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ÖNSÖZ  

Ülkemizde İnanç Özgürlükleri ve özellikle Alevilere yönelik baskı ve ayrımcılıkların 16. Asırdan bu yana süregelen 

uzun bir geçmişi var. 90’lı yıllarda kendisini yeniden görünür kılmaya çalışan Alevi kitleleri özellikle MADIMAK (2 

Temmuz 1993) katliamından sonra büyük bir hızla dernekler ve vakıflar etrafında toplandılar. Sorunların 
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çözümünü her zaman barış içinde ve hukuk içinde aramayı ilke edinmiş olan Aleviler bu hızlı kurumlaşma 

sürecinde bir yandan da devletin artık çok gecikmiş de olsa bazı adımlar atacağı ve ayrımcılıkların sona ereceği 

beklentisi içine girdiler.  

Bu süreçte bir yandan hızla Cemevleri inşa edilmeye başlandı, bir yandan Alevi kültürünün uzun yıllar boyunca 

baskı altında kalmış değerli ögeleri görünür hale geldi, bir yandan da Aleviler hak arama çabalarını yürütmeye 

çalıştılar. Acıdır ki, bu çabaların içinde Alevi toplumunun geçen 25-30 yılda en az mesafe alabildiği alan İnanç 

Özgürlüğü ve Eşit Haklar alanında oldu. Bu tıkanıklığın başlıca nedenleri : 

 Alevilerin mahkeme, dava gibi konulara yabancı oluşları,  

 Alevi kurum yöneticilerinin sorunları bir başkasının çözeceği zamanı bekleme alışkanlıkları ve 

kolaycılıkları,  

 Alevi kurumları arasında inançsal bir temele dayanmayan, daha çok kişisel çıkarlar ve politik görüş 

ayrılıklarından beslenen yapay sürtüşmeler oldu.  

Bu süreçte, Alevi haklarını hukuk yolu ile arayan tek kurum Cem Vakfı oldu. 2005’te kurulan AVF Alevi Vakıfları 

federasyonu da bu sürece katılan ikinci Alevi kuruluşudur.  

2005 yılında ZORUNLU DİN DERSLERİ ve ALEVİLERE YÖNELİK UYGULAMALARDA ANAYASA’YA 

AYKIRILIK konularında MEB – Milli Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık’a verilen iki dilekçe ile başlayan hukuk 

süreci, 2015 ve 2016 yılında AİHM - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan iki karar ile sonuçlandı.  

Bu süre içerisinde AİHM’de yine Zorunlu Din dersleri ile ilgili olarak HASAN - EYLEM ZENGİN davası (2007), 

nüfus kâğıtlarındaki din hanesi ile ilgili olarak da Sinan Işık davası sonuçlandı, bir yandan da Ankara Valiliği’nin 

Çankaya Cemevi aleyhine açtığı dava Aleviler lehine gelişti.  

2008 yılında Enerji Piyasasını Düzenleme Yasası  “ücretsiz girilen ve topluca ibadet edilen” yerlerin elektrik 

giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı hükmünü getirdiği halde Cemevleri bu haktan yararlandırılmadı. AVF, 

bu yasanın Cemevlerine uygulanmayacağı anlaşıldıktan sonra İstanbul, Eskişehir, Sivas, Malatya ve Ardahan’da 

yaptığı toplantılar ile Cemevlerini haklarını aramaları konusunda sürekli olarak bilgilendirdi. Ancak, bu konu da 

sadece Cem Vakfı tarafından hukuk alanına taşındı ve AİHM 2015‘te bu davayı da CEM EVLERİ 

İBADETHANEDİR kararı ile sonuçlandırdı. Yargıtay 3. Daire, Mayıs 2015’te Cemevleri İbadethane statüsü 

konusunda AİHM Kararlarını iç hukuka taşıyan bir içtihat üretti. 

Bilindiği gibi AİHM davalarının uygulanmasını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi takip ile yükümlü. Bugün her üç 

dava da Bakanlar Komitesi’nde ve uygulamalar takip ediliyor. Alevi olsun olmasın ülkede İnanç Özgürlükleri ve 

Eşit Haklar konularında sorunları olan tüm kesimleri ilgilendiren bu kararların uygulamalarda tam anlamı ile yer 

alması, sadece siyasi değil, çok sayıda idari ve hukuki takip ve kararı da gerektiriyor. Örneğin, Cemevlerinin 

bulundukları alanların ilçe ve il merkezlerinde imar planlarına İBADETHANE ALANI olarak işlenmesi bu kararların 

gereklerinden birisi. Bu işlemlerin o beldedeki Cemevi takipçisi olmadıkça da tamamlanması çok uzun yıllar 

alabilir.  

AİHM Kararları izleme ve uygulama sürecinde hükümetlerin davranışlarındaki belirsizlik ve gönülsüzlük,  Alevi 

kurumlarında ve kamuoyunda bir bezginlik yaratmış durumda. Ancak Alevi kurum yöneticilerinin böyle bir 

bezginlik ve ilgisizlik sürecini aşacak olanakları ve güçleri olduğu kanısındayız. Alevi kanaat önderleri ve kurum 

yöneticilerine bundan sonra yapılacak işler konusunda bir ışık tutmak amacı ile 8 Mayıs 2016’da İstanbul’da bir 

konferans düzenledik. Konferansımıza katılan değerli eski AİHM yargıcı ve siyasetçi Sn. RIZA TÜRMEN, Türkiye 

Barolar Birliği başkan başdanışmanı İnsan Hakları Hukuku öğretim üyesi, avukat Prof. Dr. Necdet Basa ve 

katılımı ile konferansımızı zenginleştiren Anayasa Hukuku öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu’na 

değerli katkıları için tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
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İslam tarihi açısından da, Cumhuriyet tarihimiz açısından da bir dönüm noktası oluşturan, 1903 kişi adına açılan 

bu davaların iç hukuk yollarını tüketip AİHM’ne gitmesi, yürütülmesi ve savunulmasına önderlik eden CEM VAKFI 

başkanı Sn. Prof. Dr. İzzettin Doğan ve tüm vakıf üyelerini;  dosyaların ve işlemlerin tamamlanmasında önemli 

gayretleri olan, söz konusu dönemin  Cem Vakfı Genel Müdürü  Dr. Celal Dinçer, vakıf çalışanları Dilek Karagöz 

ve Eylem Onat ile bu süreci yöneten Hukuk Komisyonu Başkanı  Avukat NAMIK SOFUOĞLU, Vakıf Avukatı  

Serap Topçu ve komisyonun tüm üyelerini bu tarihi hizmetleri için kutluyoruz.  

Dosyaların Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne geçmeye başladığı  Mayıs 2015 ile içinde bulunduğumuz 

Haziran 2016 arasında Bakanlar Komitesi ile izleme prosedürleri  ve iletişim içinde olan tek Alevi kuruluşu olarak 

ADO - Alevi Düşünce Ocağı gücü ve ilişkileri çerçevesinde AİHM  Kararlarının ülkemiz hukuku ve yaşamında 

yerlerini bulmaları için çaba sarf etmeye devam etmektedir. Elinizdeki kitabın Alevi kurum yöneticileri ve kanaat 

önderlerimizin bu çok önemli sorunların aşılmasında daha çok bilgi ve bilinç ile gayret göstermelerine destek 

olacağına inanıyoruz.  

Ülkemizde İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ sorunlarının toplumun tüm kesimleri ile el birliği içinde çözülebileceği inancı ve 

düşüncesi ile,  çabalarımıza destek veren tüm bilim insanlarımıza, Türkiye Barolar Birliği’ne, bu konferansı birlikte 

düzenlediğimiz Küyerel ve Sodev’e  ve bu konferansı gerçekleştirmemize olanak sağlayan Friedrich Ebert 

Stiftung Vakıf Derneği Türkiye Temsilciliği’ne teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. 

 

 

 

“HAKK’IN RIZASINI KAZANMAK İSTEYEN, ZULMEDEN BUYRUK SAHİBİNE KARŞI ADALET SÖZÜNÜ 
SÖYLEMELİDİR.”  

                                                                                             Hz. ALİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVA  BİLGİLERİ:   

CEM VAKFI HUKUK KOMİSYONU  

Başkan :  Av. NAMIK SOFUOĞLU  
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Danışmanlar: Rıza Türmen, , Prof. Dr. İştar Gözaydın 

Sekreterya ve evrak takip- düzenleme işleri : Av.  Serap Topçu  

Üyeler:  Av. Serap Topçu 

Av. Fadime  Kama 

 Av. İlyas Şahbaz 

 Av. Jülide Sucuoğlu Gönen 

 Av. Ali Gündüz Balçık 

 Av. Mehmet Kemal Aydın  

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ; 

MADDE 9: Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü  

1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, 
kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. 

 2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, 
genel sağlık veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara tabi tutulabilir.  

MADDE 14:  

Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal 
köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin 
sağlanmalıdır. 

 

2005 yılında başlatılmış olan hukuk sürecinin son aşamasında alınan AİHM kararlarından 
bazı önemli alıntılar:  

MANSUR YALÇIN ve Arkadaşları Davası  ( Zorunlu Din Dersi ) : 
Dosya no:  21163/11 – Karar kesinleşme tarihi  16 Şubat 2015. 
 

Belli bir din hakkında verilen bir ders olarak söz konusu dersin amacı özellikle İslam dinini öğretmek ise, 
bu ders çocukların ve ebeveyninin din özgürlüğünü korumak adına zorunlu olmamalıdır.  
 
DKAB dersi müfredatında ve ders kitaplarında meydana gelen değişikliklere rağmen, Devletin eğitim 
sisteminin ebeveynlerin inançlarına saygı gösterilmesi için uygun yöntemlerle donatılmadığı 
görülmektedir. Mahkeme Türk eğitim sisteminde, Sünni İslam anlayışından farklı bir dini ya da felsefi 
inanca sahip ebeveynlerin çocukları için uygun bir seçim imkânı öngörülmediğini ve çok kısıtlı olan 
muafiyet mekanizmasının öğrenci ebeveynlerine ağır bir yük yükleme ihtimalinin bulunduğunu ve 
çocuklarının din dersinden muaf tutulması için dini ve felsefi inançlarını açığa çıkarma gerekliliği 
getirebileceğini tespit etmektedir. Dolayısıyla somut olayda, Sözleşme’ye ek 1 Nolu protokolün 2. Maddesi 
ihlal edilmiştir.  
 
Mahkeme, ayrıca başvuranların, bu ders programının ve dersin verilme şeklinin, mahkeme önünde 
hâlihazırda ileri sürdükleri haklarını ihlal ettiği kanısına varmaları halinde yeniden başvuru yapma imkânına 
sahip olacaklarını saptamaktadır.  
 
Mahkeme, öğrenci velilerinin dini veya felsefi inançlarını açıklamaya zorlamayacak elverişli şartların 
gecikmeksizin oluşturulması gerekliliği üzerinde ısrar etmektedir.   

 

CEM VAKFI  Cumhuriyetçi  Eğitim ve Kültür Merkezi Davası (CEM EVLERİ İbadethane) : 
Dosya no. 32093/10   Karar kesinleşme tarihi 20 Nisan 2015. 
 

Bir devlet, ibadethaneler için ayrıcalıklı bir statü belirlerse, bu statüyü talep eden bütün dini gruplara, söz 
konusu statüden hakkaniyete uygun olarak faydalanmayı talep etme imkanı sunulması gerekmektedir ve 
belirlenen kriterlerin ayrımcı olmayan bir şekilde uygulanmaları gerekmektedir.  
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Mahkeme, diğer ibadet yerleri gibi Cemevleri’nin de dini bir inancın (“une conviction religieuse”) ibadetinin 
yapılmasına ayrılmış yerler olduğu sonucuna varmıştır. 

Mahkeme, Sözleşme’nin 9. maddesinden doğan yükümlülüğün, devlet makamlarına, bu alandaki 
yetkilerinin kullanımında tarafsız olma zorunluluğu getirdiğini yeniden hatırlatmaktadır.  

Devletin yansız ve tarafsız olma yükümlülüğü, devlet tarafından dini inançların meşruluğunu değerlendirme 
gibi bir yetkiyle bağdaşmamaktadır ve bu yükümlülük, devlete, birbirlerine karşı olan grupların, hatta aynı 
grup içerisindeki kişilerin bile birbirlerini hoş görmesini sağlama zorunluluğu getirmektedir. 

Aslında devletin, bütün talepleri değerlendirmeye imkân veren, nesnel ve ayrımcı olmayan kriterler 
belirlemesi yeterlidir. 

Mahkeme, tüm bu değerlendirmeler ışığında, başvuran vakfın maruz kaldığı muamele farklılığının, nesnel 
ve makul bir gerekçesinin bulunmadığı sonucuna varmaktadır. Mahkeme, ibadethanelere uygulanan 
elektrik faturalarının ödenmesinden muaf tutulma konusuna ilişkin düzenlemenin, dine dayalı bir ayrımcılık 
teşkil ettiğini gözlemlemektedir. Dolayısıyla Sözleşme’nin 9. maddesi ile birlikte 14. maddesi ihlal edilmiştir. 

Bu gerekçelerle Mahkeme:  

Oybirliğiyle, Sözleşme’nin 9. maddesiyle birlikte 14. maddesinin ihlal edildiğine; 

Hükümet ve başvuranın, Sözleşme’nin 44. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kararın kesinleştiği tarihten 
itibaren altı ay içerisinde, bu konuya ilişkin görüşlerini Mahkeme’ye yazılı olarak bildirmeye ve özellikle 
aralarında varabilecekleri her türlü uzlaşmadan Mahkeme’yi haberdar etmeye davet edilmelerine; 

Daha sonra yapılabilecek yargılamanın saklı tutulmasına ve gerek duyulması halinde yargılamanın 
başlatılması için Daire Başkanı’nın yetkili kılınmasına karar vermiştir. 

  

 

Prof. Dr. İZZETTİN DOĞAN ve ARKADAŞLARI Davası  (Ayrımcılıklar ve Eşit Haklar) : 
Dosya no : 62649/10  Karar kesinleşme tarihi 26 Nisan 2016  
 

Mahkemeye göre başvurucuların taleplerinin otoritelerce reddedilmesi Alevi  inancının dini niteliklerinin ve 
ritüellerinin göz ardı edilmesinin sonucudur. Bu nedenle Cemevleri  ve inanç önderleri yasal destek ve koruma 
alamamakta  ve çok çeşitli dernekler, vakıflar gibi kuruluşlar kurmak yolu ile inançlarını kendi imkanları ile 
sürdürmeye çalışmaktadırlar.  Mahkeme, hükümetin değişik gerekçeler ileri sürerek savunmaya çalışmasına 
rağmen,  başvuranların İnanç Özgürlüğü hakkına müdahale edildiği kanaatine varmıştır.  

 
Aleviliğin akideleri ve  tanımlanması sadece ve yalnızca Alevileri ilgilendiren bir konudur.  

 
Mahkeme devlet otoritelerinin Alevi toplumuna, dini akidelerine ve ibadet yerlerine karşı uygulamalarını  
Devletin tarafsız ve yansız olma görevi ve inanç gruplarının bağımsızca var olma hakkının ihlali olduğuna karar 
vermiştir.  

 
Mahkeme,  Alevi toplumunun AİHS madde 9’da öngörülen haklarını kullanamadığı kanaatindedir.  

 
Mahkeme, Alevi toplumuna yönelik göz ardı edişlerin, başvuranlar dahil olmak üzere tüm Alevilerin inanç 
özgürlüğü hakkından yararlanmasını engellediği kanaatine varmıştır.  Öncelikle red edişin Alevi toplumunun 
özgürce var oluşunu inkara yol açtığı ve Alevilerin ibadet  yerlerini kullanmasını ve inanç önderlerinin sıfatlarını 
(dede)  taşımasını dahi engellediği belirlenmiştir. İkinci olarak, Devlet  yeterli  somut nedenler  olmadığı halde 
bu konuda takdir hakkı sınırlarını aşmıştır. Bu nedenlerle Mahkeme, yönetimin  Alevilerin haklarına haksız yere 
müdahil olduğu, demokratik bir toplumda böyle bir uygulamaya neden olmadığına karar vermiştir. Mahkeme 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. Maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.  

 
Mahkemeye göre, Devlet mutlaka tarafsız ve ayrımcı olmayan bir İnanç Politikası ortaya koymalı ve inanç 
grupları bu kurallara göre tüzel kişilik kazanma, korunma ve haklardan yararlandırılmalıdır.  
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Açış konuşması 

Değerli Misafirler, Sevgili Konuklar,  

Bu konferansı düzenleyen Friedrich Ebert Stiftung Vakfı, Alevi Düşünce Ocağı, SODEV 

ve Küyerel adına hoş geldiniz diyorum. Konferans duyurusunda belirttiğimiz gibi Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) almış olduğu kararlar  çerçevesinde bugün 

Türkiye’de inanç özgürlüklerini ele alacağız, konuşacağız, tartışacağız, bilgileneceğiz. 

Benim bu konuda söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Ben yalnızca hoş geldiniz 

demek için sizlerin karşısındayım. Çok değerli konuklarımızın konuşmaları olacak. Ben 

toplantının moderatörlüğünü sürdürecek olan sevgili ağabeyim Doğan Bermek’i divana 

davet ediyorum, hoş geldiniz diyorum. 

Hüseyin Çakır 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Sunumlar 

 

Moderatör Doğan Bermek: 
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Bugün, hepimizin epeydir vaktini alan inanç özgürlükleri konusunda Türkiye’nin gelmiş 

olduğu noktayı irdeleyip buradan sonra ne yapacağımızı konuşmaya gayret edeceğiz. 

Biliyorsunuz AİHM’nin son bir buçuk yıl içerisinde verdiği üç tane çok önemli karar var, üç 

davamız var, üçü de tarafımızdan başlatılmış. Onbir-oniki  yıllık tarihi var bu 

mahkemelerin, bunun öncesinde de beş-altı yıl hazırlık süreci var, yani 1400 yıllık  Alevi 

sorunlarının son yirmi senesini bu işe adamış gruplarız.  

Şimdi şöyle yapacağız:  Önce bütün bu süreci takip eden Cem Vakfı Hukuk İşlerinden 

Sorumlu Komisyon’un Başkanı, aynı zamanda Cem Vakfı’nın Başkan Yardımcısı Avukat 

Namık Sofuoğlu kardeşimiz bize kısaca bu süreci anlatacak;  geçtiğimiz 10-15 yıl 

içerisinde neler yaşandı, onu anlatacak. Süreçten sonra da çok değerli konuklarımızın 

değerlendirmelerini alacağız  ve bundan sonra atacağımız adımları konuşacağız.  

Konuklarımızı da saymak isterim: Barolar Birliği Başkan Başdanışmanı, Hacettepe 

Üniversitesi İnsan Hakları Kürsüsü’nde 24 yıldır insan hakları dersi veren Prof. Dr. 

Necdet Basa dostumuz. Hepinizin çok yakından tanıdığı Sevgili Dostumuz Rıza Türmen 

ile bu değerlendirmeleri ve gelecekle ilgili değerlendirmeleri konuşacağız. Bugün 

beklemediğimiz halde bizi çok mutlu eden bir de değerli dostumuz var: Prof. Dr. İbrahim 

Kaboğlu; anayasa konusunda Türkiye’nin en saygın ve en seçkin isimlerinden birisidir. O 

da lütfetti geldi, biliyorum işini bırakarak geldi, kendisine çok teşekkür ediyoruz.   

Birinci bölümün sonunda bizim bugün anayasa açısından nerede olduğumuzu, nerede 

durduğumuzu  değerlendireceğiz. Hazır kendisini yakalamışken İbrahim Bey’den bir 

toparlama, kapanış konuşması gibi bir konuşma bekleyeceğiz. Sonra bir ara vereceğiz. 

Aradan sonra geri kalan zamanımızı soru ve cevaplarla geçireceğiz. Şimdi müsaadenizle 

ben Sevgili Kardeşimiz Avukat Namık Sofuoğlu’nu kürsüye davet ediyorum. Bu arada 

bugün Anneler Günü ve çok mutlu bir olay yaşıyoruz, Sayın Rıza Türmen’in annesi 

aramızda onun şahsında bütün annelerin Anneler Günü’nü kutlamak istiyorum. Gelerek 

bizi mutlu etti, bizi çok sevindirdi, sağ olsun, var olsun, çok teşekkürler, iyi günler. 

 

Avukat Namık Sofuoğlu’nun Sunumu 
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Değerli dostlar,  

Anneler gününü burada ben de kutlamak istiyorum. Bana Sevgili Doğan ağabey yedi-

sekiz dakikalık bir süre verdi, davanın geçmişi ile ilgili bilgi vermem için. Şunu da 

söyleyeyim;  evet, çok uzun bir süreçten geçerek başladı dava ama özel olarak 2004’ten 

itibaren başladı. 2004’te vatandaşlardan vekâletname alınmaya başlandı. 2005 yılına 

gelindiği zaman Mart ayının başlarıydı, Sevgili İzzettin Doğan Hoca 40 kadar avukata 

yemek verdi ve bizleri bir görüş vermemiz için topladı. Argümanı şuydu: AKP iktidara 

inanç özgürlüklerini ileri sürerek geldi, fakat üç sene içerisinde hiçbir şey yapmadı, 

yapması gerekenleri yapmamız için bizim nasıl davalar açmamız lazım konusuydu. Tabii 

avukat arkadaşlar olarak  kırk  küsur arkadaştık yemekte, tartıştık, her zamanki gibi bir 

noktaya varamadık; o kadar çok avukatın olduğu yerde bir noktaya varmak mümkün 

değil. Mart ayının sonunda bir toplantı daha yaptık, bu sefer sayımız 20’ye düşmüştü. 

Sağ olsun Prof. Dr. İzzettin Doğan beni Hukuk Komisyonu Başkanı olarak tayin etti. 

“Yahu,  bu kadar ağır bir görevi ben nasıl taşırım” falan derken “Ben anlamam, sen 

yapacaksın” noktasına geldik ve burada iki önemli ismi zikretmeden geçemeyeceğim. 

Birinci isim 23 Nisan 2005 tarihinde ziyaret ettiğimiz Profesör Doktor Sayın İştar 

Gözaydın;, şu anda İştar Savaşır olarak ders veriyor. 23 Nisan 2005 günü kendisini 

ziyaret ettik ve bir gününü bize ayırdı. Bu davaların idari dava olması gerektiği 

konusunda, neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda bize çok önemli bilgiler verdi; 

önümüzü açtı, gerçekten önümüzü açtı ve birkaç kere Hukuk Komisyonu toplantısı 

yaptık; bu arada sayımız 12’ye düşmüştü.  

 

Davanın Hiçbir Aşamasında Teolojik Hiçbir Tartışmaya Girmedik 

 

Efendim,  22 Haziran 2005 günü bir otobüs dolusu insan Ankara’ya gittik. Elimizde iki 

tane önemli dilekçe vardı. Dilekçelerden bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı’na din derslerinin 

doğru bir şekilde, Aleviliği de içermesi konusunda bir dilekçe idi ki bu dilekçenin 

neticesinde dava, şimdi aramızda olan Sevgili Mansur Yalçın Davası olarak evvelsi sene 

sona erdi. Çok büyük bir başarıdır ama bugünkü konumuz o değil. İkinci dilekçemiz, yani 
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Başbakanlık’a karşı verilen  22 Haziran tarihli dilekçede dört tane ana talebimiz vardı, bu 

dört talebi belirtmek lazım ki sonraki geçişlerde belirtmek açısından rahat olsun. 

 

Bir: Alevi-İslam din hizmetlerinin kamu hizmeti olarak verilmesi. Nasıl ki Sünni 

kardeşlerimiz camilerde bu hizmetleri kamu hizmeti olarak alıyor ise aynı şekilde 

Alevilere de kamu hizmeti olarak verilmesi. 

İki: Bu hizmetlerin verildiği ya da bu ibadetlerin yapıldığı yerler olan cem evlerinin 

ibadethane olarak kabulünün sağlanması. 

Üç: Bu hizmetleri vermekte olan kişilerin (dedelerin, babaların) özlük haklarının 

düzenlenmelerinin yapılması.  

Dört: Genel bütçeden bu konuda gerekli olan payın ayrılmasının sağlanması.  

 

Sanıyorum Ağustos ayı içindeydi, Başbakanlık bize ikibuçuk satırlık kısa bir cevap verdi: 

“Biz zaten tarafsız ve yansız hizmet vermekteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı hiçbir 

düşünceye ve inanca bağlı olmadan hizmet vermektedir. İstiyorsanız gidin Diyanet İşleri 

Başkanlığı’ndan hizmetinizi alın.” dedi.  

Yapabileceğimiz tek şey İdare Mahkemesi’ne gitmekti ve İdare Mahkemesine gittik, İdare 

Mahkemesinde bu işlemin iptali isteği ile dava açtık. İdare  Mahkemesinde davayı 

açtığımız zaman şunu söylemem lazım: baştan beri, yani 2005 yılının en başından beri 

bu davanın AİHM’e gideceğini biliyorduk. Bildiğimiz için de davanın hiçbir aşamasında 

teolojik hiçbir tartışmaya girmedik; bu çok önemli, bu çok önemli. Biz davayı açtık, davayı 

açtığımız zaman Başbakanlık verdiği cevabında teolojik tartışmalara girdi, efendim 

“Alevilik Sünnilikle karşılaştırılamaz” dedi, bunun gibi bir sürü şeyler söyledi, yapmaması 

gereken şeyleri yaptı. Dediğim gibi teoloji tartışmasına girdi ve bu tartışmaya girdiği 

zaman da bence en büyük yanlışı yaptı. Hatırlarsınız, belki konuyla ilgilenenleriniz 

hatırlar, herhalde 2007 ya da 2008 senesiydi, bu davanın duruşması yapıldı Ankara İdare 

Mahkemesi’nde. Hükümeti temsilen katılan bir Diyanet İşleri profesörü “Cemevleri özel 

ibadethanedir” gibi saçma sapan bir iddiada bulunmuştu, hatta gazetelerde filan da 

çıkmıştı bu konu. Neyse, davamız Ankara İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. 
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Yapabileceğimiz tek şey yüksek mahkemeye Danıştay’a gitmekti. Danıştay’a gittik, 

Danıştay’a itiraz ettik, Danıştay’da duruşma istedik. Duruşmamız yapıldı, Danıştay da 

yerel mahkeme kararını onadı ve onadıktan sonra yapabileceğimiz tek şey kalmıştı, 

AHİM’e gitmek. 

 

Biz Ayrımcılık Yasağına Aykırı Hareket Edildiğini Söyledik 

 

 Bu aşamada Rıza Türmen Hocam’a çok teşekkür etmek zorundayım, çünkü hatırlar 

kendisi, bir yaz günüydü, üç avukat arkadaş kendisini o sıcak günde bayağı bir terlettik, 

uzun uzun konuştuk, görüştük; neler yapmamız, nasıl yapmamız gerektiğini kendisinden 

öğrendik. Hatta dilekçemizi hazırladıktan sonra dilekçemiz Rıza Bey’e gitti, geldi, gerekli 

değişiklikleri, eklemeleri-çıkarmaları yaptı ve AİHM’nin istediği formatta olmasını sağladı; 

bizim için bu çok önemliydi, çok teşekkür ediyorum kendisine yeniden. Zaten Necdet 

Hocamız da, Rıza Bey de bu olağanüstü kararla ilgili size çok önemli bilgiler verecekler.  

 

Kusura bakmayın, gözlerim pek güzel görmediği için kararı sadece bir kere okuyabildim 

ama müthiş bir karar, olağanüstü bir karar ve Mahkeme’nin bugüne kadar vermiş olduğu 

bütün bu inanç özgürlüğü ve ayrımcılık konusundaki yasakları bir araya getiren, toplayan, 

çok derli toplu bir karar. Aynı şekilde 2010 senesinde bizim bu davayı AİHM’de 

açmamızdan sonra birkaç hükümet gene aynı tuzağa düşt;ü işte “Alevilik bir tarikattır, 

efendim şöyle olması gerek, böyle olması gerek, Sünnilikle karşılaştırılamaz” gibi teolojik 

açıklamalarda bulundu. Esasında Sayın Hocam ve Necdet Bey açıklayacaklardır; bizim 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 9. maddesi açısından bu davada fazla bir 

talebimiz yoktu, biz ayrımcılık yasağına aykırı hareket edildiğini söyleyerek ayrımcılık 

konusunu gündeme getirmiştik ama hükümet zorla 9. maddeyi, yani din ve vicdan 

özgürlüğü konusunu bu davanın içine sokmuş oldu. Mahkeme konuyu çok önemli 

görmüş olacak ki  konuyu Yüksek Daire’ye, Büyük Daire’ye aldı, yani bütün yargıçların 

katılacağı bir duruşma yaptı 3 Haziran 2015 tarihinde. Avukat arkadaşlar gittik, İştar 

Hanım vardı, efendim İzzettin Doğan Bey vardı, orada iddialarımızı dile getirdik, 
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hükümetin savunması vardı. Yargıçlar çok detaylı sorular sordular. Bize 14 günlük bir 

süre verildi, o süre içinde yargıçların istediği cevapları verdik ve 26 Nisan tarihine geldik. 

Hayatımda en gurur duyduğum günlerden birisiydi, yeniden Büyük Daire’nin duruşma 

salonuna girdim. Bir yargıç bize kararı tefhim etti, okudu ve elimize tutuşturdu.  İşte 

davanın serencamı bu, davanın geldiği ve nereden başladığı, ne noktaya geldiği konusu 

bu. İsterseniz ikinci bölümde soru ve cevaplarda biraz daha ayrıntılılara girerim ama ben 

konuyu şu anda uzmanlara bırakmak istiyorum, müsaadenizle. 

Doğan Bermek: Teşekkür ederiz. 

Namık Sofuoğlu: Ben teşekkür ederim. 

 

Doğan Bermek: Yirmi Yılın Özeti 

 

Konunun aslını- esasını şimdi dinleyip, hep beraber değerlendireceğiz. Ben kısaca size 

biraz bilgi vermek istiyorum:  AHİM kararlarından bazı satır başlarını sizlere girişte 

dağıttık, orada da aynı şeyleri bulacaksınız. AHİM’den geçmiş üç dosyamız var, 

bunlardan bir tanesi biraz önce Namık Bey’in hikâyesini anlattığı ilk davalarımızdan birisi 

ama en son karara bağlanan dava, ayrımcılık davası. Orada kararın en sonunda şöyle 

diyor: “Mahkeme’ye göre devlet mutlaka tarafsız ve ayrımcı olmayan bir inanç politikası 

ortaya koymalı ve inanç grupları bu kurallara göre tüzel kişilik kazanma, koruma 

haklarından yararlanmalıdır.”  Bence bu, bizim 20 yıllık mücadelemizin özeti olan bir 

cümle.  

 

Tabii değerli konuklarımız muhakkak ki bunu kendi açılarından inceleyecekler. Bir başka 

davanın konusu da din dersi, oradan da yine üç satırlık bir şey okuyacağım: “Belirli bir din 

hakkında verilen bir ders olarak söz konusu dersin amacı özellikle İslam dinini öğrenmek 

ise, bu ders çocukların ve ebeveynlerinin din özgürlüğünü korumak adına zorunlu 

olmamalıdır.” Diğerlerinin detaylarını burada siz de görüyorsunuz ve elinizdeki 

dosyalarda var.  
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Bir de cemevi ile ilgili davamız var, 2008’de başlamıştı. Orada da mahkeme 

“İbadethanelere uygulanan elektrik faturalarının ödenmesinden muaf tutulma konusuna 

ilişkin düzenlemenin dine dayalı bir ayrımcılık teşkil ettiğini gözlemektedir. Dolayısıyla 

sözleşmenin 9. maddesi ile birlikte 14. maddesi de ihlal edilmiştir” diye bir karar vermişti. 

Zaten bu üç cümle bizim 20 yıllık hikâyemizin özetini veriyor.  

Buyurun Rıza bey, söz sizin. 

 

Rıza Türmen’in Sunumu 

 

 Teşekkür ederim. Bir kere böyle bir karardan sonra böyle bir toplantının yapılmış 

olmasından dolayı ve beni de konuşmacı olarak davet ettiklerinden dolayı toplantıyı 

düzenleyen bütün kurumlara ve kişilere çok teşekkür etmek isterim. Belki öncelikle AİHM 

konusunda birkaç söz söylemek yararlı olabilir. AİHM 1959’da başladı, harekete geçti. 

1998’de yeni bir mahkeme kuruldu; bu komisyon-mahkeme ikili yapısı ortadan kalktı, tek 

bir yapı haline geldi. Bireysel başvuru zorunlu hale geldi, ayrı bir beyana ihtiyaç 

duymadan sözleşmeye taraf bütün devletler bireysel başvuruyu kabul etmek zorunda 

bugün. Hâkimler orada yaşamaya başladılar, tam bir mahkeme haline geldi. Şimdi AİHM  

elli küsur yıldır, yani yarım yüzyıldır verdiği kararlarla Avrupa’nın ortasında, Avrupa’nın 

içinde bir ortak hukuk alanı yarattı. Bu ortak hukuk alanı aynı zamanda bu AİHS’e 

(Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)  taraf olan devletler bakımından bir standartlaşma, bir 

iç bükey ortam meydana getirdi. Şöyle ki; tabii ki AİHM bir mahkemedir, verdiği her karar 

sadece taraflarla ilgilidir ama bu ortak hukuk alanı aynı zamanda Avrupa kamu düzenin 

bir parçası haline geldiği için devletler davaya kendileri taraf olmasalar bile bu AİHM 

kararlarına uyum sağlamak için, bu ortak hukuk alanı içindeki standartlara uyum 

sağlamak için birtakım önlemler aldılar.  

 

AİHM Kararlarını Uygulamaktan da Uzaklaşılıyor 
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Kendi taraf olmadıkları davalarda bile yasaları değiştirdiler, uygulamalarını farklılaştırdılar 

ve öylelikle dediğim gibi bu ortak hukuk alanı içerisinde bütün devletler birbirine 

benzemeye başladı: bir konverjans ortaya çıktı, bir standartlaşma ortaya çıktı ve bu 

standartlaşma aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’ne taraf devletler 

bakımından bir asgari demokrasi, insan hakları eşiği ortaya çıkardı.  

 

Bu ortak hukuk alanına uyum sağlayamayan devletler demokrasi ve insan hakları 

standartları bakımından geride kalmış, uyum sağlayamamış ve birtakım şeyler yapmaları 

gereken devletler oldu. Devletlerin demokrasi karneleri, insan hakları karneleri ve 

kimlikleri aslında bu ortak hukuk alanına ne kadar uyum sağladıklarıyla belirlenmeye 

başlandı. Baktığınız zaman bu ortak hukuk alanı içindeki standartlara uyum 

sağlayamayan birkaç tane devlet görüyorsunuz: bir tanesi Rusya, Ukrayna, Moldova 

falan, bir tanesi de Türkiye. Türkiye bakımından şöyle bir manzara görüyorsunuz: Türkiye 

demokrasiden uzaklaştıkça, Türkiye otoriterleşmeye doğru gittikçe, bugünün daha 

gerçekçi terimiyle diktatörlüğe doğru gittikçe,  AİHM kararlarına da uyum sağlamakta 

zorluk çekiyor ve bundan da uzaklaşıyor. Bu askeri darbeden sonra ortaya çıkan çok 

büyük ihlaller vardı, Güneydoğu kararları vardı, onlar dehşetli korkunçlukta ihlallerdi. 

Ondan sonra Türkiye bir normalleşme dönemine girdi, 1990’ların sonunda 2000’lerin 

başında, birçok reform yaptı ve bu reformlar sadece Avrupa Birliği’ne (AB) uyum 

sağlamak, müzakerelerin gerektirdiği reformlar değildi; hem oydu ama oradaki esas 

kriter, yani Kopenhag Kriterleri dediğiniz zaman esas kriter AİHM kararlarının 

uygulanmasıydı. O kararlardaki ihlal nedenlerini ortadan kaldırmaktı. İşte anayasasını 

değiştirdi, ceza mahkemesi kanununda değişiklik yaptı, idam cezası kaldırıldı, pek çok 

reform yaptı ve aradaki bu uyum sağlama farkını kapatmaya başladı. Derken efendim 

bugüne baktığınız zaman bu aradaki farkın çok fazla açıldığını görüyorsunuz. 

  

Büyük Daire Kararı Bütün Daireler Bakımından Bağlayıcı 
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Türkiye bugün demokrasiden uzaklaştıkça, trend öyle, Türkiye otoriterleştikçe, 

diktatörlüğe doğru gittikçe AİHM kararlarına da uyum sağlamakta zorluk çekiyor. İhlal 

kararları gene kitlesel bir nitelik kazandı ve bunları Türkiye daha fazla uygulamamaya 

başladı. Şimdi böyle bir manzara içinde bu karar geldi, bu 26 Nisan 2016 tarihli İzzettin 

Doğan ve diğerleri ve Türkiye kararı. Tabii bu AİHM’in Alevilerin sorunlarıyla ilgili verdiği 

ilk karar değil.  

 

Benim görebildiğim beşinci karar: iki tane zorunlu din dersi ile ilgili Zengin ve Mansur 

Yalçın kararı vardı. Ondan sonra Sinan Işık kararı vardı; nüfus cüzdanından, kimlik 

kartlarından din hanesinin kaldırılması. Ondan sonra cem evi kararı vardı, bu da beşinci 

karar oluyor. 

 

 Türkiye bütün bu davaları kaybetti, AİHM önünde Alevilerin açtığı bütün davaları 

kaybetti, Aleviler bütün davaları kazandı. Demek ki bunun gösterdiği bir şey var, demek 

ki Türkiye’de bir Alevi sorunu var ya da daha doğru söylemek gerekirse Alevilerin bir 

insan hakları sorunu var. 

 

Bu son dava diğer davalardan farklı, şu bakımdan farklı: bir kere ilk defa Büyük Daire 

böyle bir karar veriyor, diğer dört karar da daire kararıydı, ilk defa Büyük Daire kararı 

çıkıyor. Ne fark eder derseniz şu fark ediyor: Büyük Daire kararı, bir kere bütün daireler 

bakımından bağlayıcı nitelikte çıkıyor, içtihat niteliğini taşıyor. Bu şu demek: bundan 

sonra Alevilerin açtıkları bütün davalarda bu karar dairelerde tekrarlanacak demek, bir 

daha Büyük Daire’ye gitmeyecek, çünkü Büyük Daire kararı var, daire düzeyinde kalacak 

ve konu aynı kaldığı sürece daireler bu kararı tekrarlayacaklar. O zaman tabii şöyle bir 

şey ortaya çıkabilir: ne kadar çok dava açılırsa, o kadar çok ihlal çıkacak demektir 

bundan sonra. İkincisi bütün davalar, bütün kararlar belirli bir konuyla ilgiliydi: ya zorunlu 

din dersi ile ilgiliydi, ya kimlik kartlarında din hanesinin çıkarılmasıyla ilgiliydi, ya da cem 

evinin elektrik faturası ile ilgiliydi. Fakat bu karar, Büyük Daire kararı, bütün bunları içine 

alan ve Aleviliğin, Alevi sorunlarının temeline inen nitelikte bir karar ve bu temeli 
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eşelediğiniz zaman, bu kararı okuduğunuz zaman sorunların nereden kaynaklandığını 

görüyorsunuz. Sorunların hepsi Alevilik inancının devlet tarafından tanınmamasından 

kaynaklanıyor.  

 

Aleviliğin Resmen Ayrı Bir İnanç Olarak Tanınması Gerekir 

 

Bütün bu tanımama meselesi, tanımama motifi bütün bu İzzettin Doğan ve diğerleri 

kararında tekrarlanıyor: karara egemen olan motif budur, yani Aleviliğin devlet tarafından 

tanınmaması birçok ihlale yol açıyor. Bu, şu açıdan önemli: Karar uygulanacaksa, 

uygulandığı zaman, kararın uygulanması demek ihlal nedeninin ortadan kaldırılması 

demek, yani ihlal nedeni, ihlale yol açan temel neden nedir diye sorarsanız, budur; yani 

Aleviliğin tanınmamasıdır.  

Demek ki bundan sonra bu kararı uygulamak için -devlet uygulama yükümlülüğü altında-  

devletin Aleviliği resmen ayrı bir inanç olarak tanıması gerekir. Baktığınız zaman devletin 

savunmasına, bu idare mahkemesine verdiği savunmada ya da AİHM’ne verdiği 

savunmada hep aynı şeyler söyleniyor. “Bir kere Alevilik ayrı bir inanç değildir, İslam’ın 

yorumuna dayanan bir sufi tarikatıdır Alevilik. Ortada bir yığın tarikat var, o tarikatlar da 

Kadirilik, Nakşilik gibi bir tarikattır, Alevilik de” diyor. “İkincisi: Alevilik inancı üzerinde 

Aleviler arasında bir görüş birliği yoktur, Aleviler de Aleviliğin ne olduğu konusunda bir 

görüş birliği içinde değillerdir” diyor. “Üçüncüsü diyor : “Her dinde inananların ibadetlerini 

yaptığı bir mabet yeri vardır, işte İslam’da bu camidir, Hıristiyanlıkta kilisedir, Yahudilikte 

havradır,  bir kapalı yer vardır ve ibadet orada yapılır, İslam’da da bu camidir. Onun  için 

Cemevi bir ibadethane değildir, Cem evi bir kültür yeridir, bir gösteri yeridir. Bunun 

dışında 611 Sayılı Kanun’la tekke ve zaviyeler kapatılmıştır ve dede unvanı, yani şeyh, 

derviş unvanları gibi dede unvanı da yasaklanmıştır ama biz buna rağmen Alevilere karşı 

çok büyük bir hoşgörü gösteriyoruz ve ibadetlerini yapmalarına göz yumuyoruz, 611 

Sayılı Kanun’a rağmen”  diyen böyle bir lütufkârlık içinde. Bir de takdir yetkisi, “Din ve 

devlet arasındaki ilişkilerin ne olacağı konusunda devletin takdir yetkisi vardır” diyor; 

devlet böyle bir savunma görüşü içinde. 
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 AİHM’in bu değerlendirmesindeki karara baktığınız zaman, bir kere Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın verdiği kamu hizmetlerine bakıyor. Şimdi o kamu hizmetleri enteresan, 

çünkü ben de bunu karardan öğreniyorum. Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2015 

bütçesinden 5 milyar 743 bin Türk Lirası ayrılmış, Euro olarak 2 milyar küsur Euro ediyor 

ama hepsini eklerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı’na devlet bütçesinden ayrılan para 37 

milyar Türk Lirasıdır, yani 16 milyar Amerikan Doları gibi bir rakam tutuyor bu. Ondan 

sonra mesela Diyanet İşleri 38 milyar lira cami, sinagog ve kiliselerin elektriğine ayırıyor. 

Tabii Cemevlerinin elektriğini maalesef cebinizden ödeyeceksiniz, bu rakamın içinde o 

yok. 

  

Bir Dinsel Topluluğun Devlet Tarafından Tanımlanması Kabul Edilemez 

 

Şimdi, Türkiye’de din işleri tamamen devlet tarafından karşılanıyor ve Diyanet İşleri bunu 

bir kamu hizmeti olarak ödüyor, fakat bu kamu hizmeti içinde hiçbir şekilde Aleviler 

gözükmüyor;  AİHM bir kere öncelikle bunu tespit ediyor.  

 

İkinci olarak AİHM’nin din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin 9. maddesi ile ilgili olarak -galiba 

burada 9. maddeyi koydular- belki onu biraz anlatmak lazım; orada iki paragraf 

göreceksiniz.  

Birinci paragraf inanma ya da inanmama özgürlüğüyle ilgilidir, yani herkes dilediğine 

inanır veya inanmaz. Bu tamamen insanların, bireylerin iç dünyasına ilişkin bir şeydir; 

buna devlet karışamaz, bu devletin dışındaki bir alandır.  

İkinci paragrafta ise din veya inancınızı açıklama özgürlüğünüz vardır, yani inandığınızı 

dışarıya vurma özgürlüğü; devlet oraya karışabilir, oraya sınırlamalar getirebilir.  

Kararlarda der ki “Sınırlamalar getirmek lazım, çünkü birçok din ve inanç bir arada 

yaşayacaktır, bunları uzlaştırabilmek bakımından devletin bazı sınırlamalar getirmesine 

ihtiyaç olabilir”; ama sınırlanan şey inanma özgürlüğünüz değildir, onu dışarı vurma 

özgürlüğüdür. Bir de şu var, kararlardan ortaya çıkan: dini saikle yapılan her türlü 

davranışı 9. madde korumaz. Mesela bir Fransız Eczacıları  davası sırasında ortaya çıktı. 
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Bu eczacılar doğum kontrol hapı satmıyorlar, diyorlar ki “Doğum kontrolü bizim dini 

inancımıza aykırıdır”, onun üzerine Fransa’da Eczacılar Odası bunlara bir yaptırım 

uyguluyor, AİHM’e geliyorlar, AİHM de diyor ki “Dini saikle yapılan her davranış 9. 

maddenin kapsamına girmez, ancak dine sıkı sıkıya bağlı uygulamalar vardır ki onlar 9. 

maddenin kapsamına girer”. Yani üç tane ayrı daire var: Bir, iç dünyanız; inanma-

inanmama özgürlüğü. İkincisi bunu dışarı vurma özgürlüğü. Üçüncüsü de dini saiklerle 

yapılan davranışlar ki burada bir ayrım yapıyor; dine sıkı sıkıya bağlı uygulamalar 

açısından 9. madde koruması var ama dine sıkı sıkıya bağlı olmayan davranışlar 

açısından 9. madde koruması yok. Devlet o konuda çok geniş bir takdir yetkisine sahiptir, 

çünkü başka türlü kabul edecek olursanız hukuk devletini ortadan kaldırırsınız. O zaman 

herkes “Benim dini inancım budur, bu hukuk kuralını ben uygulamak istemiyorum, ben 

dini inancımı uygulayacağım” diye ortaya çıkar ve tabii ortaya bir kaos çıkar.  

AİHM 9. Madde ile ilgili durum bu. Burada 9. maddeyi incelerken AİHM şunu söylüyor: 

“Bir kere, bir dinsel topluluğun devlet tarafından tanımlanması kabul edilemez. Devletin 

işi o dinsel topluluğun inancını tanımlamak değildir, devlet buna karışamaz. Bunu 

tanımlamada o dinsel topluluğun dini liderleri vardır, onlar tanımlarlar neyin ne olduğunu 

ama bunu devletin tanımlaması kabul edilemez.” Bu olayda devlet Aleviliği bir sufi tarikatı 

olarak nitelemekle, aslında Aleviliği tanımlamış oluyor, Aleviliğin tanımını kendisi 

üstlenmiş oluyor. Bu birtakım sonuçlar doğuruyor, yani Aleviliğin devlet tarafından 

tanımlanması, Aleviliğin devlet tarafından reddedilmesi, Aleviliğin devlet tarafından 

tanınmaması sonucunu doğuruyor.  

 

Aleviliğin devlet tarafından tanınmamasının ise birtakım somut sonuçları var. Bunlar 

nelerdir? Mesela cem törenlerinin, semah törenlerinin ibadet olduğunu devlet kabul 

etmiyor, bunu reddediyor. Cemevlerinin ibadethane olduğunu kabul etmiyor, bunu 

reddediyor. Dedelerin dinsel liderler olduğunu kabul etmiyor ve onlara hukuki bir statü 

vermeyi kabul etmiyor, bunları reddediyor ve din hizmetlerinden hiçbir şekilde 

yararlandırmıyor. Bunlar Aleviliğin tanınmamasının ortaya çıkardığı somut sonuçlar.  
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AİHM burada; “Tanımamakla Aleviliğin, özerk, bağımsız bir inanç olduğunu kabul 

etmiyor, oysa 9. Madde’deki din özgürlüğü her şeyden önce dini inançların, dinsel 

inançların özerk, bağımsız olduğunun kabul edilmesine dayanır. Devlet Aleviliği 

reddetmekle, Aleviliğin özerk, bağımsız bir inanç olduğunu kabul etmiyor. Bu aynı 

zamanda çoğulculuğun da bir koşuludur. Çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez bir koşulu 

olan çoğulculuk da ancak dinsel inançların özerk, bağımsız inançlar olduğunu, topluluklar 

olduğunu kabul etmekle sağlanır; özerk dini inançlar yan yana yaşarlar, hep birlikte 

yaşarlar ve hiçbir inanç, öbür inanca egemen olamaz, öbür inancın üstüne gelemez, bir 

öncelik tanınamaz. Demokratik bir toplum içinde eşit bir şekilde özerk olarak inançların 

birlikte yaşaması lazım” diyor. Tabii başka kararlarda söylediği başka bir şey de var: “Dini 

inançları birleştirip bir inancı başka bir inancın altına koymak kabul edilemez” diyor. 

Bulgaristan’la ilgili Hasan Çavuş kararında bunu söyler.  

 

Bu ilkelerle ilgili,  bir de laiklik ilkesini ele alıyor: “Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir, 

laiklik bütün dinsel inançlara karşı devletin eşit mesafede olmasını, o dinsel inançları 

tanımasını, o dinsel inançlara eşit muamele etmesini gerektirir; oysa burada bu laiklik 

ilkesi bakımından da bu ilke çiğneniyor” diyor.  

 

Bütün bunları toplayarak AİHM bu işi bir sonuca bağlıyor, diyor ki: “Devletin Aleviliğe 

karşı tutumu, Aleviliği tanımaması, devletin dinsel gruplara ve inançlara karşı 

tarafsızlığıyla bağdaşmıyor; bu bakımdan ortada bir ihlal var.”  

9. madde altında incelediği ikinci konu:da;  “Devletin tanımaması, din ve inanç 

özgürlüğüne devletin bir müdahalesidir” diyor. Sonra bu müdahale ile ilgili olarak diyor ki: 

“Bu tanımama sonucunda Alevilerin inançlarını serbestçe icra etmeleri, inançlarını yerine 

getirme olanağı da ortadan kaldırılıyor.” İşte “677. Sayılı Kanun vardı, devlet hoşgörüyle 

Alevilere izin veriyordu” ile ilgili olarak AİHM diyor ki “Hoşgörü, bir hakkın verilmesinin 

yerine geçirilemez; burada bir hakkın tanınması, bir hakkın verilmesi söz konusudur. Hak 

verilmeden ‘Hoşgörü ile davranıyorum’ demek, o hakkın ihlalini ortadan kaldırmaz” diyor. 
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Eşit Durumda Olan İnanç Gruplarına Farklı Muamele Söz Konusudur 

 

Devlet, savunmasında “Aleviler içinde görüş birliği yoktur” diyor. AİHM de diyor ki: 

“Aleviler arasında tartışmalar olabilir, farklı görüşte olanlar da olabilir, fakat Alevilerin 

aralarında tartışmalar olması ya da farklı görüşler olması devletin yükümlülüklerini 

ortadan kaldırmaz. Devletin yükümlülükleri bakımından hiçbir değişiklik getirmez.”  Takdir 

yetkisi bakımından da diyor ki: “Burada devlet takdir yetkisi olarak Aleviliği tanımamak 

istiyor, bu takdir yetkisi devlete tanınırsa Alevilik ortadan kalkacak.”.  O zaman 9. 

Madde’nin Alevilikle ilgili hiçbir koruması olmayacak, onun için böyle bir takdir yetkisini de 

devlete tanımayı reddediyor. Bütün bu nedenlerle AİHM, 9. Madde’nin, din ve vicdan 

özgürlüğüne ilişkin olarak, ihlal edildiğine karar veriyor. Ondan sonra AİHM bir konuyu 

daha inceliyor: Burada ayrımcılık var mı, yok mu? Alevilere karşı bir ayrımcılık yapılıyor 

mu, yapılmıyor mu?  Bunu inceliyor. AİHM içtihadına göre, ayırımcılık aynı statüde olan, 

aynı durumda olan kişilere, gruplara farklı muamele yapılması; ayrımcılık buradan 

kaynaklanıyor.  

 

Önce bakmak lazım bir kere aynı durumda mı, aynı statüde mi bu kişiler, bu gruplar.  

İkincisi, farklı muamele yapılıyor mu?  Bakmak lazım. Bu da yetmiyor, farklı muamele 

yapılıyorsa, bu farklı muamele haklı bir nedene dayanıyor mu, bunu inceliyor. AİHM 

böyle üç aşama halinde inceliyor. “Burada” diyor “Sünni inançlarla aynı durumda olan 

başka bir inanç grubu var, Aleviler var. Bunlar aynı statüde olan, aynı inanç gruplarıdır; 

aynı inanç grupları derken aynı statüde olan inanç gruplarıdır. Buna karşılık Aleviler, 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hiçbir hizmetinden yararlanmıyor” deniliyor. Savunmalarında 

deniliyor ki: “Diyanet İşleri Başkanlığı herkese eşit hizmet verir, herkes eşit olarak 

yararlanır”; evet ama verdiği hizmet sadece Sünniler için veriliyor. Sadece Sünniler için 

verilen hizmete ‘herkes yararlanır’ demek Aleviler bakımından anlamsız bir laf. 

 

 Aleviler hizmetin bu olmasını istemiyorlar ki, kendilerine hizmet verilmesini istiyorlar. O 

bakımdan AİHM; “Burada eşit durumda olan inanç gruplarına farklı bir muamele söz 



 

23 
 

konusudur” diyor. Farklı işlem haklı bir nedene dayanıyor mu, onu inceliyor. AİHM  

“Aleviler her şeyden yoksundur; bir inanç olarak korunmuyor, cemevleri, dedeler, kamu 

hizmetlerinden yararlandırılmıyor. Bunun hiçbir haklı nedeni yok, devletin görevi nesnel, 

ayrımcı olmayan kriterler üzerine kurulu hizmetler vermektir” diyor. Halbuki burada 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın korkunç bir bütçesi var, dünya kadar insan var, fakat bu 

bütçeden hiçbir şekilde Aleviler yararlanmıyor, verilen hizmetlerden Aleviler 

yararlanmıyor, bunun hiçbir haklı nedeni de yoktur” diyor. Dolayısıyla ayrımcılığa ilişkin 

14. Madde’nin de ihlaline karar veriyor. Karar bu. Ben bir şey daha söyleyerek 

tamamlayayım, müsaade ederseniz: Şimdi burada bence en önemle üzerinde durulması 

gereken şeylerden biri çoğulculuk ilkesi.  

 

Selefi Sünni İdeolojisi Topluma Giydirilmeye Çalışılmakta 

 

Bütün kararda, AİHM kararında bu çoğulculuk ilkesinin işlendiğini görüyorsunuz. Bu, şu 

bakımdan önemli, yani Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı bugün Türkiye’de dini bir 

devlet ideolojisi haline getirmiş durumdadır ve bu devlet ideolojisini tek tip bir ideoloji 

olarak,çoğulculuğu reddeden tek tip bir ideoloji olarak topluma benimsetmeye 

çalışmaktadır. Bu devlet ideolojisine, yani Sünni İslam ideolojisine uygun bir toplum 

yaratmaya çalışmaktadır. Bu nasıl olmaktadır? Bir kere eğitim yoluyla olmaktadır; 4+4+4  

bunun için çıkartılmıştır. Birçok yerlerde, hele büyük kentlerin dışına çıktığınız zaman 

çocuğunuzu çoğunlukla imam hatip okuluna göndermek zorunda bırakılıyorsunuz; ya 

alternatif yoktur ya hoca yoktur ya da imam hatipler bakımından o kadar cazip teşvikler 

verilmektedir ki, orta halli bir ailenin çocuğuysanız bunların size çekici gelmemesi 

imkânsızdır. Eğitim yoluyla bu ideoloji, Selefi - Sünni ideolojisi topluma giydirilmeye 

çalışılmaktadır, bunun yanında Selefi Sünni ideolojisinin kültürel değerleri topluma 

benimsetilmeye çalışılmaktadır, muhafazakâr kültürel değerler topluma benimsetilmeye 

çalışılmaktadır. Bu tek tipçi, çoğulculuğu reddeden çoğunlukçu bir ideoloji yeni Türkiye’yi 

yapılandırmaktadır. Aynı zamanda bunun içinde tahakkümcü bir yapı da vardır. Bunun 
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önündeki en önemli engel Alevilerdir, çünkü Alevilik bu tek tipçi ideolojiye, Sünni - Selefi 

ideolojiye uymamaktadır. 

 

Bu Karar Aleviliğin Özerk Bir İnanç Olduğunu Söylüyor 

 

 O zaman Aleviliğe ne yapmak lazım? İki şey: Ya asimile edeceksiniz, asimile 

edemiyorsanız küçülteceksiniz; “Tarikattır bu” diyeceksiniz, “Herhangi bir tarikattır, 

Türkiye’de dünya kadar tarikat vardır, onlardan biri de Aleviliktir” diyeceksiniz. Devlet 

ikisini birden yapıyor. Bu karar o bakımdan bence çok önemli. Bu karar çoğulculuğa 

vurgu yapmakla Aleviliğin özerk bir inanç olduğunu, özerk bir inanç olarak varlığının 

tanımlanması gerektiğini vurgulamakla AKP iktidarının bu anlatmaya çalıştığım yeni 

Türkiye projesine bir set çekiyor.  

 

Bence bu bakımdan  kararın uygulanması için çaba göstermek lazım. Devlet bu kararı 

uygulamakla yükümlüdür, sözleşmenin 46. maddesi çok açıktır. Devletin bu kararı 

uygulama yükümlülüğü vardır, karar bağlayıcıdır. Bu karar Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi’ne gelecektir, çünkü uygulamayı denetlemekle görevli organ Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesi’dir. Bakanlar Komitesi hükümeti sıkıştıracaktır. Biraz önce değindiğim 

gibi uygulamak demek, ihlal nedeninin ortadan kaldırılması, yani Alevi toplumunun 

tanınması, hizmetlerden yararlanması, bütün bu şikâyetlerin yerine getirilmesi demektir. 

Fakat bütün bunlar kararın uygulanması için yeterli değildir. Kararın uygulanması için 

aynı zamanda içeride bir kamuoyu yaratmak lazım. Devletin bu kararı uygulaması için bir 

kamuoyu baskısı yaratmak lazım içeride ve dışarıda. Alevlerin sorunlarını anlatmak 

lazım; ben bu aşamada bunları söylemek istedim, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz 

için. 

 

 Doğan Bermek: Söz Sayın Necdet Basa’da 
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Prof. Dr. Necdet Basa’nın Sunumu 

 

 Teşekkür ederim Sayın Başkan. Konunun gerçek uzmanından, eski dostumdan çok 

değerli bilgiler aldık, hep beraber dinledik. Efendim, ben de biraz önce Doğan Bey’in 

söze başladığı şekliyle muhterem annemizin ellerinden öperek bütün annelerin Anneler 

Günü’nü kutlayarak başlamak istiyorum. 

Tabii bu arada benim gibi annesi olmayanlar da var aramızda, hepsi ışıklar içinde 

uyusun, hepsine selam olsun, hepsi nurlar içinde yatsınlar. Onlara böylece selam 

göndermiş olduk.  

 

Çok değerli dostlarım var aramızda, bak ne güzel işte Prof. İbrahim Kaboğlu, sevgili 

dostum, Türkiye’nin çok önde gelen anayasa hukukçusu, biraz sonra hep beraber 

dinleyeceğiz. Avukat Başar Yaltı’yı hepiniz tanıyorsunuz, Barolar Birliği’nin yönetiminden, 

başkan yardımcısı sevgili dostum. “Böylesine önemli bir toplantı bensiz olur mu” dedi 

Başar Bey, koşarak geldi Pazar günü ama eve nasıl hesap verecek, bunu bilmiyorum. 

Muhtemelen benim yardımımı talep edecek, o noktada; onda da bir sıkıntı yok. Evet, çok 

geniş bir kitlenin çok ciddi çabaları sonunda bugün bu noktaya vardık.  

 

Çok insanın emeği var biliyorum, baştan beri konuya ilgi duyan, konuyu okuyup yazan, 

direkt bir katkım olmasa dahi  bir avukat arkadaşınız olarak, avukat bey biraz önce ifade 

etti, avukat bey arkadaşların tabii ki çok ciddi emekleri var. Rıza Bey’in 

yönlendirmesinden söz edildi, vardık sonunda buraya. Ben bir sürü notlar aldım, bakın 

görüyorsunuz hepsi elyazımla, elyazımla mümkün olan en kısa süre içerisinde çok fazla 

bilgi vermeye yönelikti bu çaba. 

Ben laf beni nereye götürürse oraya giderim Sayın Başkan. İlk tur gördüğüm kadarıyla 

yarım saatlik bir süre, her an için beni ikaz edebilirsiniz, gönül koymam, merak etmeyin.  

Evet değerli arkadaşlar, ben hukukçu kimliğim ile buradayım, tıpkı diğer arkadaşlarım 

gibi. Ben önce önümdeki belgeyi görmek isterim, ancak onu değerlendirerek oradan fikir 
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oluşturur, onu sizlerle paylaşırım. Bu aynı zamanda yol haritası olmak durumunda. 

Birtakım ipuçlarını sizlere vermek gibi bir çaba içerisinde oldum işin açıkçası. 
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Avrupa’da Herhangi Bir Dini Cemaatin Faaliyetlerde Bulunmak İçin İzin Alması 

Gerekmiyor 

 

 Bu çerçevede Avrupa ülkelerine şöyle bir baktığımızda orada herhangi bir dini cemaatin 

kendi cemaatine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla işte bir merkez oluşturması 

dâhil, bu tür adımlarında önceden herhangi bir kişi, kurum veya kuruluştan izin alması 

falan söz konusu değil, sadece bir tescil gerektiğinde -genelde bu böyledir zaten- bir 

tescil gerektiğinde ilgili makamlara başvurulabilir. Fransa gibi laik olan ülkelerde zaten 

çok fazla bir sorun olduğunu söylemek mümkün değil ama İngiltere ve Almanya gibi 

mesela okullarda inanç dersleri olan ülkelerde durum biraz daha farklı. Orada genel 

kültür kapsamında tüm öğrencilere din kültürünün, din bilgisinin verilmesi söz konusu.  

 

Madımak Niye Müze Olmaz ? 

 

Dünyada durum böyle iken çağdaş dünyanın bir parçası olma iddiasındaki bir Türkiye’de 

hâlâ cemevleri ibadethane olsun mu-olmasın mı, işte Diyanet kaldırılsın. Bu arada Alevi 

katliamları ile ilgili Madımak müze olsun talebi;  Madımak niye müze olmaz?  Bana hiç 

kimse bunu anlatamaz. Ben birkaç kez gittim, Madımak’ı gördüm, o utanç noktasını 

birkaç kez gördüm. 

Bugüne kadar çok sordum, hiç kimse de bana niye Madımak müze olmaz sorusunun 

geçerli bir cevabını veremedi.  

 

Aynı şekilde Alevi köylerine cami yapılması; bunun için değerli dostlar AİHM’e falan 

gerek yok, sadece siyasi otoritenin bir kararı yeterlidir; bu kadar basit. Var mı öyle bir 

siyasi otorite? Yok. Zorunlu din dersleri iptal edilsin, tabii oraya geleceğiz. Laiklik gerçek 

anlamda uygulanırsa zaten bu sorunların hiçbir tanesinin tartışılmasına gerek yok ama 

21. yüzyıl Türkiye’sinde bu tartıştığımız sorunlar gurur vesilesi değil. “Gurur vesilesi değil” 

derken, utanç vesilesi dememek için gurur vesilesi değildir dedim,  yoksa kelime haznem 

başka kelimeler etmek için yeterli ama gurur vesilesi olmadığı çok kesin. 
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Biraz hızlı konuşmak zorundayım değerli arkadaşlarım, kusura bakmayın; çok anlaşılmaz 

olur isem lütfen beni ikaz edin, çünkü konu hakikaten Türkiye’nin yarınlarına yönelik 

fevkalade önemli bir konu ama aynı zamanda çok ciddi toplumsal patlama noktalarını da 

içerisinde, bağrında, bünyesinde barındıran bir konu. Onun için çok dikkatli olmak 

mecburiyetindeyiz, onun için yol haritasını hem çağdaş ölçülere göre hem rasyonel 

ölçülere göre, hem de ülke ölçülerine göre, belirleyerek uygulamaya koymak mecburiyeti 

var. Bunun için de her şeyi çok doğru tespit etmek mecburiyeti var.  

 

İşte bu çerçevede değerli avukat arkadaşımız kararın bugünlere kadar nasıl geldiğine 

ilişkin süreci çok kısa özetledi. Rıza Bey dostumuz kararın çok can alıcı noktalarını ifade 

etti. Ben oraya çok fazla vakit harcamayacağım ama bir üç-dört dakika içerisinde süreçle 

ilgili şöyle çok küçücük bir toparlama yapmayı kendi açımdan, çerçevenin tamamlanması 

açısından yararlı görüyorum. var  

 

Hizmetin Sadece Sünni İslam’a Mensup İnsanlara Verilmesi 

AİHS’ni İhlaldir 

 

 Hemen sondan başlayalım: 2 Şubat 2010 tarihiydi yanlış hatırlamıyorsam, bu 

Danıştay’ın en son kararı, değil mi? Danıştay’ın bu kararı üzerine İzzettin Doğan Hoca, 

işte  yanlış hatırlamıyorsam bir çok arkadaşı ile birlikte konuyu AİHM’ne taşıdı, sene 

2010.  

Şimdi davanın yedi üyeli daireden on yedi üyeli daireye taşınması çok özel bir durumdu; 

Rıza Bey zaten onu ifade etti. Davacı grup AİHM’ne sunduğu iddianamede beyefendi 

söyledi: “Alevilerin devletin sağladığı din hizmeti ve olanaklardan yararlanamaması”ndan 

şikâyet etti. Ayrıca bu hizmetin sadece Sünni İslam’a mensup insanlara verilmesinin 

AİHS’nin din ve vicdan hürriyeti ile ilgili bölümlerinin çok açık ihlali anlamına geleceğini 

ifade etti; 9. madde. Tabii ayrıca tüm bunların yine AİHS’nin ayrımcılıkla ilgili 14. 

maddesine de açıkça aykırı olduğu ifade edildi. Türk hükümetinin savunması malum: 

“Alevilerin kendi aralarında homojen bir yapıya sahip olmadıkları” gibi akla ziyan bir 
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cümle ile savunmaya başladı; ne demekse bu, kendi aralarında homojen bir yapıya sahip 

olmamak.  

 

Benim ömrüm Avrupa’da geçti, 25 sene ben yurtdışında yaşadım, sevgili dostum da aynı 

şekilde. Ne demek bu homojen yapı, siz anladınız mı? Bu ne demekse, yani inanılır gibi 

değil. Her neyse, tabii sonuç itibariyle taleplerin aksine “Biz gerekeni yapıyoruz, din ve 

vicdan hürriyetinin gereklerini zaten yerine getiriyoruz” dediler. Orada komik laflar da var, 

işte “sufi” filan gibi anlaşılması mümkün olmayan şeyler. 

 

Alevi İnancını İnkâr Etmek Laikliği Korumakla Alakalı Bir Şey Değil 

 

 Sonuç, 9. Madde’nin ihlal edildiğine karar verildi ama orada bir başka şey var, 677 Sayılı 

Tekke ve Zaviyelerin  yasaklanmasına ilişkin 1925 tarihli yasa. Bu fevkalade önemli; 

birazdan bununla ilgili size şöyle bir-iki dakika bir şeyler söylemek isterim; temelde 

olanlardan bir tanesi çünkü bu.  

 

Türk hükümeti “Aleviler kendi aralarında bölünmüş haldeler.” diye bir tez ileri sürdü. “Bu 

durum onların dini bir topluluk olarak hakları olduğu gerçeğini değiştirmez” dedi AİHM; 

önemli bir tespittir.  Biraz önce “homojen değildir” diyorlardı ya, işte ona AİHM çok net bir 

tespitle bu şekilde cevap vermiş oldu. AİHM, devletin Alevileri resmen tanımaması ve 

hukuksal statü sağlamamasıyla AİHS’nin din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9. Maddesinin 

ihlal edildiği sonucunu çok net bir biçimde altını çizerek ama Alevilikle ilgili birçok unsuru 

da kararın içerisine katarak,  Rıza Bey söyledi; ifade etti, açıkladı; bu fevkalade 

önemliydi. “Alevi inancını inkâr etmenin laik devleti koruma teziyle gerekçelendirilmesinin 

mümkün olmadığını” ifade etti; bu da çok önemli bir tespitti, yani Alevi inancını inkâr 

etmek laikliği korumakla alakalı bir şey değil. 14. Madde vardı ya, bizim kendi 

anayasamızdan söz ediyorum bunu söylerken.  Ayrıca “Türkiye’de devletin din ve 

inançlara yaklaşımını hedefle orantısız olarak” tanımladı AİHM. Alevilere yönelik 
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uygulamanın akla uygun ve objektif temele dayanmadığına ve bu nedenle Alevilere 

dinsel ayrımcılık yapıldığına hükmetti.  

 

Bunlar çok önemli, gülle gibi laflar bunlar haddizatında; ben söylemiyorum, AİHM 

söylüyor bunları.  

 

Rıza Bey bahsetti, kısa bir süre sonra, herhalde en geç iki-üç ay içerisinde bu dosya 

AİHM’in kararlarının uygulanmasını kontrol etmek, gözetmekle yükümlü olan Bakanlar 

Komitesi’ne her hâlükârda gidecektir. Biliyorsunuz, Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke var, 

47 ülkenin dışişleri bakanları ya da temsilcilerinden oluşan bir komiteden söz ediyoruz. 

 

Sonuç, Bu kararlar her hâlükârda uygulanmak mecburiyetindedir. Şimdi mahkemeye 

göre Alevi topluluğu gerek sayı olarak, gerekse tarihi geçmişi bakımdan Türkiye’de 

fevkalade önemli bir yere sahiptir. Bunun altını çizdikten sonra: Ancak hükümetin tutumu 

Aleviliği 677 Sayılı Kanun’da yasaklanan tarikatlara benzetmekle -677 Sayılı Kanunu 

hatırlayın, tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili “hükümet Aleviliği orada sözü edilen 

tarikatlara benzetmekle-  Aleviliği tanımamak yönünde bir irade serd etmiştir. Bu çok 

önemli bir şey, hâlbuki dini ve tarihsel bir geçmişi olan Aleviliğin tanınması, aynı 

zamanda bu inancın var oluşuyla alakalı, doğrudan alakalı bir husustur. Aleviliğin var 

olma ya da yok olma meselesidir. Zaten kaldı ki Alevi dostlarımız zaman zaman ifade 

ediyorlar: “Biz tanımlanmak falan değil, tanınmak istiyoruz”.  

 

Mesele Aleviliğin Tanıması Tanımaması Meselesi Değil, Bir İnancın Varlığından Söz 

Ediyoruz 

 

Mahkeme, başvurucular tarafından talep edilen hususların karşılanıp karşılanmaması 

gerektiği konusunda bir karar verme hakkı bulunmadığının ve dini topluluklarla devlet 

arasında ne şekilde bir işbirliği öngörüleceği hususunun her devletin takdirinde 

olduğunun altını çizmiş –bu devletin kendi takdir alanına giriyor-; ancak, bu işbirliğinin 



 

31 
 

çoğulcu olması gerektiğini, aynı şartlarda olan toplulukların aynı koşullarda bu tip 

hizmetlerden yararlanma hakkının olduğunu da özel bir şekilde vurgulamıştır, kararda bu 

vardır.  

 

Kararın değerlendirilmesi sonunda  Türkiye Cumhuriyeti’nin neler yapması gerektiği 

gayet açık. Şimdi karar bu, kararın birkaç önemli paragrafına konuşmanın akışı sırasında 

sırası geldikçe, yeri geldikçe değineceğim ama önümüzde yasal olarak ne var? İşte iki 

tanesini orada gördük. AİHS’nin ilgili hükümleri var ama her şeyden önce bizim kendi 

Anayasa’mızın 10. maddesi var. Eşitlikle ilgili maddemiz var, o eşitlikle ilgili maddede 

değerli arkadaşlar bir hususu özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Eşitlik ile ilgili 

maddede hiç kimse dil, din, ırk; ayrımcılığa maruz tutulamaz hikâyesi. Hiç kimseye; 

aileye, zümreye, sınıfa imtiyaz tanınamaz. Fakat onun bir üçüncü fıkrası var. Orada diyor 

ki “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine 

uygun olarak hareket etmek zorundadırlar”.  

 

Şimdi burada durun. 2008 tarihinde Anayasa’nın 10. maddesinin 3. fıkrasına bir cümle 

ilave edildi. Orada diyor ya “Bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 

hareket etmek zorundadır”; “bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden 

yararlanılmasında”; 2008’de ilave edilen şey, “Her türlü kamu hizmetlerden 

yararlanması”; işte burası bu sıkıntılı nokta. İşte bunun üzerine bizim anlı şanlı Anayasa 

Mahkememiz eksik olmasın “Her türlü kamu hizmetlerinden yararlanma” cümlesini iptal 

etti.  

Ben hukukçuyum, birçok hukukçu var burada. Bana, bir milyon sene düşün, geçerli bir 

gerekçe bul deseler, tek bir kelime bulamam geçerli bir kelime olarak değerli arkadaşlar, 

inanın. Madem ayrımcılık yasağını yasaklıyorsun, bunun ayrıntısı yasa ile düzenlenir de, 

geç, at, ama sen direkt olarak Anayasa’ya direkt olarak yazıyorsun, ondan sonra 

Anayasa Mahkemesi iptal ediyor.  
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Tabii özel bir adres gösteriyorum, tabii bu iptalin özel bir nedeni var, onu hepiniz 

biliyorsunuz açıkçası. Evet, Anayasa’nın 10. maddesi bu. Bir de 11. maddesi var; 

Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü. Herkesi bağlar, teferruatını tabii söylemiyorum. 

Temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri var malum, kişinin ve toplumun sorumlulukları da var 

orada. Ayrıca temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması; aynı şekilde bizim konumuzla 

doğrudan alakalı Anayasa’nın 13. maddesi. Yine kendi Anayasa’mızın 14. maddesi temel 

hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması, yine bizim konumuzla doğrudan alakalı 

hususlardan bir tanesi.  

 

Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı diye Anayasa’nın 17. maddesi var; biraz 

önce ifade ettim; Aleviliğin tanınması tanınmaması meselesi değil, varlık meselesi şu 

anda tartıştığımız konu. Bir inancın varlığından söz ediyoruz. Bir-iki kötü misal var, o kötü 

misalleri de size biraz sonra hatırlatacağım. Ve geldik Anayasa’nın 24. maddesine, din ve 

vicdan hürriyeti malum, zaten onu sık sık ifade ediyoruz ama din ve vicdan hürriyetine 

sahip olmak yetmez. Yine kendi Anayasa’mızın 25. maddesinde düşünce ve kanaat 

özgürlüğü var, yani siz inanın tamam güzel de, “Bunun açıklanmasına ilişkin bir hürriyeti 

de tatmış olmanız çerçeveye dâhil ama sınırlama oraya konulabiliyor,” diye ifade etti Rıza 

Bey.  

 

Bütün bunların dışında Anayasa’nın 90. maddesi var. 2004 yılında Anayasa değişikliği ile 

ilave edilmiş olan bir 5. fıkra hükmü var. Usulüne uygun yürürlüğe konulmuş olan 

milletlerarası anlaşmaların hak ve özgürlüklere ilişkin olmaları halinde milli kanunlarla 

çatışması durumunda uluslararası metinler geçerlidir, yani AİHS 90. maddenin 5. fıkrası 

2004 yılında yapılan değişiklik sonucu bizim kendi yasalarımızın üzerindedir.  

 

Kararları Askıya Alma Gibi Bir Durum Olmayacak 

 

Tespit: AİHS bizim açımızdan uygulanması zorunlu olan bir metindir, o mahkemenin 

kararları aynı şekilde bizim açımızdan uygulanması zorunlu olan kararlardır ve şayet bir 
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çekince koymamışsanız, ki biz AİHS’nin sadece ve sadece bir noktasına çekince koyduk, 

diğer hiçbir maddesinde çekincemiz yok, o çekince de  mülkiyet ve eğitimi düzenleyen Ek 

1 no’lu protokolün eğitimle ilgili bölümündedir, yani Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na ilişkin 

bizim koyduğumuz orada bir çekince vardır; onun dışında sözleşmenin tümü bizim 

açımızdan uygulanmak mecburiyetinde olan hukuki bir metindir, yani hiç lamı cimi yok, 

alınan bu karar her hâlükârda uygulanmak mecburiyetindedir.  

 

Ayrıca AİHS’nin bizzat kendisinin 1. maddesi var. O nedir?  İnsan Haklarına Saygı 

Yükümlülüğü;  başlığı bu. “Yüksek Sözleşmeci Taraflar” diye başlar, işte bu 47 ülke buna 

dâhil. 1998 senesinde yürürlüğe giren 11. No’lu AİHS’ne ek 11 No’lu Protokol’den sonra 

47 Avrupa Konseyi üyesinin tümü AİHS’ni kabul etmek mecburiyetindedir –ondan evvel 

ihtiyariydi-; ve AİHM’nin de yetkisini kabul etmek mecburiyetindedir;  ki, biz o AİHM’e 

bireysel başvuruyu yanlış hatırlamıyor isem 17 Nisan 1987 tarihinde kabul ettik ama 

mahkemenin genel yargı yetkisini 1990 tarihinden itibaren; en son Ankara Hukuk 

Fakültesi’ndeki öğrencilerime sorduğum sorulardan bir tanesi buydu: İnsan hak ve 

özgürlüklerinin ihlali ve Türkiye’nin karnesi. AİHM’nin özellikle bu son 60. kuruluş 

yıldönümü münasebetiyle birkaç sene evvel yayınladığı o önemli istatistiklerden sonra ve 

AİHM’in yargı yetkisini sorduydum çocuklara; tabii her bakımdan; zaman, kişi, konu hepsi 

içerisinde.  

 

Çok iyi cevap verdiler onu söyleyeyim, çok memnun olacağım şekilde cevap verdi 

çocuklar. Demek ki AİHM’in önemini kavramışlar. Bir de esas kavraması gerekenler 

kavrasa, bu sıkıntıların çoğu olmayacak. Evet, yasal metinleri bırakıyorum, çünkü bir de 

14. madde var, haliyle yine ayrımcılık yasağı. Yine AİHS’nin 14. maddesi, fakat ayrıca 

14. maddenin dışında ek protokol, 12 No’lu Ek Protokol de 14. maddedeki yasağın bir 

bakıma “Sözleşmede tanınan hak ve yükümlülüklerden yararlanmada ayrıcalık 

yapılamaz” diyor. O da bizim uygulama durumunda olduğumuz metinlerdir. Bir de tabii 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB) var, orada da benzer 

hükümler var ama Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi, tamam Türkiye de onun bir 
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parçası iyi güzel tabii ama onun yaptırım gücü yok. Ona yaptırım gücü kazandırmak için 

biliyorsunuz  “Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”  

ile “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”, yani Birleşmiş 

Milletler ’in meşhur iki sözleşmesi, onlar imzalandı. Orada da benzer şeyler var. Yine dini 

azınlıklarla, din ve vicdan hürriyetiyle ilgili orada da birçok şeyler var.  

Bakın orada başka bir hüküm daha var,  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 2. fıkrasında şöyle bir hüküm var,  diyor ki; “Bu 

sözleşmeye taraf devletler bu sözleşmede beyan edilen hakların ırk, renk, cinsiyet, dil, 

din, siyasal ve diğer bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doğum gibi herhangi 

bir statüye göre ayrımcılık yapılmaksızın kullanılmasını güvence altına almayı taahhüt 

ederler.”  Biz burada tarafız, taahhüt ettik, yalnız tabii sözleşmenin 13. maddesinde yine 

başka bir şey var: “Bu sözleşmeye taraf devletler anne babaların ve uygulanması 

mümkünse vasilerin de çocuklarını devlet tarafından kurulan okulların dışında var olan 

ama devlet tarafından kurulmuş veya onaylanmış standartların asgari şartlarına sahip 

bulunan okullara gönderme ve kendi inançlarına uygun bir şekilde çocuklarına dinsel ve 

ahlaki eğitim sağlama haklarına saygı gösterir.”  

 

Zannediyor musunuz ki AİHM sadece AİHS’ne bakarak kararını veriyor? Bu şekilde 

bağlayıcı olan uluslararası diğer düzenleme metinlerinden yararlanmıyor? Tabii ki 

yararlanıyor. Bunu uzatmıyorum. Bizim hem bunda hem diğerlerinde,  ki buna bazıları 

biliyorsunuz “Siyam ikizleri” diyor. Orada biraz önce okuduğum 13. maddeye filan 

çekincemiz var. Ayrıca bu ikinci sözleşmenin 27. maddesine koyduğumuz bir çekincemiz 

var. Lozan’la sınırlıyoruz, malum biz azınlıkları Lozan’da belirledik ya, o nedenle Lozan’la 

oraya koyduğumuz bir çekincemiz var dolayısıyla ama her hâlükârda 1. maddesinin, 

zaten bu iki sözleşmenin 1. maddesi her ikisinde ortaktır ve ilk giriş bölümünde bizim 

herhangi bir çekincemiz filan yok, yani uygulanmak zorunda olan hükümlerdir.  

 

AİHM çalışması ile ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim, sevgili dostum onları ifade etti. 

Yalnız bu kararın ve bundan sonraki süreçlerde, öyle zannediyorum ki biraz daha devam 
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edecek herhalde bu işler. Bir-iki hususu orada hatırlatmakta yarar var, o da şu: AİHM 

şunu yaptı, bunu yaptı, başvurduk iyi güzel de bu mahkemenin neler yapamayacağını 

avukat bey, ne güzel yönlendirdi, dostum ifade etti; neler yapamayacağını da bilerek 

önümüzdeki adımları atmakta belki yarar var.  

 

AİHM’e bireysel başvuru hakkını tanımış olan devletlerden, yani biz onlardan bir 

tanesiyiz, birinin ya da birkaçının sözleşme ve ekleriyle birlikte güvence altına alınmış 

haklardan birini ya da birkaçını çiğnemesinin söz konusu edilmesi halinde, hani bize “9. 

maddeyi çiğnediniz” filan diyorlardı ya, mahkemeye başvurabiliyoruz; buraya kadar 

tamam. Sözleşme ve eklerinde yer almayan hak ihlalleri iddiasıyla AİHM’e başvurmak 

mümkün değil, yani mutlaka AİHS’nde veya eklerinde yer alacak ve  çekince veya askıya 

alma gibi bir durum olmayacak sizin için. Askıya alma malum, sadece olağanüstü 

durumlar, savaş mavaş durumlarında söz konusu olur. Öbürü de demin söylediğim Ek 1 

No’lu Sözleşme’nin Eğitim bölümünde 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu çerçevesinde 

koyduğumuz bir çekince var. Onun dışında çekince falan yok.  

 

AİHM  Alevileri Haklı Buldu, Peki, Bu Karar Uygulanacak mı? 

 

Evet, mahkeme ulusal kararları ya da yasaları iptal etme yetkisine sahip değildir değerli 

arkadaşlar, bunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bizim kendi yasalarımızı herhangi bir 

biçimde iptal etme yetkisine sahip değil mahkeme, ulusal mahkemelerin üzerinde onların 

kararlarını bozan ve onlar yerine karar alan bir kuruluş hiç değildir. Bizim 

mahkemelerimiz üzerinde onlar adına karar veren, yani mahkeme ulusal mahkemelerin 

karşısına bir temyiz merci gibi hareket etmez; bunu bir kere peşinen bilmek zorundayız. 

Ulusal mahkemelerde açılan davalarla ilgili yeniden yargılama da yapmaz, yeni bir 

yargılama yapmaz. Ulusal mahkeme kararlarını iptal etme, değiştirme veya düzelterek 

onama konusunda da mahkemenin herhangi bir yetkisi yoktur: bunları hep dikkate almak 

mecburiyetindeyiz. Mahkeme şikâyet edilen makamlar önünde doğrudan şikâyetçi lehine 

bir müdahalede bulunamaz ancak istisnai durumlarda geçici tedbirler alabilir. Bir eksiğim 
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varsa sen tamamla değerli dostum, ömrünüz orada geçti. Mahkeme uygulamalara göre 

geçici bir tedbirin kararlaştırılması, sadece başvurunun çok acilen, fiziki bir tehlikeye 

maruz kalması gibi durumlarda bu önlemi alır. Mahkeme neyi yapar, neyi yapamaz 

bunları da gördükten sonra şimdi asıl soruyu soralım; İyi güzel, kararı verdik, Alevileri 

AİHM haklı buldu, peki bu karar uygulanacak mı? Şimdi geldik oraya. 

 

Rıza Türmen: Karardan sonra ben bizim halimizi anlatayım ondan sonra. 

Necdet Basa: Tamam ama benim kalan 10 dakika sürem baki, o zaman bâki. Ben 

hukukçuyum, önce kendi hakkımı savunacağım ki başkalarının hakkını da 

savunabileyim. 

 

Doğan Bermek:   

Sivil Toplum Kuruluşlarının Rol Alması Lazım 

 

  Şimdi beş davadan söz ediyoruz da bunlardan üçü bizi kitlesel biçimde ilgilendiriyor. Bu 

davaların iki tanesi şu anda Bakanlar Komitesi’nin elinde. Bunlardan Cemevi ile ilgili 

davada Türkiye altı ay içerisinde bir eylem planı vermesi gerektiği halde vermedi, üç ay 

daha geçirdi. Aralık ayına doğru oraya bir yazı yazdı, dedi ki “Bakın, biz yeni bir hükümet 

kurduk, bu hükümet de Mart ayına kadar bu işleri halledecek” falan ve böylelikle 

Cemevleri davasıyla ilgili adeta bir savuşturma girişimi yaptı.  

 

Buna karşı da Bakanlar Komitesi Eylül 2015’te Cemevi davasının nitelikli denetime tabi 

tutulmasına karar verdi. Davalar ya standart denetim ya da nitelikli denetim görüyor.  

Şimdi biraz sonra Necdet Bey ve Rıza Bey denetimlerin arasındaki farka değineceklerdir. 

Bu nitelikli denetim kararı için biz başvurduk Bakanlar Komitesi’ne, Türkiye’nin yapmakta 

olduklarını anlattık ve sonunda böyle bir karar çıktı.  
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Zorunlu Din Dersi Davası;  Türkiye  davanın sanki kararı alınmamış falan gibi davranıyor 

verdiği yazılarda. Bununla ilgili yazışıyoruz, mektuplar gelip gidiyor Türkiye ile bizim 

aramızda; Türkiye ile bizim aramızda ama Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi üzerinden 

yürüyen bir iletişimimiz var; birbirimizle yazışmıyoruz; ben Bakanlar Komitesi’ne 

yazıyorum, o Türkiye Adalet Bakanlığı’na soruyor  “Ne diyorsunuz?” diye, Adalet 

Bakanlığı “Biz böyle diyoruz” diyor. Biz de ona cevap iletmeye çalışıyoruz.  

 

Şimdi iki davamızda durum bu.  

Üçüncü davamızda biraz önce Sayın Basa’nın söylediği gibi Bakanlar Komitesi’nin 

yorumu oldu. Ben bunu arz etmek istedim. Şurada yazışmalarımızdan bazı şeyler de var, 

bazı konulara da değindik. Şimdi bir de bir uygulama akışı var Bakanlar Komitesi 

denetiminin. Burada  sivil toplum kuruluşlarının rol alması lazım. Maalesef bugüne kadar 

davayla ilgili hiçbir Türk sivil toplum kuruluşundan bir hareket görmedik.  Alevi kuruluşları 

dâhil. Hatta Cem Vakfı, 180 gün içinde birikmiş paralarını alması gerektiği halde karara 

göre, parasını almadı ama dönüp Bakanlar Komitesi’ne “Benim param gelmedi.” demedi, 

elektrik paralarının Cem Vakfı’na geri iade edilmesi gerekirdi. Bir yandan da Türkiye’deki 

sivil toplum kuruluşlarının bu konuda müthiş bir atalet içerisinde olduğunu söyleyelim. 

Galiba tek müdahale eden biziz, bir de bu Helsinki İnanç Özgürlükleri grubu var, o 

gruptan bir mektup gitti şimdiye kadar Bakanlar Komitesi’ne. Ben bunları arz ettim. Şimdi 

ikinci tura başlayalım diyorum. 

 

Bulunduğumuz yeri anlatmak istedim. 

 

Necdet Basa Sunumu Devam 

 

 İyi oldu tabii. O tespitler önemli. Mahkemenin bir-iki kararı var burada. İnanç özgürlüğü 

deyince orada dikkatli olmak gereği var. Tabii bu kararın tümünün, daha doğrusu bizim 
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uygulamalarımızın tümünün laikliğe aykırı olması sebebiyle laikliğe de bir köprü atmak 

lazım, onu bilahare yaparız. 

 

İnançlar Karşısında Devlet Nerede Yer Alıyor? 

 

 Şimdi AİHM kararının bir bölümünde diyor ki:  “Devletin Alevi cemaatine, ibadetine ve 

ibadet yerlerine ilişkin tutumunun devletin inançlar karşısında tarafsızlık yükümlülüğüne 

aykırı olduğu tespitinden hareketle bu durumun dini cemaatlerin kendi başlarına var olma 

hakkı ile bağdaşmadığı değerlendirilmektedir”. Bu saptama biraz evvel de söylediğim gibi 

dini cemaatlerin var oluşuyla doğrudan alakalı.  

 

Bir diğer bölümde  ise “İnançlar karşısında devletin tarafsızlığı yetmez, devlet aynı 

zamanda bütün dini gruplara adil ve eşit fırsatlar sunmakla da yükümlüdür”  diyor. Bu 

bağlamda Cemevlerinin ibadethane statüsünde olmaması, Alevi din görevlilerinin hukuki 

statüye sahip olmaması ve Diyanet’in sadece Sünni İslam’a din hizmeti sunması gibi 

hususları da açıkça eleştiriyor. Ve bir başka önemli konu,  şimdi ve nihayet AİHM, devrim 

kanunu olarak anayasa korumasında olan  “Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkında 

Kanun”’un inanç özgürlüğünü engellediğine karar vermiştir. Bu fevkalade önemlidir.  

 

Peki, bu ne demek? Değerli arkadaşlar, İslam kültürünün önemli bir kurumudur tekke ve 

zaviyeler, bunu kabul etmek lazım. 8. yüzyıla kadar gider bunların kökleri, ancak bizdeki 

tekke ve zaviyelerin yasaklanmasına ilişkin kanun -ki bu 13 Aralık 1921 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir, 677 Sayılı Kanun’dur, ancak bu kanunun  

Şeyh Sait İsyanı ile doğrudan alakalı olduğunu bilmek lazım. O isyanda esas destekçi 

grupların, genelde orada sözü edilen tekke ve zaviye mensupları olduğu noktasından 

hareketle -  ki Atatürk’ün meşhur 1925 Kastamonu konuşması ile onun düğmesine 

basılmıştır; bilahare bir hükümet kararnamesi ile tekke ve zaviyelerin kapatılması kararı 

gelmiştir, hemen akabinde sözü edilen yasa Refik Koraltan ve arkadaşlarının teklifi ile 

yasalaşmış, kabul edilmiş ve böylece tekke ve zaviyeler kapatılmıştır.  
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Yalnız orada bir başka hususu hatırlatmak istiyorum, şimdi bu 1925’te 677 Sayılı Kanun 

yürürlüğe girip tekke ve zaviyeler kapatıldığında oradaki şeyhler, dervişler, hangi 

unvanlarla anılıyorlar ise kendi bulundukları yerde oturmalarına izin verilmişti o tarihte; 

fakat bunların ciddi bir bölümü oradan ayrılmıştı, çünkü öyle bir ortam yok, öyle bir 

faaliyette bulunmaları artık mümkün değil.  

 

Bir bölümü epey bir grupla birlikte Tiran’a gitmişti, işte onlardan bir tanesi Salih Niyazi 

Baba, onun bir cümlesini şimdi hatırlatacağım; öyle zannediyorum ki günümüzün 

herhalde en kısa, en çarpıcı özeti odur: “Dergâhların binaları kapatılabilir, ancak 

tasavvufun asıl yaşandığı yerler olan kalpler asla kapatılamaz”. Söylediği cümle bu, işin 

özeti olması açısından vurgulamak istedim. Tekke ve zaviyeleri burada bu şekliyle 

bırakalım.  

 

Şimdi bu yasa tabii günümüzde çok fazla anlam ifade etmeyen bir noktada; bir kere bunu 

kabul edelim. Yalnız benim kabul etmediğim bir şey var, o da şudur: Sayın başkan 

Bektaşi de mi demek lazım, Alevi-Bektaşi topluluğu mu demek lazım? 

Doğan Bermek: Her Bektaşi zaten Alevidir. 

Necdet Basa: İkisini birlikte mi söylemek lazım? 

Doğan Bermek: Alevi derseniz hepsini kapsar. 

  

Devlete; Önce Tekke ve Zaviye Nedir Soralım ! 

 

Necdet Basa: Her neyse, ben şahsen Aleviliğin, 677 Sayılı Tekke ve Zaviyelerin 

Kapatılması Kanunu’nda ifadesini bulan tekke ve zaviye kavramına uygun düşmediğini 

düşünenlerdenim; Alevilik farklı bir şey, tekke ve zaviye farklı bir şey.  

 

O nedenle benim ilk teklifim, özellikle sivil toplum kuruluşlarının atacakları adım 

açısından ilk teklifim; otur bakalım ilk önce bu tekke nedir, zaviye nedir, onun bir tarifi ile 
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işe başla kardeşim. Siyasi irade olarak çözmek istiyorsan, önce sen bunun tarifini yap, 

yaptıktan sonra zaten göreceksin. Ha, buna rağmen sen beni tekke ve zaviye kavramına 

dâhil etmek istiyorsan, siyasi iraden buysa o zaman ört ki ölem; işe her hâlükârda 

buradan başlamak lazım.  

 

Yine benzer bir biçimde; ben dört yıl YÖK üyeliği yaptım, üniversite yapısını, 

yapılanmasını gayet iyi biliyorum. Yine o yapılanmadan biliyorum ki üniversitelerde 

Alevilerle ilgili anabilim dalı açılmasında hiçbir sakınca yoktur. YÖK’ün alacağı bir karar 

bunun için yeterlidir, 2547 Sayılı YÖK Yasası’nın buna cevaz verdiğini çok net bir 

biçimde söylüyorum.  

 

Dediğim gibi dört yıl YÖK üyeliği yapmış bir arkadaşınız olarak biliyorum ve budur. Bu 

dediğim husus Heybeliada Ruhban Okulu için de geçerlidir değerli arkadaşlar, ki o 

tarihlerde Mesrop  Mutafyan,  Ermeni Patriği –Ermeni patriği ile uzun uzun konuştum bu 

konuları- şahıs olarak kabul etmişti, fakat başkalarına kabul ettiremedi falan filan; uzun 

şeyler. Aynı şekilde eğitim ile ilgili hususlarda –teferruatına girmiyorum- Alevi 

dergâhlarında her hâlükârda Alevi kültürünün öğretilmesi, öğrenilmesi, nesilden nesile 

aktarılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılabilmesinde de bana göre hiçbir engel 

yoktur. Kuran kursları ile ülkeyi doldurabiliyorsun, ben kendi mekânımda, ki kendi 

mekânımda bunu yapamamam için hiçbir engeli kabul etmem, yoktur da zaten 

uygulamada. Kaldı ki benim kabul etmediğim bir başka şey var, o da şudur değerli 

dostlar: Alevi Cemevleri ibadethane olarak tanınsın mı, tanınmasın mı? Bırakın bunu, 

kimin haddine, hiç kimsenin ne hakkıdır ne de haddidir. Benim ibadet ettiğim yer beni 

ilgilendirir kardeşim. Ben “İbadethanedir burası” diyorsam, şu köşede oturup ibadetimi 

yapıyorsam, benim için ibadethane orasıdır; nokta, ne eksik ne fazla. Onun için sivil 

toplum örgütleri burada çok duyarlı, akıllı, bilgili ve kararlı olmak mecburiyetindeler tabii. 

Hadi, biraz sonra devam edelim. 
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Rıza Türmen’in Sunumu Devam 

 

 İbadet kavramı aynı zamanda ibadet edilen mekânların yapımını da içerir. O yüzden 

cemevlerinin yapımı ile ilgili eğer bir güçlükle karşılaşılıyorsa, bunu bir dava konusu 

haline getirmek gerekir.  

 

AİHM’in Cem Evi Kararı Nitelikli Karardır 

 

Böyle bir hukuki zemin vardır ve bu dava kazanılır, yani Türkiye’de kazanamazsanız, 

Strasburg’da kazanacaksınız.  

 

Bir bunu söylemek istemiştim. İkincisi de kararın uygulanması meselesi. Şimdi, kararın 

uygulanmasıyla ilgili sözleşmenin 46. maddesi var. Bu işte 14. Protokol’le de değiştirildi. 

Orada söylenen şey şudur: bir kere karar bağlayıcıdır ve devletler bu kararı uygulamakla 

yükümlüdürler. Kararı uygulamakla yükümlü, denetimini, uygulamasını denetleyen organ 

Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi’dir. Orada bu iş şöyle olur. Kararları ikiye ayırır: 

nitelikli denetim kararları şu demektir, öncelik verilmiş demektir. Cemevine öncelik 

verilmiş demektir. Bu çok iyi bir işarettir, çünkü orada da çok büyük bir birikim var. 

Öncelik verilmiş kararlar önce ele alınıyor, öncelik verilmemiş kararlar sonra ele alınıyor 

ve çok geç olabiliyor. O bakımdan nitelikli denetime sokulmuş olması çok olumlu bir 

işaret. Bütün Alevi kararlarını belki nitelikli denetime sokmak için bir çaba göstermek 

lazım.  

 

Şöyle oluyor: Bakanlar Komitesi büyükelçiler düzeyinde toplanır ve ayda bir kere sadece 

kararların uygulanmasını denetim için toplanır. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Birimi’nin 

başkanı, oradaki büyükelçiye sorar, hangi devletin kararı görüşülüyorsa  “Ey büyükelçi 

sen söyle bakalım, şimdi senin devletin bu kararı uygulamak için ne yaptı, ne gibi 

önlemler aldı.”  Önlemler iki türlüdür, ya genel önlemler ki bu demektir ki ihlal bir yasadan 

kaynaklanıyor, o zaman yasanın değiştirilmesi lazım; o devletin o yasasının değiştirilmesi 
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gerekir ya da ihlal bir uygulamadan kaynaklanıyordur, o zaman özel önlemler deniyor, o 

zaman devletin o uygulamayı durdurması lazım. Devletin büyükelçisi, işte anlatır ya da 

anlatamaz o devlet ne yapıyor, ne gibi önlemler alıyor. 

 

Necdet Basa: Bizimki anlatamayanlardan. 

 

Rıza Türmen: Bizimki anlatamayanlardan. “İşte yeni hükümet kuruldu, ele aldık fakat 

daha henüz falan”.  Büyükelçi mümkün olduğu kadar genele yayar bu işi. Ondan sonra 

toplantı bittikten sonra ofisine gider, telgraf çeker Ankara’ya “Beni bugün sıkıştırdılar, ne 

yapacaksanız çabuk yapın” diye. Ankara’dan da cevap gelir “Sen biraz daha oyala onları” 

diye. Bir dahaki toplantı olduğunda o biraz daha oyalamaya çalışır, bu böyle gider.  

 

Alevi Kararları İktidarın Yeni Türkiye Projesine Uygun Değildir; 

Uygulamada İpe Un Serilecek 

 

Aslında süreç böyle gitmez;  İhlale yol açan nedenin ortadan kaldırılmasını gerektirecek 

önlemler alınmadığı sürece ve Bakanlar Kurulu bunu yeterli görmediği sürece o konu 

gündemde kalır. Bir dahaki toplantıda yeniden ele alınır ve bakıyorsa ki Bakanlar Kurulu 

o devlet kararı uygulamamakta ısrar ediyor, o zaman sözleşmeye getirilen yeni bir ek var, 

yeni bir değişiklik var, o değişiklik gereğince üçte iki çoğunlukla bir karar alır ve o davayı 

yeniden AİHM’ne gönderir. Yani kararı uygulamamanın ortaya çıkardığı ihlalle ilgili bir 

tespit yapsın diye.  

 

AİHM, kararın uygulanmadığını yeni bir kararla tespit ederse, o zaman Bakanlar Komitesi 

o devleti iyicene sıkıştırmaya başlar ya da bunu yapmayabilir, devleti doğrudan doğruya 

sıkıştırmaya başlar.  

 

Bakanlar Komitesi ne yapar? Baktı ki devlet uygulamıyor, bir karar kabul eder; bir karar 

daha kabul eder bir süre sonra, devlete der ki “Bize bilgi ver, ne oluyor, ne bitiyor, ne gibi 
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önlemler alıyorsun, bize bilgi ver, kararın uygulanması için şunları yap” der. Mesela bunu 

toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili olarak Bakanlar Komitesi Türkiye ile ilgili iki tane 

karar kabul etti ve o kararlarda dedi ki “Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili olarak 

devamlı ihlaller geliyor, Türkiye’de yapılan her toplantı ayrı bir ihlale yol açıyor AİHM’ne 

dava açılmışsa; bir kere barışçıl yapılan toplantıya polis müdahale etmesin. İkincisi 

müdahale ederse ve şiddet kullanılıyorsa müdahale ederse, orantılı güç kullansın, ölçülü 

güç kullansın. Üçüncüsü bu güç kullanmadan dolayı yaralanan falan varsa polis yargı 

önüne çıkarılsın; bir suç işlemişse. Bunlarla ilgili sen ne tedbirler aldın bana haber ver, 

bilgi ver” dedi. Türkiye tabii bilgi verecek durumda değil, bir kere kanunu değiştirmesi 

lazım filan.  

Aynı şey Alevi davaları için de olmalıdır, olabilir. Karar alır, bilgi ister, eğer yetersizse, 

devlet bir türlü doğru dürüst bilgi de vermiyorsa o zaman başka türlü tedbirlere başvurur, 

Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazar, Adalet Bakanı’na bu kararları uygulayın diye. O da 

yetmiyorsa giderek bu tırmanır, yani başkanlık yaptırmaz sırası geldiği zaman, 

Türkiye’deki toplantıları iptal eder ve bu Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ni ihlaline kadar gider 

önlemler zinciri.  

 

Bunlar var,  ama Türkiye’de yaşadığımız için ve devletin de, hükümetin de bu gibi 

kararlara karşı olan tutumunu bildiğimiz için şunun belki altını çizmek gerekir: Bütün 

bunlar aslında kararların uygulanması için yeterli olmayacaktır, çünkü biraz önce de 

belirtmeye çalıştığım gibi bu Alevi kararları iktidarın yeni Türkiye projesine uygun değildir, 

o proje ile çelişmektedir. 

 

 O yüzden devletin bu kararları uygulaması, belki bütün kararları uygulamasından bile 

daha güçtür. Onun için devletin bu kararları uygulamasını sağlamak amacıyla başka 

şeyler yapmak lazım, yani sadece “Bu karar alınmıştır, bu karar çok güzel bir karardır, 

elimizi kolumuzu bağlayalım, oturup seyredelim bakalım şimdi ne olacak” derseniz bu 

yıllar sürer. Hükümet ipe un serer, hükümetler bu işi çok iyi bilir, ipe un serme oyununu. 
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O da işte “Oluyordu, yapıyorduk, yapacağız da” bilmem ne falan filan gibi şeylerle 

geciktirir ve hiçbir şey olmaz.  

 

Onun için başka şeyler yapmak lazım, nedir o başka şeyler? Bu toplantının yapılması o 

bakımdan çok iyi, böyle toplantılar yapmak lazım, yani bir kamuoyu oluşturmak lazım. 

Türkiye’de Alevi toplumunun bu konuda devleti sıkıştırması lazım, yani kamuoyu 

oluşturarak, talepte bulunarak ve bu karar gereğince davranarak, yani Diyanet İşleri, 

Alevilere bütçe ayırsın, Alevilere kamu hizmeti verilsin, zorunlu din dersi kaldırılsın, 

dedelerin statüsü tespit edilsin, hukuki koruma verilsin; bütün bunlar ve Aleviler tanınsın. 

Tanınma dediğim gibi aslında meselenin özünde, temelinde yatan sorun, yani Hegelci bir 

görüşle tanıma yoksa varlık da yoktur.  

Ancak tanıma varsa var olursunuz, tanınmıyorsanız var değilsiniz, o yüzden devletin 

tanıması lazım Alevileri; bir inanç grubu, özerk, bağımsız bir inanç grubu olarak tanıması 

lazım. Bunu sağlamak için kamuoyu oluşturmak lazım ve tabii dava açılabilir. AİHM’e  bu 

Büyük Daire kararına dayanan pek çok dava açılabilir. Ne kadar çok dava açılırsa o 

kadar çok ihlal kararı çıkacaktır, AİHM bundan korkacaktır, korktuğu için de devlet 

üzerine, çünkü AİHM’in en korktuğu şey dava sayısının [artması] zaten dava yükü altında 

boğulmuş durumda; dava sayısı arttıkça, Avrupa Konseyi’nden ve AİHM’den hükümet 

üzerindeki baskı da artacaktır. O yüzden, bu karar çerçevesinde yeni davaların açılması 

bence son derece önemli, bunun için de uygun bir zemin var. Herhalde bundan sonra 

seyirci kalmak değil, bu davanın birtakım şeyleri harekete geçirmesi önem taşıyor diye 

düşünüyorum. 

 

Doğan Bermek: Burada Alevi sorunlarına da bizim cemevi sorunlarına da değiniyor. 

İmar yasası ile ilgili birçok sorunumuz var, eğitim koşullarıyla ilgili birçok sorunumuz var. 

Alevilerin bu konularda hem araştırma yapması, hem bu ihlalleri tespit etmesi, tespit ettiği 

ihlallerin de üzerine gitmesi diye bir zorunluluk  var. Biz bu konuda Alevi kuruluşlarının 

yöneticilerinin yapacak çok işi olduğuna inanıyoruz ve kurum yöneticilerimizi de bu işleri 

yapmaya davet ediyoruz. Şimdi Sayın Kaboğlu’nun saat 16:00’da aramızdan ayrılması 
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lazımdı. Saat 15:55. Sayın Kaboğlu’nun özetini alalım, ona öncelik verelim, ondan sonra 

Sayın Basa bu bölümleri toparlasın. 

 

Doğan Bermek: Sayın Kaboğlu Buyurun 

 

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun Sunumu 

 

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yerine İnsan Hakları Mahkemesi demek Türkiye 

açısından daha mı yerinde olur, yani dil bakımından mahkemenin bir yabancı mahkeme 

olmadığını belirtmek açısından, bu kültürü yerleştirmek açısından; nasıl  Anayasa 

Mahkemesi diyoruz, İnsan Hakları Mahkemesi diyelim, zaten tek mahkeme var. Özellikle 

bireysel başvuru hakkının tanınmasından itibaren böyle bir kullanım zannediyorum daha 

yerinde olur.  

 

Laiklik Anayasa’da Belki Gereğinden Çok Fazla Kullanılan Bir Kavram 

 

Şimdi bu çerçevede yapılan konuşmaları, Avrupa ölçeğinde Türkiye’ye ilişkin sorunların 

ele alınış tarzını ele alarak birkaç ön saptama yapmak istiyorum, özellikle Sevgili Basa 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB)’ne de yollama yaptı. Bugünkü hükümetin, 

hükümetlerin insan haklarına bakışı açısından onu sorgulamak, çelişkilerini ortaya 

koymak açısından belirtmekte yarar var.  

 

İHEB 27 Mayıs 1949, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 18 Mayıs 1954 ve belirttiği iki 

sözleşme de Temmuz-Ağustos 2003. Şimdi bunların tarihlerini özellikle belirttim: İHEB, 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tek parti döneminde, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 

Demokrat Parti (DP) döneminde; Ak Parti’nin özellikle mirasçısı olduğunu sürekli 

tekrarladığı parti döneminde onaylandı ve nihayet ikiz paktlar veya ikiz sözleşmeler 

İHEB’in de somut dayanağını oluşturan belgeler Ak Parti’nin kendi döneminde onaylandı.  
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Şimdi bu insan hakları bakımından bir sürekliliği ifade ediyor ve ben Necdet Bey’den bir 

adım daha ileri atacağım: İHEB  artık “ jus cogens”, yani bağlayıcı, emredici uluslararası 

hukuk kuralı haline gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla biz İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 

gibi, ikiz paktlar gibi İHEB’i de bu başvuru süreçlerinde, karar süreçlerinde kullanmalıyız 

diye düşünüyorum, çünkü Evrensel Bildirge’de, bizim için özellikle demokrasi 

mücadelesinde çok gerekli olan maddeler var, yollamalar var, direnme hakkı örneğinde 

olduğu gibi.  

 

Şimdi bu ön saptamaları yaptıktan sonra tabii ki sizler de belirttiniz laiklik kavramının 

Avrupa Sözleşmesinde yeri var, Avrupa Mahkemesi sözleşmede yok tabii. Rıza Bey 

“Bütün bu kararlarda imzası var ama Avrupa mahkemesi kararlarına Türkiye sayesinde 

girmiş bulunuyor” dedi.  

 

Türkiye’den giden davalar,  laiklik ilkesinin Avrupa mahkemesi tarafından işlenmesini ne 

yaptı? Sağladı, buna olanak tanıdı. Şimdi bu açıdan belki şunlar da vurgulanabilir: Bizde 

bildiğiniz gibi laiklik Anayasa’da belki gereğinden çok fazla kullanılan bir kavram, yirmiyi 

aşkın bir referans söz konusu. Bu çerçevede en sorunlu iki madde: biri Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın yapılanma, tanımlanma maddesi, 136. madde; bütünleştirme, milli 

bütünleştirme görevi veriyor 1961 Anayasası’na göre, daha bir anti-laik bir düzenleme. 

İkincisi de 24. maddede zorunlu din dersleri. Bunların ötesinde laiklik maddeleri belki de 

en çok ihlal edilen maddeleri Anayasa’nın ve bu çerçevede madde 24, dinin politikaya 

alet edilmesi, devlet işlerinin politik saiklerle yürütülmesi, laikliğin bir tür olumsuz tanımı, 

yani ne yapılmaması gerektiğini gösteren madde en çok ihlal edilen maddedir. Hatta şu 

bile söylenebilir, diğer hükümetlere uzanmayalım, Ak Parti hükümetlerinin ortak 

paydasıdır, 24. maddenin son fıkrası sürekli ihlal edilmektedir. Şimdi bu ihlalin pozitif 

hukuk düzleminde zirveye ulaştığı eşik 2012’de çıkarılan ve 4+4+4 şeklinde formüle 

edilen yasanın kabul edilmesidir ve bu yasa bildiğiniz gibi Kuran-ı Kerim ve Hazreti 

Peygamberimiz başlıklı derslerin okutulmasını öngörmektedir; seçimlik ders olarak 
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okutulmasını öngörmekle birlikte esasen zorunlu seçimlik ders şeklinde nitelemekteyiz. 

Ancak,  bu kararın üzerinde durmamız gereken bir başka özelliği Anayasa Mahkemesi 

tarafından bu yasanın onaylanmış olması, yani Anayasa’ya aykırı görülmemiş olması ve 

Anayasa Mahkemesi’nin esasen laiklik konusunda, laikliğin tanımı ve din özgürlüğü 

konusunda Avrupa Mahkemesi ile İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi 

kararları arasında paralellik bulunduğu halde burada Anayasa Mahkemesi’nin bundan 

ayrılmış olması; laiklik tanımı, özgürlükçü laiklik adına tamamen özünden uzaklaşmıştır. 

Laikliğin olumlu ve olumsuz tanımı, değerli konuşmacıların yapmış oldukları o ana 

ölçütlerden uzaklaşmıştır, aynı zamanda din özgürlüğü ilkesine de aykırılık taşımaktadır.  

 

“Türkiye’de Alevilerin Sorunu”  Demiyorum Ben, Konu Alevilerin Mağduriyetidir. 

 

Belki de, bu tabii ki bir başka vesileyle ele alınması gereken hususlardır ama şöyle büyük 

bir koz resmen doğmuştur, hatta bu kararlar sayesinde uygulanmasını beklerken yüzde 

99 edebiyatını yapanlara hemen karşı çıkmak lazım: “Hayır, yüzde 99 edebiyatı yoktur; 

benim dinimi, inancımı siz belirleyemezsiniz, Avrupa Mahkemesi’nin kararlarına 

bakmanız yeterlidir” diye.  Şimdi ben bu ön saptamaları yaptıktan sonra son 

saptamalarımı Sevgili Doğan Bermek’in beni davet nedenine özgülemek istiyorum.  

 

Tabii ki bu ön saptamalarla, bu kararla ilgili “Türkiye’de Alevilerin sorunu” demiyorum 

ben, Alevilerin mağduriyeti diyorum.  Alevilerin asimile edilmesi, Alevilerin 

baskılandırılması, çünkü Alevilerin toplantılarında bu konuyu çok konuştum, hayli işledim 

ve bu bizim çok büyük bir ayıbımızdır; din özgürlüğü adına, öbür taraftan da laiklik 

ilkesinin sürekli ihlal edilmesi çerçevesinde.  

 

Şimdi ben buradan bugünkü anayasal soruna değinmek istiyorum. Dedim ki 24 son hali 

ile, laiklikle ilgili maddeler ve özellikle 24 sürekli ihlal edilen bir madde. Şimdi bu açıdan 

bakıldığı zaman, mesela üzerinde çok durulmadı Sayın Meclis Başkanı’nın açıklamaları 

“Aslında dini anayasadır” demesi, bu iki madde dışında değildir, dinsel bir anayasa 
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değildir. 24 zorunlu din eğitimiyle, 136’daki tanımı dışında değildir; o kendi kafasındakileri 

söyledi, fakat toplumda tartışılmayan bu konuşmanın önemli bir yönü vardı, o da şu: 

Şimdi Mısır Darbesi’ni biz eleştiriyoruz, Mursi ile Sisi arasındaki fark. İşte Meclis 

Başkanı’nın yaptığı açıklama Mursi Anayasası’nı andıran bir açıklamaydı: şeriatla 

yetinmiyor, “Şeriat mı istiyorsunuz sayın başkan?” Hayır,  Şeriatın ötesinde “Kuran” diyor, 

“fıkıh” diyor, onun ötesinde bir tür dinsel, yani şirk koşmaya kadar.  İsa,  Musa, 

Muhammed, İsmail diyebilirsiniz, o kertede bir konuşma yaptı ama toplumda hep 

genellikle “laiklik” dendi. Çok önemliydi onun konuşması, çünkü Sisi Anayasası şeriat 

anayasasıdır ama Mursi Anayasası bizim başkanın dile getirdiği gibi, Selefilerin ve 

Müslüman Kardeşler’in yürürlüğe koyduğu anayasa türü bir anayasaydı, yani onların 

çıkmaya çalıştığı anayasayı bizimki sokmaya çalışıyor; konumuzla bağlantısı açısından 

belirtiyorum.  

 

Fiili Durum Demek Hukuk Dışı Olmak Demektir 

 

Şimdi peki anayasal sorun nedir?  

Sevgili Bermek’in benden sizinle de paylaşmamı istediği konu nedir? Üç sözcük tekrar 

ediliyor, çok görüyoruz medyada, televizyonda, basında:  Bir, bu durumun nedeni, bu son 

darbenin nedeni, yani 4 Mayıs akşamı tanık olduğumuz darbenin nedeni. Birçok kişi 28 

Şubat’la karşılaştırıyor ama bana göre 12 Mart Muhtırası’ndan daha ağır, 27 Mayıs’tan 

daha ağır, hatta 12 Eylül’den daha ağır, çünkü o zaman askerler açıkça biz deviriyoruz 

dediler, “Anayasal düzeni askıya aldık” dediler ama bugün  burada demokrasi adına 

bunun yapılması kabul edilemez. 

 

Üç sözcük var kullanılan: Bir, çift başlı sistem buna neden oldu. İki, düşük profilli bir 

başbakan arayışı. Üç,  fiili durum. Her üç kavramın, en çok kullanılan üç kavramın ortak 

paydası anayasa dışı olmaktır, yani anayasa dışı, hukuk dışı, anayasayı tanımamak. 

Nedir çift başlılık? Bütün Avrupa devletleri çift başlıdır ama esas bunun nedeni anayasa 

dışı söyleme, işleme ve uygulamalardır, yoksa çift başlılık sorunu cumhurbaşkanı 
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anayasa içi yetkilerini kullandığı için doğmadı, anayasa dışı, yetkilerinde anayasa dışına 

taştığı için doğdu. Sayın Davutoğlu anayasa dışına çıktığı için değil, anayasa içi 

yetkilerinin asgarisini kullanmak istediği için “düşük profilli” olarak nitelendirilmedi. 

 Dolayısıyla fiili durum aslında herkesçe kabul ediliyor ama fiili durumun tanımı şöyle 

yapılmıyor: Fiili durum demek, anayasa dışı olmak demektir. Fiili durum demek hukuk 

dışı olmak demektir. Fiili durum demek sürekli anayasal darbe halinde olmak demektir. 

Dolayısıyla fiili durum kabul edilemez. Tarihimizde üç kez oldu askeri darbe, onun 

dışında böyle bir durum yok. Şimdi peki nedir buradaki sorun esasen? Tabii Sayın 

Davutoğlu ile Erdoğan 24. maddenin son fıkrasının ihlalinde anlaşıyorlardı, yani 

anayasanın dinsel versiyonunda ortak payda var ama dünyevi versiyonunda ortak payda 

yok ve esas bu ayrışmayı o konu yaratmış oluyor.  

 

İşte tabii biz bu yaşananlardan, çok vahim durumdan, ciddi bir durumdan, üç ay kadar 

önce SODEV, sizin de paydaşınız zaten Erol Kızılelma da burada SODEV Başkanı, biz 

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği, SODEV, TÜSES, ÜNİVDER (Üniversite Öğretim 

Üyeleri Derneği) ve Sosyal Haklar Derneği olarak yola çıkmaya karar verdik. Bu durum, 

bu anayasal düzen bilgi kirliliği sürdürülebilir değildir, bir şey yapmak lazım buna karşılık. 

Hayır demek lazım, güçlü bir hayır, ama “Hayır” ile yetinmemeli, Hayır’ın da ötesine 

geçirmek lazım bunu. Bu anlamda iki vitesli bir çalışma başlattık, metinler temelinde bir 

anayasa çalışması. “Hani seçeneği yok ki bunun, ya başkanlık rejimi, ya başkanlık” 

deniliyor. Hayır var. Yasama, yürütme, yargı maddelerini hemen hemen yazdık, seçeneği 

var, parlamenter rejim çerçevesinde. İki, bilgi kirliliği: “Başkanlık Türkiye’yi kurtaracak, çift 

başlılık işlemiyor”, tamamen bilgi kirliliği.  

 

Bu Kararın Uygulanmaması Anayasa’nın Şu Maddesinin Açıkça İhlalidir 

 

O konuda da önemli bir kitap çalışması yürütüyoruz ama bunlarla yetinmeksizin biz, beş 

örgüt fikri temelde çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği’nin de 

gözlemci olarak katıldığı ve TMMOB gibi, Türk Tabipleri Birliği gibi birçok örgütün,  Alevi 
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birliklerinin de hakeza,  zaman zaman  kâh gözlemci, kâh doğrudan katılımcı olabileceği  

bir hareket başlattık.  Bu hareket farklı adlar aldı: “Hayır ve Ötesi” dendi, “Demokrasi 

Cephesi” dendi, şu anda mutabakat sağladığımız  “Önce Demokrasi”  şeklinde bir başlık 

ve bunu bu hafta içerisinde basına duyuracağız, çağrı olarak imzaya açacağız; 1 

Haziran’dan itibaren de kamuoyuna açacağız; eylemli olarak, toplantılar yaparak bilgi 

kirliliğini aşmak için hep birlikte davranacağız.  Zannediyorum bu konuda en duyarlı 

kesimlerden biri  Alevi cemaatidir ve onların katkısı ve yardımı da bizler için önemli 

olacak. Bu vesile ile, Rıza Bey’in söylediği gibi, bu tür toplantılarda daha çok bir araya 

gelmemiz gerekiyor, daha büyük toplantılar yapmamız gerekiyor, daha çok bileşenli 

toplantılar yapmamız gerekiyor. Belki bu toplantıları açıkhava toplantılarına 

dönüştürmemiz gerekiyor, belki gösteri ve yürüyüşlere de yönlendirmemiz gerekiyor. 

Neden uygulanmıyor bu AİHM  kararı, neden uygulanmıyor?  Bu kararın uygulanmaması 

Anayasa’nın şu maddesinin açıkça ihlalidir; 

 Anayasa’ya aykırılık vardır,  Bir,  

Anayasa ihlali vardır.  İki;  

Anayasa suçu vardır.  Üç.  

Hani diktatör falan demeye gerek yok, diktatör bozuntusu filan demeye gerek yok. Biz, 

hukuken hareket edersek şudur: Biraz önce yapılan konuşmalar “Açıkça şurada ihlal 

vardır, şu özgürlük ihlal ediliyor, şu hak gaspı vardır”  diyeceğiz.  Böyle hareket edersek,  

zannediyorum o zaman fikri birikimimizi, birlikteliğimizi de eyleme yönlendirmek çok daha 

kolay olur ve ben birlikte davranırsak, o bilgi kirliliğini, Ankara’dan “külliye” den estirilmek 

istenen kirli havanın küllerini indirebileceğimize, küllendirebileceğimize inanıyorum. 

Umarım başarırız. 

 

Doğan Bermek: Şimdi Sayın Basa benim çok uzun zamandan beri heyecanla 

beklediğim bir bilgiyi verecek hepimize: Barolar Birliği’nin bize bundan sonra nasıl destek 

sağlayacağını şimdi Baro’nun en yetkili ağızlarından birinden dinleyelim, buyurun 

efendim. 
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Necdet Basa Sunuma Devam Ediyor 

 

Baro’nun burada benden daha yetkili ağzı var. Demin bıraktığım yerden bu tekke ve 

zaviyelerin kapatılması ile ilgili uygulama: Tabii ki bu siyasi otorite zamanın şartlarını 

dikkate alırsak olması gerekiyordu-gerekmiyordu tartışırız, ayrı mesele, ama o kanunda 

1950 ve 1990 yıllarında iki değişiklik yapıldı ve ilk değişiklik de türbelerin açılması. 

 

 Demek ki toplumdan böylesine çok ciddi bir baskı geldi, türbelerin açılması önce 

Bakanlar Kurulu’na bağlı kılınmıştı, bilahare 1990’da yapılan değişiklikle Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın onayı yeterli oldu.  Zaten ilk olarak Koca Mustafa Paşa Türbesi’ni açtılar 

biliyorsunuz,  sonra Gazi Osman Paşa, Barbaros Hayrettin Paşa, Bursa’daki Yeşil Türbe; 

sırasıyla bu şekilde türbeleri açtık.  

 

Alevilikle İlgili Çalışmalar Batılı Kaynaklarda Başladı 

 

Şimdi değerli arkadaşlar toplumsal olaylar boşluk bırakmaya gelmez. Toplumsal 

olaylarda boşluk falan bırakmayacaksınız, bıraktığınız an o boşluğu doldururlar. Şimdi 

buradan hareketle, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapılanması; olur-olmaz. Laik bir devlette 

tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum olmaz, olmamalıdır ama Türkiye’nin kendi 

özel şartlarını dikkate alırsanız bir başka açıdan da konuya bakabilirsiniz. Ancak,  benim 

söylemek istediğim başka bir şey: Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde açılacak olan 

herhangi bir daire ile birlikte bütçeden o daireye kaynak aktarılmasının önünde yasal 

olarak hiçbir engel yoktur, hiçbir engel yoktur.  

 

Ben ömrünü devlette geçirmiş bir arkadaşınızım, devlet nasıl yönetilir  -tevazuya gerek 

yok-  üç aşağı, beş yukarı biliyorum, sayın büyükelçi de aynı şekilde ömrünü devlette 

geçirdi: Yasal olarak hiçbir engel yoktur değerli arkadaşlar; bunu niye söylüyorum? 

Taleplerden vazgeçelim falan bağlamında değil, neyi zorlayabileceksek, neyi 
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yapabileceksek önce bunu elde etmeye çalışmamız lazım. Herhangi bir şeyin olup 

olmayacağını tespit edebilmenin en kolay, en pratik yolu önce neyin olmayacağını tespit 

etmektir, bu sizi yanlıştan korur.  

 

Ne demek istiyorum?  Şunu demek istiyorum:  “Efendim, tekke ve zaviyelerin 

yasaklanmasına ilişkin 677 Sayılı Yasa, Alevi meselesinde hep karşımıza çıkar, mutlaka 

aşılması gereken bir engeldir”.  İyi güzel de sözü edilen yasa 1982 Anayasası ile getirildi. 

Ayrıca Anayasa’nın 174.  maddesi çerçevesinde devrim yasasıdır ve Anayasa’nın 4. 

Maddesi çerçevesinde değişiklik teklifinin de caiz olmadığı -hani o ilk üç maddesi ve 

başlangıç bölümü var ya- o cümleye dâhildir, nokta.  

 

Demek ki kısa sürede bu engeli aşma gibi bir imkânımız yasal olarak yok.  

O nedenle,  önce neyi elde edebileceksek herhalde onu zorlamak çok daha rasyonel bir 

yoldur diye düşünürüm. Şimdi siz imam yetiştiriyorsunuz, Allah eksikliğini göstermesin 

milyonlarca talebeniz var, bilmem okuldan daha fazla cami var, şu var, bu var, o ayrı 

mesele, “Ee tamam da kardeşim, ben kendi din adamımı niye yetiştiremeyeyim?”.  

Demin dediğim gibi toplumsal olaylarda boşluk bırakırsanız birisi doldurur. 2012 

senesinde Hamburg’da Alevi kuruluşlarıyla, oradaki eyalet yöneticileri arasında yapılan 

bir anlaşma sonucunda dünyada ilk defa Dünya Dinleri Akademisi’nde Alevilik Anabilim 

Dalı açılmasına karar verildi ve 2015 Ekim’inde yanlış hatırlamıyorsam onlar eğitime 

başlamayı planladılar. Bir-iki sıkıntıları var, yaşadıkları sıkıntıları biliyorum ama 

diyeceğim o ki sen boşluk bırakırsan, o ihtiyacı karşılamazsan, birileri bunu mutlaka 

dolduracaktır.  

 

Hele hele şunu da unutmamakta fayda var: Alevilikle ilgili esas, en önemli çalışmalar 

genelde ne yazık ki Batılı kaynaklar tarafından başlatıldı. İlk Batılı bilim adamları, 

filozoflar her neyse, ilk kaleme alanlar bunlar ve öyle olunca ne oluyor değerli 

arkadaşlar? Tasavvuf gibi bu toplumun ortak taşıyıcı değerlerinden, ortak sütunlarından 
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biri yok farz edilerek, özellikle kimlik tartışmaları işin içerisine dâhil edilmek suretiyle, yeni 

bir hançer sokuluyor birliğe-beraberliğe: Buna lütfen dikkat, buna lütfen dikkat.  

 

Bir başka misali dikkatlerinize sunmak istiyorum, teferruatına girmeden o da şudur: İslam 

dünyasında yaşanmış olan -uzman arkadaşım daha iyi bilecektir- ve İslam’dan kopuşla 

sonuçlanan bir tarihi olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Mukayese etmek istediğimden 

değil, hiçbir zaman mukayese de etmiyorum, ancak tarih tekerrürden ibarettir falan 

diyorlar ya, ders almasını bilmeyen milletler için tekerrürden ibarettir. Ders almasını 

beceren milletler için tarih tekerrür mekerrür etmez değerli arkadaşlar. İşte bu çerçevede 

Bahailik ve Kadıyanilik  uygulamalarına lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle 

Bahailiğe. Önce İran’daki Şia içerisinde yapılanmış olan, bilahare kopmuş olan; öbürü 

Pakistan’da yasaklandığı için kendi kurucularını mehdi, nebi falan ilan ettikleri için din dışı 

sayılan ve kendi camilerini ayıran bir başka kuruluştan söz ediyorum. Bu misalleri iyi 

incelemesi lazım Türkiye’nin değerli arkadaşlar. Biz ülke geleceğinde çok önemli yeri 

olacak olan bir uygulamadan söz ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar son birkaç şey 

söylemek istiyorum: Din ve vicdan hürriyeti ile ilgili tabii ki teferruata girmeyeceğim, fakat 

şimdiye kadar söylenenlerin dışında bu tür kararlar alınırken -Kaboğlu hoca ifade etti- 

İHEB’nin hiçbir bağlayıcılığı yok.  Ama ona bağlayıcılık kazandırmak için o meşhur ikiz 

sözleşmeler imzalandı ve Türkiye o ikiz sözleşmelere taraf.  İşte bu tür uluslararası 

metinler, açıklayıcı metinler de bunlara dahil, ki Birleşmiş Milletler’in özellikle açıklayıcı 

metinleri bu tür kararlara  baz teşkil eder. İşte o bazlardan çok önemli bir tanesini sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Çok fazla tartışılan bir husus değil bu. Bu da Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Komitesi’nin 22 No’lu Genel Görüşü. Bir-iki misal daha oradan vereceğim. 

Orada din ve vicdan hürriyeti şu şekilde ifade ediliyor: “Dini veya inancı dışa vurma 

hürriyeti, gerek alenen, gerekse özel alanda bireysel olarak veya topluluk halinde 

kullanılabilir” deniyor. Bu pek tabii ki ibadet özgürlüğünü de içerir, pek tabii ki ibadet 

edeceğiniz, etmeyi uygun göreceğiniz mekânların inşasını da içerir. Benzer hükümler 

zaten var. Diğer taraftan bu dediğimin bir başka önemli hükmü: “Bir din veya inanç, 

anayasa ve kanunlarda resmi ideoloji olarak muamele görüyorsa, bunun resmi ideolojiyi 
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benimsemeyen kişilere karşı ayrımcılık ile sonuçlanmaması garanti altına alınmalıdır. 

Özellikle ülkede hâkim inanca sahip olmayanların kamu hizmetlerine girme hakkının 

sınırlanması yahut hâkim inanca sahip olanlara ekonomik imtiyazlar tanınması, diğer 

inançlara sahip olanlara özel sınırlamalar konulması” ki biraz evvel söz ettiğim 

sözleşmedeki hükümlerin tümüne  aykırıdır,  ayrımcılık yasağı ile hiç bağdaşmaz”. Bu 

kadar net bir hüküm bu.  

 

Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri 

 

Şimdi aynı şekilde din ve vicdan hürriyetinin kapsamı bu çerçevede zaten belirlenmiştir. 

Bir din veya inanca sahip olma hürriyeti bu işin başıdır, dini inanç ve kanaatlerini 

açıklama ve yayma hürriyeti,  başkalarına tebliğ ve telkin bu cümledendir; misyonerlik de 

bu çerçevededir değerli arkadaşlar. O nedenle siz misyonerlik faaliyetlerini de 

prangalayamazsınız, bunun da bilinmesi lazım. Şimdi burada çok önemli bir başka şeyi 

size söylemek istiyorum. Yine Birleşmiş Milletler’den, Din ve İnanca Dayanan Her Türlü 

Hoşgörüsüzlüğün Ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri; bu bildirinin 1. Maddesi:  

1. Maddesinde diyor ki;  “İbadet etme, itaat, uygulama ve öğretme hürriyeti, din ve 

vicdan hürriyeti, bir dine veya dilediği bir inanca sahip olma ve dinini, inancını 

kendi başına veya başkalarıyla birlikte toplu olarak  aleni veya gizli şekilde ibadet 

etme gereklerine uyma, uygulama, öğretme yoluyla açığa vurma özgürlüğünü de 

içerir”:   

Bu 1. madde.  Fakat dokuz tane maddesi var, fevkalade önemli. Aynı bildirinin 6. 

maddesinde sayılan dokuz tane, baz alınması gereken dokuz madde. Kısadır, 

onları hemen söyleyeyim size.  

 

Bunlardan birincisi; “Bir inanç veya inançla bağlantılı olarak ibadet etme veya 

toplanma ama bu amaç için gerekli yerleri kullanma ve kurma”, yani cemevi diyor 

burada “Cemevi kurmak”.  

İkincisi, “Gerekli vakıf veya insani amaçlı kurumlar kurma ve bunları işletme”.  
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Üçüncüsü “Bir dinin veya inancın törenlerine veya geleneklerine ilişkin gerekli 

araçları ve materyalleri yeterli ölçüde yapma, alma ve kullanma”.  

Dördüncüsü, “Bu alanla ilgili yayınları  yayımlama ve dağıtma”.  

Beşincisi “Bir dinin veya inancın öğretimini, bu amaç için uygun yerlerde yapma”.  

Altıncısı “Bireylerden ve kurumlardan gönüllü mali yardım vermelerini isteme ve 

alma”.  

Yedincisi “Bir dinin veya inancın gerekleri ve standartları bakımından uygun olan 

liderleri yetiştirme, seçme ve yerini alacak olanı belirleme”.  

Sekizincisi “Bir kimsenin dininin veya inancının kurallarına uygun olarak dinlenme 

günlerine ve bayram tatillerine ve törenlerine uygun davranma”. Tabii bununla ilgili 

birtakım kısıtlamalar var, o kısıtlama yasağına dâhil değil bu bölüm çünkü, “Çünkü 

sizin inancınız kamu hizmetlerinde hiçbir biçimde o hizmetlerin ifasının 

engellenmesi olarak kullanılamaz” diyor birçok düzenleme.  

Dokuzuncusu “Ulusal ve uluslararası düzeyde din ve inanç konularında bireyler ve 

topluluklarla iletişim kurma ve sürdürme”.   

 

Dokuz geçerli ilke bu. Ailelerin kendi kanaatlerine göre çocuklarına dini ve ahlaki 

eğitim sağlama hürriyeti aynı çerçevede ele alınması gereken bir hürriyettir. Şimdi 

değerli arkadaşlar burada bunu daha fazla uzatmayayım. Din ve vicdan özgürlüğü 

ile bağdaşabilen düzenlemeler de var.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Soru- Cevap 

 

Moderatör Doğan Bermek: Şimdi bazı sorular geldi, bu soruların bir kısmına cevap 

vermek durumundayım, onu vereceğim. Mesela Engin Yılmaz’ın sorusuna:  Evet, yerel 

mahkeme  sizin davanızda karar verirken  AİHM kararını göz önüne almak zorunda,  

Yargıtay 3. Daire de zaten öyle verdi mayıs ayında verdiği kararı. Dolayısıyla bu konuda 

bir endişe yok.  
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Sayın Dilek Bektaş’ın sorusu şu: “‘Avrupa Birliği kendi yoluna, biz de kendi yolumuza’ 

diyen bir cumhurbaşkanı var, şimdi ne yapacağız” diye soruyor. Onu bilmiyorum, belki 

İbrahim Bey ne yapacağımıza cevap verdi bence, yani yapmamız gerekeni söyledi Sayın 

Kaboğlu.  

 

Deniz Yıldız, Alevi topluluklarına yönelik bir soru sormuş, yani “Bir hukuk süreci var mı, 

ne yapıyorsunuz ?” falan diye. Hayır, biz dua ediyoruz, milletvekilleri cemevlerimize gelip 

pilav falan yiyecekler, bize acıyacaklar, sorunlarımızı çözeceğiz, yani şu anda Alevi 

toplumunun durumu budur. Alevi kurumlarının yöneticilerine bütün oklarımı yöneltiyorum, 

böylece sizin sorunuzun içinde. Ben Alevi kurumlarının ve Alevi olmayan kurumların 

çalışmalarına bakıyorum. Biraz önce şurada da gösterdiğim gibi Barolar Birliği “Din ve 

Vicdan Özgürlüğü” için çok kapsamlı bir çalışma yapmış, bastırmış. Efendim Mazlum-Der 

“Alevilere yönelik ayrımcılık” konusunda bir çalışma yapmış, bir panel yapmış, raporlarını 

yapmış basmış dağıtmış, ama Alevilerden tık yok! Biz hâlâ hükümetten hayır ve bize 

şefkat bekliyoruz, o şefkat gelmez, onun için çalışmamız lazım.  

 

Hülya Hanım’ın sorusu var: “İmam hatipler gibi dede, zâkir okulları açılırsa o yetişecek 

kişiler dede olur mu ?” falan. Mesele dede olmak değil, mesele Alevilik felsefesini, 

içtihadını, 12 İmamlar’ın kurduğu yaşam tarzını öğrenmek ve öğretmek. Rehberlik vardır, 

rehberlerin dede olması gerekmez. Pir ve Mürşit  makamlarıdır dedelik aranan yerler. 

Bizim bugün cemevlerimizde kendisine Dede diyen insanların aslında yaptığı iş fiilen 

rehberliktir. Bizim rehbere ihtiyacımız var, bizim zâkire ihtiyacımız var, bizim halk 

edebiyatını iyi bilen, halk müziğini iyi bilen, inancın ne demek olduğunu, niçin olduğunu, 

nasıl geliştiğini iyi bilen insanlara ihtiyacımız var; bu dedelik değildir, dolayısıyla bu 

okulda bu eğitimler yapılacaktır diye düşünüyorum.  

 

Şimdi size yönelik iki soru var, değil mi hocam? 
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Necdet Basa’nın Sorulara Verdiği Cevaplar 

 

Valla memnun olurum, bir lütfeder bakarsanız ben öyle hatırlıyorum. Evet, şimdi değerli 

arkadaşlar, sayın başkan ifade etti Türkiye Barolar Birliği’nin Başar Bey’in elinde şu anda, 

bilmiyorum ne kadar dağıtma imkânınız oldu? Neyse, bir dahakine göndeririz size 

onlardan. Türkiye Barolar Birliği’nin bu konuda din ve vicdan özgürlüğüne ilişkin Mart 

2016, daha çok yeni, çok ciddi bir raporu var. O raporu Türkiye Barolar Birliği’nin web 

sayfasından indirebilirsiniz, oradan okuyabilirsiniz. Mesela “Zorunlu seçimli din dersi 

uygulaması kaldırılmalıdır” diye çok net cümleler var o raporda.  

 

Şimdi arkadaşlarımızdan Doktor Erhan Kurtarır. Erhan Bey, vergi hukuku açısından 

inanç vergisi gibi özel bir vergiden söz ediyor, çözüm için düşünülebilir mi böyle bir 

uygulama diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, ben size özellikle kara Avrupa’sı hukuk 

sistemini benimsemiş olan ülkelerdeki dini cemaatlerle ilgili bir uygulamadan üç-beş 

cümle söyleyeyim. Birçok yerde üç aşağı beş yukarı benzer ama mesela Almanya 

örneğinde Weimar Cumhuriyeti’nden kalan ve hâlâ bugünün anayasasında da 

geçerliliğini muhafaza etmiş olan hükümler var. Orada sık sık basında falan görürsünüz, 

herhangi bir dinin tanınması gibi birtakım tabirler duyarsınız. Herhangi bir dinin tanınması 

demek, örneğin Almanya Anayasası’na göre o dini temsil eden cemaatin kamu hukuku 

tüzel kişisi olarak kabul edilmesi demektir.  

 

Şimdi herhangi bir dinin kamu kuruluşu olarak tanınabilmesi için her şeyden önce o dinin 

temsilcisi durumunda olan bir dini cemaat mevcudiyeti lazımdır. O dini cemaatin 

temsilcisi olduğu toplumun büyük bir kesimine, hatta ezici çoğunluğuna din hizmeti 

götürüyor olması lazım, götürdüğü bu din hizmetinin finansmanının sağlanmış olması 

lazım ve çok uzun süreli bu finansmanın sağlanabileceğine ilişkin kanıtlar lazım. Bunları, 

bu şartları yerine getiren dini cemaatler, yine Almanya örneğinde bulundukları eyaletin 

kültür bakanlığına başvurmak suretiyle kamu hukuku tüzel kişisi olarak tanınma talebinde 
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bulunurlar, ki Almanya’daki İslam grupları da böyle bir başvuruda zaten bulunmuşlardır. 

Bulunmuşlardır fakat reddedildi bu talepleri.  

Reddedilmesinin sebebi şu: Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) herhalde Türkiye 

dışındaki en büyük kuruluşlardan bir tanesidir şu anda DİTİB; DİTİB vasıtası ile 

başvurdular, ancak Suudi kökenli bir başka grubun temsilcisi, Libya da vardı yanlış 

hatırlamıyorsam, “İslamı tek başına bunlar temsil edemez,  Almanya’da  biz de varız” 

dediler “, öbür taraftan Milli Görüşçüler de var, Nurcular öbür tarafta” dediler, yani “O dini 

grubun büyük bir bölümünü bunlar temsil etmiyor” dediler ve Almanlar bu talebi reddetti. 

Kabul etseydi ne olurdu? İşte şimdi sizin sorunuzun cevabına geliyorumi, kabul etseydi 

şu olurdu: Örneğin İslam Almanya’da bu şekilde kabul edilmiş olsaydı, Almanya’nın 1 ve 

2 nolu televizyonları ARD ve ZDF, ki bunlardan birincisinin 60 küsur kişilik bir idare kurulu 

vardır, o idare kurulunda iki üye ile temsil imkânı elde edecekti; bu bir. İkincisi  

Almanya’da kiliselerin finansmanına yönelik işte bu din vergisi dediğimiz değerli 

arkadaşım, o vergiyi ki bürüt kazancın yüzde 8 ile 10’u arasında değişir bu genelde, 16 

eyalette bu şekildedir, kaynağında kesilir bu para, tamamen dini cemaatlere aktarılıp 

gider. Ancak siz “kes” derseniz kesilir, çok basit,  bir sulh hukuk mahkemesine 

vereceğiniz formsuz bir dilekçe ile siz “Ben istemiyorum, vergi  kesilmesin” deyip 

uygulamaya son verebilirsiniz.  

 

Şimdi Avrupa’da finansman bu şekilde. Türkiye’de din vergisi gibi bir vergi bugüne kadar 

yok, cami vergisi diye bir vergi her hâlükârda yok biliyorsunuz. 

 Ben burada bir noktanın altını çizmek istiyorum özellikle değerli arkadaşlar: Avrupa’daki 

kanlı din savaşlarını hatırlıyorsunuz, değil mi? 30 Yıl Savaşları Var, Yüz Yıl Savaşları var, 

daha berisine gelelim,  Haçlı Seferleri’ne gelelim, gerçi o ağırlıklı olarak ekonomik 

olmakla birlikte sonuçta dinsel birlikteliğe ve o şekilde İslam’a bir saldırıya dönüşmüş idi 

filan falan.  Avrupa, değerli arkadaşlar Ortaçağ karanlığında kilisenin, dinin -tabii Katolik 

kilisesi o zamanlar kastettiğim-  devlete hâkim olma iddiasından vazgeçme karşılığı 

olarak bağımsızlığını elde etmesi suretiyle çıkmıştır. Şimdi gelin siz bunu Türkiye’de 

uygulayın. Şayet kastedilen kilise, onun karşılığı bizde neyse devlete hâkim olma 
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iddiasından vazgeçebiliyor ise eğer, o takdirde dini cemaatlere istediği özgürlüğü veririz. 

Bunu yapar iken şu anda ülkenin içinde bulunduğu toplumsal dokuyu çok iyi analiz etmek 

mecburiyeti de var. Bu sadece bir veridir, bilgidir, Avrupa bu şekilde çıkmıştır, ki laiklik de 

zaten devam ve laikliğin korunmasından sürdürülmüştür bu. 

 

 Şimdi “Cemevinin bir kent hakkı olarak tartışılması gerekmez mi ?” diye bir sorunuz var: 

“Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Avrupa Kentsel Şartı açılarından bakılabilir mi 

konuya ?” diyorsunuz. Ben bunu tavsiye etmiyorum, niye etmiyorum? Kent hakkı, 

karşılığında efendim din ve vicdan özgürlüğünden söz ediyoruz, o kadar geniş kapsamlı 

bir hak ki bu; kent hakkı çok cılız kalır onun yanında, din ve vicdan özgürlüğü, o açıdan 

her hâlükârda bakmak zorundayız.  

Hasan Alp Bey kardeşimiz “Madımak Oteli yerle bir oldu” dediler; tamamdır, “Kültür 

müzesi oldu, hiç şık olmadı”; şık olmadı değil, ayıp oldu, ayıp oldu, öyle şey olur mu? 

Ben defalarca gittim gördüm oradakini, ama oradaki rezillik daha başka: Utanç anıtı ve 

utanç müzesi olmalıydı. Müze olsun da ne müzesi olursa olsun, adını koymak kolaydır; 

orada esas kınanması gereken başka bir şey daha var, orada ne diyor 37 mi diyor, bir 

şey diyor. Fakat bizzat orayı yakan iki kişinin de isimleri var orada: garabet budur, kabul 

edilemez olan budur ve size bir başka hususu arz edeyim izninizle: Türkiye Barolar Birliği 

bu konuda bizzat Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyemiz Başar Bey burada, bizzat 

Başar Bey Yönetim Kurulu’nun da aldığı kararla Sivas Valiliği’ne bu iki ismin oradan 

çıkarılması için resmen başvurdu. Resmen başvurdu, bu başvuru reddedildi. Komik 

gerekçelerle bu başvuru reddedildi ama utanç abidesi halinde orada duruyorlar. Şimdi 

değerli arkadaşlar, kavgaya devam edilmesini dileriz, umarız. 

 

Erkek Katılımcı: Yasal yola gitmediler mi Barolar Birliği? 

Necdet Basa: Efendim bu iş yasa meselesi değil, bu siyasi… 

Erkek Katılımcı: Yasalar ama hukuk yollarından bahsediyoruz. 

Necdet Basa: Evet, şimdi değerli arkadaşlar, demin Sayın Başkan’la onu konuştuk. 

Türkiye Barolar Birliği malum, belli konularda görüş serd etmeye çalıştığında “Efendim, 
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Türkiye Barolar Birliği siyaset yapmaya çalışıyor, bu konuyla ilgili niye görüş belirtiyor” 

gibi birtakım bana göre niteliksiz eleştirilere muhatap kılınıyor her vesileyle.  Çok net 

değerli arkadaşlar:  Türkiye Barolar Birliği’nin görevi Avukatlık Yasası ile belirlenmiştir, 

Avukatlık Yasası ile belirlenen görevler çerçevesinde insan hak ve özgürlüklerine sahip 

çıkar iken hukukun üstünlüğünü, koruyuculuğunu üstlenmektir.  

 

İnsana dokunuyorsunuz, bu kadar basit. İnsana dokunulan yerde, her yerde, her 

durumda Türkiye Barolar Birliği görevlidir, yetkilidir, nokta. AİHM konusunda da böyle 

olmalı mı demek hakkına sahiptir, kent konusunda aynı şekilde, çevre ve enerjide de; 

toprağın hukuku da der, emeğin hukuku da der, eğitim de der, hepsini söyler. İşte o 

çerçevede Sivas Valiliği’ne “Nedir bu rezillik ?” diye Türkiye Barolar Birliği resmi yazısı 

ile, başkanın imzası ile durumu intikal ettirmiş ve kaldırın talebinde bulunmuştur.  

 

Evet, son olarak birkaç dakika da Başkanımız, hepiniz biliyorsunuz Avukat Profesör 

Doktor Metin Fevzioğlu’nun selamlarına döndüm şimdi. Hepinize selamlarını, sevgilerini, 

saygılarını iletti. Zaten değişik toplantılarda görüyorsunuz. Metin Hoca bu konulara 

fevkalade duyarlı bir bilim adamıdır biliyorsunuz ve işte bu çerçevede Hacıbektaş’a her 

sene gider zaten, değişik toplantılarınıza gelir, işte o toplantılarda bu konularla ilgili 

söylediği üç-beş paragrafı ben size hatırlatacağım ki son birkaç tanesi çok nettir. Şimdi 

Metin Hoca diyor ki “Bu toprakların yüzlerce yıllık geleneklerinde ve kültüründe velilerin, 

pirlerin geçmişimizin, yani her şeyin ölçüsüne, merkezine insanı koyan, insan sevgisini 

yerleştiren o büyük kültürün ve felsefenin damgası var. İlimden gidilmeyen yolun sonu 

karanlıktır diyen bir kültür, kadınlar okumalıdır diyen bir büyük medeniyet, yaradılanı  

yaradandan ötürü severim diyen inanılmaz insani bir felsefe. İşte böyle bir toplum 

birbirine mezhep üzerinden, ırk üzerinden düşman edilmek isteniyor. Son zamanlarda 

toplum olarak olumsuz etkilerini gözlediğimiz mezhepçilik, ülkenin geleceğinin 

dinamitlenmesi ile eşanlamlıdır. Mezhepçilik sorun çözmez, aksine ayrıştırır, parçalar, 

böler, yakar, yıkar”, bu şekilde devam ediyor ve çok net olarak ondan sonra şunu 

söylüyor: “Hangi dinden, mezhepten, inançtan, siyasi görüşten geldiğine bakmaksızın 
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toplumda yaşayan her bireyi eşit yurttaş olarak gören Atatürk milliyetçiliği, bölünmenin, 

parçalanmanın, yok olup gitmenin karşısındaki yegâne dayanak noktasıdır. Haksızlık ve 

ayrımcılık kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın bunun karşısında oluruz. 

Ankara’da, Sivas’ta, İstanbul’da, Silivri’de, Hacıbektaş’ta, İzmir’de, Diyarbakır’da da insan 

haklarını aynı kararlılıkla savunuruz. Bu bağlamda Alevileri eşit yurttaş olarak görmek 

istemeyenler,  karşısında bizi bulacaklardır” yani Türkiye Barolar Birliği’ni bulacaklardır. 

“Cemevini ibadethane olarak kabul etmek istemeyen karşısında bizi bulacak.” Bunu 

Metin Hoca söylüyor “Sen kimsin ki, kimin neye inanacağına ve nerede ibadet 

edeceğine, nerenin ibadethane olduğuna kadar vereceksin?” Bunu Metin hoca söylüyor, 

çok net söylemiş değil mi? “Üç-beş bakanlığın bütçesine denk bir bütçeyle tek bir inanca 

hizmet eden Diyanet İşleri’ni ve tabii -zorunlu din dersleri bağlamında - zorunlu din 

dersini kabul etmiyoruz, Aleviler en doğal hakları olarak tanımlanmak falan değil, eşit 

yurttaş olarak tanınmak istiyorlar.” Derken de çok net söylemiş.  

 

Benim de son cümlem şudur;  “Değerli arkadaşlar, laiklik dinsizliktir diye yaygara 

koparılıyor uzun zamandan beri, hatırlıyorsunuz, değil mi? Laiklik eşittir dinsizlik. Peki, 

şimdi benim soru sorma hakkım doğdu: madem laiklik dinsizliktir, laik bir ülkede nasıl bu 

kadar dindar oldunuz?”  Hadi birisi bu sorunun cevabını versin, teşekkür ederim. 

 

Rıza Türmen’in Sorulara Yanıtı 

 

Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından soruluyor: “Alevi inanç hizmetlerini kamusal 

statüye sokmak yerine her türlü inanç hizmetinin kamusal statüden çıkarılması ve inanç 

önderlerinin maaşlı devlet memuru olmamaları için mücadele vermek ve toplumu bu 

yönde bilinçlendirmek, laik bir demokratik sistem gereklerine daha uygun değil midir?” 

“Aksi halde papazların, hahamların ve diğer inanç önderlerinin maaş alması gerekmez 

mi?” Şimdi bu çok temel bir tartışma tabii, çok temel bir tartışma. Fakat  bu tartışmada 

hangisini savunursanız savunun, deneyimler şunu gösteriyor ki;  Diyanet İşleri bir devlet 
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hiyerarşisi içinde yer aldığı sürece iktidarda olan bunu toplum mühendisliği için, kendi 

ideolojisine uygun bir toplum yaratmak için kullanmaktadır.  

 

Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Sünni-Selefi bir toplum yaratmak için kullanılmaktadır, 

neredeyse fetva vermektedir. Böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı laikliğe uygun mudur 

yoksa laiklik devletin tamamen din işlerinden elini çekmesi ve dini özel alana mı 

bırakmasıdır? Tabii ki ikincisidir, laikliktir bu, burada sorunun cevabı çok açıktır.  

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında tabii Diyanet İşleri’nin devlet içinde bir kamu hizmeti 

olarak, bir kamu kurumu olarak yer almasının bir nedeni vardı ama Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında yapılan her şey bugün için doğru değildir, yani belki bizim yanlışımız, 

Türkiye’deki bir kesimin yanlışı, madem ki Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1920’lerde yapılan 

şey doğrudur, şimdi de mutlaka doğrudur. Bu öyle değil tabii; bazıları hâlâ geçerli, 

bazıları geçerli değildir bugün.  Dünya değişmiştir, anlayışlar değişmiştir, Türkiye 

değişmiştir, toplum değişmiştir filan. Onun için ben şeyi kabul edemem, o zaman doğru 

ise her zaman doğrudur anlayışı bir dogma halinde Cumhuriyet’i görmek, benim 

anlayışıma göre doğru bir yaklaşım değil, yani değişen koşullara, değişen düşüncelere, 

değişen dünyaya ve değişen Türkiye’ye göre bunları tabii yeniden yapılandırmak 

mümkündür; bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı. Şimdi yeni bir anayasa yapılacaksa, 

Diyanet İşleri’nin yeri ne olmalıdır anayasada yoksa hiç mi olmamalıdır? Belki hiç 

olmamalıdır bana sorarsanız. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın olmaması laiklik bakımından 

daha doğrudur. 

 

Doğan Bermek: Buna ben bir ek yapabilir miyim efendim? 

Rıza Türmen: Buyurun. 

Doğan Bermek: Şimdi 2003 senesinde 670 kadar Alevi kuruluşu toplandık ve uzunca bir 

tartışmadan sonra Alevi sorunlarını altı maddede toparladık. O toparlamada şuna karar 

verdik, yani şunu deklare ettik; dedik ki “Devlet inançlara hizmet etmek, yardım etmek 

zorunda değildir. Devlet yardım etmeyebilir, yardım etmezse bizim bir talebimiz yok ama 

devlet bir inanca yardım ediyorsa, bu ülkedeki bütün inançlara yardım etmek zorundadır.” 
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Bugün de aynı yerde duruyoruz: devlet hiçbirine yardım etmezse etmeyebilir ama imamın 

maaş aldığı yerde haham da, papaz da alacak kardeşim, elbette alacak. 

Rıza Türmen: Bir başka soru, Cemil Kılıç soruyor “Cemevlerinin statüsü konusunda 677 

Sayılı Kanun’la ilişkilendirmek, Aleviliği sufi tarikat noktasına indirger. Bu ise hükümetin 

savunmasını haklı çıkarmaz mı?” Çıkarır tabii, tabii çıkarır, bu hükümetin savunması 

zaten. “677 Sayılı Kanun vardır, o yüzden zaten bunlar kanunsuz bir iş yapmaktadırlar 

ama ben alicenaplık gösteriyorum, onlara izin veriyorum”; bu hükümetin savunması, 

zaten 677 Sayılı Kanun da problemli bir kanun bugün için. Gene aynı noktaya geliyoruz, 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında belki doğruydu bu ama bugün için 677 Sayılı Kanun hâlâ 

doğru bir kanun, yürürlükte olması gereken bir kanun mudur acaba? Bence bugün 677 

Sayılı Kanun’un ortaya çıkardığı birtakım problemler var. Onun için bu ilişkilendirmeden 

de kaçınmak lazım elbette, 677 Sayılı Kanun’la mümkün olduğu kadar ilişkilendirmeyip 

bir insan hakları meselesi olarak görmek, o açıdan bakmak daha doğru geliyor bana. 

 

Doğan Bermek: Bir soru daha var, Sayın Mehmet Rastgelener’den, o soru olmaktan 

ziyade açıklama aslında Mehmet Bey’inki. 

Mehmet Rastgele: Necdet Bey’in konuşmasıyla bağlantılı. 

Doğan Bermek: Evet, “Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren Aleviler kendilerini rahatsız 

hissetmiştir, zaman zaman rahatsızlık duymuşlardır. Bir kere sorunun bugün ortaya 

çıkmış bir sorun olmadığını ama tırmandığını” söyler. Bir de “Devletin kadim ve 

geleneksel bir alışkanlığı var Türkiye’de” diyor, Mehmet, onu söylüyor. “Alevi köylerine 

cami yapılması da tabii 12 Eylül’de zirve yaptı” falan diye. Şimdi söz Sayın Cem Murat 

Sofuoğlu’nun… 

Mehmet Rastgelener: Bir nokta daha var, Aleviler cem ayinini Atatürkçü hükümetler 

döneminde de yapamıyorlardı. Şimdi AKP’nin mensubunun “Hoşgörü gösteriyoruz” 

demesinin altında da bu var. Alevi Cemevlerindeki Atatürk resimleri, polis ve jandarma 

baskınlarında bir güvenlik olarak ortaya çıkmıştır. Sürekli basılırlardı, ayin 

yapamazlardı… 

Doğan Bermek: Bu biraz Alevilerin iç tartışması… 
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Mehmet Rastgelener: Bu devletin kadim politikası, bu politikanın üzerine gitmek lazım, 

AKP bunun bir unsuru… 

Doğan Bermek: Tamam, zaten biz de onun üzerine gidiyoruz. AİHM herhalde devlet 

politikasının değişmesi konumunda karar verdi. Sayın Murat Sofuoğlu, avukat 

arkadaşımız bir açıklama yapmak istiyor. 

Murat Sofuoğlu: Yok, ben yazılı değil sözlü yapalım dedim. 

Doğan Bermek: Yap, vaktimiz var şimdi on-on beş dakika. 

Kadın Katılımcı: Ben bir şey sorabilir miyim? 

Doğan Bermek: Tabii. 

Kadın Katılımcı: Şimdi “Tekke ve zaviyeleri kaldırmak dün için gerekliydi, bugün soru 

işareti” diyorsunuz ya, benim gözlemlediğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Son derece 

yaygın bir şekilde sübyan okulları veya adını tarif, kendi öğrencilerin de tarif edemediği 

ama çok sıkıştıklarında medyaya söyledikleri tuhaf eğitim yerleri var. Bunların bugün 

aslında hukuksal olarak karşılıkları yok ama ben şöyle bir kaygıya kapıldım buradan 

çıkarken. Şimdi sizin sorunlarınızı çözmek adına tekke ve zaviyeleri kabul etmeniz 

konusunda size bir dayatma olur ise eğer, bunu, yani tekke ve zaviyeleri kaldırırken siz 

şu anki hükümete destek olursanız, o da size haklarınızı verirse, bu sübyan okulları 

vesaireler yasal kimliğe bürünürse, bu sizin kullanılmış olduğunuz anlamına gelmez mi? 

İkinci sorum, dedelere maaş verilirse, aynı şekilde hahamlara, papazlara, Nasreddin 

Hoca demişti “Parayı veren düdüğü çalar”, siyasi iktidarın devamını sağlayan dedeleriniz 

oluşmaz mı zaman içinde? Dedeleri Alevi toplumunun kendi kültürü mü seçer yoksa 

buraya devlet müdahil olduğunda,  ki onu talep ettiğinizi söylediniz, kamusal tarifini 

istediniz ve şu anki manzaramız[?] 657 devlet memuru; devlet memuru dedeler mi 

istiyorsunuz? 

Doğan Bermek: Hayır, devlet memuru dede istemiyoruz. Rehber  istediğimizi konuştuk 

biraz önce. 

Kadın Katılımcı devamla: Ama ne adına maaş ödeyecek? 
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Doğan Bermek: Burayı çok açıklamaya çalıştık ama nedense “dede” kelimesini 

duyunca, inanç önderi gibi algılıyor toplum. Bizim cemevlerinde hizmet veren 

dedelerimiz… 

Kadın Katılımcı devamla: Bunun maaşını işte eğer Diyanet öder ise benim kaygım şu 

ki… 

Doğan Bermek: Hanımefendi ben kaygınızı biliyorum, ben cevabımı söyleyeyim mi?... 

Kadın Katılımcı devamla: Pardon. 

Doğan Bermek: Cemevlerinde hizmet veren kişiler dede unvanını kullansalar da 

rehberlik hizmeti yapıyorlar. Onlara ikrar verilmiyor, onlar sizin ikrar önderiniz değildir. O 

kişiler rehberdir, o rehberler orada görev yapıyor. O görevlerinin karşılığı bir yandan 

ödenmelidir, onlar dede değildir, eğer ödeyecekseniz mürşidinize gider bir şey ödersiniz, 

o sizin meselenizdir. Mürşit de sizden zaten para ister-istemez onu da bilmiyoruz; onun 

da bu düzenlemeyle hiçbir alakası yok. Cemevleri işletmelerdir, bugün her birisi bir KOBİ 

gibi bir işletmedir, o işletmede görev yapan insanlar nasıl aşçısı para alıyorsa, nasıl 

bilmem temizlikçisi para alacaksa, nasıl ki cenaze kaldırıcısı para alıyorsa, orada 

rehberlik hizmetini sürdüren, mekanik hizmeti sürdüren, mekanik bir maaş alacaktır. 

Bunu inanç önderliği ile karıştırmayalım, inanç önderi başka bir şeydir, hizmet başka bir 

şeydir. Rehber, mürşit diye birtakım şeyler var ama şimdi Alevi erkânına girmeyelim 

burada. Erkân biraz uzatır işimizi. 

Kadın Katılımcı devamla: Diğer soru? 

Rıza Türmen: 677 Sayılı Kanun’la ilgili olarak bir kere Necdet Bey’in de söylediği gibi 

677 Sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılması için anayasal güçlükler var, son derece güç 

bir mesele, fakat kaldırıldığını var sayarsak bir an için, yani bu sübyan okulları, Kuran 

kursları zaten bugün var. Bunları önlemenin yolu 677 Sayılı Kanun değil, bunları 

önlemenin yolu farklıdır. Kuran kursları için yaşı indirdiler, yaşı küçülttüler, yani ilkokula 

giden çocuk Kuran kursuna gitti mesela; belki bunu önlemek lazım, çocuk kendisi de bir 

tercih yapabilir ya da yapabilecek yaşa gelmesi lazım din eğitimi almak için. Bu belki çok 

daha etkili olur, Tekke ve Zaviye 677 Sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılmasından 

ziyade diye düşünüyorum. 



 

66 
 

Aydın Çakmakkaya: Ama şöyle bir şey olabilir mi Doğan ağabey, karşımızda bugünkü 

677 varken bile çok organize, çok sistemli, devlet tarafından, Diyanet tarafından on 

numara desteklenen bir yapı var, bize bir statü verilecek diye, Alevilere bir statü verilirken 

öbür taraf atı alıp gidecek, biz hâlâ bu dağınıklıkla yerimizde sayarsak, acaba bu kaygıyı 

taşıyorsunuz, değil mi? Ben öyle… 

Doğan Bermek: Ben şu kaygıyı çok taşıyorum. Hâlâ bir şey verilecek mi diye 

düşünüyorsun, niye almıyorsun? 

Aydın Çakmakkaya: Hayır hayır ben bir şey talep etmiyorum 

Doğan Bermek: Böyle düşünelim olur mu, vatandaş olursak… 

Aydın Çakmakkaya devamla: Bana kalırsa Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hemen lağv 

edilmesi lazım. 

Kadın Katılımcı: Evet. 

Doğan Bermek: Bakın, vatandaşlık bilincinde sana verilen bir bağış yok. Vatandaş 

hakkını alacak, mahkemeden alacak, bilmem hukuku zorlayarak alacak, her yolu 

zorlayarak hakkını alacak. Biraz önce Sayın Basa’nın da söylediği gibi neden biz hâlâ 

bize bir şey verilecek, belki de verilirken kendi kimliğimi de kaybedeceğim, ben de şöyle 

olacağım endişeleri yaşıyoruz, ben bunu anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum, hiçbir 

zaman da anlamadım. Benim hakkımsa ben gidip alacağım kardeşim,  bu hakkı kimse 

vermeyecek bana. Hiçbir zaman da vermeyecekler, vermelerini de beklemeyin, 

alacaksınız bu hakkı. Alamıyorsanız… 

Aydın Çakmakkaya: Peki bu noktada şöyle bir şey dese, Alevilik topyekun bir şey değil 

tamam ama, yani bize de elektrik faturalarınızı siz ödeyin, devlet ödesin, bizim de 

imamımız olsun hesabı bir şey yerine kardeşim elinizi çekin, yani bunda ısrar etmek, 

bunu talep etmek daha demokratik değil mi? Artık öbür talep biraz gerici kalmadı mı? 

Doğan Bermek: Ben anlatamıyorum galiba, biraz önce söylediğim şey hatırınızda mı? 

Dedik ki; devlet ya hiç kimseye para vermeyecek, birisine verirse hepsine verecek. 

Erkek Katılımcı: Kimseye vermesin,  isteyin diyor bak, çünkü onun sonu gelmez. 
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Doğan Bermek: Ya onu istemedik demiyoruz ki, onu da istedik: vermeyeceksen verme 

ama birine veriyorsan herkese vereceksin, yani siyasi tercihle bizim kişisel isteklerimizi 

karıştırmayalım. 

Erkek Katılımcı: Mesele kişisel istek değil ki insan hakkı, ben hiçbir dine mensup 

değilsem, benim vergimden Aleviye de gidecek, havraya da gidecek kardeşim. 

Doğan Bermek: Tamam çok güzel, niye dava açmıyorsun? 

Erkek Katılımcı devamla: Talep bu olmalı diyorum. 

Doğan Bermek: Tamam, vatandaşsanız ve hiçbir şeye inanmıyorsanız sizin verginizden 

Diyanet’in beslenmesini de istemiyorsanız dava açacaksınız kardeşim. 

Erkek Katılımcı devamla: Zaten uğraşıyoruz. 

Doğan Bermek: AİHM kararları elinizin altında. 

Erkek Katılımcı devamla: Ama Sünni-Selefi iktidarla uğraşırken bir de Alevi iktidarla 

uğraşmayalım diyoruz! 

Doğan Bermek: Mansur Bey. 

Mansur Yalçın: Rıza Beyefendi’ye soru yöneltmek istiyorum. Şu an bulunduğumuz 

Türkiye konjonktüründe  677 hakikaten çok tartışılan bir konu. Yeni bir anayasa yapmak, 

geleceğe yönelik yeni bir anayasa yapmak yönünde bir çalışma başlatılırsa, 677’nin 

değişmesi ya da o kıstasın, esasın onun üzerinde birtakım yeni yaptırımları olabilir mi? 

Birinci sorum bu. 

Rıza Tüzmen: Yani kaldırılması. 

Mansur Yalçın: Kaldırılmasa bile anayasa içinde bunun usulüne göre farklı bir değişiklik 

yapılabilir mi? Bir çalışma yapılırsa; birinci sorum bu ve yapılırsa nasıl yapılır, yöntemi 

nedir, açılımı nasıl olabilir, ortak bir konjonktürde.  

İkinci olarak da şu andaki mevcut hükümet tahakkümü, yani hükmü, Alevilerin genel 

sorunundaki; Diyanet, gözüküyor ki hükmünü sürdürecek ama Alevilerin kendi 

iradeleriyle, kendi şartlarını ve yollarını yürütmesi, Diyanet’in içinde yer almakla mı yoksa 

Diyanet içinde özerk olarak bütçeden bir pay almakla mı oluşmalı diye soru yöneltmek 

istiyorum. 
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Rıza Türmen: Bir kere bunca zamandır ismini duyup, kararlarını okuduğum Mansur 

Yalçın’ı fiziksel olarak görmek çok memnun etti beni. Evet, yeni anayasa yapılacaksa din 

ve vicdan özgürlüğü ile ilgili madde pekâlâ AİHM kararlarına göre yeniden düzenlenebilir 

ve orada Alevi toplumunun hakları da o yolda saklı tutulabilir. Bu her zaman önümüzdeki 

bir yoldur. Diyanet İşleri ne olsun? Bu çok büyük bir tartışma. Bu tartışma geçen dönem 

CHP anayasa önerilerini hazırlarken de ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın 

mı? Kaldırılmayacaksa yapısı mı değiştirilsin? Yapısı değiştirilecekse nasıl değiştirilsin? 

CHP içindeki tartışmada dendi ki “Kaldırılmasın”, oradaki argüman şuydu: kaldırılırsa 

meydan tarikatlara… 

Doğan Bermek: Paralellere!… 

Rıza Türmen: Paralellere kalacaktır, bunları denetleyecek hiçbir şey olmayacak, o 

yüzden kaldırınız, peki zaten kaldırılsın diye öneri vermedi. Diyanet İşleri Başkanlığı nasıl 

değiştirilsin? O şekilde değiştirilsin dendi ki Alevilerin de orada eşit bir şekilde temsili 

sağlansın ve bütçeden eşit bir şekilde pay almaları sağlansın, yani Diyanet İşleri 

Başkanlığı sadece bir inanca göre değil bütün inançları kapsayacak bir şekilde. Hatta 

dendi ki acaba Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir şemsiye mi olmalı, sadece İslam 

inançlarını değil, Yahudiliği, Hıristiyanlığı da kapsayacak bir üstyapı mı, şemsiye mi 

olmalı? Belki de böyle olmalı ama o zaman da dendi ki “Yahu bu Fener Patriği bunu 

kabul eder mi, Diyanet İşleri’ne bağlı olmayı?” ya da işte İstanbul’daki… 

Erkek Katılımcı: Aleviler de… 

Rıza Türmen: Ve sonunda öyle bir genel formül bulundu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

yapısı değiştirilsin, o şekilde bütün inançlara hizmet verecek ve bütün inançları temsil 

edecek şekilde yapılsın. Bu bir yol tabii. 

Necdet Basa: Tabii memnuniyetle de biraz evvel Anayasa’nın 174. maddesi 

çerçevesinde bu 677 Sayılı Yasa’nın değiştirilmesinin, yani anayasal hukuk açısından, 

anayasa açısından mümkün olmadığını ifade ettim. Kolay yolu niye seçmiyorsunuz? 

Dedim işte tekke ve zaviyeler; nedir bu kardeşim, bunu yasal olarak tarif et bana? Tarif 

et. Siyasi olarak bu çözme iradesine sahip isen eğer, ki sivil toplum örgütlerinin orada 

etkinliği fevkalade önemlidir, böyle bir siyasi iraden yok ise o siyasi iradenin oluşmasına 
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katkıda bulunsun sivil toplum örgütleri; değiştir, Alevileri tekke ve zaviye çerçevesinden 

çıkar; nokta. En kolay çözüm bu. 

Doğan Bermek: Üç soru alıp kapatacağız. Namık Bey, Hasan Alp ve Tolga Şirin. 

Kadın Katılımcı: Ben çok kısa bir cümle kuracağım. 

Doğan Bermek: Peki siz bir cümle kurun ama… 

Kadın Katılımcı: Çok teşekkür ediyorum. Affınıza sığınarak söylüyorum. Ben sadece bir 

soru değil, bir bakış açısını düzeltmek ihtiyacı hissettim. Şimdi Cemevlerine bir statü; ben 

bir Alevi olarak konuşuyorum, bunu inanç özgürlükleri kapsamında diğer inançlar için de 

geliştirebiliriz ancak Alevi mağduriyetleri ve toplantınız için konuşuyorum. Şimdi 

Cemevlerine işletme mantığı ile bakarsak, ben bu görüşünüze katılmadım. Bizler de, ben 

de aynı zamanda Alevi kurum yöneticisiyim, bizler işe mecbur oluruz, bu toplantı da bir iş 

toplantısı olur, yani işletme değil, talebimizin adında olduğu gibi Cemevleri bizim inanç 

kurumlarımız ve ibadethanelerimiz, dolayısıyla ben hanımefendiye de bu konuda 

katılıyorum; inançla ilgili olduğu için devletten bir şey almamalıyız. Bu konuda bence 

Cem evlerine, ibadethanedir, önce biz kendi içimizde bunu oturtmamız lazım ki çünkü 

işletme olarak bakarsak bu mücadele sürecimize de yansıyor. Bu da ibadethanenin 

geleceği açısından kritik bir bakış açısı… 

Doğan Bermek: Peki, o zaman bu Alevi davaları falan anlamsız kaldı. Hasan Bey, 

Namık Bey ve Tolga Bey. 

Hasan Alp: Doğan Bey, ben size sormak istiyorum. Ben yıllardan beri İzzettin Doğan 

hocam, tekke ve zaviyelerin kapanma olayına, o yasaya göre Cem evleri o kapsama 

girmiyor” diye defalarca söylemişlerdir. 

Doğan Bermek: Zaten Sayın Necdet Basa da ona vurgu yapıyor. 

Necdet Basa: Bana göre de girmez. 

Namık Sofuoğlu: Ben de aynı konuda biraz konuşabilir miyim, müsaade ederseniz soru 

sormak yerine. 677 Sayılı Kanun’u incelerseniz, evet cemevleri konusu 677 Sayılı 

Kanun’un dâhiline girmedi. Bu konuyu da idare mahkemesindeki dava sürecinde açıklıkla 

belirttik ama mahkemeyi ikna edemedik,  ayrı bir mevzu. Çok kısa geçeceğim merak 

etmeyin, öyle on-on beş dakika konuşmayacağım.  
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Faruk Çelik, bakanlık  yetkilileri ile, akademisyenlerle beraber dedi ki “Bu çalıştayları 

yaptık, bunun hukuki altyapısı nasıl olacak, bize bir şey açıklayın, bize bir şey verin, bir 

yol gösterin”. Çok net bir şekilde, işte Serap kardeşim de burada konuyu biliyor, üçlü bir 

öneride bulunduk: 

Bir, laik bir ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeri yoktur; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

kaldırılması, daha doğrusu devletin pozitif yükümlülükler vermeyi sona erdirmesi 

gerekiyor, olması gereken, daha doğrusu ideal olan.  

İki, eğer siz diyorsanız ki “Biz Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıramayız”, o zaman Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nı kapatırsınız ya da durdurursunuz, sıfırlarsınız, yeniden bir Diyanet 

İşleri Başkanlığı kurarsınız; ama bütün İslami inançlar ama İslam dışı inançlar da dâhil 

olabilir. Bütün inançların birbirine eşit bir şekilde yan yana,  –birbirinin üstünde, altında 

değil- yan yana temsil edildiği bir örgütlenme modeli geliştirirsiniz, burada da biz Aleviler 

olarak burada temsil edilmeyi kabul edebiliriz ama bugünkü haliyle Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nda değil. Bakın bunları  size bu süreci yaşayan kişi olarak bilginiz olsun diye 

anlatıyorum.  

Üç, daha da önemlisi “Ama” dedik, “Siz Diyanet İşleri Başkanlığı bizim boncuğumuzdur, 

biz dokunamayız” diyorsanız, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bağlı olduğu bakanlığa bağlı 

bir başka başkanlık kurarsınız, bir başka genel müdürlük kurarsınız, o da Alevi Diyanet 

İşleri Başkanlığı olur, o da onun gereğini yapar. Hatta Sayın Bakan birkaç kere bu 

kelimeyi kullandı, bizim bu önerimizden sonra. Sonra nereden işaret geldi ise bunları 

kullanmayı bıraktı! Ben bunları söylemek istedim. Avrupa konusunda hepiniz haklısınız. 

Avrupa’nın hiçbir ülkesinde evet din işleri veya ibadet işleri devlet tarafından pozitif olarak 

verilmiyor, verilmiyor ama şunu kaçırıyoruz hepimiz: orada bir kilise örgütlenmesi var. 

Orada ciddi bir kilise örgütlenmesi var ve devlet ayırabilmiş kendini. İşte hocamın 

bahsettiği Yüz Yıl Savaşları’ndan sonra, çok uzun süren savaşlardan sonra, bizde o şey 

yok, nasıl söyleyeyim o ayırma noktası yok. 

Katılımcı: Ulaşamadık aslında. 

Namık Sofuoğlu: O ayrılma noktası olmadığı için de zorlanıyoruz ama bir şekilde 

başaracağız, mücadeleye devam, çok teşekkür ederim. 
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Necdet Basa: Bir cümle ile bir ilave yapayım size, teyit eder mahiyette. Biraz önce ifade 

etmiştim, kamu kuruluşu olarak tanınmış olmak; bir dini cemaat kamu kuruluşu olarak 

tanınır ise eğer, o takdirde okullarda verilen din derslerinin programının müfredatını 

hazırlamak, belirleyici olarak hazırlamak görev ve yetkisi bu cemaatlere verilir, devlet 

eyaletlerdeki kültür bakanlıkları vasıtasıyla, eğitim bakanlıkları vasıtasıyla sadece ve 

sadece hazırlanan bu programın anayasal çerçeveye uygun olup olmadığını denetler: 

nokta. Bu yetki cemaatlere verilir. 

Doğan Bermek: Ben bir şey söylemek istiyorum, şimdi işletme ve ibadethane apayrı iki 

şey: temizlenen, ısıtılan, soğutulan, içine girilip çıkılan her yer bir işletmedir; bunun 

içerisinde ibadet de edilebilir. Şimdi “Doğan, Cemevine işletme dedi” falan dersiniz de 

başıma bela açarsınız diye söylemek istiyorum. Ben ticari işletme değil, sürekliliği olan, 

sürdürülen ve yaşayan bir alan her zaman işletmedir dedim. 

Erkek Katılımcı: Korsan soru sorabilir miyim abi? 

Doğan Bermek: Yok, soramazsın. Tolga Bey’in bir hakkı var, ondan sonra da bitirelim 

artık.  

Emin Yılmaz: Başkanım, bir de bir kurum temsilcisi olarak ben iki kelime konuşmak 

isterim. 

Doğan Bermek: Ama bak arkadaşımız  “İki kelime” deyip bir sürü şey söyledi. Beni 

burada, insanlar… 

Emin Yılmaz: Taktik bakımından. 

Doğan Bermek: Önce Tolga Bey’i dinleyelim. Tolga Bey, Barolar Birliği çalışmasının 

müelliflerinden. 

Tolga Şirin: Evet, Türkiye Barolar Birliği için Deniz Yıldız’dan ve Uluslararası Af 

Örgütü’nden kardeşimiz, beraber çalışma yaptık. Strasburg’dan da bir arkadaşımız var 

Erkan Yılmaz. Bizim o raporda, raporu indirip görebilirsiniz veya dağıtılacak da ayrıca. 

Bizim raporda bazı tespitlerimiz vardı, esasında [?] tespitler bunlar. Yapısal kriz olduğunu 

söylüyoruz eğitim konusunda, çünkü Strasburg’un 9. madde ile ilgili verdiği kararların 

tamamı, bakın tamamı genel tedbirler alındı, yerine getirilmedi. Burada bir kısmı ifade 

edildi. Bunun içinde vicdani ret kararları falan da vardı, onlar da yerine getirilmedi. 
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Dolayısıyla 9. maddede bir sistematik, yapısal sorun var. Bizim ek olarak, yani ben 

burada not düşülsün diye söylüyorum, mesela gördüğümüz keşif yerleri, dağıttık raporu 

değil mi? Başkaca deliller bakımından da ihlal yaratabilecek Türk hukukunda sorunlar 

tespit ettik. Mesela söyleyeyim, vakalar konusunda, davalar taşınabilir. Türkiye’de çok 

yaygın bir şekilde Alevilere yönelik nefret söylemi var ve devlet üstüne düşen pozitif 

yükümlülükleri yerine getirmiyor. Din dersi üzerinde konuşuyoruz ama diğer derslerde 

endoktrinasyon olduğunu, yani özellikle tarih dersinde veya duruma göre müzik dersinde, 

o zaman Bermek’le konuşmuştuk bunu, endoktrinasyon sorunu olduğunu düşünüyoruz. 

Biz genelde din derslerine yoğunlaşıyoruz ama diğer derslerde bir dinsel endoktrinasyon 

var, biyoloji derslerine kadar gider bu; bu tespit edildi. Tüzel kişiliğin tanınması sorunu, 

başkaca şimdi hali hazırda davalar var; bu konunun üzerine gitmek lazım. Cenaze 

hizmetleri sorunu, burada bir eşitlik yok. Daha çok Hanefi ya da Sünni inanca yönelik 

parasız hizmet sunuluyor, Aleviler açısından yer yer lokal sorunlar ortaya çıkıyor, bunun 

üstüne gitmek lazım. Kamu hizmetlerine girişte sorunlar var, mesela hâkimlik, savcılık 

sınavlarında şöyle sorular oluyor: “Sabahları kaçta kalkarsınız? Biraz sizi tanıyalım”. Bu 

tipik bir dolaylı ayrımcılık sorusu, yani namaz kılıyor musun, kılmıyor musun sorusunun 

dolaylı ayrımcılık bakımından vücut bulmuş halidir. Bunlarla ilgili özellikle sözleşmenin 

14. maddesi bağlamında bir tartışma yürütmek, eğer olmuyorsa kamu hizmetine girmek 

bakımından BM mekanizmalarına gitmek gerekiyor: tespitlerimizden bir diğeri buydu. 

Bunlar raporda var, daha başkaları da var, okunması burada notunun düşülmesi 

önemliydi, onun için söyleyeyim. Ek birkaç bilgi daha aktarayım 677 ile ilgili: Şimdi, 174. 

madde doğrudan “Bu anayasal bir normdur” demiyor, “Anayasa’ya aykırı yorumlanamaz, 

Anayasa’ya aykırılığı iddia edilemez” diyor. Bizim Anayasa Mahkemesi’nin eski içtihadı 

bunun referans olup olmadığıdır. 1987 yılında verdiği kararda Anayasa mahkemesi, “Bu 

devrim kanunlarının denetimini yapmıyorum” dedi; 1985’te de benzer bir biçimde 

Yargıtay’ın kararı, gelen vakada tarikatların 677 içinde olmadığını söyledi. Bunlar aslında 

şunu gösteriyor, lafızla çok uyumlu değilmiş gibi ama Anayasa’ya uygun yorum 

yapılabileceğini gösteriyor; 677’nin veya işte dinamik bir yorumla Rıza Bey’in söylediği 

gibi günün şartlarına göre güncellenebileceğini söylüyor. 
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Bugün bunu kaldırmak ideolojik olarak, özellikle Kemalizme saldırıların çok yaygın 

olduğu bir bağlamda, laikliğe yoğun saldırıların olduğu bir bağlamda belki anlamlı 

olmayabilir ama şunu söylemek gerekebilir, tam da sizin söylediğiniz gibi, yani 

sözleşmeye ve anayasanın sistematiğine uygun yorumlarla düşünülmesi; bu ön plana 

çıkarsa belki bir denge olabilir, pratik bir uyuşum sağlanabilir diye düşünüyorum ben.  

 

Bir de Rıza Bey’e sorum olacak:  Şimdi diyoruz ya Strazburg diyor ki takdir marjındadır, 

yani isterseniz dini finanse edersiniz ama ediyorsanız eşit biçimde yapmanız lazım veya 

hiç etmeyebilirsiniz.  

Benim buna itirazım var: bu durum dinler özgürlüğü, yani inançların haklarını, yani 

özgürlüğü, boyutunu biraz ihlal eder, çünkü eğer bir tercih yaparsanız, ibadethane, yani 

dinin finanse edilmesi şeklinde bir tercih yaparsa, dinsizlerin durumu burada biraz 

sorunlu oluyormuş gibi geliyor bana. Yani dinsiz veya belli bir dine inanmayan veya 

tanımayanlar veya tanıyan ama dini olmayan kişilerin vergileri bağlamında bir sorun 

ortaya çıkıyor, bunu nasıl değerlendirebilirsiniz? Bu bir eleştiri aslında Strasburg’a. 

Anlayabiliyorum ben Strasburg’un yaklaşımını ama bu eleştiriye bir yanıt verilmesi 

gerekiyor. Siz eski yargıç olarak ne düşünüyorsunuz, merak ediyorum. 

 

Rıza Türmen: Ben, doğru, haklısınız diye düşünüyorum, çünkü bu çok temel bir ilke, yani 

AİHM’in 1993’teki KOAKKİNAKİS /Yunanistan  kararından bu yana süregelen çok temel 

bir ilke; İnanç özgürlüğü, inanma ya da inanmama, agnostik olma, ateist olma, kuşkulu 

olma gibi bütün durumları kapsar. Bu böyle ise o zaman buna göre düzenlemeler 

yapmak lazım, yani inanmayanların da özgürlüğünü güvence altına alacak düzenlemeler 

yapmak lazım. Bunlardan bir tanesi de tabii inanmayanların bir ibadet yeri yoktur, Diyanet 

İşleri Başkanlığı ile de bir ilgisi yoktur. Onlar o zaman ne diye ibadet yerleri için vergi 

versinler?  İnanmayan birinin böyle bir dava açması bu sonucu doğurabilir diye 

düşünüyorum. Bu konuda hiçbir içtihat yok biliyorsunuz ama belki böyle bir içtihada 
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ihtiyaç var, bir boşluk var orada bence. Bir de biliyorsunuz bir topu alınca kolay kolay 

bırakmazlar.  

 

Dava açmak isteyenler bakımından iki pratik bilgi sunayım; Birincisi AİHM’e dava 

açacaksanız, o dava konusu şikâyeti mutlaka ulusal yargı organları üzerinden yapmanız 

gerekir, yani ulusal yargı organına vermek için öne sürmediğiniz, özü bakımından bile 

olsa ileri sürmediğiniz bir şikâyeti AİHM önünde ilk defa öne sürerseniz, iç yargı yolu 

tüketilmediği nedeniyle bu dava reddedilebilir.  

 

İkincisi 14. madde, ayrımcılık yasağı nedeniyle dava açacaksanız, 14. madde tek başına 

uygulanmaz, mutlaka başka bir dava ile birlikte, başka bir madde ile birlikte bu davayı 

açmak lazım, yani bu davada mesela 9 ile birlikte 14’ün ihlaline karar verdi. Onun gibi 

başka Alevi davalarında da vardı,  Hasan Zengin’de, yani mutlaka 14. maddeyi başka bir 

sözleşme maddesi ile birleştirerek davayı açmak lazım. 

 

Necdet Basa: Değerli arkadaşlarımın değerlendirmesini bilmiyorum, bir sürçü lisan mı 

yoksa maksadını aşan bir şey mi var? Ben o raporu kaybederseniz yenisini yazacak 

kadar dikkatli okudum, neredeyse ezbere okudum. Mehmet Hoca’nın oradaki yazısını da 

okudum. Herhalde oradan aldınız, biliyorum. Bir “Kemalist saldırı” sözcüğü var, biraz 

evvel aynısını siz de kullandınız, zannediyorum ki bu saldırı özellikle son dönemde 

Kemalist saldırı filan değil, çok başka cenahlardan… 

Tolga Bey: Kemalistlere saldırı. 

Necdet Basa: Hayır hayır, tamam işte oraya geliyorum zaten. Levent Hoca’nın 

söylediğinin tam tersini söylediniz siz. Raporu beraber yazdınız öyle zannediyorum, 

doğru mu? Elinizdeki; Levent Hoca tam tersini söyledi, onu iddia ediyorum. 

Emin Yılmaz: Burada zannedersem iki kurum başkanı var; bir de Adalar Müdürü. 

Toplantılar yapıyoruz biz kurumlar olarak sık sık. Elbette ki sizin de ifade ettiğiniz gibi biz 

aynen yerimizdeyiz ve o talebi yapıyoruz. Devlet dinden elini çeksin, Diyaneti kaldırsın, 

Alevilerin bütün hepsi buna hazırız. Ancak yapılmıyorsa yapılmıyor demesi, biz o zaman 
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zaten yanlışın yanında yer alalım demiyoruz ama neredeyse Diyanet’i bugünkü şartlarda 

kaldırmak da şu an için imkânsız gibi. Dolayısıyla bizler tanınmakla birlikte dedemizin, 

pirimizin veya rehberimizin devlet tarafından atanarak maaşının ödenmesini talep 

etmiyoruz, o kaygı var, toplumda da var, haklı olarak… 

 

Necdet Basa: Davalarınızdan bunları çıkartınız. 

 

Emin Yılmaz: Bütçemizde, kurumlara bütçe verilmesini talep ediyoruz. Dolayısıyla 

oradaki hizmetlerimizin yürümesi bakımından, herkes diyor ki “Toplum hakkı”. Dedeye, 

Pire veya rehberi devlet atarsa bir imam gibi ona maaş verirse… 

Necdet Basa: Nasıl olmasını istiyorsanız, o davayı açın. 

Emin Yılmaz: Tabii, o bakımdan, hayır dava açmak… 

 

Kapanış Konuşması: Hüseyin Çakır 

 

 Değerli katılımcılar anlaşılan tartışacak çok konu var, farklı fikirler ve yaklaşımların 

tartışılması gerekiyor. Ancak bu memlekette kimin sorunu varsa sorunuyla baş başa 

kalıyor. Alevilerin sorununu Aleviler konuşuyor, Akademisyenlerin sorunları, 

Akademisyenlerin sorunu oluyor, Cizre’de, Sur’daki sorun, Kürtlerin sorunu oluyor. 

Demokrasi ve özgürlükler meselesi herkesin sorunu gibi görünüyor ama sorun 

çözülemiyor. 

Burada da görüldüğü gibi, sorunun sahipleri, sorunun çözümünde birleşemiyor, sorunu 

çözmek yerine esastan koparak, konu başka başka mecralara kaydırılarak fikri takip ve 

çözüme giden yolda birlik olunamıyor. Demek ki doğrudan taraf olmayanların da böyle 

toplantılar yapması lazım. 

Belki laiklik, inanç özgürlükleri gibi konularda biraz daha kafa yormak, tartışmak, bu tarz 

toplantılar düzenlememiz lazım. 
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Onun için de hepinize çok çok teşekkür ederim, sizlere katkılarınızdan dolayı. Bu 

konferansın kayıtlarını büyük olasılıkla çözdüreceğiz, metin haline getireceğiz. 

Youtube’dan görüntülü olarak, ses kaydı olarak da kamuoyuna duyurmaya çalışacağız.  

Katıldığınız ve katkılarınızdan dolayı düzenleyici kurumlar adına çok teşekkür ediyorum, 

iyi akşamlar hepinize. 

 

 

 

 

 

 


