermeyen bir tarzda hazırlanmıştır. 1924’ten 
beri yapılan çok sayıdaki anayasa değişikliğine karşın bu 
maddenin özüne dokunulamamıştır. Çünkü bu madde “de-
rin devletin” koruması altındadır. Nitekim 1991’de Süleyman 
Demirel’in “Kürt realitesini tanıyoruz” açıklaması şiddet-
li tepki çekmiş ve Demirel tarafından bir daha kullanılma-
mıştır. Keza Sayın Erdoğan Başbakanlığı döneminde 2005’te 
Diyarbakır’da “Kürt sorunu ne olacak diyenlere diyorum ki: Bu 
ülkenin Başbakanı olarak bu sorun herkesten önce benim so-
runumdur. (…) Biz büyük bir devletiz ve bu ülkeyi kuranların 
bize miras bıraktığı temel prensipler ve cumhuriyet ilkesi için-
de, Anayasal düzen dahilinde (…) daha çok demokrasi, daha 
çok vatandaşlık hukuku, daha çok refahla çözeceğiz” demiş 
olmaktan nedamet duyduğunu ve bir daha böyle bir konuşma 
yapmayacağını ifade etmiştir. Derin devletin koruması altındaki 
kutsal Türk vatandaşlık maddesi 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye 
Kanununun 88/1 maddesinde şöyle tarif edilir: “Türkiye aha-
lisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (TÜRK) 
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ıtlak olunur.” Vatandaşlığın tanımlanmasına değgin bu hüküm 
özü değiştirilmeden sonraki anayasalarda da sürdürülmüştür. 
Halen yürürlükte olan 1982 Anayasasında vatandaşlık “Türk 
vatandaşlığı” başlığı altındaki 66/1 maddesinde şu sözlerle 
tanımlanmıştır: “madde 66- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile 
bağlı olan herkes TÜRKTÜR.” Görüldüğü gibi her iki anayasada 
da her vatandaş Türk’tür. Türk olmayanlar vatandaşlık kapsa-
mı dışındadır. Oysa Kürtler herkesi kapsayacak nötr bir vatan-
daşlık tanımı istemektedirler. Örneğin “Devletin tabiiyetindeki 
herkes vatandaştır” formülü nötr bir tanımlamadır. Bu tanımda 
herkesin yeri vardır. Ama hiç kimse bu maddeyi değiştirmeye, 
hatta tartışmaya bile cesaret gösteremiyor.

Kürtlerin eşit haklı vatandaş olma istekleri önündeki bir di-
ğer engel de anayasanın 42. maddesinin 9. fıkrasındaki hüküm-
dür. Bu hüküm münhasıran Kürtlerin anadilde eğitim görmele-
rini engellemek için anayasaya konulmuştur. Şöyle yazılmıştır: 
“Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında 
Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğre-
tilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı 
diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi 
olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma 
hükümleri saklıdır.” Devletten yayılan bölücülük paranoyası 
olmasa Kürt sorununun çözümü son derece kolaydır. Bunun 
için Kürtlerin taleplerini dinlemek yeterlidir. Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşı olan Kürtlerin istekleri üç noktada özetlenebilir. 

1. Türkiye’de Kürt vardır. Kürtler eşit haklı vatandaşlardır.
2. Devlet, Kürtlerin anadilinde (Kürtçe) ve her kademede 

eğitim ve öğrenim görme haklarına saygılıdır.
3. Kürtler, Kürt toplumunun maddi ve manevi gelişmesini 

sağlamak, varlıklarını sürdürmek, ekonomik ve sosyal 
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kendi aralarında özgür-
ce örgütlenme hakkına sahiptir. 
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Bu haklar sağlandığı takdirde Kürtler de herkes gibi ken-
disini bu ülkenin gerçek sahibi ve hakiki vatandaşı saymanın 
onuruna kavuşur ve Kürt sorunu diye bir sorun da kalmaz. Ne 
var ki, “Derin devletin” koruması altında ve rejimin teminatı 
sayılan anayasanın vatandaşlık maddesiyle, Kürtlerin anadil-
lerinde eğitim ve öğrenim görme haklarını yasaklayan mad-
deler yürürlükte kaldığı sürece Kürtlerin varlık sorunu olarak 
telakki ettikleri taleplerini yaşama geçirmek mümkün değil.

Kürtlerin talepleriyle Türkiye’nin imzaladığı uluslararası 
antlaşma ve sözleşmelerde tanımlanan haklar aynı nitelikte-
dir. Bu hakların Kürtlere tanınması devlet tarafından taahhüt 
edilmiş ve anayasal güvenceye bağlanmıştır. Oysa aynı ana-
yasanın vatandaşlık maddesiyle anadilde eğitim maddesi bu 
hakların tanınmasına engeldir. Türkiye iç hukukta tanımadığı 
kimi temel insan haklarını uluslararası antlaşma ve sözleşme-
lerle tanımayı kabul ederken çifte standartlı bir devlet konu-
muna düşmektedir. Devlete itibar kaybettiren bu ikili politika-
nın bir an önce terk edilerek bütünlük içinde şeffaf bir politi-
ka izlenmesi Türkiye’nin saygınlığını artırır ve iç sorunlarının 
çözümüne de katkı sağlar. 

Kürtlere Farklı Bir Ulusal Topluluk Olarak  
Hiçbir Hak Tanınmadı

Türkiye’nin AB üyeliği bağlamında Katılım Ortaklığı Belgesine 
uyum sağlama çabaları ve üyelik müzakereleri aşamasında da 
yapılan uyarıları aşmak için Kürt sorununun çözümüne ilişkin 
kimi göstermelik düzenlemeler yapılmış ama hiçbir zaman 
tam olarak uygulanmamıştır. Örneğin 1990’lı yılların sonuna 
doğru Kürtçenin özel kurslarda öğrenilmesi için çıkarılan ka-
nun, bu amaçla kullanılacak binaların teknik özellikleri gerek-
çe gösterilerek engellenebilmiştir. Keza AK Parti iktidarında 
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devlet okullarında anadillerin öğretilmesi benimsenmiş ama 
saptanan ihtiyacı karşılayacak yetkinlikteki 500 öğretmen baş-
vurduğu halde tek bir tek öğretmen bile atanmamış, kadrolar 
boş bırakılmıştır. Kürtçe yayın yapan TV kanalında kaliteli dil 
ve kültür programları kaldırılmış sadece Kürtçe müzik yayını 
yapan kanala dönüşmüştür, izleyicisi kalmadığı için de kapa-
tılma sürecindedir. Kanunla tanınan ama politika değişikliği 
nedeniyle uygulanmayan ya da uygulamadan kaldırılan hak-
lar dışında kimi Kürt gençlerinin kişisel çabalarıyla kazanılan 
fiili haklar ve oluşturulan kurumlar da KHK’lerle yasaklan-
mıştır. Örneğin 30 yıldan beri çalışmakta olan, başta Türkçe-
Kürtçe ve Kürtçe-Türkçe iki büyük sözlük olmak üzere Kürt 
dili ve edebiyatı konusunda çok ciddi eserler üreten İstanbul 
Kürt Enstitüsü özel bir kuruluştu. KHK ile kapatıldı. Bunun 
gibi Kurdi-der, Ahmedé xanî Dil akademisi, Kürt yazarlar der-
neği, Kürtçe eğitim veren 3 pilot özel ilkokul KHK’lerle ka-
patıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü 
Kürtçe Bölümünün kimi akademisyen ve öğrencileri gözal-
tına alınarak tutuklandıkları için Enstitü işlevini kaybetmiştir. 
Diyarbakır gençliğinin gönül bağladığı AMED-SPOR Kulübü 
isminden ötürü Kayyumun hışmına uğramış ve ismi değiş-
meden belediyeden yardım alamayacağı bildirilmiştir. Oysa 
AMED Kürtçe değil, Asurlular döneminde Diyarbakır için kul-
lanılmış bir isimdir. İşin en acı yanı Hakkâri Belediyesi ile 
Beşiktaş Belediyesi arasındaki barışçı bir girişimin Kürt nefreti 
yüzünden sabote edilmesidir. Hakkâri’de bir sokağa Beşiktaş 
adı veriliyor, Beşiktaş Belediyesi de karşıt bir jest olarak Barış 
Sokağına, Kürtçe karşılığını da ekleyerek Barış-Aşiti tabelası 
astırıyor. İçişleri Bakanlığı bu girişimde suç unsuru olduğu 
düşüncesiyle tahkikat yapmak üzere bir müfettiş görevlendi-
riyor. Adana’da bir düğünde “yeşil-sarı-kırmızı” renkler kulla-
nıldığı için düğün sahipleri gözaltına alınıyor. 
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Özetle söylemek istediğim şudur: Cumhuriyetin kurulu-
şundan günümüze kadar Kürtlere hiçbir hak verilmemiş, hiç-
bir hak tanınmamıştır. Göz boyayıcı kimi adımlar atılmış ve 
gençlerin fiili olarak kullandıkları haklar da olmuştur. Ama 
bunların tümü KHK’lerle iptal edilmiştir ve bugün artık Kürt-
lerden ve Kürdistan’dan söz etmek suçtur. Çok kısa bir süre 
önce TBMM’de bir HDP milletvekili kürsüde konuşurken 
“Kürdistan” deyimini kullandığında, AKP milletvekilleri hep 
bir ağızdan bağırarak “Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge 
yoktur. Bu deyimi kullanamazsın” diyerek hatibi protesto et-
mişlerdir. Nerdeyse artık otuzlu, kırklı yılların “kart-kurt” Tür-
kiye’sine dönüyoruz. 

Kürt Sorunu Kendi Başına Bir Sorun Değildir

Türkiye’nin tüm sorunları gibi Kürt sorunu da kendi başına 
bir sorun olmaktan çıktı. Her sorun gibi bir demokrasi sorunu 
haline geldi. Unutmamak gerekir ki, yeni anayasa ile kuvvetler 
birliğini esas alan tek adam dönemine girdik. Artık Türkiye’de 
tek adam yönetimi geçerlidir. 2019 seçimleri tarihi bir döne-
meçtir. Sayın Erdoğan 2019’da Başkanlık seçimini kazandığı 
taktirde tek adam rejiminin konsolide olacağı ve giderek totali-
ter bir rejim kurulacağı açıktır. Artık hiç kimse ne hukuktan, ne 
insan haklarından, ne özgürlükten, ne eşit vatandaşlıktan, ne 
işsizlikten, ne de Kürtlerin hak ve özgürlük taleplerinden söz 
edebilir. Ülkenin tek hâkimi, 2019 seçimlerini devlet zoruyla 
kazanmaya ahd eden Sayın Erdoğan olacak. Ülkede herkes 
onun buyruğuna tabi olacak ve toplumdaki her olay onun 
buyruğu ile çözülecek ya da yıkım getiren bir felakete dönüşe-
cek. Tercih hakkı topluma öncülük etmekle yükümlü demok-
rasi güçlerinindir. Ya pasif kalarak totaliter tek adam rejimini 
tercih ederek herkesten ulu’l emre itaat etmelerini isteyecek 
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ya da özgürce yaşamak için toplumu örgütlü ve etkin bir de-
mokrasi mücadelesine katılmaya çağıracaklardır. 

Kuşkusuz demokrasi mücadelesi, bir araya gelen birkaç 
aydının demokrasinin faziletlerini anlatma ya da demokrasi 
dışı icraatı eleştirme eylemi değil. İnsanca yaşamak isteyen, 
daha iyi bir gelecek bekleyen, barış isteyen, düzen karşıtlığı 
yapan, dilinden ve dininden ötürü yok sayılan, aşağılanan ve 
ötekileştirilen toplum kesimlerinin tümünü kapsayacak büyük 
bir demokrasi hareketi oluşturmadan, demokrasi için mücade-
le etmek ve istenen hedefe ulaşmak olanaksızdır. Demokrasi 
hedefine ulaşmanın bir diğer koşulu da herkesin, her akımın 
üzerinde mutabık olacağı ortak bir programın hazırlanmasıdır. 
Diğer bir deyimle uğrunda mücadele edilecek demokrasinin 
ne getirip ne götüreceği, kime ne sağlayacağı, özetle nasıl bir 
düzen olacağı açıklanmalıdır. Bir üçüncü koşul da saldırgan-
lığa ve savaşa ortam hazırlayan hamasi nutukları ve popülist 
demagojiyi alt edecek tutarlı bir söylem geliştirmektir.

Unutmamak gerekir ki, toplum 15 yıldan beri dini ve milli 
hamaseti bayrak yapan bir siyasal iktidarın ideolojik saldırısı 
altındadır. Oluşan önyargıları, ayrıştırıcı, bölücü algıları etki-
siz hale getirmek kolay olmayacak. Daha yolun başındayken 
ayrışmaların başlayabileceğini unutmamak gerekir. Örneğin 
demokrasi mücadelesinin en kararlı unsurlarından biri olan 
Kürt özgürlük hareketi, iktidar öncülerinin saldırıları ve ikti-
darın emrindeki sözlü ve yazılı basının karalayıcı yayınlarıyla 
bölücülük ithamı altında ötekileştirilerek düşmanlaştırılmıştır. 
İyi niyetli pek çok insanda Kürtlere karşı düşmanca bir algı 
oluşmuştur. Çok da yaygındır. Bu algı kırılmadan sağlam bir 
demokrasi hareketi kurmak kolay olmayacak. Diğer toplum-
sal gruplara karşı da benzer nitelikte itici algılar söz konusu 
olabilir. Düşmanlaştırılan kesimlerde de kendilerine düşman 
gözüyle bakanlara karşı mukabil bir itici algı oluşmuş olabilir. 
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Ortak mücadele programında açık ve anlaşılır ifadelerle ön-
lem almak mümkündür. 

Türkiye’nin geleceğini demokrasiye gönül veren aydınla-
rımızın kararlı davranışı ve mücadele azimleri tayin edecek. 
Ya demokrasi, ya da kişisel ve otoriter yönetim, bir üçüncü 
tercih yok! 
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Kötü günlerden geçiyoruz, demokrasi dalgasının dünyada 
ve bizde geri çekilmesi içindeyiz, her yanda otoriter re-

jimler görüyoruz. En önemlisi bu rejimlere karşı etkili demok-
ratik muhalefetlerin olmayışı derin bir umutsuzluk yaratıyor. 
Demokrasi dalgasının geri çekilmesi dünyada ve bizde ilk kez 
olmuyor. İnsanlık çok daha kötülerini gördü, Hitler faşizmi-
nin kasıp kavurduğu zamanları mesela. Ama sonra demokrasi 
dalgasının yeni yükselişi geldi. Yine öyle olacak. Ancak bu 
yükseliş kendiliğinden olmuyor. Ufak direnişlerin birikiminin 
sonunda geliyor o yükseliş. O nedenle demokrasi ve özgür-
lükler için geçmiş mücadele deneyimlerini incelemek demok-
rasinin geri çekildiği konjonktürde geleceği aydınlatacak yolu 
bulabilmek için zorunludur. 

Üç kavram üzerinde duracağım: deneyim, müdahale ve 
vesayet. Deneyimle başlayacağım. 

nabİ yağcı

MUHALEFET  
SORUNUMUZ ÜSTÜNE
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Deneme ve Deneyimleme

Deneyim, bir mücadele pratiğinin zihinde yeniden kurularak 
yani deneyimlenerek varılan sonuçtur. Mücadelenin ortaya 
koyduğu bir problem vardır, çözemediğiniz bir problem. Geç-
miş pratiği bu problemin ışığında zihninizde yeniden kurarsı-
nız, probleme yanıt ararsınız; eğer o pratik içinde aradığınız 
probleme bir yanıt bulabilirseniz o zaman o pratiği deneyime 
dönüştürmüş olursunuz.

Benim için problem bizde etkili bir muhalefet geleneğinin 
oymayışıydı. Neden yoktu? Bu soruyu nereden çıkarmıştım? 
Biz ülkeye dönüş kararı verdiğimizde Türkiye’de etkili bir de-
mokratik muhalefet yoktu, böyle bir muhalefete güvenerek 
dönmemiştik. Fakat 2,5 yıl ve hatta daha kısa bir süre içinde 
radikal demokratik bir muhalefet doğmuştu. Ne var ki 2000’li 
yılların ortalarında bu muhalefet söndü, adım adım bugünkü 
otoriter rejim içine girildi. Muhalefet sorununu kendime mese-
le yaptım, yıllarca araştırdım, ta Osmanlı’ya giderek. İlkin biz 
böyle bir muhalefetin doğuşunu nasıl tetiklemiştik diye sor-
dum. Bir mücadele vermiş, kazanmıştık ama bu pratiği dene-
yimlememiştik, yani nasıl kazandık sorusuyla ilgilenmemiştik. 
Bunun üzerine kendi pratiğimizi deneyimleme üzerine yoğun-
laştım. Bu çalışmam uzun zamanımı aldı. Önce deneyimleme 
kavramının kendisini problematik hale getirdim, yani dene-
yimlemek ne demektir sorusunu sordum ve solun ve demok-
rasi mücadelelerimizin tarihine bu pencereden baktım. Gör-
düm ki deneyimleme diye bir siyasi veya sosyal geleneği sahip 
değiliz. Buradan bir hipotez çıkardım; “Sol ve demokrasi güç-
lerinin demokrasi mücadelelerinin deneyimi deneyimsizliktir.”

Oysa, o tarih itibariyle 70 yıldır yasaklı olan komünizm söz-
cüğünü özgürleştirmiş, 70 yıldır yasaklı olan komünist partisini 
yeryüzüne çıkarmış, düşünce inanç ve örgütlenme özgürlüğü 
önündeki yasal duvarı yani TCK 141, 142 ve 163. maddeleri 
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kaldırabilmiştik, dahası halkın içinde ancak küfretmede özgür 
olan bir sözcüğü küfür olmaktan çıkarmış, meşru hale getir-
miştik. Yıllar sonra bir akademisyen TBKP üzerine tez hazırlı-
yordu ve benimle söyleşi yapmıştı, şu ifadeyi kullanmıştı: “Siz 
yasallık mücadelenizle toplumda zihinsel bir devrim gerçek-
leştirdiniz.” Bugün komünizm sözcüğü serbesttir ve birden 
fazla komünist partisi vardır, ama kimse bu nasıl oldu, bunu 
kimler, nasıl gerçekleştirebildiler diye sormuyor, araştırma ko-
nusu yapmıyor. İlginçtir ki biz de yapmamıştık. Gençliğimde 
sosyalizm sözcüğü de yasaktı, toplumculuk derdik, Kürt, Er-
meni, Alevi sözcükleri de netameli sözcüklerdi, ağza alınamaz-
dı; onlar da bugün serbest ama kimse nasıl serbest oldu so-
rusunu sorup araştırmıyor. İşte bizde deneyim kültürü yoktur 
derken bu kadar somut bir gerçeğe işaret ediyorum.

Bu konu üzerinde derinleşince deneyimin teorik bir prob-
lemin parçası olduğunu gördüm. Deneyim pratikle teori ara-
sında ara halkadır. Pratikten çıkardığımız problemlerin çö-
zümü üzerine hipotezler kurmaktır deneyim, bu hipotezleri 
tekrar tarih içinde irdeleyerek vardığımız sonuçlar ise sosyal 
mücadelelerin teorisini ortaya çıkarır. Eğer deneyim yoksa bu 
ne demektir? Pratiğin teoriden, teorinin pratikten kopukluğu 
demektir. Ve buradan teorik bir teze varabiliriz: Bizim sol ha-
reketlerin pratiği teorisiz pratiktir. Yani solun mücadele 
pratiklerinin bir yol haritası yoktu. Teori adını verdiğimiz bir 
doktrin vardır yalnızca. 

Bugün etkili bir muhalefet olmayışından yakınanlar eğer 
dönüp 30 yıl önce komünistlerin verdiği mücadeleye bakmı-
yorlarsa elbette bir muhalefet geleneğimizden de söz edeme-
yiz. Eğer demokratik muhalefet sürekliliği yoksa orada de-
mokrasinin kurumlaşmasından da söz edemeyiz. 

Şimdi kendi pratiğimizle ilgili söylediklerimi kanıtlamak 
için somut olgulara başvuracağım. Yani zihinsel bir köklü dö-
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nüşümü gerçekten tetiklemiş miydik yoksa bu benim sübjek-
tif bir yorumum mudur?

Türkiye’ye dönüş tarihimiz olan 16 Kasım 1987 günün he-
men öncesi ve hemen sonrası bizi çevreleyen siyasi atmosfer 
ya da zihniyet dünyası nasıldı?

Devlet tehdit üstüne tehdit yağdırıyordu, gelmeyin diyor-
du. Cumhurbaşkanı, Başbakan bizi “terörist” ilan etmişti. Ter-
cüman gazetesi müthiş bir karalama kampanyası başlatmıştı. 
Mevcut yasalar, Anayasa bize karşıydı. Medya karşıydı, med-
yada demokrat sayılacak yazarlar bile bize “Devlete kafa tu-
tarak kazanamazsınız, halk devlete kafa tutanlara hoşgörüyle 
bakmaz, kazanamayacaksınız” diyordu. Başbakanlık savcıları 
harekete geçiren suç duyurusunda bulunmuştu. Polis Türki-
ye çapında alarma geçmişti, sanki sınıra dayanan bir haçlı 
ordusu vardı, halbuki gelen iki kişiydi. Hepsi bu da değil; 
bizim dışımızdaki solun tümü dönüşümüze karşıydı ve bize 
saldırıyorlardı. 

Biz ise “Biz yurttaşlık haklarımızı kullanıyoruz, kimseden 
dönüş için izin istemiyoruz, kimse bizim ülkemize dönme 
hakkımızı elimizden alamaz, yargıdan kaçmıyoruz, suçumuz 
var ise yargılanacağız, her yurttaşın ülkesinin geleceğinde söz 
sahibi olma hakkı vardır, biz Ülkemizin 12 Eylül rejiminden 
demokrasiye dönmesi için sözümüzü söylemek istiyoruz, bu 
da bizim yurttaşlık hakkımızdır” diyorduk. Bu sözler o büyük 
karşı kampanya içinde aslında naif sözlerdi fakat daha sonra 
kazanmamızda asıl bu naifliğin etkili olduğunu görecektik. 

Şimdi de verdiğimiz mücadeleleri atlayıp 2,5 yıl hatta ora-
ya bile kalmadan bir yıl sonraki bizi saran zihinsel atmosfere 
bakalım. Komünist partisinin yasal kuruluşuna, 141, 142 ve 
163’ün kaldırılmasına hükümet de içinde, karşı çıkan kimse 
kalmamıştı. En önemlisi halkın eğilimiydi, kamuoyu anketle-
ri yapılıyordu. Komünist partisi özgür olsun diyenlerin oranı 
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iki yıl içinde yüzde 15’ten yüzde 31,5’e yükselmişti. Güneş 
gazetesi bir kamuoyu şirketine, PİAR’a anket yaptırmış ve bu 
yükselişi somut göstermişti. Bu anket üstüne gazeteci Gün-
gör Mengi “Halk siyasetçilerden daha ileride” başlığı altında 
bir yazı yazmış, şöyle demişti. “Bize göre ‘evet’lerin yüzde 
31,5 düzeyinde bulunması bu yasaklardan kurtulmayı de-
mokrasinin gereği sayanlar adına umut verici bir başlangıçtır. 
Yıllardan beri insanların birbirlerine ‘gomünist’ diye hakaret 
ettikleri, beğenmedikleri tipleri cehennem yerine Moskova’ya 
göndermeyi yeğlediği bir ülkede yüzde 31 çok ileri bir aşa-
madır. PİAR’ın anketi halktaki demokrasi şuurunun pek çok 
politikacıdan daha fazla gelişmiş olduğunu kanıtladı. Az şey 
değil” diye yazmıştı. Tarih 30 Kasım 1988, yani ülkeye dö-
nüşümüzden bir yıl sonra. Bu oran 1989 Aralığında yüzde 
40,15’e yükselmişti. 

Davanın ilk günü müthişti. Müthiş bir izleyici kalabalığı 
vardı, salona sığmamıştı. Polis dağıtmak için zor kullanmış 
ama kalabalık dağılmamıştı. Hürriyet gazetesi “böyle duruş-
ma olmaz” dile manşet atmıştı. Avrupa’dan gelen gözlemciler, 
yerli yabancı çok sayıda basın mensubunu yanı sıra Yunanlı 
ünlü müzisyen ve yurtdışındayken yakından tanıdığı M. Theo-
dorakis, Yaşar Kemal, M. Ali Aybar, Zülfü Livaneli gibi isimler 
davamızı izlemeye, bize destek vermeye gelmişlerdi. Böylece 
davanın ilk günü yasallığımızı kazanmıştık aslında. Medyayı 
kazanmıştık, medya tarihinde ilk kez devletle karşı karşıya 
gelen bir davanın üstünü örtmeye, çarpıtmaya kalkmadı. Sa-
vunmalarımızı satır satır verdi. 

Böylece radikal demokratik bir kamuoyu yaratabil-
miştik. Radikaldi çünkü komünistlerle dayanışma gös-
teriyordu. Bu tarihimizde görülmüş bir olay değildi. Si-
yasete de müdahale etmiştik. Düşünce özgürlüğü meselesi 
hükümeti çatlatmıştı. 141, 142’yi kaldıralım ama düşünceye de 
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sınır koyalım diyenler, hapis cezası yerine para cezası koyalım 
diyenler vardı ve bu görüşler kamuoyunda tepki ile karşıla-
nıyor hatta bu görüşlerle dalga geçen karikatürler çıkıyordu. 
Muhalefet partilerine de müdahale edip onları da radikalleş-
tirmiştik. Hepsi de artık komünist partisi kurulsun ve madde-
ler toptan kaldırılsın deme noktasına gelmişlerdi. En önemlisi 
halkın eğilimiydi ki yukarıda işaret etmiştim. 

Bu tablo radikal bir zihniyet değişimini göstermiyor-
sa başka neyi gösterir?

Zihniyet ve zihniyet değişimi gibi bir kavram solun litera-
türünde pek yer tutan bir kavram değildir. İdeolojik mücadele 
denir, oysa bizim verdiğimiz mücadele ideolojik bir mücadele 
değildi yani biz komünizm ülkeye kurtaracak demiyorduk, 
komünizm de içinde, farklı görüşlerin ve inanışların özgürlü-
ğünü savunuyorduk, İslamcı görüşler de kendilerini özgürce 
ifade edebilmeli diyorduk örneğin. Bu fikir mücadelesiydi. 
Deneyimimizden çıkan bu bulguyla sol olarak mücadele ta-
rihimize baktım. Bizde fikir mücadelesi yoktur, burjuva ideo-
lojisine karşı işçi sınıfı ideolojisi söylemi vardır yalnızca. Oysa 
toplumda bir dizi farklı fikirler vardır, örneğin İslami düşünce 
içinde çok farklı görüşler vardır, tasavvufi akımlar vardır ama 
bunlar solun ilgi alanında değildi. Bu farklılıklar ütüleniyor, 
tek bir zarf içinde ya da torbada toplanıyor, dinsel ideolojiler 
deniyordu. Oysa bu farklı fikirler toplumun zihin haritasını 
verir. Buraya müdahale ederek, tartışarak, paylaşarak, eleşti-
rerek bu fikirleri radikal bir halk muhalefeti yönünde etkile-
mek gerekirdi. Bu kez tarihe dönüp bizde fikir mücadeleleri 
tarihi var mı diye baktım, maalesef yoktu. İdeolojik mücade-
lelerin, ideolojik cereyanların tarihi üstüne yapılmış pek çok 
çalışma vardı ama bunlar düşünce tarihi demek değildi. Oysa 
batıda tarih bilimi içinde düşünce tarihi ayrı bir tarih kolu ola-
rak vardı. Bizde ise tek ve iyi bir örnek olarak yalnızca Prof. 
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Hilmi Ziya Ülken’in çalışmaları vardı. Türk Tefekkür Tarihi 
adı altında. Oysa tefekkür tarihini bilmek yani halkın zihinsel 
topoğrafyasını bilmek sosyal mücadele için, değişimin dina-
miklerini ortaya çıkarabilmek için hayati derecede önemliydi. 

Modern kapitalist toplumlarda toplumsal yaşam yalnızca 
ekonomiye, yalnızca siyasete indirgenemez. Toplumun de-
ğişim dinamikleri çok daha karmaşık ilişkiler içinde kendini 
ortaya koyar. 

Şimdi deneyim kavramından sonra ikinci kavram üstünde 
durmaya geldi sıra.

Müdahale

Ülkeye dönmezden önce TKP olarak dogmatik düşünceleri-
mizi, bu düşüncelerin ürünü olan dar, sekter politikalarımızı 
eleştirme süreci içine girmiş, ciddi bir özeleştiri döneminden 
geçmiştik. Çünkü 12 Eylül darbesi bize çok ağır kayıplar ver-
dirmişti. Bu kayıplarda kendi sorumluluklarımız, ciddi hatala-
rımız da vardı. Dogmatik, sekter politikalarımızı terk ederek 
önümüze demokrasiyi merkeze alan yeni bir politik perspek-
tif koyabilmiştik. Bunun adına reel politika demiştik. Reel 
politika perspektifi bizi “süreçlere aktif müdahale” dediği-
miz bir açılıma getirmişti. Böyle bir müdahale partimizi ülke-
ye taşımakla mümkün olabilirdi ancak. TİP ile TKP birliği de 
gerçekleşmişti, şimdi önümüzde yasallık hedefi vardı. 

Dönüşümüzden önce 12 Eylül’den nasıl çıkılacağı sol için-
de çok yoğun tartışma konusu olmuştu. Üç tez vardı: Birincisi 
ancak bir devrimle çıkılabilir tezi. Bize göre bu beklemeci bir 
tezdi. İkinci tez mevcut yasal koşullar içinde bir mücadeleyi 
kabul etmekti. Bu yasal koşulları değiştirmek bu tezin sahiple-
rine göre uzun süre mümkün olmayacaktı. O nedenle, komü-
nist partisini yasallaştırmak ve 141, 142, 163’ü kaldıracağız he-
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defiyle ortaya çıkmak yanlıştı. Bir de TKP olarak bizim tezimiz 
vardı. Türkiye’de düşünce özgürlüğü sağlanmadan etkili bir 
demokratik muhalefet yaratılamazdı. 12 Eylül dikta rejimin-
den demokrasiye olağan politikalarla dönülemezdi. Komünist 
partisinin özgürlüğü hedefi bu yasak duvarının yıkılması için 
radikal bir müdahale demekti ve biz bunu yapacaktık. Parti-
mizi dönüşe, yasala çıkmaya hem siyaseten hem psikolojik 
olarak hazırlamaya girişmiştik. Ben 1987 dönüşünden bir yıl 
önce Türkiye’ye gizlice girmiş ve bir konferans toplayarak 
dönmüştüm. Amacım dönüşü parti üyelerimizin önüne somut 
olarak koymaktı. 

Sonuç olarak değişim süreçlerine aktif müdahale politika-
mızı eski deyimle kuvveden fiil çıkarmak üzere dönmüştük. 
Özetle “müdahale” kavramı yasallık mücadelemizin merke-
zinde duran kilit bir kavram, stratejik bir kavramdır. 

Müdahale de etki etmektir ama bu iki kavram benzer olsa 
da aynı değildir. Müdahale içeriden etki anlamı taşır, müdaha-
le Arapça kökenli bir sözcüktür, dehalet etme, karışma, duhul 
anlamına gelir. 

Örneğin 12 Eylülcü generallerin, Kenan Evren’in yargılan-
masına dışarıdan 12 Eylül’ü eleştirerek etki edenler vardı, bir 
de 12 Eylül’den doğrudan zarar görmüş olanlar, işkence gör-
müş, sakatlanmış olanlar müdahil olarak davaya katılmışlardı 
yani yargılamanın parçası oldular, yargılayan oldular. Müda-
hale etmek böyle bir anlam yüklüdür. 

Müdahil olmak aynı zamanda hak sahibi olmak hakkını 
kullanmak demektir. 

DGM’de davamız görülmeye başladığında Sargın da ben 
de “Bu davanın açılmasını biz tahrik ettik, gerçekte davayı 
biz açtık, eğer dönmüş olmasaydık böyle bir dava açamazdı-
nız, biz bu dava ile düşüncenin suçlandığını halkımıza gös-
tereceğiz” demiştik. Öyle de olmuştu ve yargılama boyunca 
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inisiyatif hep bizde oldu. İddianame ortaya çıkana dek neyle 
suçlandığımıza dair net bir kanaat yoktu çevrede. Tercüman 
gazetesi biz poliste sorgulanırken yalan haberlere dayalı kam-
panya başlatmıştı. Bizi silah külah işlerine karışmış gösteriyor-
du. Başbakan terörist demiş hatta silah sevkıyatı yaptığımızı 
söylemişti. Ama iddianame yayınlanınca herkes gördü ki suç 
olarak gösterilen tek bir eylemimiz bile yoktu orada. İddia-
name çok açık biçimde düşüncelerimizi suçluyordu. Böylece 
dava başlamadan biz davayı kazanmıştık. 

Sivil İtaatsizlik Hakkının Kullanımı ve Vicdani Ret

Bizim yasallık mücadelemiz akademik literatüre ilk sivil ita-
atsizlik eylemi olarak geçti. Ama onun kamuoyu önündeki 
isim babası aramızda: Sevgili Ergin Cinmen. Dönüşümüzün 
20. yılı nedeniyle yaptığımız toplantıda yine moderatördü ve 
o zaman bu nitelemeyi yapmıştı.

Bize dönemezsiniz dedi devlet ama döndük, komünizm 
sözcüğü yasaktır, söyleyemezsiniz dedi ama söyledik; sivil ita-
atsizlikti bu. Davamızda TBKP programı dava dosyasına ko-
nulmuşken dışarıda yoldaşlarımız bu programı kitap olarak 
yasal olarak basıp dağıtmışlardı, sivil itaatsizlikti bu. Biz yargı-
lanırken yurtdışından parti üyelerimiz, Merkez Komite üyeleri 
de döndüler. “Biz de komünistiz” diyerek, yurt içinde parti 
örgütlerimiz ortaya çıkarak kendilerini ihbar eylemi yaptılar, 
sivil itaatsizlikti bu. Ülke içindeki illegal TBKP yönetimi ken-
dini bir basın toplantısında açığa çıkardı, isim isim açıkladı, 
sivil itaatsizlikti bu. Polis yine saldırdı, hepsini gözaltına aldı 
ama ardından aydınlar ve kamuoyundan büyük tepki geldi, 
dayanışma eylemleri yükseldi, polis gözaltına aldıklarını ser-
best bırakmak zorunda kaldı; bu çıkışlar da sivil itaatsizlik 
eylemiydi. Toplumsal meşruiyet kazandığımız halde, artık le-
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himize bir kamuoyu oluştuğu halde, hâlâ tutuklu yargılan-
mamızı protesto için Sargın ve ben ölüm orucuna başladık, 
bu eylem ise vicdani ret eylemiydi ve bu eylemin sonucunda 
yükselen dayanışma sayesinde tahliye olduk. Tahliye edilir 
edilmez gerekli formaliteleri tamamlayıp yargılanmakta olan 
TBKP programını hiç değiştirmeden dosyamıza koyarak İçiş-
leri Bakanlığı’na TBKP için yasal kuruluş dilekçesini verdik, 
sivil itaatsizlikti bu. Bize açık ve üstü örtük olarak yargılan-
mamız sürecinde programımızdan Kürt sorununu çıkarma-
mız tavsiyeleri yapılıyordu. Ben savunmamda bunlara “Biz 
demokrasinin süs çiçeği olmak için dönmedik, Kürt sorunu 
çözülmeden bu ülkeye demokrasi gelmez, doğuda savaş var-
ken batıda demokrasi olamaz, ama batıda demokrasi süreci 
gelişemezse doğuda da savaş sona ermez” diye yanıt vermiş-
tim. Kuruluş için başvurumuzda yargılanmakta olan bu prog-
ramı aynen başvuru dosyamıza koymuştuk. Ardından yasal 
engeller sürdüğü halde Ankara’nın göbeğinde TBKP yasal 
büyük kongresini yaparak, 70 yıldır yasak altına alınan komü-
nist partisini yeryüzüne çıkararak özgürlüğünü kazandırdık. 
Karadeniz’de boğdurulan Mustafa Suphi ve 14 yoldaşımızın 
davasını başarıyla sonlandırmış olduk. 

Sivil itaatsizlik sözündeki “itaatsizlik” kavramını doğru an-
lamak gerekir. Kafa tutmak olarak anlaşılmamalı. Kafa tutma-
ya ihtiyacımız yoktu çünkü doğal haklarımızı kullanıyorduk. 
Sivil itaatsizlik sivil hukuk yaratmak demektir, biz kendi hu-
kukumuzu kendimiz yaratmıştık. Kanunlarla hukuk çatışır 
hale gelmişti. O kadar ki henüz 141, 142 kalkmamış olduğu 
için TBKP hakkında Anayasa Mahkemesinde kapatma davası 
açıldı ve bu maddelere dayanılarak TBKP kapatıldı. Ama artık 
yasal komünist partisi kapatılmıştı. O tarihte Anayasa mahke-
mesi başkanı Yekta Güngör Özden basına bir açıklama yap-
mış “Bu anayasa hukuka aykırıdır” demişti. Aslında bu zavallı 
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bir açıklamaydı, madem uyguladığın anayasa hukuka aykırı, 
bir hukukçu olarak orada ne işin var, istifa et. Böylece sen de 
demokrasiye dönüşe müdahil ol. 

Süreçlere müdahale politikasının pratiğini deneyimledi-
ğimde buradan yeni politika tanımına vardım.

Muhataplık Politikası

Süreçlere müdahale kavramından kendi pratiğimizi deneyim-
leyerek yeni bir politik mücadele biçimini çıkardım. Adına 
muhataplık politikası diyorum. Bir sürece, bir davaya müdahil 
olmak o davanın veya sürecin içinde muhatap olarak alın-
manız demektir. Size karşı çıkılmış olsa bile bu karşı çıkış 
muhatap olarak alınmanıza mani değildir. Yargılanma süre-
cimiz boyunca yoldaşlarımız iktidar partisi dahil MHP hariç 
bütün partilerin kapısını çalıp görüşme talep ettiler. Önce ya-
nıt alamadılar ama ısrar ettiler. İktidar partisiyle dahi sonuçta 
randevu alıp görüşmeyi başardılar. Yani siz başkalarını mu-
hatap olarak almazsanız sizi de kimse muhatap olarak almaz. 
Yargılanan bir partinin üyelerinin iktidar partisiyle görüşmesi 
medyada yerini aldığında kamuoyu oluşmasında, meşruiyet 
kazanmamızda son derece önemli oldu. Dün terörist bunlar 
dedikleri insanların görüşme talebini sonunda kabul ettiler ve 
görüştüler. Kim kazandı?

Şimdi muhataplık politikasının son derece ilginç bir sonu-
cunu anlatacağım. Solun tarihinde bu örnek ilk ve son örnektir. 

Ankara’da topladığımız TBKP kongresine Avrupa’daki 
komünist partilerini konuk olarak davet ettiğimiz gibi ülke 
içinde MHP hariç, iktidar partisi ANAP dahil bütün partileri 
davet ettik. Geldiler de. ANAP adına Genel Başkan Yardım-
cısı ve Bakan olan Metin Gürdere geldi, Refah Partisinden 
Şener Battal geldi ve kürsümüzden konuştular. Şimdi düşü-
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nün komünist partilerin olduğu bir platformda bu partiler de 
gelmiş ve onlara kürsümüzü açmışız. Bu kürsü hangi partinin 
kürsüsüydü? Komünist partinin. Yani 70 yıl yasak altında tu-
tulan bir partinin, komünist partinin kürsüsünde konuştular. 
Komünizmi iğrenç şapka hikâyeleriyle halkın gözünde kara-
layanların geleneği içinden gelenlerdi onlar. Ama artık öyle 
düşünmüyorlardı, değişmişlerdi. Ve onların kürsümüzden ko-
nuşmasıyla komünistler yasallık bir yana tarih önünde, tarihin 
vicdanında aklanmışlardı. Bunu hissetmek ancak tarih hissine 
sahip olmakla mümkündür. Bütün bunlar 2,5-3 yıl içinde ger-
çekleşmişti. 

Vesayet İdeolojisi

Sanayi devrimini yaşamamış ya da onun çeperinde kalmış, o 
nedenle de sınıf billurlaşmasının zayıf olduğu ülkelerde sos-
yal ve siyasal değişimlerde ekonomik etkilerden daha fazla 
olarak yaşam tarzını belirleyen bir dizi başka etkiler rol oy-
nuyor. Örneğin devlet kültü bizde batıyla kıyaslanamaz ölçü-
de hegemondur, devleti merkeze almadan hiçbir sorunumuz 
doğru anlaşılamaz. Bizde demokrasinin önündeki en önemli 
engel devlet vesayeti veya vesayetçi devlettir. Çünkü vesa-
yet ideolojisi gücünü zordan değil rızadan alır. Başka deyiş-
le halkın zihnini fethetmesinden alır. Bu vesayet doğu top-
lumlarının devletinin tipik karakteridir. Bunun nasıl oluştuğu 
uzun hikâyedir, ona girmeyeceğim. Ama bu duvar yıkılmadan 
halkın demokrasi mücadelesinde bir aktör, bir özne olarak 
ortaya çıkması mümkün olamaz. Tarihimizin büyük para-
doksudur bu, bizde asıl çelişki devlet-halk çelişkisidir, içinde 
emek sermaye çelişkisini de kuşkusuz barındırır ama baskın 
çelişki bu değildir, baskın çelişki devlet-halk çelişkisidir. Böy-
le olduğu halde vesayet ideolojisi nedeniyle halk değişimin 
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aktörü olarak ortaya çıkamaz. O halde müdahale bu ideolo-
jiye karşı olmak zorundadır ki bu toplumun fikirsel ve kültü-
rel olarak zihinsel değişimi için mücadele demektir. Vesayet 
ideolojisini üreten aydınlardır. Yukarıda bir örnek vermiştim, 
döndüğümüz günlerde kimi köşe yazarları “devlete kafa tu-
tarak dönmek yanlıştır, halk bu tavrı hoş görmez” demişlerdi. 
İşte bu zihniyet tipik vesayet ideolojisi üretme zihniyetidir. 
Oysa bizim mücadelemizin sonuçları hiç de öyle olmadığını 
gösteriyor. Daha doğrusu halktaki bu önyargının kırılmasının 
imkânsız olmadığını çok açık göstermiştir.

Şöyle bir soru akla gelmeli. Sosyalist sistem çöküyorken, 
duvarlar yıkılıyorken biz hâlâ tutuklu yargılanıyorduk. Peki 
acaba rejim komünizmden hâlâ neden korkuyordu? 

Hayır aslında korkmuyordu, rejimin korkusu komünizm-
den değildi, anti-komünist ideolojinin yıkılmasındandı. Çün-
kü o tarihlerde anti-komünizm vesayet ideolojisinin koruyucu 
kalkanıydı, zırhıydı. Halk bu efsaneyle yıllardır korkutuldu. 
Halk komünistleri görmüyordu, kişi olarak görünür değildik. 
Çünkü ben komünistim demek suçtu. İlk kez iki kişi çıkmış 
ortaya, biz komünistiz diyordu. Herkes bize bakıyordu. Ceza-
evine geldiğimizde ilk günlerde sanki uzaydan gelmiş yara-
tıklar olarak bakıyorlardı bize. Ama gördüler ki biz de onlar 
gibiyiz, kuyruğu, boynuzları olan bir şeytan değiliz, onlar gibi 
insanız. Çok kısa sürede bu hava dağıldı. Cezaevindeki siya-
si olmayan tutuklular bizim iki kişilik koğuşumuza “düşünce 
suçluları koğuşu” adını verdiler ve hep öyle kaldı. Giderek 
sempatilerini de kazanmıştık. Kısacası komünistlerin ortaya 
çıkmasıyla anti-komünist ideoloji tuzla buz olmuştu. 

Bu zırh delinince arkası geldi; ilkin resmi tarih masaya ya-
tırıldı, didiklenmeye başlandı, paralel olarak resmi ideolojinin 
eleştirisi geldi, Ermeni sorunu gündeme girdi, tehcir, soykırım 
dillendirilir oldu. Kürt sorunu gündemin ön sırasına çıktı, Şeyh 
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Sait olayı, Dersim tartışılır oldu. Dün Kürt halkı üzerindeki 
baskıları dile getiremeyen medya bunları yazmaya başladı. 
Mehmet Ali Birand bir gün Kandil’e giderek Abdullah Öcalan 
ile röportaj yaptı ve Milliyet bunu yayınlamayla başladı. Bizim 
göz ağrımız DGM Başsavcısı Nusret Demiral derhal harekete 
geçti 142/3’ten Milliyet gazetesine bölücülük suçundan dava 
açtığı gibi polise direktif vererek gazeteyi matbaalardan top-
lattı. Bu durum gündeme bomba gibi düştü, şimdi 141, 142’ye 
bağlı olarak basın özgürlüğü tartışmanın konusu oldu, hükü-
meti de zora soktu. İşte o zaman 141, 142’nin devlet ideolo-
jisini koruyan ve demokrasinin önündeki en ciddi engel ol-
duğu daha iyi görülür oldu. Herkes sormaya başladı, kim bu 
Nusret Demiral? Herkes Kutlu ve Sargın’ın tahliyesini isterken 
neden hâlâ direniyor? Avrupa Parlamentosundan yargıçlar bi-
zim işkence görmemiz üzerine onu araştırmak için Türkiye’ye 
gelmişlerdi. Hükümet görüşme izni vermiş, Demiral’a da ta-
limat göndermişti, görüş diye Demiral bu talimatı dinlemedi 
ve görüşmedi. Yavaş yavaş sisler arasından devlet denilen he-
yula görülür olmaya başlamıştı. Demiral için MİT’in hukukçu-
su dendi. Devamı da geldi, devletin derinine doğru uzandı, 
Gladyo, Özel Harp Dairesi gündeme düştü. Onunla da bitme-
di. Bir süre sonra bir gün Susurluk’ta lüks bir Mercedes’e bir 
kamyon çarptı, bu çarpışmanın şiddeti bütün Türkiye’yi ayağa 
kaldırdı. Çünkü bu Mercedes’ten devletle bağlı bir çete ortaya 
çıkmıştı. Buna Susurluk Çetesi adı verildi. Toplum nihayet faili 
meçhul cinayetlerin arkasındaki derin kirliliği fark etti. Müt-
hiş bir sivil tepki doğdu. “Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika 
Karanlık” eylemi patladı. Bu eylemin mimarlarından biri de 
aramızda. Bakın bu eylem bile unutulup gitti. Bir deneyim 
konusu olmadı. 

1990’lı yılları ben Cumhuriyet tarihimiz içindeki yarım kal-
mış aydınlanma olarak tanımlıyorum. Bir tek II. Meşrutiyetteki 
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fikirsel uyanışla karşılaştırabiliyorum. Fakat sonra bu yükseliş 
dalgasını yitirdik ve ben de bunun nedenlerini size anlatmaya 
çalışıyorum. 

Vesayet ideolojisinin sola da sızdığını söylemek zorunda-
yım. Her şeyden önce “kurtarıcılık” misyonu bu demek-
tir. Paternalist devlet kültü de devletin halkın kurtarıcısı, kol-
layıcısı olması demekti. Oysa biz de geçmişte “kurtarıcılık” 
misyonuyla ortaya çıkıyorduk ve farkına varmadan vesayetçi 
devletin ideolojisini güçlendirmiş oluyorduk. 

Cephe Savaşımı ve Mevzi Savaşımı

Sol ve daha geniş demokrasi güçleri olarak radikal demok-
ratik bir muhalefet geleneği oluşturamadığımızı söylemiştim. 
Burada özellikle sosyalistleri, komünistleri ilgilendiren temel 
bir yanılgı var, teorik bir yanılgı bu. Geçmişe baktığım zaman 
hep cephe savaşımı verdiğimizi görüyorum. Ne demek bu? 
Karşı karşıya gelmiş iki ordunun savaşı demek. Bu strateji 
sanayi devrimi toplumunun koşullarından çıkan Marksist te-
orinin dayandığı stratejiydi. Henüz orta sınıfların gelişmemiş 
olduğu dönemin stratejisi. Oysa hem sanayi sonrası toplum-
larında hem sanayi devrimini yaşamamış bizim gibi toplum-
larda cephe savaşımı stratejisi geçerli değildir. Tarih boyu sol 
hiçbir zaman cephe savaşımını kazanabilecek fiili güce sahip 
olamamış ve o yüzden hep yenilmiştir. Bunu ilk fark eden 
Marksist teorisyen Gramsci idi. 

Sol olarak demokratik kazanımlar elde edebiliyorduk, bu 
kazanımlar hiçbir zaman devletin ihsanı değildi. Örneğin grev 
hakkı, sendikal haklar gibi. Ne var ki her seferinde kazandı-
ğımız bu mevziler elimizden alınıyordu. Çünkü mevzi savaş 
konseptine sahip değildik. Yani adım adım mevzi kazanmak 
ama kazandığımız mevzileri de korumak. Koruyabilmek için 
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öncelikle kazandığımızın farkında olmak gerekir. O nedenle 
bizim problemimiz demokrasiyi kazanmak değil korumaktır. 
Kazanıyoruz ama koruyamıyoruz, çünkü böyle bir manta-
liteye sahip değiliz. Topyekûn bir savaşımla kurulu düzeni 
değiştirme peşinde olduk hep. 1965 seçimlerinde TİP parla-
mentoya 15 milletvekiliyle girmişti. Sosyalizm ilk kez parla-
mento mevziini kazanmıştı. Fakat o tarihte bizim dışımızdaki 
sol, parlamenter mücadeleyi oportünizm olarak ilân etti, çün-
kü parlamenter mücadele devrimi engellemek demekti on-
lar için. TİP olarak iki cephede savaşmak zorunda kalmıştık; 
hem egemen güçlere karşı hem de TİP dışındaki sola karşı. 
Oysa TİP 15 milletvekiliyle bir yandan sosyalizmi parlamento-
da dile getirirken öte yandan çok başarılı bir siyasi mücadele 
vermişti. O denli başarılıydı ki bu mücadele bir gece yarısı 
parlamento çalışmaları sırasında sağcı milletvekilleri 15 TİP’li 
milletvekilini öldüresiye dövmüşlerdi, Çetin Altan ölümden 
dönmüştü. Şimdi bizim elimizde solun parlamento deneyi-
mi diye bir deneyim yoktur. Nitekim HDP meclise girdiğinde 
yine buna benzer bir tartışma yaşanmıştı. 

Mevzi savaşımı konseptine sahip olmadan demokra-
siyi kurumlaştırmak gibi bir meselemiz de olamazdı ve 
olamadı. 

Bunu bir kez de milletvekili dokunulmazlığının kaldırılma-
sı sırasında yaşadık. Bu mevzi ne yapıp edip korunmalıydı. 
Demokrasi güçleri bu mevziin yitirilmesine izin vermemeliy-
di. Oysa hafife alındı, eleştirmekle yetinildi. Sonra devamı gel-
di, HDP milletvekilleri tek tek tutuklandı. Bununla da bitmedi 
devamı geldi, Anayasa değişikliği referandumuyla. OHAL ko-
şullarında böyle bir referandum kabul edilemezdi, Anayasaya 
da aykırıydı ama kabul edildi. Böylece tek adam rejimi re-
ferandumdan çıkmış, kendisine tartışmalı da olsa meşruiyet 
sağlamıştı ve parlamento mevzii tümden kaybedildi. Bitme-
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di. Güneydoğu da Kürt halkı üzerinde vahşice bir saldırı ol-
muştu. Binalar içine sıkışan insanların feryatları yükseliyordu, 
ambulans istiyorlar ama gönderilmiyordu. Buna Barış Aka-
demisyenleri tepki vermişler ve bildiri çıkarmışlardı. Kıyamet 
koptu. Bildirinin orasına burasına takılanlar oldu, oysa aka-
demik özgürlüklere saldırı vardı, ikircimsiz barış akademis-
yenlerine sahip çıkmak gerekliydi. Çıkılmadı değil ama zayıf 
kaldı. Özellikle Ege’nin akademik çevreleri suskun kaldılar, 
çünkü bu bildiride PKK adı geçiyordu. Fakat sonra ne oldu, 
akademik özgürlüklere dokunulmasına tepkisiz kalan akade-
misyenlere de dokunuldu. 

Konjonktürel Muhalefet ve Tarihsel Muhalefet

Konjonktürel muhalefet derken var olan siyasi iktidara karşı 
muhalefeti kastediyorum. Keskin devrimci söylemlerle örne-
ğin anti-kapitalizm söylemleriyle süslenmiş olsa da sonuçta 
mevcut siyasi iktidara karşı mücadeleyle sınırlı bir muhalefet 
yapılmıştır hep. 

Oysa tarihsel muhalefet derken tarih boyu çözülemeden 
gelmiş sorunların etrafında örülen bileşik muhalefetten söz 
ediyorum. Din sorunu, laiklik, etnik sorunlar ve modernizmin 
doğurduğu sorunlar Cumhuriyetin kuruluş sürecinde olan so-
runlardı ve bugün de aynı sorunlar karşımızda. Tarihsel mu-
halefet bu sorunları mesele eden muhalefettir. 

Böyle bir muhalefet deneyimi tarihimizde var mı? TKP’nin 
üç müdahale deneyimi vardır: 

1. Müdahale deneyimi: Mustafa Suphi’lerin dönüşü
1921’de Mustafa Suphi yönetimindeki TKP’nin Milli Kurtu-

luş Mücadelesinden sonra yeni devletin kuruluşuna müdaha-
le deneyimidir. Bu deneyim son derece önemlidir. Ne var ki 
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Mustafa Suphi üzerine ya ağıt yakılmış ya da güzelleme yapıl-
mıştır hep ama onun fikirleri ve yapmak istediği üstüne ince-
lemeler pek azdır ve yeni yeni ortaya çıkıyor. Polisiye merak 
yani Mustafa Suphilerin katledilmesinin emrinin kimden gel-
diği sorusu Mustafa Suphi hareketinin derinine inerek ince-
lenmesinin üstünü örtmüştür. Bugün ortaya çıkan yeni belge-
lerle bu konu kanımca yeterince aydınlıktır artık. Ölüm emrini 
kimin verdiği önemini yitirmiştir zira öldürülmesi koşullarının 
hazırlanışının adım adım Ankara’nın bilgisi dahilinde oldu-
ğu artık kesinlik kazanmıştır. Hepsi bu değil; Bolşeviklerin, 
Komintern’in bu cinayet karşısında suskunluğunun nedenleri 
de benim inceleyip gördüğüm kadarıyla bugün nettir. Maale-
sef Moskova ve Ankara arasındaki bölgede bir statüko oluş-
turma politikaları komünistler için olduğu kadar bölge halkla-
rı için de olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Konunun derinine 
inmeyeceğim, konumuz bu değil çünkü… Ama konumuzu 
ilgilendiren yanlar var ki onlara kısaca değineceğim. 

İlk söylenmesi gereken, bir ezberin yanlışlığıdır. Mustafa 
Suphi Milli Kurtuluş Savaşına katılmak için dönmüş değildir. 
Suphi daha Kurtuluş Savaşı başlamadan önce savaşın içinde-
dir, örgütlenmiştir. 

Mustafa Suphi, Doğudaki Müslüman uyanışının dinamiği-
ni Ekim devriminin yarattığı sosyalist düşüncelerle halhamur 
ederek, son derece önemli özgün düşünceler geliştirmiş do-
nanımlı bir liderdi. Doğuda o tarihlerde ortaya çıkan yeni-
lenme, Cedid akımları, İslam Sosyalizmi gibi adı da bu olan 
ciddi fikir akımlar vardı. Suphi Türkler, Kürtler, Ermeniler ve 
diğer halklarla demokratik bir federasyon tezine sahipti. Eğer 
öldürülmemiş olsaydı ve TKP Türkiye’ye dönebilmiş olsaydı 
Cumhuriyetin bambaşka bir perspektife yöneleceğine kesine 
yakın derecede inanıyorum. En azından demokratik bir halk 
muhalefeti doğacaktı. Onların öldürülmesi Cumhuriyet tari-



Muhalefet SorunuMuz ÜStÜne

85

hinde derin bir kırılmaya yol açmıştır. O kırılmadır ki kurul-
makta olan yeni devletin bir halk devleti olma şansını ortadan 
kaldırmış ve asker-sivil oligarşinin egemenliğini getirmiştir. 
Böylece ortaya vesayet devleti ve devletin vesayetçi ideolojisi 
çıkmıştır. Ve bugün o gün hangi sorunlar varsa onlarla yine 
karşı karşıyayız. İslam, Kürt, laiklik, Alevi sorunu gibi. Mustafa 
Suphi’nin yanlışı dönüşte geç kalmış olmasıdır. Yukarıda söy-
lediğim halk demokrasisi koşulları Doğu toplumları için Ekim 
Devrimi’nin ilk yıllarında vardı. Fakat bu trend 1920’lerde ar-
tık yoktu. Bolşevikler devlet olmuşlardı ve onu korumayı esas 
alıyor, devlet politikaları uyguluyorlardı. Ankara da aynı şeyi 
yapıyordu. Mustafa Suphi belki de bu geriye gidişin farkın-
daydı ve geç de olsa onu engelleyebilmek için gelmek istedi. 
Ayrıca daha önce gelmek istediğini de biliyoruz. 

2. Müdahale: Görüşler dergisinin çıkışı
TKP’nin değişim sürecine ikinci müdahalesi 1945’te olmuş-

tur. Yine dünyada bir değişim dalgası vardır. Savaştan çıkılmış-
tır, faşizm özellikle Sovyetler Birliği’nin direnişi ile yenilmiştir, 
yeni bir dünya düzenine doğru gidilmektedir. Türkiye’de ise 
Hitler faşizminin etkileri altında faşist ve ırkçı eğilimler ege-
mendi. Bunlara karşı TKP bir avuç güçle anti-faşist, barışçı ve 
demokratik bir Türkiye için mücadele veriyordu. Tek partiden 
çok partiye geçiş artık demokrasi güçlerinin öne çıkan tale-
biydi ve bir muhalefet doğmaktaydı. 

TKP “demokratik cephe” teziyle bu sürece müdahale etti, 
bu fikir diğer muhalif güçlerce benimsendi. Sonuçta Sertelle-
rin çıkardığı, ki Sabiha Sertel TKP’li idi, Görüşler dergisi etra-
fında İslamcı, liberal, sol ve daha geniş demokrat güçlerin bir 
ittifakı, tarihsel ittifak gerçekleşiyordu. Görüşler dergisi büyük 
bir ilgi gördü ve ilk sayısı elde kalmadı. Ne var ki bu tehlike-
yi gören CHP iktidarının hazırladığı bir provokasyon ile Tan 
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matbaası yakıldı, Görüşler dergisi kapatıldı, saldırganlar değil 
Serteller tutuklandı, ardından yeni bir komünist avı başladı. 
Bu da Cumhuriyet tarihimizde radikal demokratik halk muha-
lefetinin doğuşunu önleyen ikinci kırılmadır. 

Fakat buna rağmen bu muhalefet girişimi yine de etki-
li olmuştur, DP hileli bir seçime rağmen kazanmıştır. Fakat 
tam buraya dikkatinizi çekmek isterim. Tarihin düştüğü ufak 
bir dipnot vardır; Tan matbaası provokasyonundan sonra 
DP programını yayınlamadan önce Celal Bayar bu programı 
Cumhurbaşkanı tek şef İsmet İnönü’ye götürür, İnönü inceler 
ve onun icazetinden sonra bu programı DP kabul eder. Yani 
“Yeter söz milletindir” sloganıyla DP’nin devlete rağmen ikti-
dar olduğu, bunun devrim olduğu söylenirdi. Oysa bu dipno-
tu görünce bunun öyle devlete rağmen olmuş bir şey olma-
dığını görüyorum. Kuşkusuz tek parti rejiminden çok partili 
rejime geçiş önemliydi ama geçiş radikal demokratik bir halk 
muhalefeti sonucu olmamıştır. Vesayet ideolojisi sürmektedir. 
Nitekim bir süre sonra tıpkı bugün AKP’de gördüğümüz gibi 
DP devlet partisi olup otoriterleşmiştir.

3. Müdahale: 16 Kasım 1987 ikinci dönüş ve değişim 
sürecine üçüncü müdahale. Bunu yukarıda anlatmış olu-
yorum artık. 

Tarihsel İttifak 

Değişimin dinamikleri demek, çözülememiş tarihsel sorunla-
rın varlığı demektir. Radikal demokratik muhalefet bu sorun-
ları temel alan bileşik bir muhalefet olmak zorundadır. Yani 
İslami muhalefet, Kürt halkının muhalefeti, Sol ve daha geniş 
demokrasi güçlerinin muhalefeti. Bu üç değişim dinamiği ta-
rihsel bir mutabakat sağlamak zorundadır. Ben kalemimi bu 
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üç tarihsel muhalefetin yakınlaşması için kullandım hep. Bu-
gün de aynı düşünüyorum. 

Sonuç olarak radikal demokratik bir halk muhalefeti gele-
neği yaratılamadığı durumda demokrasinin kurumlaşmasından 
da söz edilemez. Kurumlaşması gereken bu muhalefet hare-
ketidir. Zira demokrasi bir kurum sorunu olmaktan önce de-
ğişim sürecine müdahale etme özgürlüğünün varlığı demektir. 
Kurumlaşması gereken şey de bu müdahale imkânlarıdır ki 
demokrasi budur. Demokrasi bu imkân oranında var olacaktır.

O nedenle bir teorik tezimi dile getirerek bitireceğim. “Bir 
değişim sürecine müdahalenin kapasitesi, bu sürecin 
değişim kapasitesiyle doğru orantılıdır ve her iki kapa-
site de sürece müdahale etmeden anlaşılamaz.” 
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A vrupa Birliği (AB) ile bütünleşme Türkiye gibi değişim 
ve dönüşüm için gereken iç dinamiklerin yetersiz ol-

duğu ülkeler açısından çok önemli bir fırsat, olmazsa olmaz 
bir dış dinamiktir. Neden AB olmazsa olmaz bir dış dinamik, 
önce bu savı açalım. 

Cumhuriyeti hazırlayan dönemde ve 1923 sonrasında mo-
dernlik zemininde gelişen uluslaştırma ve toplumlaştırma 
süreçlerinde Türkiye’nin devleti, topluma gereken dönüşüm 
dinamiğini sağlamakta yetersiz kalmıştır. Her modern devle-
tin yaptığı gibi farklılıkları eşitleme işlevini yerine getirirken, 
tarihi gelenek ve birikimine sadık bir zihniyet doğrultusunda, 
ne sorumluluk duygusu ile donanmış bireyi ne de dayanış-
macı bir birlikteliğin ifadesi olan toplumu ortaya çıkarabilmiş-
tir. Daha doğrusu çıkarmamaya özellikle gayret göstermiştir. 
“Geri bıraktırılmışlık” olarak da ifade edilen bu olgu, ülkenin 
zaten zayıf olan iç dinamiklerinin tamamen yetersiz kalması 
sonucunu doğurmuş ve değişim için dış dinamiklerin ivmesi-
ne gerek duyulması gerçeğini dayatmıştır. 

Prof. Dr. cengİz aktar

DEMOKRATİK HAK 
VE ÖZGÜRLÜKLERİN 
ELDE EDİLMESİNDE AB 
SÜRECİNİN OYNADIğI ROL
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Coğrafyamızdaki ülkelerde iç dinamiklerin ve dolayısıyla 
değişimin önünü tıkayan yapı, zihniyet ve uygulamaları kö-
künden değiştirebilecek güçteki tek yapı AB’dir. İç dinamik-
lerin gelişmesini bu zamana kadar engellemiş olan yapı ve 
zihniyetlerden kalıcı olarak kurtulmanın yolu bunları ikame 
edebilecek bir dış ivmeden geçer ki bu da AB’nin ulusüstü 
ve ulusaltı yapılarıyla ulussonrası ve ulusötesi arayışlarında 
mevcuttur.

Değişimin kalıcı ve sürdürülebilir olması için gereken di-
namik ise AB’nin temel felsefesi, ilke, kıstas, standart ve uy-
gulamalarında yatar. İşte tüm bu nedenlerden AB, olmasa da 
olacak bir seçenek değildir. Bireyi kul, toplumu ahali olarak 
gören bir zihniyetin bu coğrafyada mevcut olan tek ikamesi-
dir. İlaveten, bağlantısız olarak yaşamanın toplumsal intihar 
anlamı taşıdığı küresel dünyada diğer alternatiflerle karşılaş-
tırıldığında, örneğin ABD’nin arka bahçesinde olmak yerine, 
bölgesel gruplaşmaların en makulü olan AB ile bütünleşiyor 
olmak yabana atılacak bir perspektif değildir. 

Türkiye toplumu 2000-2005 yılları arasında bu dinamiği ya-
şadı. 2002 sonunda koalisyon hükümetinden (57. Hükümet) 
bayrağı devralan AKP hükümetinin, son amacı ne olursa olsun, 
gerçekleştirdiği siyasi ve iktisadi reformlar toplumdaki dönü-
şüm arayışının önünü açtı ve devletle toplum arasında o güne 
kadar görülmemiş bir sinerji sayesinde Türkiye eşsiz bir ivme 
yakaladı. Bugün bu dinamik artık çoktan atalete uğramış olsa 
da ülke hâlâ, 2000-2005 döneminde devlet ve toplum zeminin-
de gerçekleştirilen dönüşümün meyvelerinden nemalanıyor. 
Bu da ister istemez bir sürdürülebilirlik hissi veriyor. Oysa mey-
velerin hızla tükenmekte ve kalanların da çürüyerek meyve ol-
maktan çıkmakta olduğunu görmek gerekiyor. Kaçırılan fırsatın 
nasıl devasa olduğunu, yapılan yanlışın nasıl tarihi olduğunu 
ve önümüzün nasıl karanlık olduğunu idrak etmek için…
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Değişim ve Dönüşüm Sürecinin Yasal 
Yansımaları

10-11 Aralık 1999’da Helsinki’de yapılan AB Devlet ve Hü-
kümet Başkanları Zirvesi’nde AB’ye tam üyelik adaylığının 
oybirliğiyle teyit edilmesiyle birlikte Türkiye katılım müzake-
relerine başlamak için önkoşul niteliğindeki Kopenhag Siya-
si Kriterleri’nin yerine getirilmesi yolunda yoğun bir reform 
sürecine girdi. Bu pek çok temel yasanın tümüyle değişmesi 
anlamını taşıyan ve katılım müzakereleri sırasında da devam 
edecek uzun bir yasama faaliyetiydi. Gerekli yasal düzenleme-
ler hızla ve “uyum yasa paketleri” marifetiyle gerçekleştirildi. 

Koalisyon hükümetinin 2001 yılı Ekim ayında gerçekleş-
tirdiği Anayasa değişiklikleri, Kopenhag Siyasi Kriterleri’ne 
uyum çalışmalarına esas teşkil etti. Bu değişikliklerle, kişi hak 
ve özgürlüklerine ilişkin güvenceler artırıldı, özellikle düşün-
ce ve ifade özgürlüğü alanı genişletildi. İşkence iddialarını 
önlemek için duruşma öncesi gözaltı süresi AB ölçütlerine 
uygun şekilde dört güne indirildi. Milli Güvenlik Kurulu’nun 
(MGK) danışma organı niteliği vurgulandı. Kadın-erkek eşitli-
ğini geliştiren düzenlemeler yapıldı.

Ocak 2002’de yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun’da ka-
dın-erkek eşitliği, çocukların ve zayıfların korunması ile der-
nek ve vakıflar alanlarında yapılan değişiklikler, AB’ye uyum 
yolunda bir dönüm noktası oldu. 6 Şubat 2002’de kabul edilen 
ilk uyum yasası paketiyle, Türk Ceza Kanunu (TCK), Terör-
le Mücadele Kanunu, DGM (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) 
Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) gibi 
yasal mevzuatta önemli değişiklikler yapıldı. 26 Mart 2002’de 
kabul edilen ikinci uyum yasası paketiyle, Siyasi Partiler, Ba-
sın, Dernekler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, DGM, Jandar-
ma ve İl İdaresi yasalarında Siyasi Kriterler’e uyum için verilen 
taahhütler doğrultusunda önemli değişiklikler gerçekleştirildi.
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Koalisyon hükümeti döneminde 3 Ağustos 2002’de kabul 
edilen üçüncü uyum yasası paketiyle ölüm cezası, savaş ve 
yakın savaş tehdidi halleri dışında Türk hukuk sisteminden 
çıkarıldı. Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel 
olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması ve 
bunların öğrenilmesi önündeki hukuki engeller kaldırıldı. Bazı 
basın suçlarına ilişkin hapis cezaları kaldırıldı. Gayrimüslim 
cemaat vakıflarına ilişkin taşınmaz mal rejimi daha liberal bir 
hale getirildi. İfade özgürlüğü kapsamındaki eleştiri hakkına 
açıklık kazandırıldı. Hukuk ve ceza davalarında Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ışığında yargılamanın ye-
nilenmesi imkânı getirilerek insan hakları ihlallerine ilişkin du-
yarlılık güçlendirildi. Göçmen kaçakçılığı suçu TCK kapsamına 
alındı. Dernek ve vakıfların faaliyetleri kolaylaştırıldı.

58. Hükümet döneminde ise, 2 Ocak 2003 tarihinde kabul 
edilen dördüncü uyum yasası paketiyle, işkenceyle mücadele, 
ifade, basın ve dernek özgürlüğü ile gözaltı koşullarına iliş-
kin çeşitli yasa maddeleri yeniden düzenlendi. Siyasi Partiler 
Kanunu, Anayasa değişikliğiyle uyumlu hale getirildi. Gayri-
müslim cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinmelerini daha da 
kolaylaştırmak amacıyla Vakıflar Kanunu’nda yeniden değişik-
lik yapıldı. 23 Ocak 2003 tarihinde kabul edilen beşinci uyum 
yasası paketiyle, daha önce mevzuata dahil edilmiş bulunan 
AİHM kararları ışığında yargılamanın yenilenmesine ilişkin 
düzenlemenin kapsamı genişletildi. Böylece, AİHM kararları 
bakımından yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi kolay-
laştırıldı, ayrıca bugüne kadar kesinleşmiş kararlar da yargı-
lamanın yenilenmesine ilişkin düzenleme kapsamına alındı. 
Dernekler Kanunu’nda yeniden iyileştirici değişiklikler yapıldı.

19 Temmuz 2003 tarihinde kabul edilen altıncı uyum ya-
sası paketiyle, düşünce ve ifade özgürlüğü genişletildi, tüm 
bireylerin ayrım yapılmaksızın temel hak ve özgürlüklerden 
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yararlandırılması konusunda düzenlemeler yapıldı, yaşam 
hakkının korunmasını güçlendiren adımlar atıldı, kişi güvenli-
ği ve AİHM kararları ışığında yargılamanın yenilenmesi konu-
larında düzenlemeler yapıldı.

30 Temmuz 2003 tarihinde kabul edilen yedinci uyum ya-
sası paketiyle, düşünce ve ifade özgürlüğü yine genişletildi, 
kişi hürriyeti ve güvenliği ile işkencenin önlenmesi konuların-
da düzenlemeler yapıldı, askeri mahkemelerin sivil şahıslara 
ilişkin yetki alanı daraltıldı, kamu harcamalarında şeffaflığın 
sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldı, 18 yaşını bitirme-
miş olan herkesin “çocuk” sayılması ve çocuk mahkemelerinin 
görev alanıyla ilgili istisnaların kaldırılması sağlandı, dernek 
kurma ve ilgili özgürlükler ile toplantı ve gösteri yürüyüşle-
rine ilişkin haklar genişletildi, vakıfların yurtdışı faaliyetlerine 
ilişkin prosedürler kolaylaştırıldı, kültürel hak ve özgürlükler 
ile yürütmenin işlevselliğine yönelik düzenlemeler yapıldı. 

14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen sekizinci uyum 
paketinde ise Yüksek Öğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu, Haberleşme Yüksek Kurulu’ndaki Genelkurmay 
üyeliğine son verildi. Aynı şekilde Küçükleri Muzır Neşriyat-
tan Koruma Kurulu’na bir üyenin MGK tarafından seçilmesi 
sona erdi. Ayrıca, bu pakette çeşitli kanunlarda yapılan deği-
şikliklerle, ölüm cezası kaldırıldı ve yerine ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezası getirildi.

Demokratik hak ve özgürlükler ile demokrasinin temel il-
keleri başlıkları altında bu sürecin ayrıntılarına girelim. 

Yaşam Hakkı 

• TCK’da öngörülen değişiklikle terör suçlarında ölüm 
cezası kaldırıldı ve bu ceza müebbet ağır hapis cezasına 
dönüştürüldü. Ancak savaş ve yakın savaş tehdidi halle-
rinde işlenmiş suçlara verilen ölüm cezaları korundu; 
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• Daha sonra kabul edilen uyum yasalarıyla “ölüm ceza-
sı” ibaresi Anayasa’nın ilgili maddelerinden tamamen 
çıkarıldı; 

• TCK’da “göçmen kaçakçılığı” suçu tanımlandı, bu suç-
lara karışanların cezalandırılmalarına ilişkin hükümler 
eklendi; 

• Yeni doğmuş çocuğun yaşam hakkının daha kuvvetli 
korunması ve cezalarda caydırıcılığın sağlanması ama-
cıyla “namus için çocuk öldürme” suçunun failine veri-
len cezalar ağırlaştırıldı; 

• “Töre cinayetleri” olarak da bilinen durumlarda cezai 
indirim yapılmasını içeren madde de yürürlükten kaldı-
rıldı;

• Uyum yasaları ile ayrıca ailenin korunması ve çocuk 
hakları ile ilgili düzenlemeler de yapıldı. Bunlara göre 
her çocuğun yeterli himaye ve bakımdan yararlanma 
hakkına sahip olduğu kabul edildi;

• Yeni düzenlemelerle devletin çocuk istismarı, cinsellik 
ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alacağı 
yasalaştı.

İşkence Yasağı

• Uyum yasalarıyla CMUK’a eklenen bir madde ile işken-
ce suçunun soruşturulması öncelikli işlerden sayıldı, 
buna göre işkence suçunu işleyenler hakkındaki soruş-
turmalar acele işlerden sayıldı;

• Bir diğer düzenlemeyle AİHM’in verdiği kararlar sonu-
cunda devletin ödediği tazminatların sorumlu yargı per-
soneline rücu edilebilmesinin önü açıldı.
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Özel Hayatın Korunması

• AİHM kararları Türkiye’deki adli sicil kayıtlarıyla ilişki-
lendirildi. Mahkemenin ihlal kararı verdiği durumlarda, 
ihlal kararına konu olan suçla ilgili bilgiler adli sicilden 
silinecek;

• 18 yaşından küçükler hakkında adli sicile geçirilen bil-
giler 10 yıl sonra silinebilecek. 10 yıl içinde de ancak 
soruşturma ve kovuşturma konusu olan işler sebebiyle 
verilebilecek. Bilgiler herhangi başka bir iş veya konu 
için kullanılamayacak; 

• Kişisel bilgilerin ancak kanunda öngörülen hallerde 
veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği yasalaştı; 

• Yine öğrencilerin (lisans, yüksek lisans) sicil dosyaların-
daki cezai kayıtlar öğrencilerin başvuruları gerekmeksi-
zin dosyalarından çıkarılacak; 

• Nüfus Yasası’ndaki değişiklikle, isim koyma konusunda 
kısıtlamalar azaltıldı. 

Haberleşme Özgürlüğü

• Basılmış eserlerin dağıtımının önlenmesinde ve topla-
tılmasında karar 48 saat içinde alınacak. Sulh Ceza Ha-
kimi 48 saat içinde kararını açıklamazsa, Cumhuriyet 
Savcılığının kararı kendiliğinden hükümsüz sayılacak;

• Basın yoluyla işlenen suçlarda mahkûmiyet süresi azal-
tıldı ve bu gibi yazıların yayınlandığı yayınlar daha kısa 
süre yasaklanabilecek;

• “Basın organları haber kaynaklarını açıklamaya zorlana-
maz” hükmü getirildi;

• Yüksek Seçim Kurulu’nun özel radyo ve televizyon ku-
ruluşlarına yönelik yaptırım yetkisi hafifletildi;
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• Seçim dönemlerindeki yayın yasağının süresi daraltıldı 
ve bir hafta olan yayın yasağı, seçim gününden önceki 
24 saate indirildi; 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca günlük yaşamda 
geleneksel olarak kullanılan farklı dil ve lehçelerde ya-
yın yapılması imkânının, hem kamu hem de özel radyo 
ve televizyon kuruluşları aracılığıyla sağlanması yasal 
güvenceye kavuşturuldu; 

• Basın özgürlüğünün genişletilmesi adına, “kanuna uy-
gun olarak kurulmuş basın evleri ve eklentileri herhan-
gi bir şekilde suç aleti olarak görülüp zapt ve müsadere 
edilemeyecek” hükmü getirildi.

Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

• Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde tutuklanan kişile-
rin 10 gün olan gözaltı süresi ancak 7 güne kadar uzatı-
labilecek. Hakim artık karar vermeden önce yakalanan 
veya tutuklanan kişiyi dinleyecek; 

• Gözaltında bulunan veya tutuklu bulunan sanık, Cum-
huriyet Savcısı gözaltı süresinin uzatılması için yazılı 
emir verdikten sonra müdafi ile her zaman görüşebile-
cek;

• Tutuklu yakınına tutuklama ve tutuklamanın uzatılması 
hakkında gecikmeksizin haber verilecek. Ayrıca tutuklu 
tutuklamayı belirlediği bir kişiye bizzat kendisi bildire-
bilecek;

• Ayrıca vatandaşların yurtdışına çıkma hürriyeti, ancak 
suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hakim 
kararına bağlı olarak sınırlanabilecek.
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Adil Yargılama Hakkı

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) esas tutularak 
adil yargılanma hakkı getirilmesi amaçlandı;

• AİHM verdiği kararlarda, yargı kararının tazminatla gi-
derilemeyecek sonuçlar doğurduğu anlaşılırsa AİHM 
kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde 
Yargıtay’dan yargılamanın yenilenmesi istenebilecek;

• CMUK’da değişiklik yapan madde ile AİHM kararları 
ışığında yargılamanın iadesine gidebilmek için “başvu-
runun tazminatla giderilemeyecek sonuçlar doğurduğu-
nun anlaşılması” şartı aranmıyor. Bu şartın kaldırılması 
ile yargılamanın iadesinin kolaylaştırılması amaçlandı;

• Çocuk mahkemelerinde yargılanma yaşı 15’ten 18’e çı-
karıldı;

• DGM’ler kaldırıldı;
• Askeri mahkemeler, asker kişilerin sadece askerlik hiz-

meti ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri askeri suçla-
ra ait davalara bakacaklar;

• Savaş hali dışında, asker olmayan kişiler artık askeri 
mahkemelerde yargılanmıyor; 

• Her vatandaş AİHS kapsamındaki anayasal hak ve öz-
gürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği 
iddiasıyla ve iç hukuk yolları tüketilmiş olması şartıyla 
Anayasa Mahkemesine başvurabiliyor. 

Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü

• Cemaat vakıfları Bakanlar Kurulu’nun izniyle ihtiyaçla-
rını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilme ve bu 
mallar üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip 
oldular;
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• Vakıfların uluslararası alanda işbirliği yapmalarının önü 
açıldı. Vakıflara yurtdışında kurulmuş benzer amaçlı va-
kıf veya kuruluşlarla işbirliği yapabilme olanağı tanındı;

• Değiştirilen imar yasasıyla farklı din ve inançlara sahip 
bireylerin ibadet yerlerine ilişkin özgürlükler genişletildi.

İfade Özgürlüğü

• Devlete ve kurumlarına hakaret suçunun kapsamının 
genişletilmesi önlendi;

• İfade özgürlüğüyle ilgili maddelerle verilen cezalar 
azaltıldı;

• TCK 159. Madde kapsamında devlet ve kurumlarına ha-
karet suçunun cezasının üst sınırı 6 yıldan 3 yıla indiril-
di ve bu maddedeki para cezaları da kaldırıldı;

• TCK 312. Madde kapsamında bir cürmü alenen öven 
veya iyi gördüğünü söyleyen veya halkı kanuna uyma-
maya tahrik eden kimseye verilen ceza en fazla 2 yıla 
kadar verilebiliyor; 

• Sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına da-
yanarak, halkı birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli 
olabilecek bir şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye 
alenen tahrik eden kimseye en fazla 3 yıl hapis cezası 
verilebiliyor;

• Terörle Mücadele Kanunu’na göre devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla ya-
zılı, sözlü veya görüntülü propaganda ile toplantı, gös-
teri ve yürüyüş yapanlar hakkında yine en fazla 3 yıla 
kadar ceza verilebiliyor;

• Türklüğü, Cumhuriyeti, hükümeti, TBMM’yi, bakanlık-
ları, güvenlik güçlerini ve adliyeyi sadece eleştirmek 
maksadıyla yapılan yazılı, sözlü ve görüntülü yayınlar 
ceza kapsamından çıkartıldı;
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• Vatandaşların günlük yaşamlarında geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabil-
mesine olanak sağlandı; 

• Vatandaşların günlük yaşamlarında geleneksel olarak 
kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için 
Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi ol-
mak üzere özel kurslar açılabileceği hükme bağlandı;

• Terörle Mücadele Yasası’nın bazı maddeleri düşünce ve 
ifade özgürlüğünün genişletilmesi amacıyla yürürlükten 
kaldırıldı. 

Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü

• Her vatandaşa önceden izin almaksızın dernek kurma 
hakkı tanındı;

• Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin öğren-
ci derneği kurma hakları genişletildi. Belli bir mesleğe 
mensup kamu görevlilerinin dernek kurmasına ilişkin 
sınırlamalar kaldırıldı. Tüzel kişiler de artık dernek ku-
rabilecek. İstisnalar dışında kamu hizmeti görevlilerinin 
de derneklere üye olabileceği hükmü getirildi;

• Derneklerin yabancı ülkelerden dernekleri Türkiye’ye 
davet edebilmeleri ve kendi üyelerini bu derneklerin 
davetlerine gönderebilmeleri kolaylaştırıldı;

• Dernekler yurtdışı ilişkilerinde ve resmi olmayan yazış-
malarında yabancı dil kullanabiliyor ve önceden izin 
almadan bildiri ve beyanname yayınlayabiliyorlar;

• Dernekler yurtdışındaki kuruluşlara üye olabiliyorlar, 
yabancı derneklerin Türkiye’de faaliyet göstermeleri 
kolaylaştırıldı;

• Derneklere verilecek cezalar azaltıldı, daha önceden 
hapis cezası verilen bazı suçlar artık para cezasına çev-
rilecek;
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• Kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticilerinin 
kapatma kararının kesinleştiği tarihten itibaren dernek 
kuramama yasağı 5 yıldan bir yıla indirildi;

• Bir siyasi partiden çıkarılan veya fiilleriyle siyasi parti-
lerin kapatılmasına neden olan üyelere yönelik dernek 
kuramama yasağı kanundan çıkarıldı;

• Siyasi partilerin temelli kapatılması yerine devletten al-
dıkları malî yardımın kısmen veya tamamen kesilmesi-
ne dair bir fıkra Siyasi Partiler Kanunu’na eklendi;

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir siyasi parti hakkın-
da dava açmadan önce söz konusu siyasi partinin faa-
liyetlerini izlemek üzere önce gerekli bilgi ve belgeleri 
talep ediyor, bir ay içinde bu belgeler ulaşmazsa dava 
açılabiliyor;

• Terör suçlarından hüküm giyenler siyasi partilere üye 
olamıyorlar ancak kanunda terör suçları daha önceden 
tek tek ifade edilirken artık sadece “terör suçları” ibaresi 
olarak değiştirildi;

• Anayasa Mahkemesi’nde görülen siyasi partilerin kapa-
tılması davalarında partilerin kapatılmasına karar verile-
bilmesi için “beşte üç” çoğunluk aranıyor; 

• Cumhuriyet Başsavcısının parti kapatma istemine karşın 
ilgili parti, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz edebiliyor;

• Toplantı ve gösteriler lüzum görülmesi halinde 30 gün 
yerine ancak 10 gün ertelenebiliyor. Cumhuriyet’in ni-
telikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün-
lüğünün ve genel ahlakın, genel sağlığın korunması 
amacıyla bir toplantı 2 ay yerine ancak bir ayı aşmamak 
üzere ertelenebiliyor. 
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Askeriyenin Siyasetteki Rolü

• MGK’nın görevleri yeniden tarif edildi;
• MGK Genel Sekreteri Başbakan’ın teklifi ve Cumhurbaş-

kanı’nın onayı ile Bakanlar Kurulu kararı ile atanıyor;
• MGK her 2 ayda bir Başbakan’ın teklifi üzerine veya 

doğrudan Cumhurbaşkanı’nın çağrısı ile de toplanabili-
yor;

• Genelkurmay Başkanlığı’nın YÖK’e temsilci vermesine 
son verildi.

Sonsöz 

2004 yılı sonunda AB tarafı Türkiye’nin Kopenhag Siyasi 
Kriterleri’nde gösterdiği performansa binaen üyelik müzake-
relerine başlama kararı aldı. Müzakereler fiilen 2005’in Ekim 
ayında başladı. AKP de AB çalışmalarını tam o sırada akamete 
uğratmaya başladı. O dönemden sonra dişe dokunur hiçbir 
düzenleme yapılmadı. Ancak reformcu dalgayı toplum üst-
lendi. 2005’ten çok sonra gündeme gelen Kürt barışını bu 
çerçevede okumak ve değerlendirmek gerekiyor. Nasıl siyasi 
İslâm 2002’de AKP’nin iktidar olmasıyla kudretinin doruğuna 
eriştiyse, Kürt Siyasi Hareketi de AB esinli reformlarla oluşan 
hak ve özgürlük ortamını doğru değerlendirerek bir bakıma 
kudretinin doruğuna erişti. 

Aynı minvalde AB esinli dönüşüm, tüm zorluklarına rağ-
men yasal reformların ötesinde uzun soluklu bir zihniyet dö-
nüşümüne karşılık gelir. Yeni ve eski alışkanlıklardan birkaç 
örnek verelim:

Bireyin refah ve esenliği–Devletin refah ve esenliği; 
Bilgi paylaşımı–Bilgi tekeli; 
Egemenlik paylaşımı–Tam egemenlik; 
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Bölgesel yönetim–Merkezî yönetim; 
Farklılıkların korunması–Farklılıkların yadsınması; 
Şeffaflık–Gizlilik; 
Şüphecilik–Dogmacılık; 
Pazar ekonomisi–Karma ekonomi; 
Sosyal güvenlik–Sosyal güvensizlik; 
Diyalog ve pazarlık–Monolog ve masadan kalkma; 
Dayanışma–Egoizm; 
Önlemci diplomasi–Eylemci tepkisel diplomasi; 
Güven artırıcı önlemler–Ön koşulların dikte edilmesi; 
Sorumluluk–Şeref; 
Siyasi çözümler–Cebri çözümler; 
Hukuki tahkim–Askeri tahkim; 
İktisat–İsraf; 
Ortaklık–Tekelcilik; 
Bütünleşme–Kopma, 
Çıkarlar–Tutkular.

Uzun soluklu zihniyet dönüşümüne işaret eden bu karşıt-
lıklar, yasal reformların ötesinde, devleti ve toplumu kuşatan 
olgular olarak ülkenin gündemine kalıcı bir şekilde girdiler. 
Türkiye bu sayede çok uzun zamandır bellediği ezberleri bo-
zar oldu. Ermeni Soykırımı, Dersim Tertelesi, 6-7 Eylül Gayri-
müslim Pogromu, Kürtlük ve Kürdistanî sorunsal, doğa-kadın-
çocuk-LGBTİ hakları gibi tabu konular eskiden hiç olmadığı 
kadar konuşulur ve/veya yaşanır oldu. 

AKP ise 2005 sonrası dönemde aşırı özgüvenin verdiği sar-
hoşlukla çapını çok aşan dış maceralara yönlendi. Batı’nın 
2008’de baş gösteren ekonomik krizi, büyümekte olan, AB ve 
IMF çıpaları sayesinde makroekonomik dengelerini güçlen-
dirmiş ve o sıralar doğrudan yabancı yatırım çekmeye başla-
mış Türkiye’yi çok etkilemedi. Ancak AKP iktidarı bu “pozitif 
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ayrışmayı” aşırı özgüvenin yönlendirmesiyle Türkiye’ye has 
bir dinamik olarak okudu. AB ilişkisini savsakladı ve savsak-
ladıkça da zemin kaybetti ve kaybettirdi. 

AKP’nin ilgisizliği AB tarafından da karşılık buldu. 2004’teki 
genişleme dalgası sonrasında, AB hukukunun parçası olan AB 
ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 
teşmilinde yaşanan restleşme sonucunda, sekizi AB Konseyi 
(2006) altısı da Kıbrıs tarafından tek taraflı olmak üzere (2009) 
14 faslın açılması engellendi. Bu 14 fasıl arasında Türkiye’nin 
sorunlu demokrasisini birebir ilgilendiren Adalet Özgürlük 
Güvenlik ve Yargı Temel Haklar fasıllarının olması uyum sü-
recine ciddi bir darbe vurdu. AKP’nin AB “ipini” bırakmasının 
milâdı da bu döneme rastlar. AKP içinde “devlet temsilcisi” 
konumundaki Cemil Çiçek’in Adalet Bakanlığı esnasında Te-
rörle Mücadele Kanunu’nda bariz bir geriye gidiş gerçekleşti. 
Bu aşamadan itibaren yukarıda sıralanan AB esinli reformların 
istisnasız hepsinden vazgeçildi, eskiye dönüldü. Devlet ref-
leksi AB ivmesiyle elde edilen bütün hak ve özgürlükleri geri 
aldı. Fazla özgürlükten korkması gerektiğini anlayan iktidar 
da bu revizyonizme can-ı gönülden ortak oldu. Zaten başka 
bir seçeneği de yoktu. 

Akamete uğrayan iki anayasa yazım teşebbüsü, 2010 ana-
yasa değişikliği referandumu ile 2011 seçim zaferleri ve 2013’te 
Gezi ile 17/25 Aralık iddialarına verilen sert karşılık AKP’nin 
devlete yanaşmasına ve eşzamanlı olarak AB norm, standart 
ve prensipleriyle negatif ayrışmasına önayak oldular. Sonuçta 
2014 başından itibaren, müzakere eden aday ülke Türkiye, 
adaylara müzakere edebilmek için gereken Kopenhag Siyasi 
Kriterleri’ne asgari uyumun gerisine düştü. Bu uyumsuzluk 
başlarda “bizi anlayın ve olduğumuz gibi kabul edin” savun-
masıyla bertaraf edilmeye çalışılırken 7 Haziran 2015 ve esas 
15 Temmuz 2016 sonrasında asgari diplomatik teamüllere bile 
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aykırı tek taraflı bir meydan okumaya dönüştü. Şimdi rejim 
200 yıllık Batılılaşma sürecini külliyen ve cebren tersine çe-
virmeye çalışırken bu sürecin en gelişmiş sürümü olan AB 
üyeliğinden vazgeçmeyi dayatıyor. 

Oysa yukarıda sıralanan tezatların hangi yakasında kalı-
nacağını ülkenin AB ile bütünleşip bütünleşmemesi belirle-
yecekti. Çünkü Türkiye, tarihi yapısal nedenlerden değişimi-
ni kendi başına yapmaya muktedir bir ülke değildi. Çünkü 
Türkiye coğrafyası ve tarihi icabı bu değişim reçetesini, bazı 
aklı evvellerin dediği gibi Avrasyalarda da bulamazdı. Ülkenin 
önündeki yol ayrımı, diğer adaylarınkinden çok daha güç-
lü bir toplumsal potansiyeli Avrupa ile ateşleyerek kalıcı bir 
refah, istikrar ve güvenliğe ulaşmış, açık bir Avrupa toplu-
mu olmak ile durağan, durduğu ölçüde de gerileyen, üstüne 
deli gömleği giydirilmiş ve kendisiyle yüzleşmektense tecrit 
olmayı yeğleyen, saldırgan çünkü korkak, kavruk ve kapalı 
bir toplum olmak arasındaydı. Bu anlamda bazı yorumcuların 
dediğinin aksine, Avrupa’dan kendimizi soyutlamak tam da 
dünyanın sonuydu… Yaşayarak tecrübe ediyoruz. 
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Her kriz dönemi, bu krize düşme sebeplerinden en önem-
lisi olan atalet içindeki toplumu bir kritiğe de icbar eder. 

Bunu Türkçemizdeki “düşme” ve “düşünce” kelimelerinin ak-
rabalığıyla da ifade edebiliriz. Öyle ki düşünmek, düşmekle 
de alakalıdır. Tıpkı Âdem’in “cennetten düşmesi” sonrasında 
gösterdiği çaba ya da Marx’ın tespitinde olduğu gibi, tarihin 
olumsuzlamalar/olumsuzluklar üzerinden ilerlemesi, yani 
içine düşülen olumsuz durumdan çıkacak bir biçimde çaba 
gösterilmesi gibi. Belki de insanlar-böyle olmasaydı keşke-, 
ancak zorunlu bir hale geldiklerinde (mecbur kaldıklarında) 
bulundukları durum hakkında düşünmeye ve bu durumu 
değiştirmeye çalışmaktadırlar. Kısacası kriz durumları düşün-
ceye, dolayısıyla da kitaba (kaynaklara, teoriye) başvurmaya 
çağırır/zorlar bizleri. Aslında bu krizler, hazırlıklı olanlar için 
bir fırsat da oluşturur. Hazırlık ise tefekkürle, okumakla, dü-
şünmekle sağlanabilir. Doğaldır ki toplumlar pek de hazırlıklı 
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değildirler bu konuda; zaten yeterince hazırlıklı olsalardı, kri-
ze de düşmezlerdi.

İslamcılık da, İslam dünyasının düştüğü krize karşı kurtarıcı 
veya özgürleştirici bir ideoloji olarak toplumun önünü, yürü-
yeceği yolu, çıkış noktalarını aydınlatmaya çalışan, bunun için 
ortaya konulan çabaların bütünü. İşlevselliğinin duruma ilişkin 
çözüm üretme yeteneğiyle de ilgili olarak, bu tip ideolojiler, 
uzun ömürlü olabilecekleri gibi, bir süre sonra kadük bir hale 
de gelebilirler. İslamcılığın ölümünün ilanında da olduğu gibi. 
Gerçi bunu ilan edenlerin nazarında İslamcılık, daha doğu-
şundan itibaren ölü (olumsuzluk anlamında) bir ideolojidir. 
Oysa İslamcılık oldukça geniş bir siyasal-düşünsel yelpazedir. 
Öte yandan, dönemsel şartlarla da ilgili olarak, ortaya çıktığı 
zamandan itibaren üç veya dört kez kendisini yenilemiştir ki 
bu, temel paradigma içinde bir yenileniştir. Batıcısından Türk-
çüsüne, modernleşmecisinden gelenekçisine, otoriterinden 
demokratına, devrimcisinden muhafazakârına kadar geniş bir 
eğilimler kümesi olan İslamcılık akımı, adeta bu süreçteki top-
lumsal seferberliğin ruh halinin de bir ifadesi olmuştur. Bu 
yazıdaki tespitler ise, genel olarak yenileşmeci, özgürleşmeci 
ve devrimci İslamcılık akımı üzerinden yürütülecektir. 

Her ne kadar aynı veya benzer bir sosyolojiden neşet et-
seler de, İslamcılığa muarız olan muhafazakârlığın, milliyet-
çiliğin, tarikatların veya gelenekçilerin devrimci, ümmetçi 
(toplumculuk kadar evrenselcilik anlamıyla) veya yenileşmeci 
akımlara karşı genel kuşkulu bakışı, yine de bu akımların aç-
tığı yoldan yürümelerine veya tedavüle soktuğu kavramlarla 
düşünmelerine bir engel teşkil etmez. Bu da muhafazakârlığın 
ve gelenekçiliğin bir karakteristiğidir. Kuşkusuz ki İslamcılığı 
devrimci/yenileşmeci bir tepkiye zorlayan sömürgeci durum, 
günümüzde, en azından fiili işgalcilik haliyle ortadan kalk-
mıştır. Dolayısıyla İslamcılığın “varlık sebebi”ne dair sürdürü-
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len tartışmalar, doğal olarak, artık bu durumu ortaya çıkaran 
sebeplerin (zorunluluğun) meşruiyeti ve gerekirciliği üzerin-
den değil, içinde bulunduğumuz ve bu tür bir icbarın ortadan 
kalktığı ve unutulduğu bir vasattaki sonuçlar üzerinden yü-
rütülmekte. Üstelik sonuçlar üzerinden yürütülen bu tartış-
manın geldiği yollar kadar değişimi zorunlu kılan etkenler ve 
bu devrimci/yenileşmeci hareketlerin geride bıraktığı izler de 
büyük ölçüde kapanmış bulunmakta.

Özellikle akımın banileri olan Cemaleddin Afgani (ö. 1897) 
ve Muhammed Abduh’un (ö. 1905) ortaya koydukları temel 
esaslar, kendileri sonrasındaki İslamcılık hareketlerini doğru-
dan etkilemiştir. Afgani’nin siyasal ağırlıklı ve devrimci eği-
limine karşı, Abduh ıslahatı ve eğitimi öne alan bir anlayışı 
öne çıkarmıştır. Birincisi iktidarın ele geçirilmesini ve buradan 
itibaren toplumun değiştirilmesini; ikincisi ise bireysel ima-
nın yenilenmesini ve buradan hareketle bir bilinç toplumu-
nun (cemaat) inşasını hedefler. Onun dışında ise genel ola-
rak İslamcılık özgürleşmeye, içtihada, istişareye, hurafelerden 
arınmaya ve akla vurguda bulunarak; gelenekle yenileşme 
ihtiyacı açısından, diktatörlüklerle siyasal özgürleşme açısın-
dan, emperyalizmle bağımsızlaşmak açısından, milliyetçilikle 
ise ümmetçilik (ittihadı İslam) açısından hesaplaşır. Kuran’ın 
dirilerin bakışlarıyla, yani sanki “şimdi” inzal edilmekteymiş 
gibi (çünkü inzal, ilahi olanın bize, bizim nazarımıza ve anla-
yışımıza indirilmesidir) yeniden okunması, anlaşılması ve gü-
nümüzün zihniyle yorumlanmasını; öze dönüşü ama buradan 
itibaren tarihselliğin tortularının ayıklanarak günümüz toplu-
munun inşası gibi genel anlamda arınmacı (saf İslam) ve bir 
yönüyle de çağdaşlaşmacı (çağın bilimi, tekniği, düşünme ve 
yaşama biçimlerine bigâne kalmamak gibi) bir çabayı (cehd 
ve içtihad) amaçlar. Çünkü öze dönüşçülüğün günümüz top-
lumunun İslam’ın başlangıç şartlarına uyarlanması gibi bir 
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anlatımı ve amaçsallığı, Selefî (fundamentalist) bir okuma ve 
eyleme biçimidir.

Arınma ve yeniden inşa (tasfiye ve ihya) çabaları ise, belli 
ölçülerde batıdaki benzeri çabaların tecrübelerinden de ya-
rarlanır ve bunda bir beis görmez. Özellikle siyasal despo-
tizmden kurtulma çabası, kadınların özgürlüğü ve kamusal 
hayata katılmaları, köleliğin ilgası, genel oy hakkı ve cumhu-
riyetçi yönetim biçimi, batı tecrübesinden elde edilen olumlu 
etkilerdir. Bu etkilerin ulusçuluk, teknolojizm, bilimcilik, ras-
yonalizm (aklın insan davranışlarının yegâne ölçütü olarak 
kabullenilmesi) gibi çok da sorgulanmaksızın benimsenen 
kimi olumsuzlukları da yok değildir. İleriki dönemlerde ise 
batı dünyasının bazı olumsuz uygulamaları, sözgelimi zorunlu 
askerlik, zorunlu eğitim, sanayileşme ve kapitalist kalkınma 
yordamları,1 üzerlerinde çok da düşünülmeden ve pek de far-
kına varılmadan içselleştirilecektir. Bu ise özgün bir uygarlık 
üretimi yerine, batının taklit edilmesi gibi olumsuz ve kolaycı 
bir eğilimi başlatacaktır. Ama tüm bu karmaşa içinde, özgün 
bir yenileşmeci damar, batıcı ve doğucu eğilimler arasında, 
her ne kadar zaman zaman bu eğilimlerle karışsa ya da karış-
tırılsa veya bizzat bu eğilimler tarafından bastırıl(maya çalışıl)
sa da, kendi geleceğini ısrarla aramakta ve bir yenileşme ceh-

1 Temel sorun tüm bunların, kalkınmacı bir reçetenin zorunlu koşulları 
olarak addedilmesi ve alternatif yollar üzerinde ciddi bir biçimde kafa 
yorulmamasıdır. Oysa batı bile kendi içinde bu alternatif yolları dü-
şünmektedir. Hele bir de aradaki mesafeyi kapatmak için en kestirme 
yollara başvuran bir acelecilik, vandal bir modernleşme biçimi olarak, 
doğu toplumlarındaki korkunç şehirleri,-hem de mazinin tüm güzellik-
lerini yıkma pahasına- ortaya çıkarmıştır. Nasıl olursa olsun bir yıkıcılık 
ve nasıl olursa olsun bir kalkınmacılık, sonuçta vahşi bir saldırganlığın 
eşlik ettiği tuhaf bir medeniyetçilik anlayışına yol açmıştır. Bu ise me-
deniyet/kalkınma adına insaniyetin/kültürün berhava edildiği tuhaf ve 
kendi içinde çelişkili (bizzat kendisini yıkıma götüren) bir tutumdur. 
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dini ortaya koymaya çalışmaktadır. Yenileşmek ise her şeyden 
önce “ölü” bir geçmişle hesaplaşmayı, sorgulamayı ve hatta 
aşmayı gerektirmektedir. 

İslamcılığın en önemli çabası da bu, yani geçmişin ya da 
kaynakların ölülerin değil, dirilerin gözleriyle okunması ve 
buradan bir gelecek tasarımı çıkarma çabasıdır. Bunun için 
geleneksel ulemanın otoritesini hiçe sayan eleştirel bir bakışla 
yola çıkan İslamcılık, aslında Kuran’daki din adamlarına (ruh-
banlığa) ve atalarının dini kadar örfüne yöneltilen eleştirilerin 
izleği üzerinden yürümüştür. Ama bu eleştirilerin tarihsel de-
ğil yöntemsel açıdan ele alınması, bunların sadece müşriklere, 
Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelik eleştiriler değil de, genel 
anlamda insanlığa yöneltilen eleştiriler olarak okunması, ge-
leneksellikle arasında bir uyuşmazlığa/ihtilafa yol açacaktır. 
Eleştirel ve muhalif bir akım olarak İslamcılık, gelenekle gir-
diği bu çok yönlü çatışmayla, yazılmış olan her metni kutsa-
yan bir okuma biçimi yerine, Kuran’dan yola çıkarak, daha 
sonra üretilen her yazılı metni veya yaşanmakta olan geleneği 
eleştirme hakkını kendisinde görmüş ve hatta bunu, yenileş-
menin (tecdit) zorunlu şartı addetmiştir. Elbette yazılı metin 
deyince buna Kuran’ın yorumunu (tefsir), hadis rivayetlerini 
ve geleneği de (kadimlere ait tüm yaşanmışlığı “sünnet” adde-
den bir zihniyeti de) dahil etmiştir. Bu biçimdeki bir okuma, 
başlangıçta birçok soruna ve özellikle geleneksel kesimlerle 
çatışmalara yol açsa da, zamanla düşünsel bir özgürleşmenin 
ve kelimenin tam anlamıyla yenileşmeci bir anlayışın ve hatta 
bu meyanda bir “gelenek”in ortaya çıkmasını sağlamıştır ki, 
siyasal versiyonları bir yana, asıl İslamcı çizgi, işte bu düşün-
sel anlayış ekseninde oluşan akımlardır.

İslamcılığı netameli kılan, kökensel metne ve “olay”a (vah-
yin hakikate çağrısına ve bu çağrının bir cemaatte vücut bul-
masına) bağlılığını sürdürmekle birlikte, yenileşme ihtiyacına 
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yaptığı vurgudur. Bu ise, geleneksel anlayışların sürdürdüğü 
“olay”ın ikrarından ziyade, tekrarına, yani yenilenmesine dö-
nük bir çabadır. (Derridacı açıdan her tekrar, yenilenmiş bir 
hatırlama, “olay”a yeniden hayat kazandırmadır.) Öyle ki biz-
zat bu çaba (“cihad”) kavramının kendisi bile yenilenerek, 
kâfirlere ve genel anlamda düşmana karşı bir savaş doktrini 
olarak anlaşılmak yerine, giderek bir özgürleşme çabası ola-
rak anlaşılmaya başlanılacaktır. Birikime karşı yaratıcılık, iler-
lemeye karşı yenilenme, medeniyetçiliğe karşı medenileşme, 
egemenleşmeye karşı özgürleşme, kökensizliğe karşı fıtrata 
dayanma (ya da otantisite), silahların şiddetine karşı sözün 
gücü, ütopyacılığa karşı umut vaadi… 

İslamcılık, temel metni esas alan bir okumadan yola çık-
tığı için geleneği kutsamaz. Birikmekte olan ise bitevî ola-
rak ortaya sürülen kendini ve dünyayı yenileme çabalarının 
şimdi’de tortulanması ya da ardışık bir okumasıdır. Dolayısıyla 
salt kaynağa yakınlıkla ilgili kurulan bir hiyerarşik okuma, 
sorunludur. Gelenek, her ne kadar bir kökenden yola koyul-
ma iddiasına sahipse de, aslında kökenin üstünü örten bir 
biçimselciliktir. Kaldı ki, tarih içinde bir yenileşme cehdiyle 
ortaya çıkan birçok akım, daha sonra, eleştirel ve özgürleş-
meci vasfını yitirdikçe, ana geleneğe eklemlenerek, geleneğin 
baskısı karşısında hüviyetini yitirmiştir. Ama dördüncü hicrî 
yüzyıldan sonra, ana akım üzerinde İslamcılık kadar etkili 
olan başka bir cereyan da ortaya çıkmamıştır. Yani dördün-
cü yüzyıl civarında belirginleşen bir ortodoksi (Ehli Sünnet), 
giderek tarihin sonuna dair saplantılı bir sınır oluşturmuştur. 
Sınır aşımlarının bireysel çabalardan öteye gitmediği bu bü-
yük uzlaşma rejiminin yarattığı durağanlık, ancak İslamcılığın 
genel seferberliğiyle sorgulanabilmiş ve aşılmaya çalışılmıştır.

İslamcılığın bir yönü de, aşkınsal ve kutsalcı bir aşırılığa 
karşı, içkinliğe ve dünyaya dikkat çeken bir itidal çizgisi ve 
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genel anlamda bir “vasat ümmet” (örnek toplum) ortaya koy-
ma çabasıdır. Kutsalcılığın haramlığı yaygınlaştırarak dinin 
mubah kıldığı birçok şeyi dokunulmazlaştıran (haram kılan) 
aşırılığına karşı İslamcılık, dini bir tür “sekülerlik” (din içi bir 
dünyevileşme ve bu zamana ait olma, kendi zamanının ço-
cuğu olma anlamında) çizgisine çekmeye çalışır. Aslında bu 
tür bir çaba, tarihinin başında da, müşrikler kadar Yahudi ve 
Hıristiyanlara karşı yürütülen eleştirilerde de başlatılarak sür-
dürülmüştür. Ama süreç, geleneğin ve kültürlerin baskısıyla, 
dinin bir tür kutsalcılık olarak anlaşıldığı bir zihniyetin ihyası 
yönüne evrilmiştir. Temel anlamıyla ilgili ise İslam, kutsalcı-
lıkla (sacred) kirlilik (profane)2 arasında bir itidal çizgisi öğüt-
lemektedir. Maddecilik ve mâneviyatçılık, sağ ve sol, doğu ve 
batı, aşkıncılık ve içkincilik arasındaki bir itidal çizgisi.3 Mad-
denin bile manevileştirildiği bir anlama, maddenin şeytanileş-
tirildiği anlamanın bir itidal çizgisine çekilmesidir. Ama itidal 
çabaları, bir itizal olarak anlaşılarak hor görüye de uğrayabil-
miştir. İtidal çizgisi ya da ilahi olanın tecelligâhı, hakkın ve 
adaletin hep yeni bir tezahürüdür. Kendimizi hakikat olarak 
takdim etmenin kolaycılığı ya da siyasal fırsatçılığına karşı, 
aklın hakkın tezahürünün duyarlılığına açık tutulmasıdır. 

Bu açıdan İslamcılık, sağ (ruhanileşme) ve sol (dünyevi-
leşme) sapmalarını da bir düzeltme (itidal, adalet) çabasıdır. 
Elan içinde olduğumuz süreç ise, Afgani-Abduh çizgisinden 
itibaren yenilenmeye çalışılan bir kökene de işaret eder. Bu 
ise, aynı zamanda yöntemsel bir ikiliği de ortaya koymakta-

2 Kutsal olanın yüce, dünyevi olanın kirli oluşu anlamında. Bu anlam-
da İslam haramlığın sınırlarını oldukça daraltmış ve hatta bu açılardan, 
Yahudilik ve Hıristiyanlık tarafından dini dünyevileştirmekle de suçlan-
mıştır. 

3 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için, Aliya İzzetbegoviç’in “Doğu ve Batı 
Arasında İslam” adlı kitabına bakılabilir. 



Ümİt AktAş

112

dır. Afgani’nin siyaseti öne alan siyasalcı/devrimci ütopizmi-
ne karşı, Abduhçu yöntem, ahlakı öne alan evrimci/eğitimci 
ve toplumcu bir yenileşme çabasıdır. Oysa aynı dönemde bir 
Abdülhamid İslamcılığından, yani bir devlet İslamcılığından 
da söz edilmektedir. Bu devlet İslamcılığı ise hilafetçiliktir ve 
zayıflatılmış bir tonda da olsa, günümüz devleti, yani Kema-
lizm tarafından da sürdürülmektedir. Bilinenin aksine, hilafet 
rejimini ilk kez kurumsallaştıran ise, Muaviye’dir. Dolayısıyla 
da 1924 yılında ilga edilen hilafet, “kutsal” bir yönetim biçimi 
olmayıp, tarihsel bir monarşizmin padişahlık olarak en son 
halidir (emirlik, sultanlık, padişahlık…). 

Arayışlar, Yönelimler ve Çıkmazlar

İslamcılığın başlangıçtaki bu hali (İttihadı İslam), biçimsel-
ci ümmetçiliğin ütopizmi olarak, toplumsal gidişat üzerinde 
yeterince etkili olamayınca-olamadı çünkü tikel bir somutlu-
ğa değil, genel bir soyutluğa hitap etmekteydi-, bu kez (20. 
asrın ilk yarısında) ulusalcı bir dünya sisteminin diline koşut 
ve zamanın ruhunun da ifade olunduğu bir emperyalizmden 
kurtuluş (bağımsızlaşma) mücadelesi olarak, bir “İslam devleti” 
fikriyle kendisini somutlaştırmaya çalıştı. M. İkbal, M. Akif ve 
Reşit Rıza’nın, bir anlamda Afganici çizgiye dayanan bu yönlü 
eğilimlerine karşı, “Müslüman Kardeşler”in (İhvan-ı Müslimin) 
Abduhçu çizgisiyse, toplumsal bir bilinçlenmeyi daha öne alan 
bir mücadele sürdürür. Her iki çizgi de modernleşmeci ve ye-
nileşmecidir gerçi. Bu anlamdaki bir “modernlik” ise, doğru-
dan ifade edilmese de, bu çağın aklı başında bir insanlık için 
olmazsa olmaz koşullarının edinimidir. Siyasal egemenliği esas 
alan birinci çizgi devleti dönüştürmeyi (ele geçirmeyi veya ba-
ğımsızlaşmayı) esas alırken, ikinci çizgi öncelikle toplumu dö-
nüştürmeyi (özgürleşmeyi) hedefler. Asıl sorun ise—bu pek de 
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tartışılmasa ve hatta farkına varılmasa da—harekete geçilecek 
perspektifin devletçi mi yoksa toplumcu mu olacağına dairdir. 
Çünkü bu, temel stratejiyi de belirlemektedir. 

Nitekim bu temel soruyu çok da dikkate almayan her iki 
eğilimin mücadele pratikleri, uygun ve yeterli bir cevabı ya 
da yenileşme tarzını ortaya çıkaramaz ve eğilimlerin müca-
delesi bu minvalde sürdürülür. İhvan-ı Müslimin ve Cemaat-i 
İslamî hareketlerinin cemaatçi toplumculuklarına karşı Milli 
Görüş hareketinin siyasal partileşme yolu, bir ölçüde demok-
rasiye daha yakın bir yolun da bu arayış çizgisine eklenme-
sidir. Buna karşı İran’da yükselen devrimci yöntem, “Tütün 
İsyanı”ndan4 beri gelişen Afganici çizginin bir ihyasıdır. “Arap 
Baharı” da, bir bakıma bu çizgiden dolayımlanan İhvancı ge-
leneğin geç kalmış bir yenilenmesidir: Bir devrim olamayan 
isyan patlamaları. 

Tüm bu eğilimler karmaşası, İkinci Dünya Savaşı sonra-
sı ulusal bağımsızlaşmalar evresinde ortaya konulan/üretilen 
bir paradigmayı oluşturacaktır. Bu ise, temel vurgusu insanın 
Allah’ın halifesi olduğuna dair bir hümanizme dayanan ve ge-
leneksel hilafetçiliği çok da aşamayan bir siyaset anlayışı, yani 
devletçi İslamcılığın ihyasının batılı hümanizmi de ifade ede-
cek ya da cevaplayacak bir biçimde yenilenmesidir. Bu anla-
yış, “teolojik” bir ütopizm doğrultusunda kalkınmacı, projeci 
ve iktidarı/gücü ele geçirmeye dayanan bir medeniyetçilikle 
de beslenir. Güçlendirilmiş bir iktidarın, batı saldırılarına karşı 
bir savunma kadar, toplumun tahkiminin de yegâne yolu ol-
duğuna dair bir zehab içinde olan bu anlayış, aynı zamanda 

4 İran’da, İngilizlere karşı verilen tütün imtiyazına karşı müçtehid Hasan 
Şirazi tarafından yayınlanan, tütünün ekilmesi, ticareti ve içilmesinin 
haramlığına dair içtihadla birlikte 1892 yılında başlayan ve Meşrutiyetle 
sonuçlanan kıyam.
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klasik kutsal devletin bir tür ihyası olarak, en azından kendi 
tebaası üzerinde hükümferma olan bir iktidarın sınırsızlığı so-
rununu da yenilemiştir. Bu sınırsızlık ise, eleştirel ve istişari 
ilkeleri hiçe sayan bir biçimde, hak ve özgürlükleri daraltan 
ve güce dayanan bir tahkimatı kavileştirmek için, kapitalizme 
karşı olan duyarlılığı zayıflatarak, neredeyse vandal bir tekno-
lojizm ve barbarca şehirleşmelerle, sadece bir “kötü modern-
leşme” biçimi ortaya çıkarabilmiştir.

Birbirine eklemlenen sorunların oluşturduğu bir sorunsa-
lın bu muğlak tablosu, bir anlamda bir paradigma oluştursa 
da, bu paradigma, İslam dünyasının farklı muhitlerine serpil-
miş olan aydınların ve hareketlerin yerel ve tarihsel sorunlara 
çözüm arayışlarından üretilmiş ideolojilerden oluşturdukları 
bir teşhisler ve çözümler kümesidir. Paradigmanın bu tür bir 
eklemli yapısı ve bir tür ideolojiler bütünlüğü olması, ortaya 
ister istemez bir yanılsama (biz hangi dünyada ve hangi za-
manda yaşamaktayız?), yanlış bilinç (batı’nın tekniğini alalım 
maneviyatı ona kalsın, çünkü batı’nın tekniği bizimse manevi 
değerlerimiz daha güçlü!), yüceltme (batı’nın üstünlüğü mü? 
Ya bizim şanlı tarihimiz?), bastırma (batılılar ile ilişkilerimi-
zin bir eşitler ilişkisi olmasına şimdilik göz yumalım ya da 
bu anlamda araçsal bir laisizmin kabulü yoluna başvuralım), 
yoğunlaştırma (sorun, bir geri kalmışlık mı yoksa bir geri bı-
rakılmışlık mıdır?) ve düzdeğiştirmece (aslında İslam da batı 
ya da doğu dünyasına dahildir) gibi bir yığın sorunu da (ki 
artık bu durum, kelimenin tam anlamıyla, bir sorunsalı ifade 
etmektedir) çıkaracaktır. Gerçek sorunların gizlendiği ya da 
doğru çözümlerden uzaklara düşülen bu muğlaklık halinde 
ise, belki de çoğu kez sahte sorunlarla ve hayaletlerle boğu-
şup durmaktan öteye gidilemeyecektir. 

Yine de, yaklaşık yüz elli yıllık tarihi içinde İslamcılık, 
mücadele seyrinin büklümlerine uyarlı olarak kendi zamanı 
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kadar geleneğiyle de bir hesaplaşma içinde, kimi zaman bu-
lunduğu şartların etkisi altında kalsa da, eleştirel ve yenileş-
meci anlayışından vazgeçmemiştir. Bu süreç içinde gelenekle 
(tarikatlar, mezhepçilikler, fıkıh ve kelam anlayışı), otokrasiy-
le (padişahlık ve türevleri), ulus devletlerle (milliyetçilik ve 
ırkçılıklarla), emperyalizmle (sömürgecilik) ve kapitalizmle 
(sınıfçılıklarla) çatışarak, bu çatışma süreci içinde ve sürece 
koşut olarak paradigmatik dönüşümler de yaşamıştır. Biçimsel 
bir ümmetçilikten (Afgani ve Abduh’un tezleri gibi) ulusçulu-
ğa (Türkiye ve Pakistan tecrübesi gibi), oradan ise çoğulculu-
ğa (Aliya İzzetbegoviç, Raşid Gannuşi gibi) doğru dönüşüm-
ler, bir ölçüde de konjonktüreldir. Kaldı ki Kutub’un ayrışmacı 
radikalizmi, Şeriati’nin sol İslam’ı, veya Nureddin Topçu’nun 
Müslüman Anadolu sosyalizmi düşünceleri, toplumsal pratik-
leri bulunmayan tartışmalar olarak sürdürülegelmiştir. 

İslamcılık, gelenekçiliğe karşı verdiği mücadelesinde dev-
rimci, yenileşmeci (tecdid, ıslah) ve akılcı stratejilere dayan-
mıştır. İstibdada, baskıcılığa, otokrasiye ve bilahare ulus dev-
letlere karşı verdiği mücadelede ise halkçı, cumhuriyetçi ve 
özgürleşmeci bir tutum izlemiştir. İstişari ilkeden yola çıkan 
bu tutum, süreç içinde Medine Sözleşmesine dayanan bir top-
lumsal çoğulculuk fikrini de tartışmaya açmıştır. Bu tartışmanın 
sonuçları Bosna’daki federatif, Tunus’taki çoğulcu yönetim-
lerde biçimlenmiştir. Ki her iki yönetim biçimi aynı zamanda 
demokratik ve hatta laik ilkelere de dayanmaktadır. Oysaki 
klasik İslamcılık lasizme karşı, laisizmin dine karşı pozisyonu 
bir yana, laik yönetimlerin İslam dünyasındaki şiddete daya-
nan baskıcılıklarına tepki olarak gelişen bir duyarlılığa sahiptir. 
Ama dinî ve toplumsal çoğulculuk sorununun çözülememesi, 
en azından devletin laikliği (dinî anlayışlara karşı eşit mesa-
fede bulunmak veya devletin belli bir dinî tutumu topluma 
dayatmaması anlamında) fikrini tartışmaya açmış gibidir.
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Cumhuriyetçi yönetim biçimleri, belli bir ideolojik (hatta 
diktatoryal) rejim içindeki seçimli yönetime cevazı ve farklı 
ideolojilere ve anlayışlara kendisini kapalı tutabildiğinden, ge-
nel batı dışı dünya kadar İslam dünyasındaki otoriter rejimler 
tarafından da, biçimsel anlamda bir batılılaşma veya modern-
leşme tarzı olarak benimsenmiştir ya da benimsenmek zorun-
da kalınmıştır. Bu tip bir yönetim biçimi, kendilerini sözgelimi 
sosyalist hareketler kadar İslamî hareketlere veya bastırılmış 
etnisitelerin özgürleşme çabalarına kapatmak isteyen bir mo-
del olarak da benimsenmiş ve çoğu yerde diktatoryal arzular 
bu biçim altında kendi tahakkümlerini sürdürmüştür. Hatta 
Türkiye, Mısır, Tunus gibi ülkelerde bu seçenek, despotik bir 
“aydınlanma” yöntemi; bunun da ötesinde, kendisini ve hatta 
batıyı “şeriatçı” taleplere karşı bir koruma tarzı (güvencesi) 
olarak da uygulanagelmiştir. İşte bu noktada İslamcı akımlar, 
biçimci bir cumhuriyetçiliğin bariyerlerini aşabilmek için, de-
mokratik bir çoğulculuğu tartışmaya açarak, sözgelimi “Me-
dine Sözleşmesi” bağlamında, çoğulcu bir yönetim biçimini 
“otokrat” cumhuriyetçi şekilciliğin karşısına çıkarmıştır. Tabii 
ki bu karşı çıkış, bir açıdan belli bir arayışa dayanırken, bir 
açıdan da içinde olunan duruma mebnidir ve bir tür çıkış yolu 
olarak önerilir. Ne ki bu önerilerin nahifliği, kitle psikolojisi 
karşısında çok da etkinleşemez. Kitlelerin bilincini ise daha 
çok, kapitalizmin araçsal aklı belirler. Pragmatik seçenekler ve 
teknolojinin bilinci, kitlelerde farklı, üzerinde düşünülmemiş 
ve sindirilmemiş ama bir yandan da sığ ama etkili bir dönü-
şüme yol açar.

Bir başka temel sorun ise, doğrudan batıyla karşı karşıya 
gelinmesine yol açan ve bir anlamda İslamcı ideolojilerin or-
taya çıkışını kışkırtan veya buna gerekçeler hazırlayan, em-
peryalizm sorunudur. Neredeyse 16. yüzyıldan itibaren İslam 
dünyası, sömürgeciliğin işgaline uğramıştır. Tabii ki bu, bir 



TAMAMINA EREMEYEN BİR ÖZGÜRLEŞME MÜCADELESİ OLARAK İSLAMCILIK

117

açıdan sömürgecilerin kötülüğüne, saldırganlığına, istismarcı-
lığına verilse de, öte yandan, Malik bin Nebi’nin de vurgula-
dığı gibi, İslam dünyasındaki (aslında genel anlamda Avrupa 
dışı dünyadaki) toplumların sömürgeleşme durumuna düşmüş 
olmasıyla da izah edilebilir. Bu ise, emperyalizmin kötülüğün-
den önce, kendi zaafını sorgulamak gibi bir ödevi önümüze 
çıkarır. Bu sebeplerin tartışılması bir yana, sömürgeci istilalar 
sonucu, 1920 yılına gelindiğinde, İslam dünyasında işgale uğ-
ramamış olan hiçbir belde kalmamıştı. Bu ise ister istemez sö-
mürgeciliğe karşı verilecek olan bir ölüm kalım mücadelesini 
başlatacaktır. Bu mücadele ise milliyetçi ve İslamcı güçlerin 
seferberliği ve hatta işbirliğiyle gerçekleşecektir. Dolayısıyla 
bizzat bu mücadelenin seyri, belki daha sömürgecilikle ilgili 
aklı başında çözümlemeler yapılmadan, “emperyalizm” karşıtı 
bir tepkiyi ve bilinci ortaya çıkaracaktır. Emperyalizme (sö-
mürgeciliğe) karşı verilen bu mücadele, süreç içinde giderek 
kapitalizme karşı bir mücadele bilincine de dönüşecektir.

Özellikle Malik bin Nebi, Seyyid Kutub, Ali Şeriati, Mal-
colm X, Nureddin Topçu, Aliya İzzetbegoviç, Nureddin Top-
çu, Cemil Meriç ve hatta Roger Garaudy gibi düşünürler, em-
peryalizm ve kapitalizm eleştirisinden yola çıkarak, alternatif 
bir modernleşme (yenilenme) fikrini tartışmaya açmıştır. Öyle 
ki Mannheim’a göre de kapitalizme karşı gerçek bir direnişin 
mevzileri, ancak dinî sosyolojilerde kurulabilir. Öte yandan 
Ernest Gellner’in de vurguladığı gibi İslam, kapitalizm kar-
şısında hâlâ direnişini sürdüren yegâne dindir. Tabii ki bu 
bağlamda özellikle Güney Amerika’da Hıristiyan kiliselerin ve 
sosyalist hareketlerin “sol ilahiyat” söyleminden yola çıkarak 
emperyalizme ve kapitalizme karşı verdikleri mücadeleler de 
zikredilmelidir. 
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Cemaatten Siyasete

Tek parti dönemindeki baskıcılığa ve siyasal katılımı sınırlaya-
rak belli bir seçkinler zümresine münhasırlaştıran yaklaşıma 
karşı, bu dönemde siyasal mücadeleden uzak durulsa da,5 
1960 sonrasının görece demokrasi şartlarından da yararla-
nılarak kurulan partilerle, İslam dünyasında ilk kez, her ne 
kadar açık bir biçimde ifade edilemese de, İslamî referanslı 
bir siyasal parti yoluyla “demokratik” bir iktidar mücadelesi 
başlatılmıştır. Bu mücadelenin esası ise, İslamcılara (ve sos-
yalistlere) kapatılmış olan siyasal alanı genişletmek ve hatta 
iktidara gelerek bu baskıcı şartları değiştirmektir. Nitekim bu 
süreç içinde, baskıcı, düşünce ve örgütlenme özgürlüklerini 
engelleyen, kıyafetinden ya da düşüncelerinden ötürü insan-
ları kamusal alandan dışlayan, kamu faaliyetlerinden mahrum 
bırakan yasaların kalkması için ciddi bir mücadele verilecek-
tir. Bununla birlikte, bizzat bu mücadelenin kendisi, o zamana 
değin demokratik bir mücadeleye uzak durmuş olan kitleleri 
bu mücadeleye dahil etmiş ve bu yolla birçok siyasal bariyer 
ortadan kaldırılarak, siyasal olduğu kadar bireysel özgürlük-
lerin alanı da genişletilmiştir. Daha da önemlisi, bu mücadele 
süreci içinde kurulan vakıflar ve dernekler yoluyla ciddi bir 
sivil toplum ağının oluşturulmasıdır. Çünkü Türkiye demokra-
sisinin en önemli eksiklerinden birisi de sivil toplumun yeter-
sizliği ve dayanıksızlığıdır. Uzun bir geçmişi olan sivil toplum 
kuruluşlarının eksikliği bir yana, uzun ömürlü gazete ve der-
gilerin olmaması da, büyük ölçüde demokratik zafiyetlere da-

5 Gerçi bu uzak duruş, sadece sistemin baskılarıyla izah edilemez. İs-
lamcılık da henüz ne yapacağı konusunda berrak bir fikre sahip değil-
dir. Muhafazakârlığın sağcılık, milliyetçilik ve hatta liberalizmle flörtüne 
karşı, İslamcı cereyanlar uzun süre bir tereddüt ve kararsızlık hali yaşa-
mış ve mücadelelerini verecekleri hattı belirginleştirememişlerdir.
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yanmakta, bu durum ise kitleleri siyasal ve kültürel zeminden 
uzaklaştırmaktadır. Hatta kendisini devletin kurucusu olarak 
gören CHP dışında, Türkiye’de uzun bir kurumsal geçmişi 
olan siyasal bir parti bile bulunmamaktadır. 

Muhalif kurumsal varlıkları ve onun da ötesinde sivil top-
lumdaki siyasal hareketleri, kendi oluşturmak istediği “mo-
dern ulus”un inşası açısından bir tehdit olarak gören Kemalist 
iktidar, bu tür oluşumları ve “tehditleri” bertaraf için, on yılda 
bir tekrarlanan darbelerle bu tür oluşumları tasfiye ederek, bu 
yolla devletin varlığını korumayı temel bir strateji haline ge-
tirmiştir. Darbelerin saldırılarıyla baş etmeye çalışan en büyük 
muarız, İslamcılıktır ve o da devletin bu tip bir stratejisine kar-
şı çeşitli mücadele taktikleri ve yollar geliştirmiştir. Tasfiyeler, 
tutuklamalar ve el koymalara karşı geliştirilen çeşitli mücadele 
stratejileri, takiyye ile anılan taktiklere de yol açmıştır. Ancak 
bu tür bir mücadele biçimi, sonuçta her iki kesimi de yoz-
laştıran, açık ve dürüst bir siyaset kadar bu niteliklerdeki bir 
toplumun kuruluşundan da uzaklaştıran bir yöntemdir. Oysa 
farklı fikirlerin ve geleneklerin biriktiği ve dolayımlandığı bir 
düşünsel ve siyasal iklim, sonuçta farklı toplumsal kesimleri 
etkinleştirerek genel bir nitelik artışını üretir. Ama bunun için 
muarızların siyasal ve düşünsel mücadeleyi düşmanca bir kar-
şıtlık yerine, bir tür rekabet ilişkisi biçiminde sürdürebilmeleri 
gerekir. Oysa bırakın bunu, aileden itibaren başlayan baskı-
cı bir eğitim biçimi, eleştirel özgürlüğün ve kendisini ifade 
etmenin yollarının itaatçi bir siyasal kültürle bastırıldığı bir 
gelenek, genel olarak bireyleri de müraileştiren toplumsal bir 
vasata yol açmaktadır.

Otoriter bir cumhuriyetçiliği esas alan Kemalizm’in de-
mokrasiye uzak duruşu, bir açıdan da bu tür muhalif cere-
yanların teşekkülüne imkân vermemek içindir. İslamcıların 
demokrasi karşıtlığı ise, büyük ölçüde bu sosyal ve siyasal 
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pratiğe, yani kendisini demokratik bir yönetim olarak takdim 
eden Kemalizm’e karşıtlığından kaynaklanır.6 Ama en niha-
yetinde İslamcılık/muhafazakârlık, kendisine karşı sürdürülen 
bu oyunla baş etmenin sistem içi bir yolunu bulur ve par-
lamenter mücadele yoluna başvurur. MNP/MSP’nin kuruluşu 
(1970/1972), bir açıdan kendilerine siyasal alan kadar iktisadi 
ve kültürel alanlarda da pay verilmeyen bir toplumsal kesi-
min kıstırılmışlığına karşı bir tepkidir. Ama bir açıdan da bu, 
İslam dünyasıyla da koşut bir biçimde, emperyalizmle, kapi-
talizmle ve otokrasiyle mücadelesinde yeterince etkili olama-
yan solun açtığı alanlarda peyda olan yeni bir jenerasyondur. 
Tabii ki solun neden etkili olamadığının da kendine özgü se-
bepleri vardır. Sözgelimi TİP’in sürdürmeye çalıştığı barışçı 
sosyalizm çabalarının önü çeşitli saldırılar veya komünizmle 
mücadele dernekleri gibi baskılarla kesilerek, sol hareketler 
terörize edilmiş ve sistem karşısında yenik düşürülmüştür. (El-
bette sol hareketlerin neden terörize edilebildikleri de ayrıca 
sorgulanmalıdır.) MSP (Milli Görüş) ise, büyük ölçüde TİP’in 
gerek sosyolojik (varoşlar, dışlanmışlar, işçilerin ve göçmen-
lerin yaşadığı mekânlar), gerekse siyasal (meclisteki temsili-
yet) alanda açtığı ve boşalttığı bir zemine yerleşmiştir. Öyle 
ki yöntemsel açıdan olduğu kadar eylemsel açıdan da bu 

6 Gerçi farklı yaklaşımlar, demokrasiye karşı henüz ne olduğuna tam 
olarak karar veremedikleri bir “İslamî yönetim” biçimini, hem de 
“ilahiyat”a dayanan sert polemiklerle savunagelirler. Zaman içinde bu 
sertlik yumuşasa da, Kemalizm’le hesaplaşma güdüsü veya buna da-
yanan karşıtlık varlığını sürdürür. Nihai raddede ise, yani Ak Parti’nin 
iktidardaki yerini sağlamlaştırmasından sonra, artık bu pek de umursan-
madığı gibi, giderek kendilerini de “devletlû” çizgiye yerleştirme merakı 
başlar. Ancak zayıf bir damar Kemalizm kadar demokrasi karşıtlığını da 
korur. Başka bir damar ise bu kez demokrasi ve özgürleşme açılarından 
yetersizlikler üzerinden, Ak Parti’nin de nasibini aldığı eleştirilerini ve 
arayışlarını sürdürür. 
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etkiler ciddi bir biçimde hissedilmektedir. Muhafazakârlığın 
görece de olsa sola yakınlaştığı bu süreç, bir açıdan da artık 
değişen bir dünyada, bu dünyanın taleplerini karşılayamayan 
Kemalizm’in karşısına yeni bir siyasal aktörü çıkarmaktadır. 
Sözgelimi varoşlardan, özellikle dışlanmışların mekânlarından 
yola çıkılarak, daha işin en başında buralarda etkili olunmuş 
ve ilk kazanılan belediye seçimleriyle birlikte bu sosyolojiler 
bir sosyopolitiğe (sosyopolitik mekâna) dönüştürülmüştür. 

Farklı ve “kötü niyetli” bir okuma ile bu ikame biçimi bir 
“yeşil kuşak” yaratma teorisi ve etkisiyle de izah edilebilir. 
Ama bu tür bir okuma, solun neden Latin Amerika’da başarılı 
olurken İslam dünyasında olamadığını izah edemez. Açıktır ki 
sol, İslam dünyasında, bu dünyanın koşullarından hareketle 
bir toplumsal değişim gerçekleştirmek yerine, Kemalizm’in de 
yaptığı gibi, burada batı tipi ama bu kez sol/Marxist bir aydın-
lanma teorisini pratize etmeye çalışmıştır. Doğal olarak da bu 
başarılı olamamıştır ki solun bu stratejisinde maalesef ciddi bir 
Kemalist, oryantalist ve hatta Stalinist etki olduğu da ortada-
dır. Öte yandan İslam dünyası, sol karşısında ikna edildiği bir 
geleneksel tutum hassasiyetini, kapitalizm karşısında sürdüre-
memiştir. Gerçi bu da başka bir “ikna başarısı”dır. Ve yine bu 
dünyanın, siyasal/ideolojik bir iddiaya da sahiptir ve bunu, 
giderek kendine özgü bir ideolojik tutumla sürdürme kararlılı-
ğı içindedir. Bu kararlılık ise, kendisine karşı “sert” bir ideoloji 
olarak temayüz eden sola tepkisine yol açarken, “yumuşak” 
bir ideoloji olan kapitalizm karşısında görece bir duyarsızlığa 
yol açmıştır. Elbette kapitalizmin vaadi, tıpkı şeytanın Âdem’e 
olan vaadinde olduğu gibi, onu baştan çıkaracak bir yöne 
sahiptir. Çünkü İslam dünyasının içine düştüğü zelil durum 
karşısındaki en önemli arzusu, bu durumdan kurtulacağı bir 
kalkınmışlığın gerçekleştirilmesi ve muhtaç olunduğu düşünü-
len gücün devşirilmesine dayalıdır. Bunların çok da temelsel 
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tespitler olmadığı, biçimsel ve durumsal etkilere bağlı olduğu 
ve hatta temel sorunsalı örttüğü ise daha derin okumaları ve 
belki de yeni bir hüsranın belirginleşmesini gerektirmektedir.

Siyasal arenaya dahil olunan “demokratik” girişim ise, baş-
langıçta oyunun bir gereğidir belki ama süreç içinde gide-
rek oyunun bir parçası haline de gelinir. Bunun da ötesinde, 
rakiple mücadelesini derinleştirdiği bu süreçte, Kemalizm’in 
referans kaynaklarına da yönelinir ve aslında batının da yek-
pare bir bütünlük teşkil etmediğinin, hatta sosyalizmin de 
sadece Marxist sosyalizmden ibaret olmadığının; dolayısıyla 
da bu hareketlerle mücadelenin araçlarının batı düşünündeki 
kaynaklarının da farkına varılır. 

Kemalizm’le sürdürülen çatışmalar içinde siyasallaşan 
muhafazakârlık, bu çatışmaların yol açtığı hınç ve/veya öğre-
nim içinde, tepkiselliğinde diretir veya İslamcı bir siyasal strate-
jide kendisine yeni bir ufuk arayışına girişir. Tabii bu ufkun bir 
çekim gücü de vardır ve adalet arayışının çağrısı, farklı kesim-
lerden muhatapları da, giderek cepheleşen bu oluşuma çağırır.

Başlangıçta mahcup bir eda ile başlayan demokrasi ve in-
san hakları tartışmaları, giderek sahici vukufiyetlere doğru ev-
rilir. 1970’lerde edebiyat dergileri etrafındaki kümeleşmelerin 
romantik ve nahif bakış açıları, yerini pazarlıkçı ve giderek 
paylaşımcı bir politik gerçekçiliğe bırakır. Cemaatçiliğin sınırla-
rını aşamayan bir politik arayış, farklılıklarla bir arada yaşama 
ve ötekilerle politika üretmenin sorunlarına eğilmek mecburi-
yetinde kalır. Belki başlangıçta homojen bir toplum tasarımın-
dan öteye gidemeyen bu gettolaşmışlık (yeraltına itilmişlik), 
ötekilere doğru açılmanın anlamını kavramaya çalışır. Ortak 
alanların, sorunların ve imkânların farkına varılır ve ortak bir 
iletişim dilinin inşası üzerinde durulur. Başkası ile yakınlaşma-
nın sakıncaları veya erdemi üzerinde yapılan okumalar, de-
mokrasiye ve özgürlüklere dair çıkarımlara ulaşır. Bu meyanda 
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“bir adalet arayışı için mi verilmektedir siyasal mücadele, yok-
sa siyasal mücadele verebilmek için mi adalet aranmaktadır” 
meselesi sorunsallaşarak farklı eğilimlere çatallanır.

Özellikle 1980’ler sonrası artan bu okumalar, farklı dergiler, 
cemaatler ve eğilimler etrafındaki arayışlara ve sorgulayışla-
ra dönüşür. Bu süreç içinde, solun en azından belli kesimle-
riyle (özgürlükçü, liberal ve sosyalist sol) bir yakınlaşma da 
sağlanır. Ve hatta daha önce salt doğu dünyası çevirileriyle 
sınırlı olan okuma repertuvarına batı kaynaklarının dahil ol-
masının ötesinde, şimdiye değin yerli literatüre sokulmayan 
bazı eleştirel kaynakların çevirilerine bile girişilir. Bu ise İslamî 
ve muhafazakâr kesimlerde batıya ilişkin o peşin karşıtlığın 
aşıldığı ve bu meyanda demokrasi ve özgürlüklerle, bir arada 
yaşama kavramlarının tartışıldığı ve giderek benimsendiği bir 
süreci başlatır. Özellikle bu dönemde çıkarılan dergiler ve bu 
dergilerdeki tartışmalar izlenilirse, bu süreç daha doğrudan bir 
biçimde görülebilir.7 Belki başlangıçtaki amaç modernleşme ve 
otokrasi eleştirilerinde, kendilerine batının yolunu gösterenle-
re batılı kaynaklarla cevap vermektir. Ama bu süreç boyunca, 
tıpkı Hindistan’ı ararken farklı bir kıta (aslında kendileri açı-
sından daha doğru olan bir kıtayı) keşfeden İspanyollar gibi, 
doğru bir düşünsel kıta(lar) keşfedilir. Bu dünyaya dair kav-
ramların öğrenilmesinden ve kullanılmaya başlanılmasından 
itibaren, söylemsel ve eylemsel değişmeler de zuhur eder.8 Ve 
belki de ancak bu süreç içinde İslam tarihi, özellikle de İslam 
siyaset felsefesi yeni ve eleştirel bir bakışla yeniden okunur. 

7 Diriliş, Edebiyat, Mavera, Girişim, Kitap, Yeni Zemin, Değişim, Bilgi ve 
Hikmet, Doğu Batı, Yarın, Tezkire, Özgün Düşünce…

8 Bu okumaları teşvik açısından Sezai Karakoç kadar, Ali Şeriati’nin kış-
kırtıcı tavsiyeleri ve giderek İsmet Özel ve Cemil Meriç’in etkileri anıla-
bilir.
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Eksik Kalan Bir Özgürleşme Mücadelesinin 
Temel Sorgulama ve Hesaplaşma Alanları

İslam dünyasındaki temel sorunlardan birisi—ki, bu açıdan 
batı dünyası da farklı bir durumda değildir—erkek egemen 
bir dünyada kadınların özgürleşme meselesidir. İslam dünya-
sında, özellikle 1980’lerden itibaren görünür hale gelen kadın 
özgürleşmeciliğini harekete geçiren de, büyük ölçüde İslamcı 
cereyanlardır. Kadın hareketleri, bir yandan laikçi baskıcılık 
tarafından dışında tutuldukları çalışma ve eğitim hayatına da-
hil olmanın mücadelesini verirken, öte yandan erkek egemen 
bir söyleme ve otoriterliğe karşı da gerek dinî kaynakların 
yeniden yorumlanması, gerekse bireysel özgürlüklerin kaza-
nılması için önemli bir mücadele sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla 
onlar, hep söylenegeldiği gibi kocalarının veya babalarının 
baskısıyla örtünmek şöyle dursun (birkaç bu tip örnek ola-
bilir elbette), tam aksine, kendi özgürleşme mücadelelerini 
bunlara rağmen ve bunlara (otoriterliğe, erkek egemen dile 
ve tavırlara ve dinin bu yönde yorumlanmasına) karşı da ver-
mişlerdir. Kaldı ki laikçi bir despotlukla mahrum kılındıkları 
eğitim haklarını elde etme mücadelelerini de, öncelikle ken-
di ailelerine karşı vermişler ve belki de ailelerini iknaları da 
örtünmelerinin hatırına gerçekleşmiştir. Dolayısıyla başörtüsü 
mücadelesi, bir başka açıdan da, laikçilerin (Kemalizm’in) ya-
pamadığı ölçüde kadınları kamusal hayatta etkinleştirmiş (ve 
bir açıdan da modernleştirmiş); hatta bu durum, gelenekçi 
dindarlık açısından da bir eleştiri ve şikâyet konusu olmuştur. 
Hem bu, sadece Türkiye ile sınırlı olmayıp, tüm dünyada eş-
zamanlı bir kadın hareketi olarak gerçekleşmiştir. 

Bu tip tikel çatışma noktalarından yola çıkan ve Kemalizm’le 
mücadelenin oluşturduğu tepkisel bilinç, giderek hesaplaşma-
sını derinleştirerek, İslamcı tefekkürün ufkunun genişlemesini 
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de sağlamıştır. Unutulmamalı ki Kemalizm, sadece Türkiye içi 
bir sorun olmayıp, genel anlamda İslam dünyasındaki otokrat 
ve ulusalcı bir batıcı kalkınmacılığın ideolojisidir.9 Bu ideolo-
jinin kendi gerekçeleri bir yana, ortaya koyduğu baskıcı ve 
devletçi zorbalık, kitleler üzerinde faşizan bir rejim etkisine 
yol açmıştır. Bununla mücadele süreci, İslamcılığı, kendisini 
de sorguladığı ve farklı mücadele yöntemleri kadar fikrî pers-
pektiflere de açıldığı bir eğitsel işlev görmüştür. Bu otokrat 
zorbalığa karşı daha çoğulcu, özgürleşmeci, demokrat ve batı 
fikriyatından da destek alan bir düşünsel derinleşme, İslamcı-
lığa, perspektifini yerellikten evrenselliğe doğru genişleten bir 
ufuk kazandırmıştır. Aslına bakılırsa Kemalizm’in de etkilendi-
ği siyasal ve kültürel bir zihniyet olarak Osmanlı yönetim gele-
neği, verili siyasal pratiği çeşitli açılardan etkileyerek otoriter-
leşmesine yol açtığı gibi, İslamcı-Osmanlıcı kesimlerde bu etki 
daha doğrudan bir biçimde hissedilmiştir. Bu ise demokratik 
ve özgürleşmeci kesimlerle Osmanlıcı kesimler arasında öte-
den beri süregiden paradigma içi bir gerilime yol açmaktadır.

Yine ırkçılığa karşı verilen mücadeleler de, İslam ülkeleri bir 
yana, ırkçı bakış açılarını değiştiremeyen ABD’de de, İslamcılı-
ğın etkisiyle, ciddi bir ırkçılık eleştirisi ve siyahî Müslümanlaşma 
cereyanı başlatmıştır. Malcolm X gibi önemli bir İslamcı eylem-
ciyi öne çıkaran bu hareket, ABD’deki ırkçı yasaların değiştiril-
mesinde kuşkusuz en azından Martin Luther King kadar etkili 
olmuştur. Eksikleri ve kusurları bir yana, İslam coğrafyasındaki 
ırkçı eğilimlere karşı en etkili mücadeleler de, İslamî hareketler 
tarafından verilmiştir. Bu açıdan kaynakların yeniden okunma-
sı, aynı zamanda İslam tarihi içindeki benzeri anlayışlara (kadın 
karşıtlığı, kölecilik, çeşitli toplumsal eşitsizlikler…) karşı da bir 

9 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. S. Sayyıd, Fundamentalizm Korku-
su, Açılım Kitap
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tarih ve toplum eleştirisi ve hatta genel anlamda eleştirel bir 
düşünce gelişmesine yol açmıştır. Öyle ki bu tip eleştirel oku-
malar, genel batı karşıtı eğilimleri de aşarak, batıdaki benzeri 
düşünürlerin de keşfedildiği, okunduğu bir batı düşüncesiyle 
dolayımlanan süreci de başlatmıştır. Gerçi İslamcılığın ırkçılık 
karşısında geliştirdiği ümmetçilik veya insan hakları perspekti-
finin yetersizlikleri, çoğu kez kendileriyle ortak kulvarlarda mü-
cadele ettiği milliyetçilerin ve muhafazakârların davranışlarıyla 
özdeşleştirilerek, buradan İslamcılığı da suçlayan söylemler or-
taya çıkarmıştır ve bu söylemlerde bir ölçüde de olsa haklılık 
payı bulunmaktadır. Çünkü gerek bu ve gerekse buna benzer 
konularda İslamcılık, aynı sosyolojik havza içinde yer aldığı 
milliyetçi ve muhafazakâr söylemlerle mesafelenebileceği ve 
kendi söylemini belirginleştireceği ölçüde yeterince bir ideo-
lojik özgüllük mücadelesi verememiştir. Bunun da en önemli 
sebebi, çoğu kez emperyalizme, laisizme, batıcılığa ve yerel 
muarızlarına karşı bu akımlarla birlikte ortak bir cephede mü-
cadele etmesidir. Bir ölçüde de bu ortak cepheyi kaybetme en-
dişesi, İslamcılığı bunlara yönelik söylemini radikalleştirmekten 
alıkoymuş ve bu tür bir konformizme yenik düşürmüştür.

Tüm bunlarla birlikte, İslamcılığın önce emperyalizm, ar-
dından ise yerel diktatoryalarla sürdürdüğü mücadelelerin 
mantığı, stratejisi ve gereçleri, ister istemez belli bir çatışmacı 
yöntemin somutlaştırılarak bir iktidar pratiği olarak içselleştiril-
mesine de yol açacaktır. Öyle ki bu mücadele sürecinin doğa-
sı, belki çok da belirgin olmayan iktidar kavramı ve hedefini, 
giderek açık ve öncelikli bir amaç haline getirecektir. İşte biraz 
da bu yüzden, Abduhçu eğitim ve imanın pekiştirilmesi yo-
luyla manevi özgürleşmenin önceliği, yerini giderek Afganici 
siyasal bağımsızlaşmanın önceliğine bırakır. Belki birçok yerde 
de doğrudan ya da dolaylı bir biçimde iktidara gelinir. Ama 
emperyalist işgalcilere ve yerel diktatoryalara karşı verilen kur-
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tuluş mücadelelerin mantığı ve gereçleri tarafından eğitilmiş 
ve şekillendirilmiş olan kadrolar, iktidara geldiklerinde bile bu 
mantığın şartlanmışlıklarını üzerlerinden atamadıkları için, yö-
netim sürecini bile bir iktidar mücadelesi biçiminde (dost ve 
düşman ayrımı mantığı üzerinden) sürdüreceklerdir. 

Bu konudaki en önemli uyarı ise, bir Müslüman olmadı-
ğı halde, Müslümanlarla ortak bir cephede mücadele veren 
Gandi’den gelir. Gandi’nin emperyalizm, kapitalizm ve ulus-
çuluğa karşı oldukça önemli sakındırmaları, maalesef ulusal 
bağımsızlaşmaların büyüsü karşısında etkisizleşen söylemler 
olarak yeterince anlaşılamaz. Onun ulusal bağımsızlaşma ye-
rine toplumsal özgürleşmeyi esas alan mücadele tavsiyesi, 
kitle psikolojilerinin öncelikleri ve ulusalcı liderlerin hırsları 
karşısında dikkatten kaçırılır. Bu stratejinin önemini kavrayan 
Mevlana Kelam Azad ve Abdulgaffar Han gibi birkaç ismin 
çabaları da yeterli olmayınca, Gandi bile ulusalcı katiller tara-
fından katledilir.

Bu durumda çeşitli ülkelerde iktidara gelen ve duyarlılık-
ları kadar ideolojik bilinçleri de büyük ölçüde sıcak çatışma 
koşulları tarafından belirlenmiş olan bir öncüler kuşağının li-
derliğiyle, silahlanmaya, sanayileşmeye, kalkınmaya, inşaatçı-
lığa, kısacası çeşitli açılardan güç devşirmeye verilen önem, 
kapitalizm karşısındaki hassasiyetleri bile bastırarak, gerekirse 
kapitalizmden de yararlanmaktan kaçınmayan bir fütuhatçı-
lık biçiminde tezahür edecektir. Hatta bu açılardan Nureddin 
Topçu, Cemil Meriç, İsmet Özel, Turgut Cansever ve Aliya 
İzzetbegoviç’in teknolojiye ve medeniyetçiliğe10 karşı eleşti-

10 Maneviyat ve düşünsel gelişme alanlarındaki inkişafı öne alan bir me-
denileşme yerine güce, iktidara, maddî performansa, teknolojizme ve 
araçların tahakkümüne öncelik veren bir anlayış. Medenilik değil de, 
medeniyetçilik. Kurumların, yapıların ve araçların egemenliği.
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rilerinin ciddiyeti bile, pek de dikkate alınmayacak ve hatta 
bu fikriyatın öneminin farkına bile varılmayacaktır. Doğaya, 
topluma ve dünyaya karşı sürdürülen bu fütuhatçı mantık ise, 
her üç alanda da ciddi sıkışmalar ve sorunlar ortaya çıkaracak 
ve giderek adalet, istişare, iktisat (orta yolcu tutum), payla-
şımcılık gibi İslam’ın temel şiarlarından bile uzaklaşmalara yol 
açacaktır. Ki, özellikle Türkiye’deki siyasi hareketin (Milli Gö-
rüş) liderinin bir mühendis (Necmeddin Erbakan) olması bile 
bu konudaki eğilimi ortaya koymaktadır. 

Bu tür duyarsızlıklar ve dikkatsizlikler, çevre bilincini, top-
lumun özgürleştirilmesini ve adaleti amaçlayan bir siyaset 
idealini ikincilleştirdiği için, siyasetteki alınan pozisyon gibi, 
güç kazanımını her şeyin önüne geçirecektir. Çünkü uzun sü-
ren bir muhalif mücadele sürecinde, güç kazanmayı her şeyin 
önüne koyan bir kitle bilinci, bir kez iktidar yakalanınca, ön-
celikle bu tatmini yaşamayı, üzerinde çok da düşünülmeyen 
bir vecibe haline getirmiştir. Hatta İslamcı bakiyenin önemli 
bir kesimi bile bu tavrı kendisi açısından, üstelik de salt bir 
güç kazanımı üzerinden meşrulaştırabilecektir. Göklere yük-
selen minareler kadar gökdelenler de, işte bu tatminin birer 
zafer işaretidir. Ama bu tatmin, maalesef, geride insanca ve 
Müslümanca bir hayatı imkânsızlaştıran betonlaşmış ve get-
tolaşmış şehirlerden (sitelerdeki hayata özelleştirilmiş mutena 
bir İslamîlik anlamında); ve de birbirine karşı duyarlılıkları 
kadar adalet arayışını da yitirmiş toplumlardan başka bir şey 
bırakmayacaktır. 
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Kürtlerin Türkiye’de siyasal mücadele tarihi 1938’den son-
ra ciddi bir durgunluk dönemine girer. Dersim’in kan-

la bastırılması, deyim yerindeyse Kürtleri siyaseten sıfırlar. 
Neredeyse 1960’ların ortalarına kadar Kürtleri siyasi arenada 
göremezsiniz. Az sayıda okumuş, o da ara sıra Doğuluların, 
Şarklıların haklarından söz eder.

1958 yılında gerçekleşen Abdülkerim Kasım darbesinden 
sonra Irak’ta kısa bir dönem yönetimde yer alan Mele Mustafa 
Barzani, Arap milliyetçiliğinin şahlanmasıyla yeniden dağla-
ra döner ve 1961’de silahlı mücadeleye başlar. Mele Musta-
fa Barzani’nin yeniden silaha sarılması, Türkiye’de Kürtlerin 
bir kesimini yeniden canlandırır. Özellikle sınır boylarındaki 
Kürtler, bir yandan Barzani’ye lojistik desteğe yönelirken bir 
yandan da Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’ni (T-KDP) ör-
gütler.

Fehİm ışık

KÜRTLERİN SİYASETTEKİ 
SEYRİ SEFERİNİN  
YAKIN TARİHİ
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Kürtler 1960’larda Sol Siyasetle Tanışır

Bu gelişmelerle atbaşı giden, Kürtleri siyaseten etkileyen bir 
başka durum daha vardır. Türkiye metropollerine okumaya gi-
den Kürt aydınları sol siyaset ile tanışırlar. Bunların bir kısmı 
Türkiye İşçi Partisi’nde (TİP) örgütlenir. T-KDP’yi kuranlar da 
TİP’in Türkiye Kürdistanı’ndaki etkinliklerine destek verirler. 
TİP’in düzenlediği Doğu mitinglerinin katılımcılarının önemli 
bir kısmını medrese kökenli KDP’li melleler oluşturur. Hem TİP, 
hem de Türkiye’nin diğer sol akımları bu gelişmelerle birlikte 
Kürt meselesinin devlet tarafından saklanan yüzüyle de tanışır. 
Kürt meselesinin çözümüne dair tartışmalar bu dönemde baş-
lar. Ancak ilk tartışmalarda Kürt meselesi, bir ulusal sorun gibi 
değil Türkiye’nin bir etnisite, bir azınlık meselesi gibi ele alınır.

1970’lerde Kürtler Kendi Kimlikleriyle  
Sahneye Çıkar

12 Mart darbesi Kürt siyaseti açısından da bir dönüm nok-
tasıdır. 1974 affıyla birlikte Kürtler siyasete kendi kimlikleri 
ve bağımsız örgütlenmeleri ile dönüş yapar. Soldan ve sos-
yalizmden etkilenen Kürt aydınları, tümü illegal olan ancak 
açık alanda dergiler ve dernekler üzerinden çalışma yürüterek 
örgütlenen partiler ve örgütler kurarlar. Özgürlük Yolu, Rız-
gari, Roja Welat ve Devrimci Demokrat Gençlik dergileri bu 
dönemin etkin yayınlarıdır ve her yayının arkasında bir örgüt 
ya da parti vardır. Bu örgüt ve partilerin Devrimci Halk Kül-
tür Derneği (DHKD), Devrimci Demokratik Kültür Derneği 
(DDKD), Anti Sömürgeci Demokratik Kültür Derneği (ASDK-
DER) adıyla örgütlenen açık yapılanmaları da vardır.

Türkiye’de 12 Eylül öncesinde Kürt örgütleri arasında son 
kurulan parti, Kürdistan İşçi Partisi, PKK’dir. PKK’nin diğerle-
rinden bir farkı da silahlı mücadeleyi savunmasıdır.
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12 Eylül ve Silahlı Kürt Kalkışması

12 Eylül darbesi Türkiye’de tüm dengeleri değiştirdi. 
Türkiye’de diğer devrimci, ilerici örgütlenmeler gibi Kürtlerin 
örgütlenmeleri de yok edildi, yüz binlerce insan cezaevleri-
ne konuldu. Çok sayıda Türkiyeli devrimci de Ortadoğu ve 
Avrupa’ya geçti.

Kürtler açısından Türkiye’ye ilk geri dönüş 1984 yılının 
Ağustos ayında yaşandı. PKK, Eruh ve Şemdinli baskınları ile 
birlikte silahlı bir mücadeleye yöneldi. Başlangıçta önemsen-
meyen, küçük bir grup yaklaşımı ile günlük askeri ve idari 
tedbirlerle üstesinden gelineceği sanılan PKK’nin silahlı kal-
kışması, 1980’lerin sonuna gelindiğinde artık kırsaldan kente 
yayılıyordu. Devletin halka dönük ağır baskıları da Kürtleri 
PKK etrafında örgütlenmeye yöneltiyordu. Dağlardaki bin-
lerce silahlı militanın yanı sıra kent ve kasabalarda da milis 
güçler oluşuyordu. PKK, artık medyanın da ilgi alanıydı. Ga-
zeteciler Beka Vadisindeki kamplarda bulunan PKK lideri ile 
görüşmek için kanalları zorluyorlardı.

1980’lerin Sonunda Kürt Sivil Siyaseti Etkisini 
Göstermeye Başladı

1980’lerin sonuna doğru gelindiğinde bir başka şey daha yaşan-
maya başladı. PKK dışındaki diğer Kürt örgütleri de sivil siyaset 
alanını zorlamaya başladı. 1989 yılında Paris Kürt Enstitüsü’nün 
düzenlediği Kürt Konferansı’na katılan SHP’li milletvekilleri 
partiden geçici ihraç edildiler. Bu milletvekillerinin bazılarının 
girişimiyle 1990 yılında Halkın Emek Partisi (HEP) kuruldu. 
HEP’te, Kürt milletvekilleri kendi kimlikleriyle yer aldılar.

HEP’e gelinceye kadar Kürt kimlikli dergi ve dernekler de 
kurulmaya başlandı. İstanbul merkezli Medya Güneşi, Deng, 
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Toplumsal Diriliş gibi dergiler Kürt kültür, sanat ve siyasetine 
ilişkin yayınlar yapmaya, kitaplar basmaya başladılar. HEP’in 
kuruluşunu Toplumsal Diriliş dışındaki tüm Kürt kimlikli der-
giler ve dernekler destekledi. PKK dışındaki illegal Kürt ör-
gütleri de HEP’e sıcak ilgi gösterdi. Başta Kemal Burkay’ın 
liderliğindeki Kürdistan Sosyalist Partisi’nin (PSK) taraftarla-
rı olmak üzere birçok Kürt kimlikli aydın, siyasetçi, gazeteci 
HEP’te yer aldı.

Başlangıçta HEP’e tepkisel yaklaşan, silahlı mücadelenin 
önünü kesmek için geliştirilmiş reformist bir oluşum olduğu 
tahlilini yapan PKK, bir müddet sonra ilgi gören HEP’e yönel-
meye başladı. Artık ciddi bir taraftar kitlesine de sahip PKK, 
organik olarak olmasa da taraftarları üzerinden Türkiye’deki 
legal Kürt siyasetini yönlendirebilmeye başladı.

1991 Seçimleri: SHP ile İttifak

Kürtler açısından HEP’i takip eden en önemli siyasal gelişme 
1991 genel seçimleri oldu. SHP, bu seçimlerde HEP ile ittifak 
yaptı. HEP’te Burkay yanlıları ile bir kısım bağımsız Kürt ay-
dını bu ittifaka karşı çıktı. HEP’in kendi kimliği ile seçimlere 
girmesini savundu. Ancak HEP, çoğunluk kararı ile SHP ile 
ittifak yaptı. Muhalif olanlar ise belli başlı kentlerde bağım-
sız adaylarla seçimlere katıldılar. HEP’e, SHP tarafından grup 
oluşturacak kadar yani 20 milletvekilliği verildiği iddia edildi. 
Seçim sonrasında bir kısım milletvekili HEP kontenjanından 
seçilmiş olmalarına rağmen SHP’den ayrılmadı. SHP’nin Kürt 
sorununda klasik politikasını savunması sonrasında ittifak ile 
SHP’den seçilen milletvekilleri bu partiden ayrılıp HEP’e geç-
ti. Ancak sayıları grup kurmaya yetmiyordu.

Başlangıçta Türkiye’nin bütününü kapsayan bir parti gibi 
örgütlenen HEP, bu dönemden sonra Kürt partisi gibi örgüt-



KÜRTLERİN SİYASETTEKİ SEYRİ SEFERİNİN YAKIN TARİHİ

133

lenmeye başladı. Yemin töreninde Leyla Zana’nın Kürtçe ifa-
delerinin ardından söylemleriyle parlamentoyu zorlayan bir 
çizgi de izledi. Devletin derin aklı bir kez devreye girdi ve 
HEP’in kapatılması kararı alındı.

Devletle Kürt Hareketinin Diyaloğu

HEP’in kapatıldığı dönem, devletin ilk kez Kürtlerle diyalog 
arayışına girdiği döneme de tekabül eder. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal, gazeteci Cengiz Çandar’ı Kürdistan Yurtseverler 
Birliği’nin (YNK) lideri Celal Talabani üzerinden PKK lideri 
ile görüştürüp ateşkes yapmasını sağladı. Lübnan’ın başkenti 
Beyrut’un Bar Elias kasabasında ilan edilen ateşkes, Kürtler 
arası yakınlaşmanın da yolunu açtı ve PSK lideri Kemal Bur-
kay başta olmak üzere birçok Kürt örgütünün lider ve yöne-
ticisi Bekaa’ya giderek PKK lideri ile protokoller imzaladılar. 
Bu gelişme, HEP’in kapatılmasından sonra ayrışan Kürt legal 
siyasetinde de yakınlaşmaya neden oldu. Birçok Kürt örgü-
tü, siyasetçisi ve aydını bir araya gelerek Demokrasi Partisi’ni 
(DEP) kurdu. DEP’in kuruluş çalışmalarına katılan bir döne-
min Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi kuruluşundan sonra bu 
oluşuma katılmayı reddedip kendi partisini örgütleme çalış-
masını sürdürdü.

Özal’ın girişimi etkili olmadı. Kısa süre sonra Bingöl’de 
silahsız 33 Türk askerinin öldürülmesi sonrasında çatışmalar 
yeniden şiddetlendi. Özal da yaşamını yitirince devletin yö-
netimi Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller’in 
Başbakan, Doğan Güreş’in Genelkurmay Başkanı, Mehmet 
Ağar’ın ise Emniyet Genel Müdürü olduğu karanlık bir kon-
septin denetimine geçti. Çiller, Ağar ve Güreş üçlüsü döne-
minde birçok faili meçhul cinayet işlendi, sivil siyasetin bitiril-
mesi için ağır saldırılar başladı.
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Bu dönem bir yanıyla Kürtlerin legal zemindeki işbirliğinin 
ömrünü kısalttı, bir yanıyla da Kürtleri parlamento ve yerel 
yönetimlerin dışına atma sürecinin başlangıcı oldu. Kürt si-
yasetçilere dönük ağır baskılar, faili meçhul öldürmeler, tu-
tuklamalar neticesinde DEP 1994 yerel seçimlerinden çekilme 
kararı aldı. DEP kapatıldı, milletvekillerinin bazılarının doku-
nulmazlığı kaldırılarak cezaevlerine konuldu. Bu dönemde 3 
yeni Kürt kimlikli parti ortaya çıktı. 1995’te DEP ağırlıklı kad-
rolar Halkların Demokrasi Partisi’ni (HADEP) kurdu. Burkay 
yanlıları Demokrasi ve Değişim Partisi’ni (DDP), Şerafettin 
Elçi ise Demokratik Katılımcı Parti’yi (DKP) kurdu.

Kürt sivil siyasetinin renklenmesi elbet bir olumluluktu. 
Kürtler açısından siyaset zemini, zor şartlara rağmen giderek 
büyüyordu. 1995 genel seçimlerinde Emek, Barış ve Özgür-
lük Bloku adıyla partilerin HADEP listesinden seçime birlikte 
katılması da bir ilkti Kürtler açısından. Kürtler ilk kez kendi 
kimlikleriyle Türkiyeli ve Türkiye Kürdistanlı sol güçlerle itti-
fak ederek seçimlere katılıyordu.

Bu dönemi çok uzun yazmaya gerek yok. Ancak özetle 
belirtmek gerekirse bir yandan sivil siyaset alanında büyüyen 
Kürt hareketi, silahlı mücadeleyi de bırakmış değildi. Kürt ha-
reketinin görüşme arayışları da vardı. Sorunun diyalogla çö-
zümü için yürütülen arayışlar zaman zaman karşılığını da bul-
du. PKK lideri Öcalan’ın ABD’nin girişimiyle Türkiye’ye teslim 
edilmesinden sonra yapılan yargılama sürecinde de açığa çıktı 
ki Necmettin Erbakan’dan Mesut Yılmaz’a, Genelkurmay’dan 
Emniyet ve MİT’e kadar geniş bir kesim çeşitli yöntemlerle 
PKK ile ya doğrudan görüşmüş veya aracıları üzerinden ta-
leplerini PKK’ye iletmişler. PKK’ye genellikle ateşkes yapması 
üzerinden giden taleplerin de neredeyse tümü olumlu yanıt 
bulmuş.
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PKK’nin Her Diyalog Arayışına Devletin Yanıtı 
Tasfiye Oldu 

Kürt hareketinden gelen tüm olumlu girişimlere rağmen dev-
let devletliğinden vazgeçmedi, PKK’nin her adımını onu tasfi-
ye için bir olanak olarak görüp saldırılarını artırdı. Bu durum, 
PKK liderinin 1999 yılında Kenya’dan alınıp Türkiye’ye teslim 
edilmesine kadar sürdü.

1999’dan sonra Kürt hareketi için yeni bir dönem başladı. 
12 Eylül’den sonra 1980’lerin sonuna kadar devam eden ilk 
evreyi toparlanma evresi sayarsak, 1999’a kadar devam eden 
ikinci evre de siyaseten güçlenme, kitleselleşme evresi olarak 
tanımlanabilir. Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesiyle birlikte 
gelişen evre ise artık diyaloğun somuta erdiği, devlet katın-
da bir samimiyet görünmese de çözüm arayışlarının başladığı 
üçüncü evredir.

Öcalan yakalanışından sonra PKK üzerindeki etkisini kay-
betmedi. Zor koşullara rağmen kendisine bağlılığını yineleyen 
PKK kadrolarını yönetebildi, siyasal önderliğini sürdürebildi. 
Bu, Öcalan açısından yadsınamaz bir güç gösterisidir de. Ni-
tekim yakalanışından kısa süre sonra tüm PKK kadrolarının, 
silahlı militanlarının Türkiye dışına çıkmasını sağladı ve çokça 
PKK’linin yaşamına mal olmasına rağmen bunu başardı. Bu gi-
rişim, çözüm için atılmış ciddi bir adımdı. Ancak devlet klasik 
adımından vazgeçmedi, bu dönemi de PKK’yi tasfiye etmek 
için değerlendirmeye yöneldi. Devlet bu dönem, bir yandan 
Irak Kürdistanı’ndaki partiler, diğer yandan Türkiye’deki farklı 
Kürt örgütleri üzerinden alternatif yollar aramaya yönelmedi 
değil. Ancak bunu da başaramadı. PKK, silahlı zeminden geri 
çekilmesine, liderinin Türkiye’ye teslim edilerek tek kişilik bir 
cezaevine konulmasına rağmen gücünü korudu, giderek daha 
da etkili olmaya başladı.
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AKP’li Dönemde Kürt Siyaseti

2004’e gelindiğinde Türkiye 2002’de seçim kazanan yeni bir 
hükümetle yönetilmeye, PKK de yeniden silahlı mücade-
le kararını aktive etmeye başladı. AKP hükümeti kendisine 
tanınan avantajı kullanabilecek durumda değildi. Hükümet-
ti ancak devlet değildi. PKK liderinin bulunduğu cezaevine 
Türkiye’nin Adalet Bakanı hükmedemiyordu. Türkiye, AKP’yi 
de tasfiye etmeye niyetli ordu ağırlıklı derin devlet tarafından 
yönetiliyordu.

Tüm bu gelişmeler ağır bir çatışmayı beraberinde getirdi. 
HADEP’in kapatılmasından sonra Kürt siyasal zemininde yeni 
partiler de görülmeye başlandı. Burkay yanlıları ile diğer Kürt 
kesimleri HAK-PAR’ı, PKK’ye sempati duyan kesimler ise De-
mokratik Toplum Partisi (DTP), Barış ve Demokrasi Partisi 
(BDP) derken Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların 
Demokratik Partisi’ne (HDP) kadar devam eden yeni bir ör-
gütlenme süreci izledi. Başlangıçta DEP’e katılmayan Şerafet-
tin Elçi de nihayetinde BDP döneminde bağımsız milletvekili 
seçilerek parlamentoya girdi. Elçi de tercihini, PKK tarafından 
da desteklenen siyasi zemin üzerinden belirledi.

AKP iktidarının Türkiye’de hükümete egemen olma-
ya, devleti yönetmeye başlaması ve nihayetinde İmralı 
Cezaevi’nin Adalet Bakanlığı’nın denetimine alınmasını sağla-
dığı dönem, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasıdır. Derin 
devlet Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığının önünü kesmeye 
başlayınca Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı’nın halko-
yuyla seçilmesi kararı alındı. Kriz, halkoyuna başvurmadan 
Parlamento’nun Gül’ü Cumhurbaşkanı seçmesiyle sonuçlandı. 
Bu, AKP’yi, Erdoğan’ı güçlendiren önemli bir etkendi. Bu et-
kenin sonucunu 2008’in sonlarına doğru PKK ile devlet ara-
sında Norveç’in başkenti Oslo’da, 3. taraf olarak İngiltere’nin 
gözetiminde başlayan doğrudan görüşmelerde de gördük.
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AKP Ortadoğu’nun Liderliğine Soyununca İşler 
Sarpa Sardı

Oslo’daki görüşmeler 3 yıl sürdü. 2011’in Temmuz ayında 
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşanan provokatif bir çatışma 
sonrasında süreç yeniden tersine döndü. Ağır çatışmalar bir 
kez daha başladı. Elini güçlendiren AKP, klasik devlet politika-
larına dönüş yaparak PKK’yi tümden tasfiyeye yöneldi. Bunu, 
Ortadoğu’da yaşama geçirmeye çalıştığı Stratejik Derinlik Po-
litikası ile atbaşı düşündü. AKP, Ortadoğu’nun liderliğine so-
yunuyordu ve Kürtlere ihtiyaç olmadığı, Ortadoğu’nun lideri 
olarak bölgesel güçler ve PKK dışındaki, özellikle Irak Kürtleri 
üzerinden “sorunu” kontrolüne alabileceği kanısındaydı.

2012’nin sonuna gelindiğinde Erdoğan, Suriye Kürtlerini 
yanına çekmek gerektiğine inandı ki bunu da Suriye Kürtleri 
üzerindeki etkisi tartışılmaz olan PKK lideri Öcalan üzerinden 
yapmaya kalktı. Avukatları ile görüşmesi engellenen Öcalan, 
ilk kez 2013’ün 3 Ocak günü BDP’li siyasetçilerle İmralı ada-
sında görüştü. Artık devlet, Kandil ve İmralı arasında görüş-
meler eskiden farklı olarak içeriğiyle olmasa bile biçimiyle 
kamuoyu önünde yapılıyordu.

Ne yazık ki bu girişimler devletin istenilen adımları atma-
ması ve PKK üzerinden Suriye’yi kontrol etme niyetini açığa 
vurması sonrasında 2013’ün Haziran ayından itibaren durak-
samaya, Ekim ayında ise tamamen durmaya başladı. PKK, 8 
Mayıs 2013’te aldığı geri çekilme kararını durdurdu. Çatışmalar 
hemen başlamasa bile PKK kadrolarını ve militanlarını Türki-
ye dışına çıkarmayı durdurdu, çıkardıklarını geri göndermeye 
başladı. Bu, savaş tamtamlarının yeniden çalacağının işaretiydi.

AKP açısından bir handikap da, sivil Kürt siyasetinin gide-
rek güçlenmesiydi. AKP, bu durumu da aleyhine görüyordu. 
Öcalan’ın kırmızı çizgi olarak tanımladığı Suriye’nin Kürt böl-
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gesinde Kürtleri kontrolüne alamayıp radikal Sünni grupların 
ipine sarılan AKP, içeride de Kürtler üzerinden yakaladığı po-
tansiyeli HDP’ye kaptırıyordu.

Yakın dönemde yaşanan bilindik gelişmeleri tekrar uzun 
uzadıya yazmaya gerek yok. Ancak AKP, aleyhine dönen ve 
iktidarı kaybetmesine neden olacak süreci, 2014 MGK’sında 
savaş kararı alarak lehine döndürmek için girişimlere başladı. 
İktidarı kaybedecek bir Erdoğan, ciddi risklerle karşı karşıyay-
dı. İktidarı kaybetmektense savaşı tercih etmesinin bir nedeni 
de budur.

2015 Seçimleri Sonrasında Kısmi Demokrasiden 
Vazgeçildi

Devleti yönetenlerin savaş kararına rağmen 2015 genel se-
çimleri öncesinde HDP birçok provokasyonu önledi ve ağır 
çatışmaların yaşanmasının önüne geçti.

Nihayetinde genel seçimler yapıldı. 2015 genel seçimleri-
nin sonucu, AKP’nin tüm çabalarına rağmen istediği gibi ol-
madı. AKP tek başına iktidar olamadı. Hülleyle 1 Kasım se-
çim kararı alınarak seçimler tekrarlandı. Bu arada Suruç’tan 
Ankara’ya birçok katliam yaşandı. Erdoğan yeniden hükümeti 
kuracak çoğunluğu elde etti. AKP’nin imdadına yetişen bir 
diğer gelişme ise 15 Temmuz Darbe Girişimi oldu. Bu girişim 
sonrasında kısmi demokrasiyi de rafa kaldırıp ülkeyi kararna-
melerle yöneten Erdoğan, tüm muhaliflerini tek tek saf dışı 
bırakmaya başladı. En ağır saldırılara ise eski ortağı olan Fet-
hullah Gülen Cemaati ile Kürt siyasetçileri uğradı.

Kürt hareketi ise bu dönemde sokaklara kazılan hendek-
lerle anılan kent direnişine başladı. Uzun süren Cizre, Sur, 
Şırnak, Silopi, Yüksekova direnişleri kanlı bir biçimde bastırıl-
dı. Kentler yerle bir edildi. Yüzlerce Kürt genci bodrumlarda, 
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sokaklarda öldürüldü. Bir o kadar da asker, polis ve korucu 
yaşamını yitirdi. Denilebilir ki 1984’ten sonraki en ağır, en 
kanlı dönem yaşanıyordu.

1 Kasım seçimleri sonrasında yaşananlar, Kürtlerin iğney-
le kuyu kazarak elde ettiği kazanımların tek tek ellerinden 
alındığı; bırakın Kürtlerin tüm Türkiye demokrasi güçlerinin 
kazanımlarını kaybetmeye başladığı, diktatoryal sürece ilerle-
menin de başlangıcıdır.

İşin özeti şu: Bu uzun erimli gelişmelerle birlikte artık Kürt 
meselesi Türkiye’nin bir iç meselesi olmaktan çıkmıştır. Suriye 
ve Irak’ta yaşananlarla birlikte Türkiye’deki Kürt meselesi de 
artık bölgenin en başat meselelerinden biridir. Devlet, AKP’li 
veya AKP’siz attığı her adımda PKK’yi tasfiye etmeyi hedef 
olarak önüne koyarken PKK de gardını ona göre aldı, yalnız 
Türkiye’de değil giderek bölgede güç olmaya başladı.

Ne kazanımlar, ne de bu kazanımların savaş ortamında tek 
tek yitirilmesi kalıcıdır.

Son sözü klasik deyimle söylersek, “Bu hamur daha çok 
su kaldırır”.
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Doç. Dr. Şükrü Aslan1 Fikriye Yücesoy2 

Türkiye’de bir inanç kimliği olarak Aleviler söz konusu ol-
duğunda kuşkusuz tarihsel dışlama deneyimleri, kitlesel 

imha girişimleri, yasaklamalar gibi pek çok olumsuz bağlam 
akla gelir. Fakat yaklaşık son otuz yılın deneyimlerine bakı-
lırsa herhalde en çok dikkat çeken husus Alevilerin giderek 
daha fazla görünür olmalarına karşın, yasal olarak hâlâ kimlik 
ve eşit yurttaşlık taleplerinin kabul edilmemiş olması ve bu-
nun yarattığı çok boyutlu gerilim gelir. Bu, o kadar çelişkili 
bir durumdur ki bir yandan yeni Cemevleri açılmakta, bazıları 
için yer tahsisi yapılmakta ve hatta bazıları devletin en üst 
düzeyinden yetkililer tarafından ziyaret edilmekte, muharrem 
ayında iftarlar yapılmakta ama yine de yasal olarak tarif edil-
memiş ve temel hakları güvence altına alınmamış bir tür peri-
ferik kimlik olarak kalmaya devam etmektedir.3 

1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
2 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
3 Bu makale, esas olarak internet üzerinden yapılan tarama ile elde edil-

miş bilgi ve verilere dayanmaktadır.

Doç. Dr. şÜkrÜ aslan1 ve Fİkrİye yÜcesoy2

YASAL TANINMAZLIK İLE 
GÖRÜNÜR MEŞRUİYET 
ARASINDAKİ GERİLİMDE 
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Bu “kendine özgü” toplumsal manzara özellikle hükümet 
yetkililerinin Alevi toplumuyla kurdukları ilişki biçiminde 
daha somut pek çok açıdan izlenebilir. Sadece son on yılda 
tanık olduğumuz bu ilgi ve ilişkinin niteliği oldukça fikir ve-
ricidir. 2007 yılı Muharrem ayında Diyanet İşleri Başkanlığı 
Cem Vakfı tarafından seçilen Alevi Dedelerini, “Alevileri bilgi-
lendirmeleri için” Almanya’ya göndermiştir.4 2011’de Diyanet 
İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Zeytinburnu Kazlıçeşme’de 
bulunan Erikli Baba Kültür Derneği ve Cemevini ziyaret et-
miş; dernek başkanı Metin Tarhan’a hediye takdim etmiştir.5 
2011 yılında 22 yıl aradan sonra ilk kez bir vali Sivas’ta Pir 
Sultan Abdal Kültür Şenliklerine katılmıştır.6 2013 yılında yine 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü’nde Muharrem 
Ayında Oruç Açma yemeği vermiştir.7 2013 yılında Cumhur-
başkanı Abdullah Gül, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 
Erzincan Şubesi Cemevi’ni ziyaret etmiştir.8 2014 yılında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 100 Alevi Dedesini Necef’e, Kerbela’ya ve 
Umre’ye götürmüştür.9 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, 
“Aşura Günü ve Kerbela Şehitlerini Anma” etkinlikleri çerçe-

4 http://www.hurriyet.com.tr/diyanet-alevi-dedeleri-almanyaya-gonder-
di-5890952 (Son Erişim: 03.11.2017).

5 http://www.hurriyet.com.tr/tarihi-bir-an-17893020 
 (Son Erişim: 01.11.2017).
6 http://www.radikal.com.tr/turkiye/pir-sultan-senliklerinde-22-yil-sonra-

bir-vali-1054056/ (Son Erişim: 01.11.2017).
7 http://www.abdullahgul.gen.tr/haberler/170/87676/cankaya-koskun-

de-muharrem-orucu-acma-yemegi.html; http://arsiv.dha.com.tr/canka-
ya-koskunde-muharrem-orucu-acma-yemegi_551638.html (Son Erişim: 
04.11.2017).

8 http://www.radikal.com.tr/politika/cumhurbaskani-gulden-cemevi-zi-
yareti-1161153/ (Son Erişim: 03.11.2017).

9 http://hurbakis.net/content/bakanlik-alevi-dedelerini-kutsal-yolculuga-
cikariyor (Son Erişim: 04.11.2017).
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vesinde İstanbul Eyüp’te bulunan Bahariye Mevlevihanesi’nde 
Muharrem iftarı vermiştir.10 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez Batı Trakya’da Dedeağaç’a bağlı bir köyde 
bulunan Bektaşi Dergâhını ziyaret etmiştir.11 Ve son yıllarda 
adet olmak üzere Diyanet İşleri ve hatta Cumhurbaşkanlığı 
tarafından Muharrem İftarları düzenlemiştir.12

Burada sadece bir kısmını seçtiğimiz bütün bu örneklerde 
görüldüğü gibi hükümet yetkilileri Türkiye’de Alevi toplumuy-
la yakından ilgilidirler. Alevi toplumunun kurumlarını ziyaret 
etmekte, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Tunceli Cemevini 
ziyaretinde içeriye girerken ayakkabılarını çıkarması örneğin-
de olduğu gibi saygı göstermekte; resmi görüşmelerinde Alevi 
kurumlarına yer vermektedirler vb. Ne var ki saygıyla ziyaret 
ettikleri bu mekânların kimlik dünyasını olduğu gibi kabul 
etme ve sürekliliği ve güvenliği için yasal düzenleme yapmak 
söz konusu olduğunda bütün bu aktiviteler ve aktörler yerini 
derin bir sessizliğe bırakmaktadır. 

Bu sürece Alevi toplumunun yönünden baktığımızda kuş-
kusuz en önemli gelişme giderek artan örgütlülük düzeyi ile 
çok daha fazla görünür olmaya devam etmesidir. 2013 yılında 
en fazla Çorum, Sivas ve Tokat olmak üzere Türkiye’de 81 
ilde toplam 937 Cemevi vardı. 2014 yılında Milliyet gazetesin-
de yer alan bir yazıya göre iki bine yakın Alevi Derneği mev-
cuttu.13 Bunlar dışında Yol TV, TV10, Barış TV ve CEM TV gibi 
yayınlarında ve politikasında Alevi kimliği baskın TV kanalları 

10 http://www.diyanet.tv/dibden-asura-gunu-ve-kerbela-sehitlerini-anma-
etkinlikleri/ (Son Erişim: 04.11.2017).

11 http://www.diyanet.tv/baskan-gormez-bektasi-dernegini-ziyaret-etti 
(Son Erişim: 04.11.2017).

12 http://www.diyanet.tv/muharrem-iftarlari (Son Erişim: 04.11.2017).
13 http://blog.milliyet.com.tr/alevileri-kim-temsil-ediyor-/Blog/?BlogNo= 

448334 
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vardı. (Bunlardan ilk üçü OHAL sürecinde kapatılmıştır.) Ay-
rıca aktif şekilde haber takip edilebilecek dört internet haber 
sitesini de bu külliyat içinde sayabiliriz.14 Her ne kadar bu 
alanda üretilmiş resmi veriler yoksa da bugün Alevi inanç ve 
geleneğiyle ilişkili olan binlerce kurumdan söz etmek abartı 
değildir. 

Sadece bu görünür durum bile Alevilerin Türkiye’nin kül-
türel/toplumsal haritadaki yerinin gayet net şekilde çizilmiş 
olmasını gerektirir. Başka bir deyişle bu toprakların bütün di-
ğer renkleri için olduğu gibi Alevilerin de kimliklerine dair 
yasal güvencelerin açık bir biçimde inşa edilmiş olması ge-
rekir. Ne var ki Aleviler bir yandan kendi kimliksel alanlarını 
genişletirken, muhatabı olan siyasal kurumlar yani hükümet-
ler/iktidarlar ise bu alanın yasal ortamını inşa etmekte güçlü 
direnç göstermektedirler.

Öte yandan bu durumun hem Aleviler hem de muhatabı 
politik iktidar için getirdiği çok farklı stratejiler söz konusu-
dur. Aleviler, “eşit vatandaşlık” ve “yasal tanınma” taleplerini 
ısrarla tekrarlarken, hükümetler daha günlük bazı taleplerle 
ilgili çeşitli girişimlerde (çalıştaylar, sempozyumlar, din ders-
leri kitaplarına Aleviliği ekleme vb.) bulunmaktadır. Ancak 
bütün bu girişimler gerilimi çözmek şöyle dursun daha da 
derinleştirmekte; güvensiz ortamı da artırmaktadır. Bu ilginç 
ve çelişkili görünüm Türkiye’nin “sorunlar hiyerarşisinde” 
Alevilerle ilgili olan kısmın daima en üst noktalarda kalmasını 
teşvik etmektedir. Dolayısıyla ilgili tüm kesimlerde buradan 
nasıl çıkılacağı ya da bu sürecin nereye evrileceği sorusu da 
güncelliğini korumaktadır.

14 http://www.alevice.net/; https://www.pirha.net/; http://www.peyik.
com/; https://www.alevinet.com/ 
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Kültürel/Kimliksel Üretim, Siyaset ve Hukukun 
Kesişim Noktasında Aleviler 

Uzunca bir süredir Türkiye’de Alevi toplumu tarafından ger-
çekleştirilen kimliksel kültürel üretimin artışı ile onun hukuk 
ve dolayısıyla siyaset alanında bulduğu karşılık; bu üç ana 
alanın ilişkiselliğine bakmamızı gerektiriyor. Zira toplumsal 
gerilim kültürel kimliksel üretim ancak hukuk ve siyasetin 
ilişkiselliği içinde oluşan manzarada anlam bulur. Birincisi-
nin yani kültürel/kimliksel üretimin artışı küreselleşmenin 
de etkisiyle Alevilerin hem Türkiye’de hem de dünyanın pek 
çok bölgesinde görünür olmalarını sağlamıştır. Görünürlük ve 
meşruiyet arasında doğrudan bir bağ var ve Alevilere dair 
yaygın ve şikâyet edici edayla söylenen “eskiden böyle şeyler 
yoktu” ifadesinin yerini artık bir genel fiili kabul almıştır. Bu 
durum eskiden olmayanın değil, olduğu halde görünmez kı-
lınanın görünür hale gelmesidir. Üstelik geleneksel ekonomik 
tarzların baskın olduğu zamanın kırsal olgusu olarak da değil, 
modern zamanların kent hayatının tam merkezinde kendini 
ifade eden “yeni” bir sosyal olgu olarak.

Türkiye’de Cemevlerinde ilk cenaze erkânının görünür ol-
ması elbette bu yeni sürecin ilk ve en ilgi çekici olayı ola-
rak ve kendi dışındaki dünyadan çok kendisi için muazzam 
kıymette bir deneyim olmuştur. Zira geleneğinde cenazesini 
camiden kaldırmamış bir toplumun bireyleri için bunun anla-
mını fark etmek için toplumsal hallerin derin bir bilgisine sa-
hip olmaya gerek yoktur. Bu süreç Alevilerin gündelik inanç 
ve kimlik pratikleriyle görünür alana çıkmalarını teşvik etmiş 
ve konjonktürel koşulların da desteğiyle adeta “patlatmıştır”.

Görünürlük kaçınılmaz olarak yeni siyasal ve toplumsal 
ilişkilerin kurulduğu yeni bir mecra anlamına gelir. Bu hem 
bireysel hem de toplumsal olarak böyledir. Bir yandan Alevi 
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bireyler yeni bir toplumsal yapıda kimliklerini inşa ederken, 
diğer yandan farklı toplumsal kesimlerle “kendileri olarak” te-
mas kurabilme olanağı bulmuşlardır.

Ama bu yeni kimliksel inşa ve görünümün siyaset alanıyla 
kurduğu ilişki oldukça çelişkili ve gerilimlidir. Kimi zaman po-
litik yöneticilerin ağır ve suçlayıcı söylemleri bazen de yücel-
tici ve hatta Alevi kimliğini kendince tanımlayan gayretkeş bir 
kimlik inşacı dil öne çıkmıştır. Aleviler ile hâkim siyaset ara-
sındaki ilişki genellikle eşit seviyede ve kabule dayanan bağ 
kurma başarısını içermeyen bir temas alanı olarak kalmıştır. 

Hukuk alanı ise Aleviler ile hâkim siyaset arasındaki ilişki-
de adeta edilgen ya da daha uygun bir ifadeyle edilgenleşti-
rilmiş bir alan olarak yer almıştır. Bu iki anlamda böyledir. Bir 
yandan hukuk kurumları tarafından verilen kararların bir kıs-
mı siyasal pratikleri destekler biçimde işlev görürken, hâkim 
siyasal gidişe aykırı kararlar çoğunlukla uygulanmamış; kâğıt 
üzerinde kalmıştır. Böylece denilebilir ki Alevi toplumunun 
kültürel/kimliksel talepleri hukuk ve siyaset arasındaki bir arı-
zalı yolda takılmıştır. Dolayısıyla Alevi toplumunun görünür-
lüğü ve eşit yurttaş olma talebinin hukuk alanında bulduğu 
karşılık, siyaset alanıyla kurulan ilişkilerde olduğu gibi geri-
limli bir durum olarak kalmıştır.

Türkiye’de Alevi toplumunun görünürlük halinin resmi 
metinlere girmesi ya da daha doğru bir ifadeyle “anayasal 
güvence”ye bağlanmasının nasıl zorlu bir süreçten geçtiğini 
anlamamızı mümkün kılan bu arızalı ya da gerilimli durumun 
somut ve açıklayıcı örneklerinden birisi yakın toplumsal tari-
himizde Anadolu’da gerçekleştirilen bazı Alevi katliamlarının 
hukuksal öyküsünde izlenebilir. Bu bakımdan Alevilerin açık-
ça hedef haline getirildiği Maraş, Çorum, Sivas gibi kitlesel 
imha girişimlerine dair hukuksal serüvene bu açıdan bakmak 
gerekir.
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Yakın Dönem Alevi Katliamlarına İlişkin  
Siyaset-Hukuk Deneyimleri

Alevilerin yaşadıkları şiddet ve katliam girişimlerinin hukuk-
sal seyrine baktığımızda yıllarca süren davalardan bu kimliğe 
ilişkin siyasal dışlayıcı yaklaşımın etkisini ve Alevilerin, gü-
vensiz ve kaygan bir ortamda yaşadıklarına dair hissiyatı açık 
bir biçimde görebiliriz. Sanıkların doğru düzgün bir yargılama 
sürecinden dahi geçmedikleri davalarda aradan geçen uzun 
yıllar neticesinde af, beraat veya zaman aşımı gibi kararların 
verilmesi ve sonuç olarak katliam aktörlerinin cezasız kalması 
vb. bu dışlayıcı iklimin devam etmesine katkıda bulunmuştur. 

Örneğin 1978 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen ve 120 
kişinin öldürüldüğü, 210 evin ve 100’e yakın iş yerinin tah-
rip edildiği Maraş Katliamı davası 23 yıl sürmüştür. Sıkıyöne-
tim mahkemelerinde yargılanan 804 katliam sanığından 29’u 
idam, 7’si müebbet hapis, 7’si 15-24 yıl, 29’u 10-15 yıl, 259’u 
5-10 yıl, 26’sı ise 1-5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştır. 
379 kişi beraat ederken 68 kişi hakkındaki dava ise firarda 
oldukları veya dava sırasında öldükleri için düşmüştür. Ölüm 
ve müebbet hapis cezaları dışındakilerin cezası 1/6 oranında 
indirilmiş ve sonuç olarak bu cezalar işlevsiz kalmışlardır.15 

Aynı şekilde 1980 Çorum Katliamı Davası da 23 yıl sürmüş-
tür. 1983’te başlatılan süreç 2006 yılına kadar devam etmiş; 
kimi sanıklar çeşitli cezalara mahkûm edilmiş ancak “bazı sa-
nıklar bulunamadığı veya kimlikleri tespit edilemediği” ge-
rekçesiyle 22 Mayıs 2006’da bu dava gündemden düşmüştür. 
Bunun üzerine dava AİHM’e taşınmıştır.16 

15 HÜR, Ayşe, “Henüz ağıtı yakılmamış 1978 Maraş Katliamı”, Radikal ga-
zetesi, 2014, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse-hur/henuz-agiti-
yakilmamis-1978-maras-katliami-1255547/ (Son Erişim: 04.11.2017).

16 http://www.posta.com.tr/aihm-corum-katliamini-gormedi-haberi-95437 
(Son Erişim: 04.11.2017).
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Çorum Katliamı davası müdahil avukatlarından Sadık Eral, 
bu davanın hâlâ görülmediğini, katliamdan sonra da davaya 
münferit, bağımsız, sıradan olaylar olarak bakıldığını belirtir: 

“Çorum davasının hepsi Erzincan’da, sıkıyönetim askeri 
mahkemesinde görüldü ve Çorum olaylarında mağdur olan, 
yaralanan, işkence görenler Aleviler olduğu halde Aleviler 
sanık olarak yargılandılar. Olaylara katılmış olmaktan dolayı, 
meşru müdafaa yapmış olmaktan dolayı tutuklandılar, ceza-
evlerinde yattılar, bedel ödediler, avukatlara para verdiler. Ço-
rum-Erzincan yollarında çekilen sıkıntıların tarifi yok. Çorum 
olayları toplu bir Çorum olayları davası olarak görülmedi. (…) 
Müstakil, sıradan, vaka-i adliyeden, münferit, bağımsız, küçük 
olaylar olarak davalara bakıldı. Çünkü toplu bir kalkışma ol-
saydı devlete isyandan katliama kalkışmaktan dolayı idamla 
yargılanacak insanlar daha az cezalarla yargılandılar ve arka-
sından çıkan aflarla cezaevinden dışarı çıktılar hepsi, tahliye 
oldular. Davaları parçalayarak, bütünlüğünü kaybederek de-
liller araya gitti.”17 

Bir başka örnek olarak 1993’te Madımak Oteli’nde 33 ki-
şinin diri diri yakıldığı Sivas katliamı davasında da 125 sanık, 
Ankara 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) ha-
kim karşısına çıkmış ve ilk karar, 26 Aralık 1994’te verilmiştir. 
85 sanık, 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptı-
rılmış, diğer sanıklar beraat etmiştir. Yargıtay Ceza Genel Ku-
rulu, 1997 yılında müdahil avukatlarının temyiz ettiği davayı 
bozmuş ve yeniden yargılama sonucunda 33 sanık hakkında 
idam cezası verilmiştir. Ancak bu karar, bir yıl sonra Yargıtay 

17 https://www.pirha.net/avukat-sadik-eral-aleviler-corum-katliaminin-
hem-magduru-hem-de-sanigi-video-72400.html; http://www.istanbul-
gercegi.com/corum-katliami-nin-uzerinden-37-yil-gecti-68154558.html 
(Son Erişim: 04.11.2017).
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9. Ceza Dairesi tarafından yeniden bozulmuştur. Sanık sayısı 
da 125’ten 33’e inmiştir. 2000 yılında kararını açıklayan An-
kara 1 No’lu DGM, 33 sanık için “idam” 9 sanık 7 yıl 6’şar 
ay, 4 sanık 20’şer yıl, 1 sanık 15 yıl, 1 sanık 5 yıl hapis cezası 
vermiştir. 33 sanık hakkında verilen idam kararı ise 2002 yı-
lında müebbet hapis cezasına çevrilmiş ve dahası 2012 yılında 
davanın zamanaşımına uğradığı yönünde karar verilmiştir.18 
“Mahkeme Başkanı, ‘İnsanlık suçunda zamanaşımı olmaz ama 
bu suçu işleyenler kamu görevlisi değil sivil oldukları için da-
vanın düşmesi’ gerektiğini savunmuştur.”19 “Bunun üzerine bu 
dosya da Anayasa Mahkemesine taşınmıştır.”20 

Benzer bir örnek de Gazi Mahallesi katliamıdır. 1995 yı-
lında Gazi katliamı davasında da 20 polise Eyüp 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde dava açılmış, ama “güvenlik gerekçesiyle” 
Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınmıştır. Dava üç şehir 
gezdikten sonra 2011 yılı Kasım ayında sonuçlanmıştır. Po-
lis Adem Albayrak hakkında, TCK 50. maddesine göre indirim 
yapılarak 3 yıl 24 ay hapis cezası ve 9 ay kamu hizmetlerinden 
geçici mahrumiyet kararı verilmiştir. Mehmet Gündoğan ise bir 
kişiyi öldürmekten 1 yıl 8 ay hapis ve 3 ay kamu hizmetlerin-
den yasaklı olma cezası almıştır. İkisinin cezası da 4616 sayılı 
İnfaz Yasası’na göre ertelenmiştir. 18 polis ise beraat etmiştir. 
Ceza alanlar davadan kısa süre sonra polisliğe geri dönebil-
miştir. Öldürülenlerin yakınları, davayı Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne (AİHM) taşımış, mahkeme, Türkiye’nin Avrupa 

18 http://www.ntv.com.tr/turkiye/sivas-katliamina-goz-gore-gore-
zamanasimi,NYMyBhwbnUCJH_Fh2KU66 (Son Erişim: 04.11.2017).

19 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/07/150702_sivas_1993 (Son 
Erişim: 04.11.2017).

20 http://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/157794-sivas-katliami-davasi-
aym-de (Son Erişim: 04.11.2017).
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İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 2. maddesinde düzenlenen 
yaşam hakkı ve 13. maddesinde düzenlenen milli makamlara 
başvuru yollarının kapatılması hükümlerine aykırı davrandığı 
sonucuna varmış ve Türkiye tazminata mahkûm olmuştur.21  

Bu örneklerde görüldüğü gibi açıkça Alevi toplumunun 
hedef alındığı ve çok sayıda Alevi yurttaşın öldürüldüğü kitle-
sel saldırılarda bir dizi mahkeme bir türlü kamu vicdanını tat-
min eden, bu kimliğin bireylerine ve haklarına tercüman olan 
bir karar verememiştir. Bu yönde karar verilmiş gibi görünen 
örneklerde ise, sonradan zamanaşımı vb. gerekçelerle önceki 
kararlar işlevsiz hale getirilmiştir.

Alevi Kimliğinin En Temel Hak Arayışı Olarak 
Eğitimde Hukuksal Deneyimler 

Alevilerin hukuk alanındaki mücadelesi sadece kendilerine 
yönelik saldırılara ilişkin arkaplan bilgisinin ortaya çıkarılması 
ve saldırganların cezalandırılması talebiyle sınırlı olmamıştır. 
Bizzatihi bir hak alanı olarak açılan başka davalardan da söz 
edebiliriz ki bunun önemli bir örneği Sünni İslam eğitimi-
nin zorunlu olmasına karşı verilen hukuk mücadelesidir. Çok 
uzun süredir Türkiye’de Alevi ailelerin çocukları hemen her 
seviyede okullarda “Din Dersi” görmekte ve fakat bu ders 
Alevi inancını içermediği için gündelik hayatta da çok fazla 
sorun ve gerilime konu olmaktadır. Yakın dönemde bu alan-
daki gerilimler de siyaseten çözüme odaklı ilgiyi görmeyince 
kaçınılmaz olarak “hukuk” alanına taşınmıştır. Bu talep önce 
ilgili okullara iletilmiş, okulun reddetmesi üzerine kaymakam-
lık ve valiliklere gidilmiş ve buralardan da ret cevabı gelme-

21 http://bianet.org/bianet/siyaset/162977-videolarla-gazi-katliami-ve-
dava-sureci (Son Erişim: 04.11.2017).
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siyle İdare Mahkemesine başvurulmuştur. İç hukuk yollarını 
tüketen bazı aileler davayı AİHM’e taşımıştır. 

Kuşkusuz bu konuda Türkiye’de dava açabilmek de çok 
kolay bir iş değildir. Hâkim kültürün yarattığı hükmedici or-
tam nedeniyle tereddütler ve çekingenlikler yaşanmakta; bu 
da hukuki mücadele girişimlerini bir ölçüde engellemektedir. 
Bununla birlikte aşağıda örneklerini göreceğimiz bir dizi dava 
açılmıştır. Bu taleple ilgili bazı yerel mahkemeler dersin içeri-
ğinin Aleviler açısından yetersiz olduğu, Alevilerin inançlarına 
aykırı olduğu, din ve vicdan özgürlüğü ilkesine uygun olma-
dığı gibi gerekçelerle ve temel hak ve hürriyetler kapsamında 
Alevi ailelerin taleplerini haklı bulmuştur. Bununla birlikte bu 
talepleri yersiz bulan ve bu yönde karar veren mahkemeler 
de vardır. Aşağıda seçerek verdiğimiz bazı örneklerde görül-
düğü gibi bu süreç söz konusu gerilimin bir aynası işlevini 
görmektedir.

2001 yılında Hasan Zengin 7. Sınıf öğrencisi kızı Eylem 
Zengin’in Alevilikle ilgili bilgilerin yer almadığı din dersle-
rine girme zorunluluğunun kaldırılması için önce İstanbul 
Valiliği’ne, ardından İstanbul İdare Mahkemesi’ne ve son 
olarak Danıştay’a başvurmuş ve tümünden de olumsuz yanıt 
aldıktan sonra Türkiye’de iç hukuk yollarının tükenmesi ne-
deniyle, konuyu AİHM’e taşımıştır.22 AİHM Türkiye’yi suçlu 
bulmuş ve tazminata mahkûm etmiştir.

2005 yılında Ali Kenanoğlu İstanbul Valiliği’ne başvurarak 
oğlunun zorunlu din derslerinden muaf olmasıyla ilgili bir di-
lekçe vermiştir. Valiliğin bu talebe otuz gün geçtiği halde yanıt 
vermemesi üzerine İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin 

22 https://www.alevibektasi.eu/index.php?option=com_content&view= 
article&id=786:2015-07-19-09-54-04&catid=67:din-dersi (Son Erişim: 
02.11.2017).
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de durdurulması talebi yani öğrencinin din derslerine girme-
mesi talebiyle başvurulmuş ve mahkeme 30.12.2005 tarihinde 
yürütmenin durdurulması kararı vermiş ve dava görüşülmeye 
devam etmiştir. Valilik yeniden bir üst mahkemede itiraz etmiş 
ve itirazı kabul edilmiştir. Daha sonra İstanbul 5. İdare Mahke-
mesi verdiği kararda, “Zorunlu olarak okutulan Din Kültürü 
ve Ahlak Öğretimi dersinin dava dilekçesinde dini ve felsefi 
inancına uygun olmadığını belirten davacının herhangi bir 
din mensubu olduğuna bakılmaksızın, temel hak ve hürri-
yetlerden olan dini inanç özgürlüğünün uygulanması kap-
samında çocuğunun zorunlu sayılan Din Kültürü ve Ahlak 
Öğretimi dersinden muaf tutulması gerektiği sonucuna var-
mıştır” denilmiştir. Böylece öğrenci tekrar din dersinden muaf 
olmuştur. Bu karara Valilik yine itiraz etmiş olup, Danıştay’da 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin bu içerikle Alevi bir 
öğrenciye zorunlu tutulamayacağını belirlemiştir.23

2009 yılında Sivas İdare Mahkemesi, Din Kültürü Ahlak 
Bilgisi dersinin teorik ve pratik uygulamasının farklı olduğu 
ve derste verilen eğitimin ailenin dini görüşlerine aykırı oldu-
ğu gerekçesiyle, çocuklarının din dersinden muaf tutulmasını 
isteyen aileyi haklı bulmuştur.24

2009 yılında Sakarya 2. İdare Mahkemesinde açılan davada 
mahkeme, ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilen Din Kül-

23 https://www.alevibektasi.eu/index.php?option=com_content&view 
=article&id=786:2015-07-19-09-54-04&catid=67:din-dersi 

 (Son Erişim: 04.11.2017).
24 “Türkiye’de Din ve Eğitim”, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Gi-

rişimi, İstanbul: 2011, s.20. http://www.egitimreformugirisimi.org/
wp-content/uploads/2017/03/ERG_T%C3%BCrkiyede-Din-ve-Egitim-
Son-D%C3%B6nemdeki-Geli%C5%9Fmeler-ve-De%C4%9Fi%C5%9Fim-
S%C3%BCreci.pdf; http://www.aihmiz.org.tr/aktarimlar/dosyalar/13524 
54329.pdf. (Son Erişim: 04.11.2017).
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türü ve Ahlak Bilgisi dersinin öğretim programının din kültü-
rü öğretimine mi yoksa din eğitimine mi yönelik olduğunun 
saptanmasına karar vermiştir. Mahkeme tarafından bu derse 
ait beş ders kitabı ve öğretim programı inceletilmiş ve sonuçta 
Türkiye’de hâkim olan dinsel çeşitliliğin dikkate alınmadığı, 
özellikle Alevi inancına sahip topluluğun oranının çok büyük 
olmasına rağmen Alevi inancına ilişkin içeriğin olmadığı yö-
nünde değerlendirme yapılmıştır.25

2009 yılında kızının din dersinden muaf olma talebi red-
dedilen Hüseyin El, Eskişehir Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı 
hakkında Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde dava açmış, dava 
neticesinde kızı din dersinden muaf tutulmuştur.26 

2011’de Samsun’da Alevi bir ailenin açtığı davada mahke-
me, 2 yıl süren yargılamasının ardından AİHS, AİHM kararla-
rına ile din ve vicdan hürriyetine aykırı olduğuna vurgu yapa-
rak E.S.N’nin din dersinden muaf tutulmasına hükmetmiştir.27 
Birkaç yıl sonra 2016’da Antalya Muratpaşa’da Alevi bir aile 
tarafından açılan davada mahkeme zorunlu din dersi için “hu-
kuka aykırılığı açık” olduğu yönünde bir karar vermiştir.28

Bu örneklerin yanında aykırı örnekler de bulunmaktadır. 
2009 yılında bir davada Ankara 10. İdare Mahkemesi aldığı bir 
kararla, dersin mezhepler üstü olduğuna ve ders kitaplarında 
Alevilik konularının yeterli olduğuna hükmetmiştir. Temyiz is-
teminde bulunulmasının ardından Danıştay da benzer gerek-

25 Age. s.20. 
26 http://bianet.org/kadin/egitim/130899-mahkeme-karari-uygulandi-

takdirname-aldi (Son Erişim: 19.10.2017).
27 http://t24.com.tr/haber/alevi-aile-dava-acti-mahkeme-din-dersi-

zorunlu-olamaz-dedi,223866 (Son Erişim: 19.10.2017).
28 https://www.evrensel.net/haber/312165/zorunlu-din-dersi-icin-

yurutmeyi-durdurma-karari-verildi (Son Erişim: 18.10.2017).
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çelerle İdare Mahkemesi’nin kararını onamıştır.29 2016 yılında 
CB Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nde kızının din dersinden 
muaf olması için açtığı dava “yeni müfredatın nesnel ve rasyo-
nel” olarak değiştirildiği gerekçesiyle reddedilmiştir.30

Görüldüğü gibi bu koşullarda açılan davalarda çoğunlukla 
olarak Alevi ailelerin talep ve iddialarının haklı olduğu yö-
nünde sonuç çıkmıştır. Normal koşullarda bu hukuki karar-
ların siyaseten de dikkate alınması ve uygulamanın ve ilgili 
yasaların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ne var ki bu 
taleplere karşı geliştirilen hükümet politikası en iyimser ifa-
deyle sessizlik olmuştur.

Cemevleri Yasal Statü Kazanması Yönünde 
Hukuki Mücadelenin Öyküsü ve Seyri

Cemevleri belki de kimlik inşa sürecinin ve dolayısıyla hukuk 
mücadelesinin en önemli alanı ve örneğidir. Zira Alevi toplu-
munun hem ibadet hem de toplanma alanları olarak çok iş-
levli mekânlardır. Alevi toplumunun kimliğe dair hemen tüm 
pratiklerinin toplandığı ve görünür olduğu yerdir. Dolayısıyla 
Cemevlerinin yasal güvenceye kavuşması başta olmak üzere 
bütün diğer talepler hukuksal girişimlere konu olmuştur. 

Bugüne dek bu konuda sürdürülen hukuk mücadeleleri-
nin seyrine baktığımızda yine hâkim siyasetin bazen açıkça 
bir karşıt dil üreterek ama çoğunlukla sessiz kalarak bu gerili-
min sürmesine olanak sağladığı söylenebilir. Aşağıda bilgileri 
verilen hukuki girişimler, bu gerilimin örnekleri olarak dikkat 
çekmektedir. 

29 Age., s.20. 
30 https://www.birgun.net/haber-detay/zorunlu-din-dersi-muafiyeti-

talebine-mahkemeden-ilginc-ret-din-dersi-nesnel-ve-rasyonelmis-149636.
html (Son Erişim: 18.10.2017).
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Cem Vakfı 2005 yılında Başbakanlığa başvurup Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nın Alevi ve diğer inançları da kapsayacak şekil-
de kamu hizmeti vermemesinden şikayetçi olmuştur. Talepler 
arasında, Aleviliğe hukuksal statü tanınması, Cemevlerinin iba-
dethane olarak tanınması, Cemevi inşasına imkân tanınması, 
Cemevlerinin işleyişi için kamusal fon öngörülmesi ve Alevi 
dedelerine devlet memuru statüsü kazandırılması da vardır. 19 
Ağustos 2005’te Başbakanlığın olumsuz yanıtı üzerine 1919 va-
tandaş Başbakanlığı Türk mahkemelerine şikâyet etmiş ancak 
mahkemeler Başbakanlığın ret yanıtının yürürlükteki yasalarla 
uyumlu olduğuna hükmetmiştir. Bu karar 2 Şubat 2010 tarihin-
de Danıştay tarafından da onanmıştır. (…) Bunun üzerine Cem 
Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, beraberinde 202 kişiyle birlikte 
konuyu 2010 yılında AİHM gündemine taşımış ve dava AİHM 
tarafından 2013 yılında görülmeye başlanmıştır.31 

2008 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüzüğündeki 
“Cemevlerini ibadet yeri olarak” nitelendiren ifadeler nede-
niyle Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında kapatma 
davası açmıştır. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi ise da-
vayı, “Cemevleri yüzyıllardır Alevilerin ibadet yeri olarak top-
lumca bilinmiş ve kabul görmüştür, dernek tüzüğünde bulu-
nan ‘Cemevleri ibadethanedir’ hükmü Anayasa’nın 2. madde-
sine aykırılık taşımadığı gibi kanunlarla da yasaklanmamıştır” 
gerekçesiyle reddetmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dos-
yayı görüşen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin 
kararını oy çokluğuyla bozmuştur.32 

31 http://www.cemvakfi.org/pages/Haber/13/aihm%E2%80%99den-
aleviler-icin-tarihi-karar (Son Erişim: 20.10.2017). 

32 http://www.radikal.com.tr/turkiye/yargitay-cemevine-kapiyi-kapatti-
ibadethane-degil-1095215/; http://www.hurriyet.com.tr/cankaya-ceme-
vi-yaptirma-dernegi-hakkindaki-kapatma-davasina-ret-18899273 

 (Son Erişim: 20.10.2017).
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2015 yılında Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı “Cemevlerinin 
Alevilerin ibadethanesi olarak kabul edilmesi ve giderlerinin 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinden karşılanması” is-
temiyle dava açmıştır. Davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi 
Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı’nın talebini yerinde bularak 
Cemevlerinde ibadet yapıldığını belirterek elektrik giderleri-
nin Diyanet bütçesinden karşılanmasına karar vermiştir. İs-
tanbul 6. İdare Mahkemesi kararına Esenyurt Kaymakamlığı 
itiraz etmiştir. Kaymakamlık, “Aleviliğin İslam dini açısından 
bir zenginlik ve tasavvuf meselesi olduğu, farklı bir din olarak 
nitelendirilemeyeceği, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cami ve 
mescit dışında bir yeri ibadethane olarak kabul etme yetki-
sinin bulunmadığı, elektrik giderlerinin karşılanamayacağını” 
ileri sürerek kararın bozulması istemiyle konuyu Danıştaya 
taşımış; Danıştay 13. Dairesi, kaymakamlığın talebini redde-
derek, oy çokluğuyla yerel mahkemenin kararını onamıştır.33

2016’da Alevi Kültür Dernekleri Tarsus Şubesi cemevinin 
diğer ibadethaneler gibi elektrik faturasından muaf tutulması 
için Tarsus Adliyesi’ne başvuruda bulunmuştur. TEDAŞ’a karşı 
açılan ve Tarsus 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görü-
len dava “yetkisizlik” gerekçesiyle reddedilmiş; davanın “Di-
yanet İşleri Başkanlığı’na da açılması gerektiği” belirtilmiştir.34

Bu örnekler Cemevlerinin gündelik hayatta fiilen çoğalma-
sına karşın yasal düzeyde kabul edilmesi noktasında hâlâ bir 
ölçüde güçlü bir direnç olduğuna işaret etmektedir. Bu direnç 
söz konusu kurumların Aleviliğe ve Cemevlerine kendilerince 

33 http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/danistay-cemevleri-
ibadethanedir-h37424.html ; http://www.hurriyet.com.tr/erenler-egitim-
ve-kultur-vakfindan-elektrik-fa-40531698 (Son Erişim: 20.10.2017).

34 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/634858/Cemevine__ 
elektrik_muafiyeti__davasinda_karar_verdildi.html 

 (Son Erişim: 18.10.2017).
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bir anlam yükleme eğilimleriyle de ilgilidir. Cemevlerini iba-
det yeri saymamak veya Aleviliği de sadece bir kültür olarak 
tanımlamak bu eğilimin yansımaları ve örnekleridir. Bu du-
rumda Cemevlerini fiilen ibadethane sayabilmek sadece ve 
ancak bazı Belediyelerin geliştirdiği bir politika olarak kal-
maktadır. 

Bir “Kurtarıcı Güç” Olarak AHİM’in 
İşlevsizleştirilmesi

Bu noktada Türkiye’nin taraf olduğu ve çoğu kez adeta bir 
kurtarıcı gibi algılanan uluslararası hukukun rolü önem kazan-
maktadır. Bu bir bakıma yeni bir durumdur. Normal zaman-
larda uluslararası hukuku temsilen AİHM tarafından verilen 
kararlar, ulusal hukukun üzerinde bir geçerliliğe sahip olarak 
kabul edilmektedir ki Türkiye de bu prensibi kabul etmiştir. 
Bu nedenle AİHM’den bir karar çıktığında bir anlamda birçok 
sorunu çözebilecek bir araç olarak düşünülmektedir. Ne var 
ki verili durumun bununla da ilgisi yok görünmektedir. 

Aşağıda birkaç örnekte görüleceği gibi Türkiye’de iç hu-
kuk yollarını tüketen Aleviler zorunlu din dersinden muafi-
yet, Cemevlerinin ibadethane sayılması, kimlik kartındaki din 
hanesinden İslam ibaresinin silinmesi vb. taleplerle AİHM’e 
başvurmuşlardır. AHİM genelde bu talepleri uygun bulmuş 
fakat Türkiye çoğunlukla Alevilerin lehine AİHM’den çıkan 
kararları uygulamamıştır; ancak AİHM kararlarının bazıları ye-
rel mahkemelere emsal teşkil etmiştir ve Alevilerin lehine ka-
rarlar verilmiştir. Bu kararların bazı örnekleri şunlardır:

Ragıp Zarakolu’nun sahibi olduğu yayınevinde 1997’de 
basılmış olan Alevi Kimliğini Tartışmak adlı kitabın 28 Nisan 
1997’de Cumhuriyet Başsavcılığına DGM’den yapılan başvu-
ru neticesinde “ırk, din, mezhep veya bölge temelinde ayrım 
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yaparak halkı kin ve nefrete teşvik ettiği” gerekçesiyle topla-
tılmasına karar verilmiştir. İtiraz ve temyiz başvurusu redde-
dilmiştir. 2003 yılında AİHM’e başvuran Zarakolu’na T.C. 2005 
yılında 5000 Euro ödemeyi teklif etmiş ve dava AİHM’den 
düşmüştür.35 

2010 yılında Sinan Işık nüfus cüzdanında din hanesinden 
İslam ibaresinin kaldırılması ve Alevi yazması için başvuruda 
bulunmuş;36 AİHM Türkiye’nin AİHS 9. maddeyi37 ihlal ettiği-
ne karar vermiş ve nüfus cüzdanlarından din hanesinin kal-
dırılması gerektiğine kanaat getirmiştir. AİHM’in verdiği karar 
hâlâ uygulanmamıştır.38 

2010 yılında CEM Vakfı ibadethanelere tanınan elektrik fa-
turasını ödememe muafiyetinin Alevi mekânlarına tanınma-
masına karşı başvuruda bulunmuş;39 2014 yılında çıkan karara 
göre Türkiye’nin ayrımcılık yaptığı ve AİHS’nin ilgili maddesi-
ni ihlal ettiği tespit edilmiştir.

2011 yılında Mansur Yalçın ve diğerleri şeklinde birleştiri-
len davada 3 aile çocuklarının zorunlu din dersinden muaf ol-
ması talebiyle AİHM’e başvurmuştur.40 “Din Kültürü ve Ahlak 

35 http://kararara.com/aihm/turkce/aihm10286.htm  
(Son Erişim: 20.10.2017).

36 https://bianet.org/bianet/din/119791-aihm-kimliklerde-din-hanesi-
kaldirilmali (Son Erişim: 25.10.2017).

37 Bkz. dipnot 47.
38 https://www.birgun.net/haber-detay/din-hanesi-karari-yine-

uygulanmadi-111221.html (Son Erişim: 25.10.2017).
39 http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2014_12_180_TUR.pdf s.29 

(Son Erişim: 25.10.2017). https://www.birgun.net/haber-detay/aihm-
turkiye-yi-alevi-yurttaslara-ayrimcilik-tan-mahkum-etti-101502.html 
(Son Erişim: 25.10.2017).

40 http://www.inhak.adalet.gov.tr/ara/karar/yalcin.pdf  
(Son Erişim: 04.11.2017).
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Bilgisi ders müfredatında Alevilerin kültür ve felsefelerine de 
yer verilmesini talep etmişlerdir. Başvuranlar ayrıca, bu ders-
leri vermekle görevli öğretmenlerin zorunlu bir hizmet içi eği-
time tabi tutulmalarını ve bir denetim ve takip mekanizması 
oluşturulmasını talep etmişlerdir.”41 Sonuç: AİHM daha önceki 
Hasan ve Eylem Zengin davası neticesinde alınan “hiçbir ge-
rekçe göstermeden din dersinden muaf olmak talep edilebi-
lir” kararını da uygulamadığını belirterek, din dersinin mevcut 
içeriğinde de revizyon yapılması gerektiğine karar vermiştir.

Burada bazı örneklerine yer verdiğimiz 2006 yılından itiba-
ren Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesi kapsamında taleplerle 
AİHM’e gittiğini ve bütün mahkeme sonuçlarında Türkiye’nin 
AİHS’nin ilgili maddelerini ihlal ederek, yaptırımlara mahkûm 
edildiğini görüyoruz. Fakat AİHM’in aldığı kararları Türkiye 
uygulamamıştır. Alevi çalıştayları kapsamında Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi dersinin revize edilmesi söz konusu olmuşsa da 
Alevileri tatmin edecek hiçbir somut adım atılmamıştır. Din 
derslerini verenlerin Alevilikle ilgili yeterli donanıma sahip 
olmaması da Alevilerin konuya ilişkin itirazlarından biridir. 
Cemevleriyle ilgili alınan kararlarda da yine hükümetlerin so-
mut adımı olmamıştır, sadece bazı CHP’li Belediyeler insiyatif 
kullanarak AİHM’in kararını uygulamaya koymuş ve cemevle-
rini ibadethaneden saymıştır.

Sonuç

Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal or-
tam “yasal” ve “fiili” alanlar arasındaki sınırların çok daha be-
lirgin olduğu; bu iki alan arasındaki bütüncül uyumdan söz 

41 http://www.hurriyet.com.tr/aihmden-flas-din-dersi-karari-27218120 
(Son Erişim: 25.10.2017).
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edilemeyeceğini göstermektedir. “Yasal” olan kimi durumlar 
bizzat devlet yetkilileri de dahil, çok farklı toplumsal kesimler 
tarafından uygulanmayabilmektedir. Dolayısıyla kimi durum-
larda fiili durum, yasal durumun önüne geçebilmektedir.

Kuşkusuz bu durum gündelik hayatın hemen her alanında 
geçerlidir. Fakat kimlik mücadeleleri açısından çok daha gö-
rünür bir gerçekliktir. Ulus devlet tarafından dönemin politik 
eğilim ve stratejilerine uygun olarak inşa edilen siyasal ve 
toplumsal yapı sarsılmaktadır; önceden görünmez kılınan ne 
varsa ortaya çıkmakta ve görünür olmaktadır. Bugünün çok 
renkli toplumsal kültürel haritası bu durumun bir yansıması 
ve sonucudur. Alevi toplumunun kimliksel olarak görünür ol-
ması da bu sürecin tekil örneklerinden birisidir.

Bu yeni toplumsal/kültürel manzara siyaseten de karşılık 
bulacak ve bir bakıma yasal tanımlayıcılar arasında yer alacak 
mıdır? Bir başka deyişle bu yeni haritadaki kültürel renkler 
bundan sonra da yok mu sayılacak yoksa varlıkları ve hakları 
yasal güvenceye kavuşturulacak mıdır?

Bu sorunun cevabı Türkiye’nin ilgili kesimler, konjonktür 
vb. bir dizi faktöre bağlıdır. Dolayısıyla Alevi kimliğinin duru-
mu da bu sürecin içinde şekillenecektir. Bu noktadan sonra 
yine bir dizi yerel ve küresel koşullar nedeniyle geriye gidiş; 
ulus devletin ilk yıllarındaki tek renkli haritaya dönüş olanaklı 
görünmüyor. Ama gerçek manada kimliksel güvence nasıl ve 
ne zaman sağlanabilir, bu çok açık değildir ve dahası birçok 
koşula bağlıdır. Belli ki Aleviler bir süre daha bu “arada kal-
ma” halleriyle yaşamaya devam edeceklerdir.
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D emokrasi bizim gibi sorun çözemeyen, sorun çözme eh-
liyeti olmayan ülke yöneticileri için ya baş belası ya da 

demagojik maymuncuk anahtarı olarak kullanılıyor. 
İçinde yaşadığımız popülizm dünyasında, Kayserilinin eşe-

ği boyatıp babasına satma hikâyesi solda sıfır kalıyor. Yalan 
söylemenin algı cambazlığı olarak itibar gördüğü bir dünyada 
yaşıyoruz.

Gözümüzün içine baka baka, salak yerine konularak de-
mokrasi demagojisi demokrasi diye yutturulmaya çalışılıyor. 

Yutan ve hazmeden var mı? Hatırı sayılır bir kesimin öte-
sinde canım memleketimin güzel insanları böyle şeyleri gözü 
kapalı kabul ediyor. Mesela çok partili hayata geçerken De-
mokrat Partiyi “Demür Kırat” olarak içselleştirmiş ve sonra 
Adalet Partisi at simgesini alarak, “Demür Kırat” temsilcisi ol-
duğunu ima etmiş ve teveccüh görmüş, iktidar olmuştur. Sim-
geler, ritüeller modern öncesi çağlarda tanrısal anlam, değer 
kazandığı gibi modern zamanlarda da siyasal simge olarak 
insanın tarihsel zihin arka dünyasına seslenen modern simge-
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ler olarak kullanıldı, kullanılmaya devam ediyor, bugünkü de-
yimle “marka değeri” de toplum nezdinde karşılık buluyor. 

İnsanlık, tarih boyunca toplumsal hayatın düzenlenmesi, 
huzur içinde bir arada yaşamak için akılsal ve fiziki mücade-
leler vererek demokrasi denilen bir sisteme ulaşmış. 

Bugün “demokrasi” diye ağız dolusu konuşmak kolay. İn-
sanlık bu noktaya çok kolay gelmedi. Türkiye ise demokrasinin 
evrensel değer olarak tanımlanan zihinsel ve kurumsal yapılan-
masına geçip geçmeme evreninin içinde debelenip duruyor.

Neden tam demokrasiye geçemiyoruz sorusunun ardında 
toplumsal, sosyal, kültürel tarih, zihniyet ve bütün bunların 
toplamı olarak oluşmuş tarihsel kurum kültürü birikimi 
çelişkisi yatmakta.

Tanzimat’la başlayan monarşi yönetimini değiştirme çaba-
sı, I. Meşrutiyet denemesiyle hüsrana uğramış. II. Meşrutiyet 
ve İttihat-Terakki, imparatorluğu kurtarmak için başka bir 
maceraya atılmış ve imparatorluk çökmüş. Çöken imparator-
luğun asker, sivil, bürokrat kadrolarından oluşan başka bir 
irade, imparatorluktan kalan coğrafi alanlarında Birinci Dünya 
savaşı sonrası işgal edilmesine karşı direniş, kurtuluş ve ku-
ruluş hareketi başlatarak, yeni bir devlet ve yeni bir sistem/
rejim kurdular. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve bürokratik mirası 
üzerine, ondan oldukça farklı ilkeler doğrultusunda yeni bir 
yapılaşmanın gerçekleştirilmesi zor bir işti. Bir yandan, Os-
manlı mirasının tümüyle reddedilmesine imkân yoktu; yeni 
devletin ülkesi de halkı da esas itibariyle aynıydı. Değişen sa-
dece boyutların küçülmüş olmasıydı. Ayrıca, kurulmaya çalı-
şılan Cumhuriyet’in dayandırılmaya çalışıldığı değerler önemli 
ölçüde farklı olmakla beraber, bu yeni rejim, dışarıdan ba-
kıldığında yeni bir devlet olarak görülmek yerine, Osmanlı 
Türkiyesinin başka bir biçim altında devamı olarak görülü-



NEDEN TAM DEMOKRASİYE GEÇİLEMİYOR?

163

yordu. Başka bir ifadeyle, rejim değişmiş olsa da, yabancıların 
gözünde Türkiye devleti devam ediyordu.

Türkiye, büyük ölçüde Osmanlı’dan tevarüs ettiği maddi 
ve beşeri mirası aynı zamanda modernleştirmek de istiyor-
du. Geleneksel değerlere göre yaşamaya alışmış bir toplumun 
laik (dünyevi) ve rasyonel ilkelere uygun olarak dönüştürül-
mesi “gerekli”ydi ve bunun birtakım toplumsal problemler 
yaratacağı şüphesizdi. Siyasal meşruluğun dini ve monarşik 
temeli terk edilerek, onun yerine dünyevi bir esas olan ulusal 
egemenlik ikame edilmek isteniyordu. Bu değişikliğin ise ko-
layca gerçekleşmesine imkân yoktu; dolayısıyla bu zorluğun 
yarattığı bazı huzursuzluklarla karşılaşması da mukadderdi.

Bundan başka, Cumhuriyet Türkiyesinin bürokratik yapı-
laşması da önemli ölçüde Osmanlı mirasına dayanıyordu. Ger-
çi, bu bürokratik gelenekte Weber’ci anlamda modernleşme 
daha Cumhuriyete tekaddüm eden yıllarda büyük bir mesafe 
kaydetmişti. Ne var ki, bu gelenek aynı zamanda, demokratik 
olmayan daha büyük bir geleneğin de parçası durumunda 
olduğu için, yeni Cumhuriyet’in gerçek anlamda bir demok-
rasiye dönüşmesi isteniyor idiyse, karşı karşıya bulunulan 
zorluklara yeni bir tanesini daha ekleyecek demekti. Nitekim 
Osmanlı-Türk bürokratik geleneğinin bu olumsuz yanı Cum-
huriyet tarihi boyunca sürekli olarak kendini hissettirmiştir.1

İlk düğme yanlış iliklendi ve sonra demokrasi devam etmedi.

Cumhuriyet Zamanın Ruhuna Uygun Yol İzledi

1789 Fransız devrimi ile kurulan cumhuriyet, Kral-Kilise ve feo-
dal sınıf ile burjuvazinin arasında egemenlik ve iktidar savaşıy-
dı. Bu egemenlik savaşı aynı zamanda kültürel egemenlik sava-
şıydı. Fransa’da Cumhuriyet, burjuvazinin egemenliği demekti. 
Seçimler sınıflar arası mücadele olarak cereyan ediyordu.
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Türkiye Cumhuriyeti, işgalden kurtuluş için savaşan her 
sosyal, sınıfsal ve dini inanca sahip olanların katılımıyla ger-
çekleşti. Devletin şeklinin ne olacağı konusunda herkesin 
farklı düşüncesi vardı. Kurtuluş ve kuruluş savaşının önder 
çekirdek kadrosu, parlamentonun olduğu ve de seçimlerin 
yapıldığı, yeni sosyal, toplumsal kimlik altında laik bir cum-
huriyet tasarlıyorlardı.

Kabaca demokrasisinin ilk adımları 1876’da çıkartılan 
Kanun-i Esasi ve hatta ondan daha da geriye dayandırılabilir.

II. Meşrutiyeti bile içine sindiremeyen yönetici, sal-
tanat ve halifelik yanlısı “ulema-aydın” kesim vardı. Bu 
kesimlerin önemli bir kısmı kurtuluş savaşına da katıl-
dı. Niyetleri en azından halifeliği kurtarmaktı. Cumhu-
riyet İslamcı olsun istiyorlardı. Kürtlere cumhuriyetin asli 
kurucu unsurusunuz denilmişti, onlar da en azından impa-
ratorluk döneminde olduğu kadarıyla Kürdistan muhtariyeti 
istiyorlardı.

Yeşil Ordu ve Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası da söz 
sahibi olmak istiyordu. 

Liberallerin de talepleri vardı. 
23 Nisan 1920’de TBMM açıldı ve 29 Ekim 1923’te cumhu-

riyet ilan edildi.
1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılırken, halifelik 3 Mart 

1924’te kaldırıldı. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. 3 Mart 1925’te 
çıkartılan Takrir-i Sükûn Kanunu, Şubat 1925’ten Nisan 
1925’e kadar süren Şeyh Said isyanının bastırılmasından son-
ra 30 Kasım 1925’te yürürlüğe kondu ve bütün muhalefet ya-
saklandı, tutuklandı cezalandırıldı. Böylece Cumhuriyet tek 
parti otoriter rejimi kurulmuş oldu.

Tek parti otoriter cumhuriyeti rejimi demokrasiyi 
içermiyordu ve doğal olarak demokratik kurumlar da oluş-
madı. Tek partili seçimleri, seçim yöntemini, meclisin açık 
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oluşunu demokrasi olarak kabul edenler de var. Çağdaş an-
lamda böyle bir sistem demokrasi olarak kabul edilmiyor.

Cumhuriyetin çekirdek kurucu iradesi, II. Meşrutiyet devlet 
nizamı ve intizamının ötesinde modern devlet ve kurumlarını 
oluşturmayı öncelikli devrimsellik olarak görüyordu. Demok-
rasi önsel gereklilik olarak görülmediği gibi, cumhuri-
yetin kuruluşu için tehlikeli olarak görülüyordu. Öte 
yandan 1930’lu yıllar dünyasında ekonomik bunalımla siyasal 
bunalım iç içeydi. İtalya’da 1922 yılında Musollini’nin Ulusal 
Faşist Partisi iktidara geldi. (Faşizm adı, eski Roma’da birlik-
ten güç doğduğunu simgeleyen ve İtalyancada fascio olarak 
bilinen bir baltaya bağlanmış sopa demetinden gelmektedir.)

Mussolini’nin “Faşizm Öğretisi ve Kurumları” adlı ki-
tabı, 1935 yılında yayınlandı. Türkiye’de  Mehmet Şevket 
Eygi’nin sahibi olduğu Bedir Yayınevi’nden 1966 yılında 
Refik Özden’in çevirisiyle “Faşizm” adıyla yayınlandı.

Aynı yıllarda Almanya bunalımlı günler geçiriyordu. Birinci 
Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmanın getirdiği ağır ekonomik 
koşullar, daha önce görülmemiş derecede yüksek bir enf-
lasyon ve işsizlik ortamı, bazı bölgelerde sol ayaklanmaları 
ve buna karşıt sağ eylemleri beraberinde getirmişti. Savaştan 
sonra Spartakistlerin devrimini, 1920 ilkbaharında Ruhr hav-
zasında komünistlerin liderliğinde büyük bir işçi ayaklanma-
sı izlemişti. Bu ortam içinde Adolf Hitler (1889-1945) adın-
da bir onbaşı giderek sivrilecek ve İtalyan faşizminin babası 
Mussolini’den örnek aldığı yöntemlerle Nazizm’in kurucusu 
olarak tarihe geçecekti. 

Tek parti dönemi bu tarz bir Faşizm-Nazizm dönemleri 
yaşamadı ama bunlardan etkilenen Mahmut Esat Bozkurt 
gibi CHP’li çok sayıda siyasi oldu ve tek parti iktidarı Fa-
şizm-Nazizm menşeli politikalar izledi. Kemalizm ideolojisi 
bu tarihsel koşullarda oluştu. Kemalizm ideolojisi elbette ki 
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bu koşullarda demokrasi içermiyordu. Faşizm ve Nazizm ide-
olojisinin temeli olan “güçlü devlet” fikri devlet olmak için 
cebelleşen cumhuriyet Türkiyesine sanki bulunmaz tutkal 
oldu. Modernleşerek var olmaya çalışan Osmanlı impa-
ratorluğu İslami kimlikle varlığını sürdüremedi, İttihat 
Terakki, Turancı ve Türkçülük-Turancılıkla denedi, o da 
olmadı. Cumhuriyet Türk kimliği ile devlet bekasınının kalıcı 
olacağına karar vermişti ve bu karara ideolojik olarak Faşizm 
ve Nazizm bağışıklık aşısı gibi geldi.

Türk kimlikli güçlü ulus devlet kurarak modernleşme poli-
tikasına, Sovyet tek parti ve devletçi ekonomi politikası örnek 
teşkil ediyor. 16 Mart 1922’de yapılan Sovyetler-Türkiye Cum-
huriyeti çok yönlü anlaşması ile sanayileşme alanında yatı-
rımlar yapılıyorken, ideolojik olarak Faşizm-Nazizm de güçlü 
devlet olma hedefine hikâye olarak heyecan katıyor. Tek parti 
içinde Prens Sabahattin’in izinden giden olmasa da liberalizm 
boy verdi. Tek parti döneminde liberal olarak nitelenebile-
cek düşünür Ahmet Ağaoğlu’dur (1869-1939). Ağaoğlu’nun 
düşünceleri liberalizm, milliyetçilik ve demokrasinin bir kar-
masıydı. Bireysellik ve birey özgürlüğü üstündeki vurgu eser-
lerinde sıkça tekrarlanan bir temadır. 

Kadrocular 1929 dünya ekonomik buhranını, kapitalizmin 
aldığı darbe ve çökme süreci olarak yorumluyorlardı. Türkiye 
için üçüncü bir yol arayışındaydılar. “Üçüncü bir yol arayı-
şında olan Vedat Nedim’e göre, yeni Türk devleti en kısa za-
manda en mükemmeli yapmakla mükellefti ve diğer devletle-
rin düştükleri hatalara düşmemeyi önemsiyorlardı. En hassas 
olduğu konu ise, milletin bütünlüğü ve birliğinin sınıflarca 
parçalanmasıydı. Ona göre sınıf çatışmaları milletin varlığını 
yıpratacaktı. Kadrocular, kapitalizmi ve sosyalizmi reddeder-
ken, üçüncü ve özgün bir yol olarak devletçi anlayışı öne 
sürüyorlardı.”2
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Tek parti döneminin asli kurucularının ve onlara teori ve 
ideoloji üretenlerin zihin dünyasında demokrasi ve demokra-
tikleşme öncelikli olmadı.

“Cumhuriyetin dar tanımı, siyasal iktidarın bir aileye, bir sı-
nıf, zümre veya şahsa yasal olarak ait olmadığı bir rejimi belirtir. 
Monarşizm karşıtlığı, cumhuriyetçi yaklaşımın genel özelliğidir. 
Monarşizmden sadece biçimsel olarak bir hükümdarın iktidarın 
en üst mevkiini işgal etmesi değil, hükümdarın mutlak iktidarı 
elinde tutmasını anlamak lazım gelir. Bu nedenle, cumhuriyet-
çiler için, İngiltere’de yürürlükte olan meşruti monarşinin, cum-
huriyet ilkeleri açısından büyük bir sakıncası yoktur. Esas olan, 
mutlak iktidarın ya da mutlak tahakkümün toplumun ufkundan 
savuşturulmuş olmasıdır. Bu bağlamda, cumhuriyet biçimine 
sahip olmakla birlikte, cumhuriyetin mutlak olmayan iktidar 
ilkesine aykırı düşen örnekler için fazla uzağa gitmeye gerek 
yok. 1925-1946 arası Türkiyesini veya Franco İspanyasını bir 
biçimde monarşik cumhuriyet olarak tanımlayabiliriz.

Cumhuriyet rejiminde akrabalık, sınıf ve kabile ilişkileri, 
hukuki bir ayrıcalık sağlamazlar. Bunun anlamı, yurttaşlık iliş-
kisinin hukuken tek yasal ilişki olması ve hakların yurttaşlıkla 
belirlenmesidir. Cumhuriyet rejiminde, siyasal iktidar, hukuki 
olarak her yurttaş için eşit haklar içerir. Bu hakların karşılı-
ğında belli yükümlülükler de yurttaşlar arasında eşit biçimde 
paylaşılır. Haklar konusunda eşitlik, siyasal alanlarda mutlak-
tır. Bunu sınırlayan tek olgu, bazı hakların kullanımında ev-
rensel koşulların yerine getirilmiş olmasıdır.”3

Demokrasi Dünyasına Katılış:  
Çok Partililik ve Sonrası Demokrasi

Modern demokrasi üç dalga olarak tanımlanıyor. Birinci de-
mokrasi dalgasıyla Tanzimat dönemi aşağı yukarı aynı tarihsel 
süreçtir.
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Birinci Demokratikleşme Dalgası (1820-1926): Modern 
demokrasinin başlangıcı olarak 18. yüzyılda ABD’de erkekle-
rin büyük çoğunluğuna oy verme hakkının tanınması kabul 
edilmektedir. 

Erkek nüfusun oy verme hakkıyla başlayan birinci demok-
rasi dalgası yaklaşık 100 yıl devam etmiştir. 

1860 yılında 37 ülkeden sadece 1’i demokrasi ile yöneti-
lirken, 1870-1890 tarihleri arasında 43 ülkeden 6’sı demokra-
siyle tanışmıştır. Demokrasiyle tanışan ülkelerdeki asıl artış 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmıştır.

İkinci Demokratikleşme Dalgası: İkinci Dünya Savaşı son-
rasında kapitalist dünyanın karşısında sosyalist sistem oluştu 
ve iki kutuplu çok sert bir dünya sistemi ortaya çıktı. Bu süreç-
te batıdaki demokrasi kurumları gelişti ve demokrasi yönetim 
yöntemi olmanın ötesine geçerek değerler sistemi ve kültür 
olma yoluna girdi. Sosyalizmin dünyada yayılma eğiliminin 
önüne geçmek için batı dünyası dünyanın diğer ülkelerine 
bir anlamda birinci aşama demokrasiyi ihraç etmeye başladı. 

Üçüncü Demokratikleşme Dalgası (1974-1990): 1970’li 
yıllara gelindiğinde, 119 ülkeden 40’ı demokrasi ile yönetil-
mekteydi. 1974’te Portekiz’de demokratik sisteme geçilme-
siyle birlikte, üçüncü demokrasi dalgası başlamıştır. Karanfil 
Devrimleri olarak da adlandırılan bu sürecin, 1980’lerin so-
nunda SSCB’nin çöküşüyle birlikte daha da güçlenerek de-
vam ettiği kabul edilir.

Demokrasi Çeşitleri

DOĞRUDAN DEMOKRASİ, halkın egemenliği bizzat, aracısız kul-
lanmasıdır. Kökeni halk egemenliği ve egemenliğin devredil-
mezliği teorisine dayanmaktadır. 
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TEMSİLİ DEMOKRASİ, millete ait olan egemenliğin milletin seçti-
ği temsilciler aracılığı ile kullanılmasıdır. Temsili demokraside 
seçim temel araçtır. Temsili demokrasi milli egemenlik teori-
sine dayanmaktadır. 

LİBERAL DEMOKRASİ, insan hak ve hürriyetlerinin varlığını esas 
almakta, bireysel eşitlik ve özgürlüğü tesis etmeye gayret 
eden toplumsal-siyasal kurumsallaşmanın gerektiğini kabul 
etmektedir.

PLEBİSTÇİ DEMOKRASİ, doğrudan demokrasinin bir türüdür. 
Halk referandum veya benzeri araçlarla yönetim üzerinde be-
lirleyiciliğe sahiptir. Bu sistemde halk siyasi konulardaki dü-
şüncelerini doğrudan yönetime iletebilmektedir.

YARI DOĞRUDAN DEMOKRASİ, egemenliğin kullanılmasının halk 
ile temsilcileri arasında paylaştırıldığı demokrasi çeşididir. Yarı 
doğrudan demokrasi, egemenliğin kullanımının esasen halkın 
seçtiği temsilcilere bırakılması nedeniyle temsili demokrasiye, 
referandum gibi araçlarla seçmenlerin egemenliğin kullanıl-
masına doğrudan katılmaları bakımından ise doğrudan de-
mokrasiye benzemektedir.

RADİKAL DEMOKRASİ, sadece bireysel özgürlükler açısından de-
ğil aynı zamanda halkın çıkarlarını gerçekleştirecek bir araç 
olarak kabul etmektedir. Bu yaklaşıma göre halkın katılımının 
yüksek tutulması gerekmektedir.

KLASİK (ÇOĞULCU) DEMOKRASİ, egemenlik hakkının çoğunluğu 
elde eden siyasal iktidara bırakıldığı, yaş ve uyrukluk gibi 
belli koşullara sahip herkese oy hakkı tanındığı, genel seçim 
yolu ile siyasal iktidarın belirlendiği, demokrasinin bir ideo-
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loji değil yönetim biçimi olarak esas alındığı bir demokrasi 
türüdür.

ÇOĞUNLUKÇU (MUTLAK) DEMOKRASİ, çoğunluk prensibine dayan-
maktadır.

SİBER DEMOKRASİ, bilgisayar ve internet gibi teknolojik araçlar 
kullanılarak doğrudan demokrasinin sağlanabileceğini savu-
nan anlayıştır.

DÜŞÜK YOĞUNLUKLU DEMOKRASİ, batı kaynaklı olmasına rağmen 
küresel düzeyde uygulanmaya çalışan liberal demokrasiyi 
eleştiren bir anlayış ortaya koymaktadır.

MİLİTAN DEMOKRASİ, kendi değerlerini korumak amacıyla ifade 
hürriyetine, siyasi örgütlenme hakkına sınırlama getiren de-
mokrasidir.

UZLAŞMACI DEMOKRASİ, mutabakatı esas almaktadır. Bu an-
layışa göre kanunların yapımında ve kararların alınmasında 
mümkün olan en geniş mutabakatın aranması gerekmektedir.

DELEGASYONCU DEMOKRASİ, liderin aşırı kişiselleştiği demokrasi 
anlayışıdır. Demokrasinin kurumsallaşamadığı ülkelerdeki li-
dere endeksli durumu işaret etmektedir. Siyasal kurumlar da-
hil hemen her şeyin lidere endeksli olduğu modeldir.

WESTMINSTER MODELİ DEMOKRASİ, çoğunluk hâkimiyetini esas 
almaktadır. Halkın yönetiminin, halkın çoğunluğu tarafından 
yapılacağını ve halk anlaşmazlık içinde ve çelişen tercihlere 
sahip ise, hükümetin halkın çoğunluğunun çıkarlarına hizmet 
etmesi gerektiğini kabul etmektedir.
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OYDAŞMACI DEMOKRASİ, çoğulcu toplumlardaki çoğunluk yö-
netiminin demokrasi yerine çoğunluk diktatöryası ve iç çatış-
ma anlamına gelmesi ihtimalinde çatışmadan çok oydaşmayı 
vurgulayan, dışlayıcı değil kapsayıcı olan ve dar bir çoğunluk 
yerine yönetici çoğunluğun kapsamını genişletmeye çalışan 
bir demokrasi modelidir.

MÜZAKERECİ DEMOKRASİ, devlette kurum ve kuralların oluştu-
rulması, her türlü sorunların çözümünde karşılıklı görüşmeye, 
danışmaya ağırlık veren bir yaklaşımı esas aldığı ileri sürül-
mektedir.

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş

Türkiye, ikinci dalga demokrasi sürecinde soğuk savaşta ka-
pitalist blokun parçası olarak “çok partili demokrasi” ha-
yatına devlet kararı ile geçmiş oldu. Her ne kadar bu CHP 
ve İsmet İnönü’nün uzak öngörüsü ve ali cenaplığı olarak 
sunulsa da, devletin bekası adına bu devlet kararı 27 Mayıs 
darbesiyle gadre uğradı.

27 Mayıs 1960 darbesi İkinci Demokrasi Dalgasına 
ters bir dalga oldu. Demokratik yöntemlerle, yani halkın 
oyuyla iktidara gelen hükümet demokrasi dışı yollarla ikti-
dardan indirilmiş, dönemin başbakanı ve iki bakanı idama 
mahkûm edilmiştir. Darbeciler ikinci demokrasi dalgasının 
akışına uygun sörf yaparak 1961 anayasasını yaptılar. 1961 
Anayasası daha önce olmayan 2. Dalga Demokrasi kurumla-
rından “düşünce, ifade, örgütlenme” özgürlüklerinin bir kısmı-
nı anayasaya yazdı. Grev, toplusözleşme, sendika kurma gibi 
sosyal, ekonomik haklar yanında Türkiye İşçi Partisi (TİP) 
kuruldu ve muhalif sol, sosyalist hareketlerin örgütlenme ala-
nı oluştu. Dünyada esen ’68 özgürlük rüzgârı Türkiye’yi 
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de etkiledi. Kendini “özgür” dünyanın parçası sayan Türkiye 
devleti bu rüzgâra kendini bıraktı, aynı zamanda da izlemeye 
başladı. Bu bahar rüzgârı 5-6 yıl sürdü. Dönemin siyasi iradesi 
ve iktidarının başbakanı Süleyman Demirel “1961 Anaya-
sası bize bol geliyor” diyerek özgürlükleri ve demokrasiyi 
genişletmek için mücadele verenlere savaş ilan etti. Bu savaş-
çı dil ve politika 12 Mart’ı getirdi. 

12 Mart Muhtırası kime verildi ya da darbe kime karşı 
yapıldı hikâyesi ile iyi-kötü darbe zihin karışıklığı ve taraf-kar-
şı taraf karmaşası yaşandı. Muhtıra Demirel’e-sağa-yok sola 
verildi diye meleklerin cinsiyeti tartışması yapılırken Nihat 
Erim devlet adına konuştu; Balyoz Harekâtı dedi. Bu balyoz 
sana mı, bana mı demeye kalmadı; Balyozun sol-sosyalist ha-
rekete karşı yapıldığı çok kısa zamanda baş verdi. 

Demokrasi Yerine Darbeler

12 Mart askeri müdahalesinin darbeci Genelkurmay Başka-
nı Memduh Tağmaç “Sosyal uyanış, ekonomik gelişme-
nin önüne geçti” diyerek bol gelen anayasayı buna göre 
daraltma çerçevesini çizmiş oldu. 

12 Mart 1971 günü saat 13:00’da TRT radyolarından şu 
muhtıra bildirisi okundu:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Gürler, Hava Kuvvet-
leri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu’nun imzasını taşıyan 12 
Mart Muhtırası şu maddelerden oluştu: Meclis ve hükümet, sü-
regelen tutum, görüş ve icraatlarıyla yurdumuzu anarşi, kar-
deş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, 
Atatürk’ün bize hedef verdiği uygarlık seviyesine ulaşmak 
ümidini kamuoyunda yitirmiş ve anayasanın öngördüğü re-
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formları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür.

Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetleri’nin bu 
vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliğini gide-
recek çarelerin, partiler üstü bir anlayışla meclislerimizce de-
ğerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek anayasanın 
öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkı-
lap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükü-
metin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir.

Bu husus süratle tahakkuk ettirilemediği takdirde, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye 
Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak görevini yerine getire-
rek, idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır. 
Bilgilerinize…”

12 Eylül 1980 darbesi 1 No’lu bildirisi

Yüce Türk Milleti;
Büyük Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkesi ve milletiyle bir 

bütün olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, izledi-
ğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki ile, varlığına, rejimi-
ne ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar 
içindedir.

Devlet, başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, 
anayasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, siya-
si partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti 
kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu 
tedbirleri almamışlardır. Böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar 
faaliyetlerini alabildiğine arttırmışlar ve vatandaşların can 
ve mal güvenliği tehlikeye düşürülmüştür.

Atatürkçülük yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler 
üretilerek, sistemli bir şekilde ve haince, ilkokullardan üni-
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versitelere kadar eğitim kuruluşları, idare sistemi, yargı or-
ganları, iç güvenlik teşkilatı, işçi kuruluşları, siyasi partiler ve 
nihayet yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız 
dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin 
eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz bırakılmış ve 
acze düşürülmüştür.

Aziz Türk Milleti:
İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Ka-

nununun verdiği Türkiye Cumhuriyeti’ni kollama ve koruma 
görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri için-
de ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine 
bütünüyle el koymuştur.

Girişilen harekâtın amacı, ülke bütünlüğünü korumak, 
milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve 
kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve varlığını yeni-
den tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan 
sebepleri ortadan kaldırmaktır.

Parlamento ve Hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyele-
rinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır.

Bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir.
Yurtdışına çıkışlar yasaklanmıştır.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini süratle sağlamak 

bakımından saat 05’ten itibaren ikinci bir emre kadar soka-
ğa çıkma yasağı konulmuştur.”

Çok partili hayata geçişle yarım demokrasi süreci 
başlıyor, ancak yarım demokrasiden, çağdaş demokrasinin 
kurumları, kuralları ve değerlerinin işlediği aşamaya geçile-
miyor. Birinci Dalga (meclis-seçimler) demokrasi ile sınırlı 
demokrasi fasit dairesi içinde debelenip duruluyor. 

Hal böyle olunca demokrasi kurumları Birinci Dalganın 
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demokrasi zihniyeti, kültürünün ötesine geçemiyor. Seçim yo-
luyla çoğunluğu kazanıp iktidara gelmeyi “çağdaş demokra-
si!” sanıyorlar. Oysa seçimler ve parlamento ile sınırlı sistem 
birinci dalga demokrasidir.

Tepede Demokles Kılıcı Sallandıkça  
Üçüncü Dalgaya Geçilemez

Türkiye’nin demokratikleşmede üçüncü dalgayı geçmesi, kü-
resel dünyaya entegrasyon sürecini içselleştirerek ve yerel 
olanının küreselleşmesi, küresel olanın yerel ile içsel-
leştirilmesiyle olacak gibi görünüyor. Demokrasi evrensel 
değerler ve kurallar olarak küreselleşti. Fakat yerel/kültürel 
olanlar küresel demokrasiye karşı kültürel dirençle karşı çıkı-
yor, yerel muhafazakârlıklar bütün dünyada, küreselleşmeye 
o veya bu biçimde direnç gösteriyor. Demokrasinin kurumsal 
bazı ögeleri modernleşme/çağdaşlık olarak kabul ediliyor ve 
bunlara da yerel/tarihi kurumsal ve kültürel unsurlar ekleniyor.

Demokrasi kavramının özü/değeri, kurumları ve kuralla-
rının kurucusu, sanayi devrimini ilk yakalayan batı dünya-
sı, bunları bütün dünyaya taşıdığında, bunlar bire bir karşılık 
bulmuyor. 

Burjuvazisi olmayan, oluşmamış ülkelerde demokra-
si, kültür ve değerler sistemi içselleşmiyor. Siyasal sistem 
biçimsel olarak demokratik kurumlardan oluşmuş olsa da, 
demokrasi kültür olarak toplumsal değer olmadığı için 
kurumsal yapılar, o toplumun gelenek, kültür, değerler 
sistemi ve geçmiş kurumsal yapılanma kültürü, yeni ola-
nı kendine benzetiyor. 

Demokrasi kültürel olarak içselleşemediği sürece, demok-
ratik kurumlar da demokratik değerlerin kurallarına göre iş-
levli olamıyor.
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Kültür ve gelenek, demokrasinin evrensel değerlerinin üs-
tünde Demokles kılıcı gibi sallanmaya devam ediyor.

Notlar
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