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"Uyumayacaksın 
Memleketin hali 

Seni seslerle uyandıracak 
Oturup yazacaksın 

Çünkü sen artık o sen değilsin 
Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin 

Durmadan sesler alacak 
Sesler vereceksin 
Uyuyamayacaksın 

Düzelmeden memleketin hali 
Düzelmeden dünyanın hali 
Gözüne uyku giremez ki... 

Uyumayacaksın 
Bir sis çanı gibi gecenin içinde 

Ta gün ışıyıncaya kadar 
Vakur metin sade 

Çalacaksın."  
 

Melih Cevdet Anday, Telgrafhane, 1952. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖNSÖZ 
 
 
 
 
 
 

21. yüzyılda dünyanın saygın kabul edilen ülkeleri, insanlığın hizmetine sunulmayı 
bekleyen yerüstü ve yeraltı kaynaklardan daha fazla pay almaya odaklanmış görünüyor. Bu 
doğrultuda yapılacak her hareketin meşruiyeti de kanıksanmışlığını koruyor. Mazlum ulusların 
potansiyel düşman, terörist biçiminde algılanması, ulusal bağımsızlığını ilan ederek meydan 
okuyan ülkelerin 'bizden taraf olmayanın dünyada yeri yok' anlayışı çerçevesinde izolasyonu; 
sömürge başkaldırılarına karşı, tahribat gücü yüksek silahlarla hedef ülkenin işgalini gerektirdiği 
Batı'nın temel yöntemini oluştursa da; bu yöntem, farklılaşan işgallerin doğmasını engellemiyor. 
Batı emperyalizmi, beyinlerin işgalini sağlamaya dönük işleviyle medyayı, toplumsal tepkinin 
temelinde yatan sorunu devletine ve kültürel birlik, bütünlük anlayışına yönlendirebildiği sivil 
toplum örgütlerini güdümleyebilmektedir. Akademisyenlerini, araştırmacılarını ve gazetecilerini 
satın alma yoluyla toplumsal değer ve gerçekliğin tasfiyesiyle birlikte, ulus devlet yapılanmasını 
ortadan kaldırma çerçevesinde; zorla varsayılan farklılıkların, etnik, dini, dilsel ve kültürel 
azınlıklar yaratmak olduğunu savlayıp kendine bağımlı toplumsal yapı kurmayı hedef ülkelerde 
devreye sokmak girişimlerini denemektedir. Bu yeni işgal yöntemlerinde, Batı'nın emperyalist 
çıkar politikalarını, kuramsal pratik temellerle desteklemeye yönelik araştırmalarıyla hedef ülke 
üniversitelerinin özel bir rolü bulunmaktadır. 12 Eylül kurumlarından olan YÖK, Batının 
amaçlarına koşut olarak tasarlanarak, Türk üniversitelerinin üzerinde tahakküm mekanizması 
niteliğinde yer alması belirlenmiştir. Batı çıkarlarının güdümünde olan 'Index'lere, hakemli bilimsel 
dergilere yayın yetiştirmekle meşgul edilen Türk akademisyenleri ulusal çıkarını savunamama, 
ana dili Türkçe'de eser verememe noktasına getirilmiştir. Kuşkusuz burada niteliksiz eğitim 
öğretim sürecinin belirleyiciliği göz ardı edilemez. Bir Türk genci, Amerikan güdümlü soğuk savaş 
ürünü Türk İslam sentezi düşüncesinden ve yine Batı destekli yasa dışı hocaefendi tarikatı 
kıskaçlarından kurtularak, bağımsız birey olma erdemini yüklenebilirse; bu kez de başkaca bir 
zorlu sınavı üniversite sınavını kazanma savaşımından alnının akıyla çıkmaya yönelecektir. 
Üniversite yaşamında da çoğunluğunun not ortalamasını yükseltmeye odaklandığı, ders kitabı 
dışında eleştirel aklı oluşturabilecek yayın okumaya özendirilmediği ortamın edilgen insanını 
sahnelediği bir süreçten öte anlam taşımamaktadır. Bu olumsuz durum paranın tek belirleyen 
olduğu, yabancı vakıf ve merkezleri, George Soros gibi Batıya bağımlı yönetim yaratmayı 
amaçlayan şaibeli kişilerin desteğiyle kurulan özel üniversitelerde, niteliksiz, donanımsız gençlerin 
sorgulamaktan uzak olması dolayısıyla daha ciddi sorunları taşımaktadır. Etnik dini ve dilsel 
kışkırtmasının temel yapı taşı olduğu açık olan özel üniversiteler ayrıca üzerinde durulması ve 
çözümlenmesi gereken bir konudur. Üniversite mezunu olma aşamasına gelen Türk genci 
gelecek konusunda belirsizlik yaşamaktayken kendini genç işsiz ordusunun, yani gerçek yaşamın 
içinde bulur. Seçeneğini, Türkiye'yi gelecekte bilimsel alanda temsil edecek araştırmacıları 
yetiştirmek üzere açılan, yüksek lisans programına başvurarak; kadroların önceden tahsis 
edildiğinden, yandaşlarını imam cemaat ilişkisinde buyruklarla birimlere yerleştirildiğinden, yazılı 
sınav sonuçlarından sonra mülakat sınavlarında jüriye seçilmiş olduğunun anlamını taşıyan 
mesajlar verdiğinden, kısacası doruk noktasında olan eşitsizliğin, hak ihlalinin yaşandığından 
habersizdirler. Tahakkümcü mekanizmanın sonucu olarak bölüme giren bir genç, yükselişinde 
kendi iradesini ve yeteneğini, gizil güçlerini gösterebilecek ortamdan yoksun bir biçimde 
araştırma(!) yapmaya zorunlu kılınmaktadır. Süreç bu denli güç koşullarda geçerken gencin 
kendini gerçekleştirerek; ulusal bilinçle bağımsız, eleştiren, sorgulayan, cemaatin ya da bireysel 
hırslarının değil; ülkesinin ve ulusunun çıkarlarını savunabilen bir yapıya evrilmesinin 
gerçekleşebileceğini görebilir misiniz? Hatta düşünebilir misiniz? 

 
Kemalist devrimi tamamlayarak, yarının bağımsız Türkiye'sinin temellerini atacak Türk 

gençliği midir, değil midir? Hocaefendisinin deli saçması kerametlerinden medet uman, yurt 
dışından verdiği buyruklarla hareket ederek benliğini yitirmiş; Türklük bilinci olmayan bir genç, 
ulus çıkarını bilmediği gibi kendini de öğrenememekte ve bilememektedir. Gençliği ve 



araştırmacıları 'kuşatılan' bir ülkenin geleceği de hiçbir zaman olmadığından daha fazla tehdit 
altında olacaktır.  

 
Bu kitapta okuyacaksınız, Türkiye'nin kuşatılmışlığının ve işgalinin uzantısı olan sinsice 

kurulmuş tuzakların, önemli bir anatomisidir. Küresel düzenin, yeni iktidar yaratma biçimlerinin 
önemli unsurları olarak tasarlanan sivil toplum örgütlerinin, yaptıkları güdümlü, çıkar amaçlı 
faaliyetleri, Türkiye'nin sömürgeleştirmesi sürecinin gözle görülür halkalarındandır. Batı 
emperyalizminin günümüz dünyasındaki araçlarından olan sivil toplum örgütleri, Türk Ulusu'nun 
yeni liberal değersizliklere uyumunu sağlamayı, yükselen alçak kavramlarla bilinçsizliğini 
sağlayarak Türklük kimliğini sarsmayı, ekonomik, toplumsal ve siyasal açıdan yitirdiği bağımsız 
konumundan doğan sorunları, devletle arasına yerleştirerek, ulus devlet yapılanmasına karşı 
ulusal tepki doğurmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için satın alınan akademisyenler, 
siyasetçiler, öğrenciler sürecin önemli parçaları olarak işlev görmektedirler. Bu sözde sivil toplum 
hareketi süreci, devlet ve ulus ilişkisini düşmanlıklar yaratarak, sorunlu duruma getirme çabasını 
sürdürürse, avuçlarımızdan kayan vatanın ve Türklüğün değeri ortadan kalkacaktır. Artık kralın 
çıplak olduğunu söylemeye gerek kalmamıştır.  

 
Siyasal islamcı ve numaralı cumhuriyetçilerin kavramsal çarpıtmaları amaca giden yolda 

önemli araçlardandır. Bu bilinçli ve çıkar amaçlı çarpıtmayı bilim adına, kültür adına yaptıklarını 
savlayanların, maskelerini düşürerek ne denli masum görüntü altında Türkiye'yi bölmeye, her 
türlü etnik, dini, mezhepsel ve dilsel azınlıklar yaratmaya çalıştıklarını göstermek adına kimi 
bölümlerde kavramsal çözümlemeleri yapmak zorunluluğu doğdu. Okuyucuyu bu çözümlemeler 
içinde boğmamaya ve olabildiğince anlaşılır bir dille yazmaya çalıştım.  

 
Bu uzun çalışmada, kimi soluksuz dönemlerde yanında olamadığım ama yürekten destek 

verdiğini her koşulda bildiğimi biricik anneme, her zaman yanımda olarak cesaret veren aileme, 
Asya Şafak Yayınları sahibi İsmet Arslan’a ve yayınevi çalışanlarına sonsuz sevgi ve 
saygılarımla...  

Kaan Turhan  
Ankara, Ekim 2010 

www.kaanturhan.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sivil Toplumda Güdünlü Çarpıtmanın Siyasal Ġslamcı, Liberal Yansıması ve Kemalist Sivil 

Toplum Örgütlenmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye'de "aydın" olarak nitelendirilen kişilerin en önemli özelliği ithal kavramlarla 
konuşmalarıdır. Batı emperyalizminin günden güne üniversitelerinde, araştırma merkezlerinde 
geliştirdiği ve emperyal amaçlarıyla çıkarları çerçevesinde hedef ülkelerde uygulamaya koydukları 
politikalarda önemli bir yol alınmıştır. Bu politikalar kapsamında üretilen teorik birikim bizim 
"aydın" takımı tarafından ilgiyle karşılanmakta ve benimsenmektedir. Kuşkusuz bu kavramlardan 
birisi de "sivil toplum" kavramıdır. Sivil toplum kavramı çerçevesinde uygulanan politikaların, 
ulusal kalkınmaya yararını ve katkısını tartışmak en hafif ifadeyle saf dillilik olarak nitelendirilebilir. 
İlerleyen bölümlerde, sivil toplum kavramıyla Türkiye'nin, Türklüğün nereye getirilmek istendiğini 
somut örnekleriyle paylaşacağız. Bu ithal kavramın tarihsel süreç içinde geçirdiği anlam 
farklılıklarını, siyasal İslamcılar, bölücülerle Marksistler açısından ne ifade ettiği, özgün bir örnek 
olarak Kemalist devrimin sivil topluma bakışını, devletlerin politik önceliklerindeki işlevini ve 
nihayet sömürü düzenin son aşaması olduğu bilinen küreselleşme aşamasındaki işlevlerine 
kısaca değineceğiz. Kavrama ilişkin bu inceleme gereği, kavramın özünden saptırılarak; sivil 
toplumun belirgin işlevlerinden soyutlanarak sivil toplumculuğa dönüştürülmesi ve ulus devletin 
parçalanmasının önünün açılması sürecinde emperyal işlev kazandırılmasıdır. Bu çıkar amaçlı 
kavram çarpıtmasının önüne geçmek adına; bu yönde olabilecek çabalara katkı sağlayabileceğini 
düşündüğüm için bu kavram üzerine birkaç söz söylemek gereksinimini duydum. 
 

Sivil Toplum Efsanesi Nedir Ne Değildir? 
 

"Bir şeyi tanımlarken, aynı zamanda o şeyi yaratırız, der Spinoza. Öyleyse tanımlamayla 
hakikat özdeştir. Aslında yarattığımız, o şeyin kavramıdır. Ama öyle olsa bile, soyut bir şey gerçek 
olabilir. Soyut olanın bir maddiliği olabilir."

1
 Bir kavramın tanımıyla gerçeğin özdeşliğini kurmak ne 

kadar kolay değilse de sivil toplum kavramının yaşamsal deneyimlerdeki karşılığı; kuşkusuz, 
örgütlü hareket etmek felsefesine dayanmaktadır. Sivil toplumculuğun devreye girmesi, özellikle 
devletin zayıflatılması süreciyle bağlantılıdır. Ülke yönetiminde en temel insani gelşimeler üzerine 
karar veren ve uygulayan devlet bilinçli olarak yıpratılmakta ve sivil toplum örgütleri, devletin 
hizmet götüremediği alanlarda belirleyici olmaktadır. Bu açıdan bu durumu küreselleşmeyle 
birlikte ele almak ve küreselleşme süreciyle birlikte irdelemek gerekmektedir. Bundan önce 
tarihsel bağlamlarıyla sivil toplum nedir ne değildir bakmakta yarar vardır: "Sivil Toplumun, 'Batı 
fikir tarihi süreci içinde yeri arandığında, 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar süren bir zaman kesiti 
içinde çeşitli anlamlar kazandığı görülür. Her düşünürün kendi değerlendirmesine bağlı olan bu 
anlamlar daha çok toplumu ayakta tutacak kurum ve bunları temellendiren tabiat kanunu 
arayışlarının üzerine yerleştirilmiştir. Bunların bir 'üçüncü katı' olarak bina edilmiş, onlardan 
türetilmiştir. Sivil toplum olarak düşünülen toplum ancak devletle ve devlet içinde varolabilirdi. Ya 
da sivil toplum, kavramsal açıdan, insanlar devleti düşünebilmeye başladıktan sonra 
varolabilirdi."

2
 "Sivil toplum, modern doğal hukuktan başlayıp Cicero'nun "societas civilis" 

fikrinden geçerek klasik felsefeye ve hepsinden önce de polis anlamında kullanıldığı 
Aristoteles'e kadar geriye götürülebilen bir kavramdır ve eski Avrupa geleneğinin önemli bir 

                                                 
1 Cem Soydemir, All That Caz, Kül Eleştiri Dergisi, Eylül-Ekim 2005, Sayı:5, s.30. 
2 Cemal Bâli Akal, Ġktidarın Üç Gücü, Dost Kitabevi Yayınları, Ocak 2003, Ankara, s.46. 



parçasını oluşturmaktadır. ... İlk klasik versiyonunu tanımlayan Aristoteles, sivil toplumu, yasalarla 
belirlenmiş kurallar sistemi içindeki özgür ve eşit kabul edilen yurttaşların bir siyasal toplumu 
olarak adlandırmıştır."

3
 Sivil toplum kavramını, "... tarihi olarak, devletin koruması altındaki 

"barışçı bir toplum"dan (Hobbes), vatandaşlara sivil erdemler kazandıran özel derneklere 
(Montesguieu ve Tocqueville) ve yönetici sınıfın egemenliğini garanti eden kültürel birliklerin 
gruplaşmasına kadar (Gramsci) pek çok durumu ifade etmek için kullanabilmiştir."

4
 Avrupa'nın 

sivil toplumcu düşünürlerinden olan John Keane, tarihsel süreci dört aşamalı olarak inceliyor. 
Birinci aşamada; "...18. yüzyılın ortalarına kadar tüm Avrupalı siyasal düşünürler, sivil toplum 
terimini devletle aynı anlamda kullanmışlardır. Bu anlamda sivil toplum (devlet) mensuplarına 
kendi yasalarının nüfuzu altına sokan ve böylece barışçı düzeni ve iyi yönetimi sağlama bağlayan 
bir siyasal birliktelik tipidir. Bu sivil toplumun üyesi yurttaş olmak demektir. 18. yüzyılın ortasından 
(1750-1850) sonraysa; artık devletle sivil toplum ayrı varlıklar olarak görülmeye başlanmıştır. Bu 
ikinci evredeki temel vurgu sivil toplum içindeki bağımsız 'toplumlar'ın kendilerini devlete karşı 
savunmalarının meşru olduğu şeklindeki çığır açıcı iddiadır. Bu dönemde 'devlete karşı sivil 
toplum' teması Alman düşüncesinde yoktur. Fakat, özellikle İngiltere ve Fransa'daki 'Amerikan ve 
Fransız Devrimi tartışmalarında' görülmektedir. Gelişmenin üçüncü evresinde 'devlete karşı sivil 
toplum' temasının çatışma ve düzensizlik üreten bir olgu olarak görülmesiyle 'sivil topluma karşı 
devlet' algılaması ağırlık kazanmıştır... Hegel'in devleti sivil toplumun atası, koruyucusu, eğiticisi 
ve cezalandırıcısı olarak görmesi buna örnek verilmektedir. Hegel devlet-sivil toplum ayrımının 
tamamen ortadan kaldırılmasını savunmamakla birlikte, tanımladığı anlamdaki bir devletin de sivil 
toplumun tanrısı olduğu ortaya çıkmaktadır... Sivil toplumun 'modernleşmesi'ne yapılan dördüncü 
katkı da; düzenleyici devlet iktidarının yeni biçimlerinin sivil toplumu boğacağı kaygısı ağır 
basarak sivil toplumun güçlendirilmesi çağrısının yapılmasıdır. 'buna uygun olarak da çoğulcu, 
kendi kendini örgütleyen, devletten bağımsız bir sivil toplumu korumanın ve yenilenmenin önemi 
vurgulanmaktadır."

5
 Tam da bu noktada tarihsel süreç çarpıtılmaktadır. Konu örgütsel eylem 

bağlamından soyutlanmakta ve halk devlet, sivil toplum devlet karşıtlığında buluşturulmaya 
çalışılmaktadır. Keane'nin anlatımının, tarihi çarpıtmasının, tam tersine hiçbir örgüt (yasadışı 
örgütler hariç) şu özelliklerden bağımsız ele alınamaz: "bir örgütte her zaman bireyler vardır, bu 
bireylerin çeşitli konularda birbirleriyle ilişkileri olmaktadır, bunlar etkileşim halindedirler, bu 
etkileşimler her zaman bir tür yapı içinde düzenlenebilir ya da tanımlanabilir, örgütte bulunan her 
bireyin bireysel amaçları vardır ki, amaçlardan bazıları kendi davranışlarının nedenlerini oluşturur. 
Örgüte katılmakla birey kendi amaçlarına ulaşmak için yardım göreceğini ümit eder, bu 
etkileşimler, belki, bireylerin kendi amaçlarından farklı fakat bunlarla ilgili ve birbirine uygun 
birleşik amaçların sağlanmasında yardımcı olurlar."

6
 Bu koşullar altında toplumdan, dolayısıyla 

bireylerden, oluşan devletle; sivil toplumu karşı karşıya getirmek; sivil toplumun varlığını borçlu 
olduğu devletle çatışmacı, uzlaşmaz çelişki içinde göstermek; Avrupa'nın karanlık Orta Çağ 
yapısına ve düşüncesine karşı, sivil toplumun değil, halk hareketi olan aydınlanmanın ve Kilise 
faşizmine karşı gerçekleştirilen devrimlerin gerçekliğini görmezden gelmek; sivil topumla ulus 
olmayı, halk hareketiyle bir çıkar çerçevesinde bir araya gelmiş olan bir topluluğu birbirine 
karıştırmaktan başkaca bir anlam taşımamaktadır. Kaldı ki, "çağdaş anlamıyla sivil toplum; 
kendini üreten, kendini destekleyici, devletten özerk ve belirlenmiş bir dizi kurallardan oluşan 
yasal bir düzene bağlı, örgütlü toplumsal yaşamın bir alanıdır. O, genelde, kendi çıkarlarını, 
hırslarını ve ideallerini ifade etmek, bilgi alışverişinde bulunmak, karşılıklı hedeflerini başarmak, 
devletten isteklerde bulunmak ve devlet kurumlarını sorumlu tutmak için bir kamu alanında ortak 
bir biçimde hareket eden yurttaşları içerdiğinden "toplum"dan farklıdır. Toplum, en genel 
anlamda, kurumların, kuralların yer aldığı bir ortamda faaliyette bulunan örgütlenmiş insan 
topluluklarının adı olmaktadır."

7
 "Sivil toplumu geleneksel birincil gruplardan ayıran özellik, 

                                                 
3 Murat Yıldırım, Sivil Toplum ve Devlet, T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2003, Cilt:27, No:2, 
s.227. 
4 Şükrü Nişancı, Sivil Ġtaatsizlik, Okumuş Adam Yayınları, Mart 2003, İstanbul, s.120. 
5 Ramazan Yelken, Cemaatin DönüĢümü, Geç Modern Dönemde Cemaat Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Mart 1999, 
s.194-195. 
6 Herbert G. Hicks, Örgütlerin Yönetimi: Sistemler ve BeĢeri Kaynaklar Açısından, Ankara İktisadi ve ticari İlimler 
Akademisi İşletme Yönetimi, Çev. Osman Tekok, Bintuğu Aytek, Birol Bumin, 1. cilt, 3. baskı, s. 31-32. 
7 Murat Yıldırım, a.g.e., Yıldırım ayrıca şunları belirtmektedir: "insanların örgütlenme biçimleriyse kendilerini ve çevrelerini 
anlamlandıran bakış açılarına göre zaman içerisinde farklılıklar göstermektete, bu bakımdan da onlar birtakım 
sınıflandırmalara tabi tutulabilmektedir. Örneğin ilkel toplum, feodal toplum, çağdaş toplum gibi..." 



varolan değerler ve normlar temelinde oluşmayıp değer ve normlarını kendi içinde oluşturması ya 
da süregelen normları grup çıkarları doğrultusunda değiştirmek çabasında bulunmasıdır, başka 
deyişle sivil toplum pratikte geçerli olan (biçimsel olmayan) bazı değer ve normaların eleştirisi 
üzerine kurulmuştur"

8
 yaklaşımıyla sivil toplumun, 'toplum'dan ayrıldığını ve kendi dğerlerini 

kendisinin yarattığını görebilmekteyiz. Yine modern anlamda sivil toplumun unsurları: "çoğulculuk, 
kamusallık, özellik, yasallık" olarak sıralanmaktadır. "... sivil toplum içindeki topluluklar için, 
çoğulculuk, onların birbirine karşı özerkliklerini; kamusallık, birbirlerine karşı sorumluluklarını; 
özellik, birbirlerine karşı bireyselliklerini; yasallıksa, tabi olacakları ortak çerçeveleri sağlar."

9
 Bu 

anlamda sivil toplum kavramını tanımlamak gerekmektedir. Kemalist Cumhuriyet'in başına 
numara koymaya alışmış kişilerce sivil toplum açısından şu özelliklere vurgu yapılmaktadır: 
"devlet gücünün vesayeti altında olmayan özgür dernekler ve örgütlü toplulukların olduğu bir 
yerde sivil toplum vardır; sivil toplum, ancak bir bütün olarak toplumun, devlet vesayetinden 
bağımsız olarak dernekler ve örgütlü topluluklar yoluyla kendini yapılandırdığı ve eylemlerini 
koordine edebildiği bir yerde anlamlı ve fonksiyoneldir; bu örgütlerin, bir bütün olarak devlet 
politikasının gidişatını önemli ölçüde etkileyebileceği bir yerde sivil toplum vardır... sivil toplum: 
toplumsal farklılaşma, toplumsal örgütlenme, gönüllü birliktelik ve baskı mekanizması 
oluşturabilme olgularını içeren bir yapılanma biçimidir... sivil toplum devletten bağımsız olmayı 
içerir ama ondan yabancılaşmayı zorunlu kılmaz. Sivil toplum, devlet iktidarına karşı dikkatli 
olduğu kadar ona karşı saygılıdır. Sivil toplumun, devletin dışında kalan bir alan olması 
konusunda bir tereddüt olmamakla beraber onun daha spesifik anlamda -mekan ve etkinlik türü 
anlamında- hangi alanları kapsadığı konusunda tam bir uzlaşma yoktur."

10
 

 
 

Yeni Liberal Akım ve Sivil Toplum 
 

Sivil toplum kavramının kısa tarihsel çarpıtma gçmişini irdeledikten sonra "sivil toplum" ve 
"sivil toplum örgütü" kavramlarının günümüz koşulları içindeki yerine değinmek gerekmektedir. 
"Modernitenin getirdiği çatışmacı toplumsal yapı, toplumdaki farklı çıkar gruplarının siyasal karar 
mekanizmaları üzerinde baskı gücü kurma ihtiyacını ve dolayısıyla da STK'ların (sivil toplum 
kuruluşları) hızla kurumsallaşmasını olanaklı kılmıştır." Günümüz koşullarında ve çokca yapılan 
tanımlamalar çerçevesinde STK'ları şöyle tanımlamak olanaklıdır: "toplum yararına çalışan ve bu 
yönde kamuoyu oluşturan, kâr amacı gütmeyen, sorunların çözümüne katkı sağlayarak 
çoğulculuk ve katılımcılık kültürünü geliştiren, demokratik işleyişe sahip, bürokratik donanımdan 
yoksun ve gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluşan örgütlenmelerdir."

11
 Genel olarak sivil 

toplum çatısı altında toplanan kurumlar, STK'lardan daha homojen değildir... STK'ları, gönüllü 
kuruluşları, kâr amacı gütmeyen sektörü, yardım organizasyonlarını, yardımsever toplulukları ve 
üçüncü sektörü içine almaktadır. Kimin kullandığına bağlı olarak, bu terimler işçi sendikaları, ticari 
dernekler, profesyonel topluluklar, yasal olarak tanınmamış (ve hatta illegal olan) karteller veya 
suç çeteleri gibi toplulukları içerebilir ya da içermeyebilir. Çoğu durumda, tanımın kapsamı 
dışında neyin bırakıldığı ve niye bırakıldığı açık değildir." STK'lara kuşkusuz, "... özellikle 
devletlerin her alanda daha önce yürüttükleri birçok faaliyetten çekilmeye çalıştığı son yirmi yılda 
daha fazla rastlıyoruz."

12
 Yeni Sağ ideolojisinin düşünürlerinden Hayek tarafından ifadesini bulan, 

aslında yeni liberal yağmalama düzenin temel felsefesini ortaya koyan "asgari devlet kuramı" 
ulus devletlerin hemen tüm yetki ve sorumluluklarını töprülediği bir anlayışın sonucu olarak 
gündeme gelmektedir. Bu kurama göre: "hür bir toplumda, toplumsal hayatın temel temelleri, 
bilinçli planlamadan ziyade, beşeri tekamüle bağlı olmalıdır... dolayısıyla, asgari devletçi sivil 
toplum anlayışında, sosyal veya yeniden dağıtımcı adaletin mükemmellikten yoksun olduğu 
vurgulanmakta ve hükümetlerin keyfi yetkilerini asgari düzeyde tutulacak bir anayasal düzende 

                                                 
8 Erhan Atiker, Modernizm ve Kitle Toplumu, Vadi Yayınları, 1.baskı, Ekim 1998, s. 192. 
9 Vehbi Bayhan, Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Engelleri: Patronaj ve Nepotizim, T.C. Cumhuriyet 
Üniversetisi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2002, cilt:26, No:1, s.6. 
10 Şükrü Nişancı, a.g.e., s.122-124. 
11 Mehmet Aslan, Gazanfer Kaya, 1980 Sonrası Türkiye'de Siyasal Katılımda Sivil Toplum KuruluĢları, T.C. 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt:5, sayı:1, s.216. 
12 Cahit Bağcı, Soğuk SavaĢ Sonrası dönemde Sivil Toplum Örgütleri ve Kalkınma, Sivil Toplum Dergisi, 3 (11), s.10. 



ısrar edilmektedir."
13

 Bu tam da Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter ve laik yapısını ortadan kaldırmaya 
yönelik çabalarla, Türklük üst kültür kimliğini yıpratmak anlamına gelen "anayasal vatandaĢlık" 
önermesiyle eşleşmektedir. "sivil toplum, devlet tarafından özerk bir alan olarak tanınması, 
vatandaşlara eşit muamele temeline dayanan özgür toplum için şarttır. Buysa, sivil ve siyasal 
özgürlüklerin güvence altına alınmasını, bununla birlikte devletin daraltılmasını ve gücünün 
sınırlandırılmasını gerektirir... devlet sivil toplum oluşum ve girişimleri karşısında tarafsız olmalı, 
bu gruplar ve genel olarak toplum karşısında belli bir ideolojik tercihe göre tutum almamalıdır. 
Çünkü, böyle yapılması onu ayrımcılığa ve baskıcılığa itmek suretiyle antidemokratik hale getirir 
ve meşruluğunu zayıflatır, hatta zamanla ortadan kaldırır. "Anayasal vatandaşlık" ancak böyle bir 
siyasal örgütlenme türü içinde anlamlı hale gelecektir. Bütün farklılıklarına rağmen, ortak değerler 
etrafında biraraya gelme iradesi gösteren kurucu özneler (kişiler) olarak vatandaşların eseri 
olacak böyle bir cumhuriyette, devlet ne kendini vatandaşlardan üstün görebilir ne de onlara neyin 
doğru neyin yanlış olduğunu (hayatı nasıl yaşamaları ve ne tür etkinliklerde bulunmaları 
gerektiğini) "öğretmeye" kalkışabilir. Ancak böyle bir devlette, vatandaşlara farklı kimlik ve 
tercihlerine göre değil, insan ve vatandaş sıfatıyla eşit kişiler olarak muamele edilebilir. Anayasal 
vatandaşlık kavramı da galiba bu arayış ve özlemin bir ifadesidir."

14
 Friedrich Naumann Vakfı 

tarafından desteklenen ilgili kitapta, Mustafa Erdoğan'ın cumhuriyet algılamasıla, Hayek'in 
sözünü ettiği "asgari devlet kuramı" birebir örtüşmektedir. Hayek'in, "hükümetlerin keyfi yetkilerini 
asgari düzeyde tutacak bir anayasal düzende ısrar edilmektedir" sözüyle; Erdoğan'ın: "... böyle 
bir cumhuriyette, devlet ne kendini vatandaşlardan üstün görebilir ne de onlara neyin doğru neyin 
yanlış olduğunu (hayatı nasıl yaşamaları ve ne tür etkinliklerde bulunmaları gerektiğini) 
"öğretmeye" kalkışabilir." Her iki görüş de temelde ulus devletlerin, yetkin yönetim 
mekanizmalarının odaklanacağı merkezi, yeni liberal akımın temsilcileri sivil topluma ve emperyal 
merkezlere taşımak önerisini içermektedir. Bu aşamada, Liberalizm düşüncesinin, sivil toplum 
kavramıyla bağına dikkat çekmek gerekmektedir. "sivil toplum, liberal düşüncenin temel 
kavramlarından birisini oluşturmuştur. Liberalizm, inisiyatifi bireye vermiş, devleteyse bireylerin 
girişimlerinin ve örgütlenmelerinin çoğulcu bir yapı içerisinde, serbestçe gerçekleşmesini güvence 
altına almasını sağlama şeklinde sınırlı bir rol biçmiştir. Temel parolası "bırakınız yapsınlar, 
bırakınız geçsinler" olan liberal anlayışta, bireyler kendi yararlarını maksimize etmeye 
çalışırlarken bu arada toplumsal faydayı daen azami düzeye çıkartacakları düşünülmüştür. Bu 
açıdan bakıldığında sivil toplum, ekonomik örgütlenmelerin etkinliklerini sürdürdüğü, fakat aile 
yaşamının gerçekleştiği yer anlamında özel alanı dışarıda tutan bir içeriğe sahip olmuştur. 
Liberalist görüşe göre, sivil toplum özel piyasa sektörüyle anlamdaştır. Bir bütün olarak 
toplum; devleti ve sivili ya da özel alanı uzlaştıran, iki hücreli bir modele göre algılanmaktadır. 
Özel sektör, özgürlüğe ve bu alanla ilgili olan devlet sektörü dışındaki her şeye göre tanımlanır."

15
 

Yine liberal çevrelerde vurgulanan ve Türk halkının geleneksel sivil asker ikileminden başkaca 
olarak; sivil toplum daha çok askeri olanın karşıtı olarak ve "özgür toplum" olarak bilinçli bir 
çapıtmayla yanlış kavramsallaştırılmaktadır.

16
 Kuşkusuz burada "özgür toplum" kavramıyla: Türk 

askerinin özgürlüğünü küçültücü ve konumunu ezici bir yaklaşım bulunmaktadır. "... liberal bir 
söylemle tüm dünyayı kapsayan bir "ekonomik sistem" (kapitalizm) zaten vardır. Ve ortaya çıkış 
itibariyle bu yapıyı içinde taşır. Ancak, bu sistemin, liberallerin iddia ettiği gibi yalnızca 
"ekonomik", "özel alana" ait, "sivil toplumun" masumane yükselişini içeren ve dünyanın 
"demokratikleştirilmesine" yarayan bir sistem olup olmadığı tartışılması gereken bir sorundur... 
kapitalizmin krizini aşmak, liberalizmin ve emperyalizmin ortaya çıktığı sosyal ve siyasal sorunlara 
sistemin işleyişini tehlikeye düşürmeyecek bir biçimde emek-sermaye ilişkilerinin yeniden 

                                                 
13 Şükrü Nişancı, a.g.e., s.141. 
14 Mustafa Erdoğan, Demokrasi, Laiklik, Resmi Ġdeoloji, Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara-1995, s.71. Bu kitap, 
Friedrich Naumann Vakfı tarafından desteklenerek yayımlanmıştır. Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (CIPE), 
Friedrich Naumann Vakfı ve Liberal DüĢünce Topluluğunca basılan bir kitaptaki makalesinde Buckhingman 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Norman Barry şunları söylemektedir. "sivil toplumla liberalizm arasında 
yakın bir ilişki bulunduğu açık olmalıdır: her iki doktrin de bireysel özgürlükten, azınlık haklarından ve politikadan 
etkilenmeyen bir hukuk sisteminin muhafazasından yanadır. Onların keza tek bir hayat tarzının başka hayat tarzları 
üstünde siyasi ve anayasal bir üstünlük iddiasına sahip olduğunu ileri süren kapsayıcı sosyal öğretilere bir antipatisi 
vardır. İkisi de iyinin belirlenmesinde bireysel tercihin kendiliğinden işleyişine inanır. Hiçbir anlayışın diğerleri karşısında 
bir önceliği veya üstünlüğü olmamalıdır." Ömer Demir, İslam, Sivil Toplum, piyasa Ekonomisi, Liberte Yayınları, s.5. 
15 Murat Yıldırım, a.g.e., s.230. 
16 Sivil Topluma Geçiş, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, 1992. 



düzenlenmesini de kapsamak zorunda kalmıştır. Bunun yanı sıra, 19. yüzyıl emperyalist 
güçlerinin yerine yeni hegomonik güç olarak ortaya çıkan ABD'nin, kendi çıkarları gereği eski 
sömürgelerde siyasal bağımsızlığı özendiren bir tutum sergilemesi de süreci etkeleyen bir diğer 
olgu olarak vurgulanması gereken bir başka boyuttur. Bu gelişmeler; devlet sivil toplum ayrımına 
dayalı yeni düzenlenenin emperyalizmin bu yeni biçimiyle uluslararası alanda boy göstermesi 
anlamına gelmektedir." Küreselleşmenin ulus devleti yeniden yapılandırması sürecinde devletin 
bugüne kadar üstlenmiş olduğu birtakım işlevlerin özel alana -sivil topluma bırakılmasıyla; bir 
kısım hakların da sermayenin ve örgütlerinin tahakkümünün alanına sokulması doğal bir sonuç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum başka bir ifadeyle ekstra- territoryal rejimler yaratılması 
ya da ulusal yasama ve yargı sisteminin dışında kalabilecek mevzuatın oluşturulmasıyla; yalnızca 
devletin "egemenliğinin aşındırılması değil, aynı zamanda vatandaşlığın mültecileştirilmesini 
sağlayacak bir süreci de beraberinde getirmektedir. Çünkü devletin yeniden yapılandırıldığı bu 
süreçte, hakların gaspı karşısında bireyin sorumlu tutulabileceği, hesap sorabileceği 
mekanizmalar da ulus devletin sınırları dışına çıkarılmaktadır."
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Uluslararası ĠliĢkilerde NGO'lar ve ĠĢgal Hukukuyla DemokratikleĢtirme 

 
İkinci dünya savaşını izleyen dönemde, az gelişmiş ülkelerin uluslararası sisteme 

entegrasyonunu kolaylaştıran ve bu anlamda uluslararası sistemin kendini yeniden 
üretebilmesine hizmet eden ithal ikâmeci sanayileşme stratejisinde de ortaya çıkmaktadır. İkinci 
dünya savaşından sonraki yıllarda, "gelişmiş ülkelerde STK'ların, kalkınma sorununa ilgi duymaya 
başladıkları, yoksulluk ya da az gelişmişlik olgusunun küçük çaplı yardım projelerinden çok, bir 
bütün olarak algılanması gerektiği noktasına geldikleri görülmektedir. Az gelişmiş ülkelerin, 
gelişmiş ülkelere ait modern düşünce tarzını, teknolojisini ve uzmanlarını ithal etmelerine dayalı 
yardım programları STK'ların gündemine gelmiştir. Bu bağlamda ilk olarak gelişmiş ülke STK'ları 
kendi proje ve personelini kullanmak kaydıyla az gelişmiş ülke STK'ları ve köy komiteleri gibi 
kurumlarla ortak çalışmalar yürütmüşlerdir. Örneğin The Oxford Committee For Famine Relief 
(OXFAM) gibi bazı gelişmiş ülke STK'ları geleneksel gönüllü organizasyon kimliklerinden 
sıyrılarak az gelişmiş ülkelerde yerel bir takım projelere destek vermek suretiyle yeni bir işlev 
üstlenmişlerdir. Böylece gelişmiş ülkelerin teknisyenlerinin yanında az gelişmiş ülkelerin 
toplumlarının katılımına da öncelik veren ve kalkınma politikaları üzerinde etkili olabilen STK 
anlayışı hızla yükselmeye başlamıştır."

18
 Bu masumane görüntü altında merkezi kapitalist 

ülkelerin örgütleri kendi ülkesinin ulusal çıkarları için çaba göstermekteydi. 
 
1989 Soğuk Savaşın bitiminde; merkezi kapitalist ülkelerin, Sovyetler Birliği dağılmadan 

önce kendi yayılmacı anlayışlarıyla hazırladıkları projeleri etkin bir biçmide uygulama alanı 
doğmuş ve uygulamaya geçirdikleri projelerle; yerellik olgusuna, alt kimlikleri kışkırtma yoluyla 
ulus devlet anlayışını yok etmek amaçlı girişimlere vurgu yaparak; etnik, kültürel ve dinsel 
unsunları ön plana çıkarmak üzerinden insan hakları adı altındaki yayılmacı güdüleri baskın 
duruma getirmişlerdir. Merkezi kapitalist ülkeler, parasal alt yapısını kendi örgütleri (IMF, Dünya 
Bankası) aracılığıyla sağladıkları; çıkar amaçlı uygulamanın yapılacağı ülkelerde; gazetecilerden, 
üniversite öğretim üyelerinden ve değişik meslek gruplarından seçilip satın alınan kişiler yoluyla 
siyasi baskı işlevine sahip grupları oluşturmakta ve kamu oyu dikkati, kitle iletişim araçlarıyla 

                                                 
17 Dr. Eren Deniz Tal, KüreselleĢme, Yeni Uluslararası Akımlar ve Uluslararası ĠliĢkiler Disiplinine Etkileri, Mersin 
Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünün 3-5 Temmuz 2002 
tarihleri arasında düzenlediği uluslararası konferansta tebliğ olarak sunulmuştur. Tal ayrıca şu görüşleri de dile getirmiştir: 
"Neoliberal yeniden yapılanmanın mantığı, devletin müdahale edip/etmemesi gereken (ve gereklilikleri ulusaşırı alanda 
belirlenen) durumlar içeren piyasa-sivil toplumun sözde kendi iç dinamikleri ve işleyişi içerisinde gerçekleştirilecek yine 
sözde bir "ekonomik gelişme ve kalkınma" kurgusunu içermektedir. Bunun anlamı, vatandaşın karşısında artık 
hükümetler, bürokrasi, siyasal partiler vb. ile ilişkisi bulunmayan; beslenme, barınma, eğitim gibi bir takım hakları 
gerçekleştirmek ya da merkezi planlama aracılığıyla bölgesel dengesizlikleri gidermek, kent politikaları uygulamak 
yükümlülüğü olmayan, işlevi gereği temel hedefi kârını maksimize etmek olan, dolayısıyla "kamusal alanda" sorumlu 
tutulmayan/tutulamayan ve hesap sorulmayan piyasa/özel0alan/sivil toplumun bulunmasıdır."s.6. 
18 Dr. Esra Yüksel Acı, Kalkınma Sürecinin Aktörleri Sivil Toplum KuruluĢları Kalkınma ajan(s)ları mı? Neoliberal 
ajanlar mı?, Günizi Yayıncılık, Ekim 2005, İstanbul, s.40-41. 



yönlendirilebilirliği sağlanmış olmaktadır.
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İnsan hakları savunuculuğunu yapan NGO'lar (Non-Govermant Organization/Hükümet 

Dışı Örgütler) "güçlerini çoğunlukla merkezi ülkelerin çıkarlarına uygun davranmaktan"
20

 
alıp insan haklarının siyasi ve kültürel hakları boyutunu ön plana çıkarır, ekonomik ve sosyal 
haklar boyutunu bilinçli olarak geri plana iterler. Bolivya'nın kırsal kesiminde ortaya çıkan kolera 
ve sarı humma salgınları, kapsamlı bir halk sağlığı programıyla önlenebilecekken, NGO'lar bu 
konuda çaresiz kalmışlardır.

21
 

 
Birçok NGO; sorunların, merkezi ülkeyle toplum arasındaki anlaşmazlıklardan çıktığı 

söylemekte ve toplum muhalefetini bu anlaşmazlığın kaynağına çevirmektedirler.
22

 Buna karşılık 
NGO'ların önerdikleri eğitim ve öğretim programları yeni liberal merkezlerden geldiği için, Latin 
Amerika'da devlet okulları öğretmenlerinin savaşımına NGO'lar sınırlı destek vermişlerdir.

23
 Kaldı 

ki bu durum Türkiye'deki basiretsiz siyasilerin her fırsatta atıfta bulunduğu Avrupa Birliği'nde dahi, 
NGO'ların merkezi ülkenin çıkarlarına uygunluğu açısından gerçekleşmekteydi. Avrupa 
Konseyi'nin 27 Nisan 1986'da 124 sayılı: "uluslararası sivil toplum örgütlerinin hukuksal kişiliğinin 
tanınması, Avrupa konvansiyonu"nu imzaladı. Bu konvansiyonun ilk maddesi şöyleydi: 
"...aşağıdaki koşulları yerine getiren dernek, vakıf ve özel kurumları şu şekilde tanımlar: 
uluslararası yarar açısından çıkarcı olmayan, bir tarafın iç hukukuna bağlı bir anlaşmayla 
kurulmuş olmak, en azından iki devlette etkin olmak ve statü bağlamında merkezi bir tarafın 
bölgesinde olmak, gerçek merkeziyse bu tarafın ya da öteki tarafın bölgesinde olmak"

24
 AB'nin 

"uluslararası yarar" olarak nitelendirdiği olgu, NGO'ların çıkarlarının ulusal çıkarlardan yana değil 
küresel emperyalist düzenin çıkarlarına uygunluğunu öngörmekteydi. Dahası kendi bölgesel 
yapılanma sürecinde, küresel sistemde yer edinebilmenin yolu; ulusal çıkardan öte uluslararası 
çıkar düzleminde hareket etmekti. NGO'lar açısından, anılan konvansiyon önem taşımaktaydı. 
AB'de oluşum ilk ilişki ağları önce Birleşmiş Milletler’in uzmanlaşmış bölümleriyle ilişkilerde 
sektörlere özgü uzmanlık geliştirme çabalarının bir parçası olarak gündeme gelmiştir. BM bu 
amaçla başta İsviçre ve Avusturya olmak üzere Avrupa'da bir bölge ofisiyle çeşitli bölümler 
oluşturmuştur. Çeşitli kategorilerdeki NGO'lar, ilgili BM programları üzerinde etkide bulunmak 
amacıyla kendi çalışma alanlarında örgütlenmişlerdir. Konsey, "danışmanlık statüsü" oluşturarak 
NGO'ların rolünü 1960'lı yıllarda tanımıştı. Konseyle NGO'lar arasındaki işbirliği daha Avrupa 
yönelimli ilişki ağlarının oluşturulmasını özendirdi. Böylece çeşitli konulara ilişkin danışmanların 
etkisi ve verimi de artacaktı. Konseyin ulusal hükümetlerle doğrudan bağlantısı: iletişim ağlarıyla 
tanıtım -savunu kampanyaları için yeni olanaklar oluşturmaktı. (özellikle insan hakları alanında) 
Komisyon, Avrupa kurumlarıyla NGO'lar arasında bir aracı olarak gördüğü Avrupa Ekonomik ve 
Sosyal Komitesi'nin (EESC), daha aktif bir rol üstlenmesini istemektedir. Bu işlev, Komisyonla 
EESC arasında 2001 yılında gerçekleştirilen protokollerle daha da pekiştirilmiştir. Bu protokollere 
göre EESC Komisyon adına karşılıklı görüşmeleri düzenlemekle görevlidir. Böylece, Komisyonun 
stratejik öncelikleri çerçevesinde çapraz kesen konularda açıklayıcı görüşler istenmektedir. EESC 
istişare süreci için seçilebilirlik ölçütleri geliştirmiştir. Bu görüşmelerde yer alabilecek bir Avrupa 
kuruluşunun: 
1. Topluluk düzeyinde kalıcılık taşıması, 
2. Üyelerinin uzmanlık alanlarına doğrudan ulaşıp hızlı ve yapıcı bir istişare süreci 
gerçekleştirebilecek durumda olması, 
3. Avrupa topluluğunun çıkarlarıyla uyumlu genel ilgi alanlarına sahip olması, 

                                                 
19 Prof. Dr. Anıl Çeçen, Ulusal Strateji Ġhtiyacı, Müdaafa-i Hukuk, Nisan 2003, sayı:56, s.21-24. Ayrıca Daniel Corsino, 
1989 Soğuk Savaş sonrası merkezi kapitalist ülkelerin yayılmacı anlayışındaki amacın; ekonomik ve sosyal olmaktan çok 
siyasi ve stratejik olduğunu ve bağımsızlık kazanımını elde etmiş ülkelerin sosyalizme geçmesini önleyebilmenin merkezi 
kapitalist ülkelerde önceliğini koruduğunu söylemektedir. Bk. Sivil Toplum Örgütleri: neo liberalizmin araçları mı, halka 
dayalı alternatifler mi?, (Makale Derlemesi) Türkçe'ye Çevrine: Işık Ergüden, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi 
Akademisi, 1. baskı, İstanbul, Demokrasi Kitaplığı, 2001, içinde, Daniel Corsino, Uluslararası İşbirliğinde STÖ'lerin (Sivil 
Toplum Örgütleri) Payı, s.43. 
20 Emin Gürses, İnsan Hakları Diplomasisi, GiriĢ: Ġnsan Hakları Diplomasisi, Bağlam Yayıncılık, 2001, s.27. 
21 E. Gürses, a.g.e., içinde, James Petras, Emperyalizm ve Latin Amerika'da Hükümet DıĢı Örgütler, (NGO'lar), s.159. 
22 E. Gürses, a.g.e., içinde, GiriĢ: Ġnsan Hakları..., s.30. 
23 E. Gürses, a.g.e., içinde, J. Petras, a.g.e., s.152. 
24 Philippe Ryfman, Sivil Toplum KuruluĢları, İletişim, 1. baskı İstanbul, 2006, s.30-32. 



4. AB üyesi ülkelerin çoğunda üye kuruluşlara sahip olması,  
5. "Üye devlet düzeyinde tanınan organlardan oluşması."

25
 

 
Yine "AB'nin işleyişi hakkında Türkiye'de az bilenen bir boyut var: özel sektörün resmi 

karar alma sürecindeki rolü. Bu rolü üstlenen kilit kurum UNICE (Avrupa Sanayi ve İşveren 
Konfederasyonları Birliği), Avrupa şirketlerinin ortak sesi; makro ekonomik düzeyde Avrupa özel 
sektörünün AB tarafından resmen tanınan ve Brüksel merkezli temsil kuruluşu."

26
 

 
Irak'ın Amerikan paralı askerlerince işgal edilip sözde etnik devletler kurmak yoluyla bir 

çok NGO bu süreçte etkin rol oynamışlar ve oynamaktadır. "Uluslararası NGO'ların Kürtlerle 
yakın ilişki içinde çalışmaları, uluslararası arenada Kürtlerin sorunlarının temsili için önemli 
fırsatlar yaratmakta, bu NGO'lar sorunları/konuların Birleşmiş Milletler’de gündeme getirilmesine 
aracılık etmekte ve uluslararası medya aracılığıyla sorunlarını dile getirebilmektedir" Uluslararası 
yardım kuruluşları ve NGO'lar Müslüman ülkelerde faaliyet göstermek istemektedir ve bu 
isteklerinden ötürü misyonerler olarak eleştirilmektedir. NGO'lar en çok ihmal edilmiş, yoksun 
kalmış ve cahil toplumları seçmekte, böylelikle tıbbi, eğitimsel ve ziraî yardımlar sayesinde onlara 
kur yapabilmektedirler. Aynı zamanda "İsa'ya paylaşım" (sharing christ) görevini de yerine 
getirmeye çalışırlar. Böylece hedef toplumun kültür ve inancına yavaş yavaş zarar verirler.

27
 

Dolayısıyla, "devlet, küçük, minimal, sınırlı, az yer kaplayan bir noktaya çekilmektedir. Tüm bu 
değişimlerin bir sonucu olarak bireye doğru bir güç kayması yaşanmaktadır. Özellikle, 
demokratikleşme, yerelleşme, sivil toplumun öne çıkması, iktisadi serbestleşme ve özelleşme gibi 
köklü gelişmeler devletin gücünü ve fonksiyonlarını daraltmakta, buna karşın sivil toplumun gücü 
ve kapsama alanını genişletebilmektedir. Bu gelişme, tüm dünyada yayılma eğilimi 
göstermektedir."

28
 Devletin NGO'lara karşı halkını ve kültürel değerlerini koruyan bir konumda 

olmasının engellenmesi için her türlü hukuksal düzenleme de yapılmaktadır. NGO'ların önü açık 
olmalı, mali açıdan saydamlığın olmadığı ya da mali kaynakların hukuksal düzenlemelerle kılıfına 
uydurularak hibe gibi yöntemlerle kaynak aktarımı rahatlıkla sağlanabilmektedir. Çünkü bu yolla 
hedef ülkede beklenen/istenen sözde demokratik dönüşüm rahatlıkla gerçekleştirilebilecektir. 
"Türkiye'de devletle sivil toplum arasındaki ilişkiye baktığımızda, kuramsal olarak siyasal alanda 
konuşlanan devletin, elinde tuttuğu siyasal iktidar aracılığıyla özel alanda olduğu kadar sivil 
toplum kuruluşlarının konuşlandığı kamusal alan üzerinde de geniş ölçüde düzenleme ve 
denetleme yetkisine sahip olduğu dikkati çeker"

29
 gibi küresel sermayeyi toplumsal örgütlenmeler 

üzerine çekmeyi ve toplumsal duyarlılığı küresel efendinin beklentilerine yöneltebilmeyi isteyen 
görüşler de bulunmaktadır. 

 
"Batılı ülkelerin NGO'larına finans sağlamasının yanı sıra sınırsız operasyonel olanak da 

sağladığı görülmektedir. En son olarak Pakistan'da Alman ordusunun helikopterleri Alman 
STK'larının personeli ve yardımını taşıyor ve Alman askerleri dağıtıyordu. Kosova'da NATO'nun 
müdahalesinden sonra ABD'nin denetimindeki Prizren bölgesinin yardım ve kalkınma 
programının tamamı CRS'e, İpek bölgesinin yardım ve kalkınma programı da Mercy Corps, 
kuruluşuna tahsis edildi. Birleşmiş Milletler dahi bunu engelleyemedi ve bu iki bölgede faaliyet 
gösteremedi. İki bölgede de Katolik azınlıklar yaşıyordu."

30
 Uluslararası Mavi Hilal Ġnsani 

Yardım ve Kalkınma Vakfı'nın bu raporu kuşkusuz bir gerçeği vurgulamaktaydı: "...devlete 

                                                 
25 Philippe De Braconier, Avrupa'da Sivil Toplum ve Avrupa Kurumlarıyla ĠliĢkiler, www.stgp.org.tr, Erişim: Eylül 2005. 
26 AB Uyum Süreci ve STK'lar, Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu-XIV, 12-13 Aralık 2003, İTÜ Maçka 
Sosyal Tesisleri, Tarih Vakfı Yayınları, içinde, Bağadır Kaleağası, Türkiye'de STK'lar Alanında Hukuksal Gelişim ve AB 
Sürecinde STK'lar oturumu. Bu etkinlik Heinrich Böll Vakfı tarafından destekleniyor. Düzenleme kurulundaysa şu NGO'lar 
dikkat çekiyor: "AIESEC, Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği, Heinrich Böll Vakfı, AEGEE, Ġstanbul Çevre 
Konseyi, Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği, KALDER, Marmara Grubu Stratejik AraĢtırmalar Vakfı, 
SODEV, Tarih Vakfı, Tüketiciler Birliği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Türkiye Felsefe Kurumu, 
TÜSEV, Yerel Yönetimleri Kalkındırma ve ĠĢbirliği Derneği, Yöret Vakfı, 21. YY. Eğitim ve Kültür Vakfı, 118-E Lions 
Yönetim Çevresi. 
27 Cahit Bağcı, a.g.e., s.14 
28 Ömer Aytaç, Modern Devletin Mutlakçı ve Araçsal Yüzleri, Sivil Toplum, 3 (10), s.18 
29 Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs Yayınları, 1.baskı, İstanbul 2005, içinde, Gülgün Erdoğan Tosun, Türkiye'de 
Devlet Sivil Toplum ĠliĢkisi ve Demokrasinin PekiĢmesinin Önündeki Engeller, s. 135-136. 
30 Recep Üker, Muzaffer Baca, Dünya Sivil Toplum KuruluĢları Hareketi ve Türkiye Gerçeği, Uluslararası Mavi Hilal 
Ġnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı'nın Rolü, Aralık 2005, İstanbul, s.3. 



alternatif olarak gösterilen STK'ların doğmasına ortam hazırlayan gelişmeler, uluslararası 
sistemdeki karar alma süreçlerinde birbirine eklemlenmiş yeni yönetim biçimlerinin doğmasına 
neden olmaktadır. STK'ların da işte bu yeni yönetim biçiminin bir parçası olarak üstlendikleri 
işlevler sayesinde; küresel politikaları etkileme güçleri giderek artmaktadır. Nitekim kalkınma 
sürecinde özellikler uluslararası çevreler tarafından kalkınma sürecinde özellikler uluslararası 
çevreler tarafından kalkınmanın yeni aktörleri olarak ön plana çıkartılan STK'lar, kendilerini 
"kalkınmacı sivil toplum kuruluşları" ya da "uluslararası alanda hükümet dışı kuruluşlar" adı 
altında farklı biçimde tanımlamaya başlanan bu kuruluşlar, ulus devletlere karşı uluslararası sivil 
toplumun temsilcileri olarak sunulmaktadır."

31
 Kanada Dışişleri Bakanı Lloyd Axworthy'nin de 

söylemiş olduğu gibi: "açıkca görülüyor ki, NGO'lar artık salt danışmanlık ya da militanlık 
işlevlerinin havale edileceği kurumlar değildirler... karar verme süreçlerinin birer parçası 
oluvermişlerdir"

32
 Dünyanın bu yönü evrilmesi ve ABD'nin belirleyiciliği çerçevesinde; Türkiye'deki 

bazı akademisyenler de, örneğin Mustafa Acar şunları dile getirmektedir: "en başta halkıyla 
devlet aygıtını dış dünyanın baskısından oldukça izole biçimde baş başa bırakan ulus devlet 
anlayışı ve uygulamasını zayıflatmak suretiyle küreselleşmenin sivil toplumun yeşerip 
büyümesine elverişli bir ortam yarattığı açıktır."

33
 Ulus devlet halkını dış dünyanın baskılarından 

izole ediyormuş(!) Acar'ın yazısı, ulus devletin halkını korumak, emperyalist baskılara karşı 
çıkarlarını öne sürmek olarak nitelendirilmesi gereken bir ortam ve süreçte çarpıtmanın önemli bir 
göstergesi olarak durmaktadır. Vakfın raporuna bakmayı sürdürürsek: "...genellikle çok uluslu 
şirketler kendi STK'larını da kurarak Coca Cola Vakfı, Kellog's Vakfı gibi insani amaçlı 
faaliyetlere destek vermekte ve bu yolla sempatiyi ve bağımlılığı artırmaktadır. Bu çok uluslu 
şirketlerin avantajlarından biri de hedef ülkelerde de aynı isimli vakıfları şirket şemsiyesi altında 
kurarak istedikleri biçimde yönlendirme yapmalarıdır. Uluslararası finans şirketleri ve bankalar bu 
yola gitmektedir. (HSBC Bankası Vakfı gibi) Bunlar daha çok vakıflarını bulundukları ülke 
ekonomisi takip ve yönlendirme için kullanmaktadır. Uluslararası şirketlerin amaçları kısaca: kendi 
ürünlerini pazarlamak, ürünlerine bağımlılığı geliştirmek, kendileri için yatırıma elverişli ortam 
yaratmak, ülke piyasalarını izlemek için STK'lara destek vermektir."

34
 Raporda ayrıca Kuzey 

Irak'ta tasarlanan etnik temelli devlet ve Türkmen nüfusunun hiçe sayılarak demografik yapının 
etnik kimliklerin lehine dönüştürülmesi üzerine çabalarıyla NGO'ların analizi de yer almakta: 
"1991 yılındaki Körfez Krizi'nin ardından Kuzey Irak'a gelen yaklaşık 100 NGO'nun insani amaçlı 
görünmekle birlikte, bir çoğunun ülkelerin bölgeye ilişkin politikalarına hizmet ettiği gözlenmiştir. 
Bu kuruluşların bölgede bir Kürt devleti kurulmasının fiziki alt yapısının oluşumunda önemli bir rol 
oynamaktadır. Irak'ta faaliyet gösteren NGO'lar kendi devletlerince ulusal çıkarlarını ve dış 
politika hedefleri doğrultusunda: stratejik istihbarat temini, diplomasiyi etkileme, misyonerlik ve 
dönüştürme faaliyetleri, sosyal, kültürel ve etnik yapıyı çözümleme, ideolojik taşıma, kültür 
aktarımı, yeraltı ve yerüstü kaynakları saptama, kitleleri etkileme ve yönlendirme amaçları için 
kullandıkları bilinmektedir."

35
 Gelişmiş zengin merkezi ülkelerin hükümetleri, uluslararası mali 

kuruluşlar ve bunlarla iç içe olan bir çok NGO ve diğer işbirlikçiler bu sistemin bir parçası olarak 
çalışmakta ve adil olmayan serbest pazarın devam etmesi için vaazlarını sürdürmektedirler. 

                                                 
31 Dr. Esra Yüksel Acı, KüreselleĢme Olgusu veSTK'lar, Üniversite ve Toplum, Cilt: 5, Sayı:1, Mart 2005. 
32 P.J. Simmons, Sivil Toplum Örgütleriyle YaĢamayı Öğrenmek, Foreign Policy, Güz 1998, Yıl: 1, Sayı: 3, s.85. 
33 Mustafa Acar, 21. Yüzyılı ġekillendirecek Ġki Anahtar Kavram Olarak KüreselleĢme ve Sivil Toplum, Sivil Toplum 
Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Ekim-Kasım-Aralık 2003, s.79. 
34 Recep Üker, Muzaffer Baca, a.g.e., s. 3. 
35 Recep Üker, Muzaffer Baca, a.g.e., s. 9. Ayrıca ayrıntılı olarak Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren NGO'lar şöyledir: 
Amerika BirleĢik Devletleri: Assyrian Aid Social Society, Asian Volunteers Network, Concern For the Kids, Care For The 
Kurds, Global Development Cehtre, Global Partners, Horizonsinternational, İnternational Catholic Migration Commission, 
Impact Teams İnternational, Kurdish Human Right Watch, Nortwest Medical Teams İnternational, US Office Foreing 
Disaaster Assistance, Servant Group İnternational, Wells of Life; Hollanda: A Community Oriented Rehabilitation 
Network, Dutch Consortium; Ġtalya: Assocation for Participation İn Development; Fransa: AIDE Medicale İnternationale, 
Equlibre, MEdecine Du Monde, Mission Enfance, Pharmaciens Sans Frantier; Almanya: Arbetier Samortier Bund, 
Children's Relief Assaciation, Center For Development And Peace, Humanitarian Aid Development Cooperation, 
Heildelberg İnternational, Help, Medico İnternational, Solidaritat Komite, Kurdistan, Voluntary Relief Doctors, Wadi; 
Belçika: Broederlijer Delen, Handicap İnternational; Ġngiltere: Christian AID, Iraq Trust, Kurdish life AID, Minas Advisory 
Group, Middle-East Development Services, Response, RElief, Resettlement Rehabilitatio, Save The Childiren FUNK; 
Danimarka: Danish Church AID; Ġsveç: Diakonia, Opontion Marcy, The Qandil Project, SAve The Childiren FUND, 
Swedish Red Cross, Avrupa Birliği: Europen Community Humanıtarion Office; Ġsviçre: Emergeney, İnternetional 
Commite Of The Red Cross, Resource Development Services; Norveç: Norwegian People's AID. 



Bunun için emperyal merkezlerdeki 'dostlarının' gücüne güvenmektedirler.
36

 Afganistan'da, Irak'ta 
ya da dünyanın herhangi bir yoksul, gelişmemiş ülkesinde sözde "demokratikleĢme"yle işgal 
edilen, yerinden yurdundan edilen, çocuk, kadın, yaşlı tüm dezavantajlı kitleleri dünyanın sınırlı 
su, petrol, enerji kaynaklarından daha fazla pay almaya odaklanmış gelişmiş kapitalist ülkelerin 
çıkarları doğrultusunda hiçe sayan bir anlayış görünür kılındığı gibi bu faaliyetleri NGO'lar 
aracılığıyla yapmaktadır. Yine söz konusu NGO'lar, insan hakları, kültür, ekonomi, eğitim, sağlık 
gibi temel konularda çıkarlarına uygun olmadığı yerlerde hiç de insaf ölçülerini düşünmemektedir. 
Örneğin: "sahra altı Afrika'sında ülkeler, IMF/Dünya Bankasından ikili anlaşma, buna bağlı olarak 
da finansman, talep ettiklerinde bugün; 'sivil toplum'un kendisine biçilen katılımcılık rolünü 
oynayabileceği Yoksullukla Mücadele Stratejilerine (PRSP), katılmak zorundalar. Fakat gerçek 
bundan, tabii ki, çok farklı: Dünya Bankası, IMF ve hükümetler (ki hükümetler IMF'nin etkisi 
altında) ekonomi politikasının temel sorunlar üzerinde tartışmaya ve alternatif bakış açıları 
geliştirmeye izin vermiyorlar. Ekonomi politikası oluşturma süreçlerine sivil toplumun katılımı, 
PRSP prosedürleri doğrultusunda büyük oranda sınırlanıyor ve hatta olanaksızlaşıyor."

37
 

Dünyada insan kaçakçılığının, uyuşturucu trafiğinin en belirgin geçiş ve çıkış hattı olan Afrika 
kıtası, içilebilir su kaynaklarının yoktuğu, hastanelerin yetersizliği, sağlıklı beslenme koşullarının 
sözünün dahi edilemeyeceği son derece ilkel koşullarda 21. yüzyıl dünyasının en önemli ayıbı 
olarak can çekişmektedir. Uluslararası örgütler HIV-AIDS önlemleri, gıda güvenliği ve gıda 
sağlanması gibi göstermelik yardımlarla adeta Afrika'nın tüm gerçekliğini kapatmakta aynı 
zamanda da Afrika toplumunun bakış açısını yansıtmak isteyen sivil toplumun ağzına bant 
yapıştırılabilmektedir. Yoksullukla Mücadele konu olduğunda, sanırım NGO'lar bağlı oldukları ülke 
ya da ülkelerin çıkarlarını yeğlemekteler. "Özel sektörün bağımsız geliĢmesine imkan 
vermeyen aĢırı müdahaleci ekonomi ve demokrasinin geliĢtirilmesinde baĢarılı olamayan 
müdahaleler ortamında, sivil toplumun geliĢmesi de mümkün olmadı"

38
 sözleriyle Türkiye 

Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nın (TESEV), genel direktörü Gündüz Aktan kuşkusuz(?!) 
IMF'nin, Dünya Bankasının Afrika coğrafyasındaki müdahalelerini dile getirmiştir! 
 
 

Siyasal Ġslamcılar ve Sivil Toplumun Ġmam Cemaat ĠliĢkisinde Yeri 
 

"...hepimizi modern bilimin kiliseleri olan üniversiteler ya da onun ürettiği bilgileri ileten 
kitlesel eğitim kurumları toplu halde eğitmekte"

39
 diyebilen bir anlayışın kör bakışı içinde sivil 

toplum algılamasının ne denli dengeli(!) ve ulusal bilince uygun(!) olduğunu söylemeye dahi gerek 
yoktur. Ancak siyasal İslamcıların yaklaşımları; Türkiye'nin Cumhuriyetçi, Laik yapısına nasıl 
düşman olduğunu, Kemalist devrimle hesaplaşmanın düzeyinin ortaya konması ve cemaat 
kültürünün ulusal kültürün önüne geçtiği ümmetçilik düşüncesinin küreselleşme heyulasına hangi 
aşamalarda ve boyutta hizmet ettiğini vurgulamak açısından önem taşımaktadır. Aynı yazara 
göre: "... Klasik liberalizmin bireye yaptığı vurgu onu güçlenen ulus devletin karşısında yalnız 
bıraktığı için, birey ve devlet arasındaki gönüllü ara kuruluşlara da yeniden çağrı yapıldığı 
gözlenmektedir."

40
 Bireyin yalnızlığı başat değişken olarak değerlendirilmekte ve STK'ların bu 

"yalnızlaşma" durumunu giderici işlevi üzerine durulmaktadır. Liberalizm ve ümmetçiliğin kol kola 
girdiği günümüzde; birey, ulusal kültür üzerinden, Türklük üzerinden değil de, küreselleşmenin 
öngördüğü daha küçük birimler, yani cemaatler, üzerinden "kurtuluşu" bekleme ya da ümit etme 
yoluna götürülmek istenmektedir. Cemaat aynı yazara göre şu görünümleriyle algılanmaktadır: 
"ulus devletlerin totaliter yapısına atıfla, bu yapıdaki aşınmaya paralel olarak yerel, etnik ve dini 
gruplanmaların artışı ve bunların cemaatsel özellikler; sivil toplum kavramının yeniden 
tanımlanması noktasında, yeni oluşan toplumsal örgütlenmelerin cemaatsel oluşumların kamusal 
alanda etkinliğinin giderek artması; yeni demokrasi tartışmaları ve arayışları doğrultusunda 
gönüllü kuruluşlar, yerel inisiyatifler ve yurttaş örgütlenmelerinde cemaatsel ilişkilere dikkat 

                                                 
36 Emin Gürses, Ne Yapmalı, Aydınlık, 12.03.2003, s.47. 
37 Tına Wallece, NGO'ların Açmazları: Küresel Neoliberalizmin Truva Atları (mı)?, Çev. Emre Aydoğdu, Humanite, 
Kasım-Aralık 2004, Sayı: 7, s. 79. 
38 Gencay Şaylan, Kamu Personel Yönetiminden Ġnsan Kaynakları Yönetimine GeçiĢ Kritiği ve Reform Önerileri, 
İstanbul, 2000, Gündüz Aktan'ın sunuş yazısı. s.6. 
39 Ramazan Yelken, a.g.e., s. 161. 
40 Ramazan Yelken, a.g.e., s. 168. 



çekilmesi ve yer verilmesi; gündelik hayat ve kişisel ilişkiler boyutundaki değişim ve algılamalara 
paralel olarak sevgi, dostluk, dayanışma vb. kavramlara önem verilerek, cemaate vurgu 
yapılması; kimlik ve yaşam biçimi algılamalarında dini referanslara yapılan atıfların giderek 
artması ve dini cemaatlerin etkinliğinin yükselişi; birey ve davranışları noktasındaki ahlaki öznenin 
yeniden tanımlanması ve etik tartışmalarında cemaate yapılan göndermeler; iletişim süreçlerinde 
yaşanılan hızlı değişimler ve kitle iletişiminin tek merkezli özelliğinin çözülmeye ve çoğullaşmaya 
başlaması ve cemaatle ilişkisi; küreselleşme ve yerelleşme geriliminde/süreçlerinde oluşan 
yapılanmalar (ulus üstü/ötesi ve ulus altı) ve bunlarla ilgili cemaatsel boyut" Toplumda cemaat 
ilişkilerini açıkladığını savladığı bu alıntıda yazar, neredeyse Ayşe'nin arkadaşlarıyla kütüphaneye 
gitmesini ya da Ayşe'nin saçlarını boyatmaya gitmesini de cemaat ilişkilerine indirgeyerek 
anlatacak. Ulus devlete kin ve nefretle saldıran küreselleşmenin toplumsal dayanışmada ve 
toplumsal yapılanmada görmek istediği: cemaatsel durum, yani bir yanda mezhepsel ayrım, bir 
yanda etnik kimliklerin kışkırtılması, bir yanda kültürel ve dini azınlık yaratma/hortlatma gibi 
eylemlerle örülü günümüz dünyasının, gelecekte alacağı ve almaya başladığının fotoğrafı olarak 
bu yazı önem taşımaktadır. Kaldı ki İslamcıların, sivil toplum olarak nitelendirdiği, çıkarları 
açısından sivil toplum olması gereken cemaatçilik, kamusal alanda sivil toplum görünümü altında 
siyasal bir kimlik edinme çabasıdır asıl olan: "sivil toplumun tarihsel süreçteki algılanış biçimleri 
son noktada modern dünyanın nihai uğrağı olan evrensel ulus devletlerin hegomonik yapısına 
içsel olarak kıstırılarak değişik şekillerde susturuldu. Susturmanın en etkili biçimi; devletin 
sistematik örgütü ve iletişim araçları tekeliyle kamuoyu ve kamusal alanı tamamen denetimi altına 
alması şeklinde gerçekleşti. Çünkü sivil toplumun yatağı olan bağımsız kamusal alan yok olmuş 
tamamen devletin ve onun uzantıları olan kurumların faaliyet alanına dönüşmüştür."

41
 

 
Türkiye'de Özal dönemiyle birlikte gündeme gelen 'yeni muhafazakâr' akım, 

demokratikleşmenin 'liberal piyasa ekonomisi', 'refah devletinin tasfiyesi'gibi birtakım biçimsel 
düzenlemeler yanında 'cemaat geleneklerinin yüceltildiği' bir sivil toplunu gelişmesiyle 
sağlanabileceğini ileri sürmektedir. Bu çizgi içinde gelişen sivil toplum fikri, toplumsal ve bireysel 
yaşamın tüm alanlarını devletin dışında, 'sivil topluma' alanlar olarak tanımlarken, sivil toplumu 
piyasayla özdeşleştiren bir bakışı benimsemektedir... yeni muhafazakâr akımın dile getirdiği sivil 
toplum anlayışının ardında yatan cemaat modeli, Osmanlı geleneğinde devletin dışında vakıflar, 
tarikatlar, mezhepler şeklinde örgütlenen sivil unsurlardan esinlenmektedir." Ayrıca bu 
"...yurttaşlık bağlarından koparılıp izole edilmiş, benzerlikleri değil, yalnızca farklılıkları öne 
çıkarılmış ve böylece daha da güçsüzleşip yabancılaşmış bireyler üzerine kurulan bu yeni siyasal 
katılma modeli, tekil olaylara dayalı ve siyasal bilinçten yoksun bir eylemsellik kavrayışını 
gündeme getirmektedir."

42
 Küreselleşmenin devletleri törpülediği çağımızda cemaatçilik 

yükselmekte, yurttaşlık bağları kolektif kimlik olarak sunulan cemaatçilik Türkiye gerçeği 
gözetilmeksizin ve zorla varsayılan "ümmetçilik" anlayışı egemen kılınmak istenmektedir.

43
 Bu 

yalın gerçekleri paylaştıktan sonra; siyasal İslamcıları kendi yazdıklarıyla "sivil"den, "sivil 
toplum"dan ne anladıklarını vurgulamak gerekmektedir.  

 
Abdullah Gül, Kemalizm hakkında şunları söylemekteydi: "Özgürlük ve demokrasiyi" 

temel tercih olarak belirtmelerine rağmen halklarına güvenmemiĢler ve politikalarını halka 
empoze etmiĢlerdir. Bu nedenle yerli olamadıkları gibi sivil de olamamıĢlardır." Bu 
görüşlerinin ardından Turgut Özal'dan övgüyle söz ederek Özal döneminin "sivil" olduğunu ve bu 
"sivil oluşun" göstergelerini şöyle açıklıyordu: "...ekonomide liberalizasyon ve dışa açılma... 
Anadolu sermayesi bu dönemde güçlendi, sosyal hayatta da liberalizasyon bu dönemde kendini 
hissettirmeye başladı, 141, 142, 163'ün kaldırılması da bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu da 

                                                 
41 Ramazan Yelken, a.g.e., s. 196. 
42 Ülkü Doğanay, Demokratik Usuller Üzerine Yeniden DüĢünmek, İmge Yayınları, 1. baskı, Kasım 2003, s. 162-164. 
43 Fuat Keyman, yaşar Sarıbay, KüreselleĢme, Sivil toplum ve Ġslam, Vadi Yayınları, 1. baskı, Şubat 1998, Sayfa 17'de 
cemaatçiliği doğuran küresel sistem olduğu belirtilmektedir: "bireysel kimliklerin patlaması ve siyasallaşması, merkezi 
kurum ve yapıların etkisinin/öneminin azalmasıyla yerel kurum ve yapıların etkisinin/öneminin artmasının ihtiyaç 
duyurduğu yeni sosyal bağlara cevaben tüketim siyasetinin hakim konum kazanması, bireyin davranış kalıbını küresel bir 
perspektif ve kültürel duruma göre ayarlamasına yönelik dayatma" olarak ulus devletler aşındırılmaktadır. Derin bilgili(!) 
yazarlara göre post modern uluslaşma süreci dini öncelikli kılmış ve cemaatçilik ulusun yerini almıştır. 



toplumda nispi oranda bir özgürlük alanı yaratmıştır."
44

 Özal'ın Türk Ceza Yasası'nda değişiklik 
yaparak halkın dini inançlarını sömürerek kurulan "güdümlü yeĢil sermaye"nin önünü açması, 
sivil özgürlükler bağlamında değerlendirilebilmektedir. 

 
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi olan Albayrakların Yeni Şafak'ında köşe yazarlığı 

yapan Hüseyin Hatemi "sivil toplum" kavramını şöyle açıklıyor: "bu terimin doğru kullanımı, hele 
'İslami' kesimde, şu çerçevede olabilirdi: 'İslam demokrasisi'nde 'emanetin ümmet tarafından ehil 
olana tevdi'i' (seçim) ilkesi var olduğu gibi, bu demokrasi 'katılımcı demokrasi'yi sağlama 
tedbirlerinden de yoksun değildir. Bu sebeple, Kuran-ı Kerim'de sadece 'velayet-i emrin tevdi'i 
ilkesi değil, aynı zamanda 'şura' ilkesi yer almaktadır. Gramsci'nin 'sivil toplum' örgütlenmesi; işte 
erdemli ve bilinçli vatandaşların 'şura'larına tekabül eder. Böylece etkin ve katılımcı bir demokrasi 
sağlanmış olur."

45
 Bir profesör, devlet üniversitesinin bir öğreticisi, İstanbul Üniversitesi gibi 

saygın bir kurumun Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında görevli bir öğretim üyesi 
nasıl oluyor da; dini refaransları göstererek laik hukuk sistemini alt üst ederek, "İslam 
demokrasisi" dediği "şeriat hukuku"nu önerebiliyor? 

 
Zaman gazetesinin yazarlarından ve Gazi Üniversetisi Öğretim Üyelerinden, Mümtaz'er 

Türköne, "sivil toplum" konusunda şunları söylemekteydi: "... dini cemaatlerin, tarikatların devletin 
dışında basit insani ihtiyaçları karşılanan sivil örgütlenmeler olduğu, sivil toplumu arayanlar fark 
edemediler. Dinin, yani ideolojinin, bu sivil örgütlenmelerin tutkalı olduğunu, bir direnç 
hattı oluşturduğunu anlayamadılar. Toplumsal alanın dinsel kisveyle tezahür ettiğini 
göremediler."

46
 Türköne, hayalindeki "gerçek” sivil toplumu tanımlamaktaydı sanırım. Dinle 

ideolojiyi birbirine karıştıran birinin, yukarıdan cemaatçi tahakküm mekanizmasının en işlevsel 
olduğu bir üniversitede barınmasını anlayabilmek kolaydır da, DYP'nin 15 Eylül 2005 günü 
düzenlediği "Terör Sorunu"

47
 konulu konferansta ne denli sağlıklı düşüncelerle gençlerin karşısına 

çıktığını kestirmek çok kolay olmasa gerek. Gerçi, DYP Gençlik Kolları Kadıköy İlçe 
Başkanlığı'nın 29 Ekin 2004 günü yayınlamış olduğu Cumhuriyet'in 81. yılını kutlama mesajında: 
"Ne Mutlu Türkiyeliyim Diyene!" diyen bir anlayışla anlaşması kolaydır. Mümtaz'er Türköne'ye 
göre: "sermayenin 'yeşil' renginin arkasında, topluma dair izler aramaya hiç kalkışma"mışız. 
Masum, saf, temiz dini duyguları kullanılan Türk toplumu özellikle dış Türkler, sermayelerini 
'usulmân Müslüman' olanlara kaptırdıklarını gizleyen, dile getiremeyen Türköne şöyle 
söylemekteydi: "düşüncelere, hatta bilime ideolojik kavgalarımızın cephaneliği olarak sarılırken, 
sosyolojik muhayyilemizi de dumura uğrattık. Durkheim, dinselliği toplumsallığın tezahürü olarak 
açıklamıştı. Bu açıklamayı ders kitaplarında ve üniversitelerde öğrettik; ama 'irtica' tehdidi 
algılamalarını asarak dini cemaatlere ve oluşumlara derinlerde işleyen toplumsallığın tezahürü 
olarak bakmayı denemedik."

48
 

 
Siyasal İslamcılığın önde gelen isimlerinden Ömer Çaha, "sivil İslam" isimli yapay bir 

kavram icat etmenin mutluluğuyla, "sivil İslamın yükselişini" şöyle açıklıyordu: "Kemalist devrimin 
kitlelerin gözündeki başarısızlığı ve toplum üzerindeki baskı mekanizması daha 1940'lı yıllarda 
ciddi biçimde hissedilmiş ve toplum 1950 seçimlerinde bu devrimin sembolü durumundaki CHP'yi 
büyük bir oy kaybıyla iktidardan uzaklaştırmıştı. Aslında o tarihlerde İslami uyanış, olmayan 
İslamın doğması şeklinde değil, toplumsal yaşamın her alanını sirayet etmiş olan ve Osmanlı 
tarihi boyunca siyasal iktidarın meşruiyetinin temel dayanağını oluşturan ancak Cumhuriyet'le 
birlikte bastırılmış olan köklü İslam'ın siyasal bir manifestoya dönüşerek taleplerini ve simgelerini 

                                                 
44 Abdüllah Gül, Türk Sivil Hayatında SivilleĢme, YerlileĢme, DemokratikleĢme Hareketleri ve Türkiye'nin Geleceği, 
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46 Mümtaz'e Türköne, Sivil Toplum Tanrısı Öldü mü?, Yeni Türkiye Sivil Toplum Özel Sayısı, Sayı: 18, 1997, s. 23. 
47 DYP Ankara İl Başkanlığı Basın Bülteni, Sayı: 30, 14 Eylül 2005. Söz konusu bültende şunlar yazmaktaydı: "DYP 
Ankara İl Yönetimi, "Akay Sohbetleri" adı altında başlattığı toplantıların 22.'ni yeni dönemde de ilkini yapıyor. ... DYP 
ankara İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda (Demokrasi Mahzeni), Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mümtaz'er 
Türköne, "Terör Sorunu" konulu bir konferans verecektir." 
48 Sivil Toplum ve Demokrasi, Kaknüs yayınları, 1. baskı, 2005, İstanbul, içinde, Mümtaz'er Türköne, Devletli Sevil 
Toplum, s. 92. 



kamusal alana taşıması şeklinde cereyan etmişti."
49

 1950 yılında iktidara oturan Demokrat Parti 
aslında, yazarın anlatımına göre; "toplumsal yaşamın her alanına sirayet etmiş olan" "köklü 
İslamın" dirilişi ve CHP'yi dışarıda bırakmasıyla değil; Kemalist Devrimin dışarıda bırakılması 
olarak algılamaktadır. Ömer Çaha bir başka yazısında Cumhuriyet'e ve Atatürk'e saldırısını şöyle 
sürdürmekteydi: "yeni devleti temsilen Atatürk, Cumhuriyet'le birlikte egemenliği "kayıtsız, 
şartsız millete" vermiştir. Ancak gerçekte millet mevcut olan millet değildi. Bu millet "yaratılacak 
olan bir millet" olacaktı. Bu bakımdan Atatürk yeni bir millet yaratmanın sevdasıyla yanıp 
tutuşmaktaydı."

50
 Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural SavaĢ'ın dediği gibi: "hiçbir 

Cumhuriyet bu kadar ihanete dayanamaz" Çaha ne diyor: "Gerçekte millet mevcut olan millet 
değildi" kuşkusuz haklıydı çünkü zaten milleti, Türklüğü hiçe sayan Osmanlı "dinsel olarak Sünni 
şeriata yönelmiş ve içinden çıktığı, varlığını borçlu olduğu Türk'e de yabancılaşarak 
devşirmeleşmişti. Türk'e "anlayıĢsız", "kaba", "Ģerli", "akılsız", "sürü" diyen bir yönetimden 
Türklüğü kurtarmak kolay olmamıştır.

51
 Çaha, Avrupa Birliği ve Sivil Toplum konusundaki 

yaklaşamını şöyle dile getirmekteydi: "AB'nin tam üyelik müzakeresi için öne sürdüğü on yıllık 
süre toplumların yaşamı açısından uzun bir süre değildir. Bugün sol partiler bunu bahane ederek 
batıyı adeta bir haçlı oluşumu olarak ilan etmektedirler. Ve Türkiye'yi bin yıllık bir idealden 
vazgeçirmek istemektedirler... Türkiye'de demokratik değerlerin gelişmesi, yerleşmesi ve 
kurumsallaşmasında batıyla bütünleşmenin önemli bir etkisi olacaktır. Bu etki aynı zamanda batı 
ülkelerinde gelişmiş olan sivil toplum ruhunu ve bunun için gerekli özgürlükleri Türkiye'ye 
taşıyacak ve sivil toplumun gelişmesini sağlayacaktır."

52
 CIPE, Friedrich Naumann Vakfı ve 

Liberal DüĢünce Topluluğunca basılan bir kitaptaki makalesinde Çaha, Turgut Özal dönemine 
övgüler yağdırmakta ve siyasal İslamcı örgütlenmenin önünün açılması konusunda şunları 
söylemektedir: "sivil toplum Türkiye'de en büyük canlanışını 1980-1993 arası dönemde yaşamaya 
başlamıştır. Bu dönem Turgut Özal'ın yönetimde bulunduğu ve Türkiye'yi demokratik liberal 
değerlerle tanıştırmayı başladığı dönemdir... Özal, 1980 yılından itibaren demokratik süreci liberal 
ve sivil bir kültürle takviye etmeye başladı. Bunun bir gereği olarak bürokrasinin gücünü 
sınırlandırmaya, serbest piyasa ekonomisini yerleştirmeye, özelleştirmeyi başlatarak devletin 
ekonomideki ağırlığını azaltmaya, Türkiye'yi batının demokratik değerleriyle daha fazla 
bütünleştirmeye çalışmış ve toplumsal özgürlüğü arttırmaya yönelik politikalar üretmiştir. Bu 
sürecin bir sonu olarak, Türkiye'de İslam, islami grupların şahsında demokrasiyle ciddi bir uyum 
göstermeye başlamıştır. İslami gruplar bir yandan demokratik mekanizma içinde kamusal yaşama 
damgalarını vururken, bir yandan da demokrasiyle barış için varolma formülleri üzerinde durmaya 
başladılar. 1980 sonrası Türkiye'sinin en temel, köklü ve canlı sivil toplum unsurunu İslami gruplar 
oluşturmaktadır."

53
 Osmanlı'nın şeriat uygulamalarını yere göğe sığdıramayan Çaha, Cumhuriyet 

dönemini özellikle geçiş sürecini "oligarşinin dayatmaları" olarak ele almakta, dolayısıyla 
topyekûn bir hareket olan ulusal kurtuluş savaşını hiçe sayarak, Kemalist aydınlanma devrimini 
halka rağmen, halkın kopup geliştiğini söyleyebilmektedir. 

 
Utah Üniversitesi'nden Hakan Yavuz, Kemalizm'e şöyle saldırmaktaydı: "Türk milli kimliği 

İslami ümmet kavramına göre modernleştirilmiş ve İslami terimler yoluyla yayılmıştır. Dini 
terimlerin dahil edilmesi İslami kimliğin ulusallaştırılmasına yardımcı oldu. Bu terimler arasında 
millet (Osmanlı İmparatorluğu'ndaki dini ümmeti ifade ederken, Cumhuriyet tarafından "ulus" 
anlamı verildi), vatan, gazi (İslam namına savaşan kimse, Mustafa Kemal'in unvanı) ve şehit 
(İslam'ın korunması ve yayılması uğruna ölenler) gibi milliyetçi söyleme dahil edilen sözcükler 
bulunmaktadır. Sonra hilafet kaldırıldı ancak aslında yapılan hilafetin yetkisinin 1925 yılından 
sonra bir bireyden Millet Meclisine devrilmesiydi."

54
 İşte Türklüğü dünyada temsil eden(!) 

doçentin, bilim insanının söyledikleri. Kişinin hangi çarpık ifadesini düzeltsek ki! Arapça "vatan" 
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sözcüğünü "yurt" olduğunu gizliyor ve anlamı: "bir ulusa göre kendisinin bağımsız egemen olarak 
yaşadığı toprak parçası"

55
 olan bir kavramı dine ait olarak gösteriyor. Gaziyse; Müslümanlarda 

düşmanla savaşan kimse anlamına gelir. Halbuki Gazi Mustafa Kemal, ulusu aynı zamanda da 
dini "İslam namına savaşmak" adıyla değil; "Milli Mücadele", "Aydınlanma" ve "Bağımsızlık" 
adında gerçekleştirmiştir. Kuşkusuz buradaki "yüksek değerler" ulustur, bağımsızlıktır, Türklüktür 
dolayısıyla misyonerliğe ve yeni haçlı seferlerine karşı dini laiklik çerçevesinde korumak ve 
kollamaktır. Bu bilgilerden mahrum bir doçentin yazdıklarında, en hafif deyimle saf dilliliktir. Bir 
kere hilafet makamı, millet adına ya da vatan adına değil Tanrısal gücün yeryüzündeki temsilciliği 
üzerine oluşturulmuştu. 

 
Bir başka siyasal İslamcı olan Murat Çizakça, "sivil toplum" adına şunları kaydediyordu: 

"günümüz İslam dünyasında demokrasi görülmüyor, özgürlükler tırpanlanıyor ve tüm bunların 
sonucunda fakirleşme görülüyorsa, bunların nedenini İslam dininin demokrasiye karşı olmasından 
değil, on dokuz ve yirminci yüzyıllar boyunca gerek Osmanlı İmparatorluğu'nda gerekse bu 
imparatorluktandoğan devletler sivil toplum kuruluşlarının, özellikle de vakıfların, 
tırpanlanmasında ve kasıtlı olarak yok edilmesinde aramak gerekir."

56
 Kemalist dönemde sivil 

toplum kuruluşlarına yapıldığı söylenen baskılar ilerleyen bölümlerde ayrıca konu olarak ele 
alınacak olmasından ötürü bu görüşlerin yorumunu erteliyorum.  

 
Bir başka İslamcıysa Hilmi Yavuz'dur. Hilmi Yavuz, Türk edebiyatı alanında dine 

referans göndererek şeriat vurgusu yapmaktayken, siyasal alanda da sivil topluma ilişkin şunları 
söylemektedir: "Türkiye'de bugün, kendilerini 'sivil toplum' örgütleri olarak konumlandıran 
kuruluşlar; kamu alanında değil özel alanda bulunsalar da gerçek anlamda bir 'sivil toplum' 
örgütü gibi değil ama devletin ideolojik aygıtları gibi işlemektedirler. Tastamam öyle 
işlemektedirler; belirli bir 'hegemonya' anlayışının hakim kılınmasına ideolojik düzlemde katkıda 
bulunmaktadırlar çünkü..."

57
 ulus devlet düşüncesi, Türk kültürün geliştirilmesi felsefesiyle hareket 

eden demokratik örgütlerin eylemlerini, çabalarını ideolojik olarak yorumlamak ve hegemonya 
kurmak isteğinde olduklarını söylemek konuyu çarpıtmaktan başkaca bir anlam ifade etmez. 

 
Siyasal İslamın belki de Türkiye'deki teorisyenlerinden biri olan Ali Bulaç, 'sivil toplum' 

konusunda bir makalesinde: "Müslümanların sağ ve sol düşüncelerden ayrılan iki önemli yönleri 
var: biri, Müslümanlar halkın kendisidir, doğal konumları sivildir; diğeri siyasi taleplerle ortaya 
çıkışları, geçen yüzyılın son çeyreğinde formüle edilen İslamcılıkla somutlaşmış olmasına rağmen 
kültür ve düşünce kökleri yönünden sağdan ve soldan çok daha kadim bir geçmişe sahiptirler"

58
 

demekte ayrıca başka bir makalesinde de şunları kaydetmekteydi: "... en etkili, sürekli ve 
fonksiyonel sivil toplum örgütleri ve kuruluşlar da dini cemaatler, tarikatlar, ahi teşkilatları, vakıflar, 
tekke ve zaviyeler, dergahlardır. Tarihte bazı temel kodlar, radikal kopuşlara rağmen varlıklarını 
devam ettirirler."

59
 "tarikatlar", "tekke ve zaviyeler", "dergahlar" sivil toplum alanı olarak görülüyor 

ve "radikal kopuşlara rağmen varlıklarını devam" ettirdiklerini söylemek; sanırım, devrim 
yasalarına, eğitim ve öğretim birliği ilkesine ters düşünmemektedir(!?) 

 
MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Mustafa Ercan: MAZLUMDER, binlerce 

gönüllüsüyle Allah rızası için gönüllü olarak çalışmaktadır. Okullarda, vakıf, derneklerde, 
partilerde, ev oturmalarında haklarımız seminerleri"

60
 yaptıklarını anlatırken; MAZLUMDER Genel 

Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, sivil toplumun şahikasında dolaşmaktaydı: "...laik olduğunu söyleyen 
devlet, insanların nasıl inanacaklarına, nasıl ibadet edeceklerine, dinsel açıdan nasıl 
giyineceklerine, dini kimlerden, nasıl ve ne kadar öğrenip öğretebileceklerine, kadar verme 
hakkını kendinde görmektedir. Son günlerde de, -Müslüman halkımıza sevabına bir hizmet olsun 
diye- zaten yıllar önce kamu kuruluşu haline getirilmiş olan camilerin hangilerinde hoparlörden 
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ezan okunabileceğine ve vaaz verilebileceğine karar vermektedir. Şimdi de yoğun bir biçimde, 
halkımızın hangi dilden ibadet etmesinin daha hayırlı olacağını tesbitle uğraşmaktadır... birçok 
ülkede, üniter devlet yapısı da bozulmadan geliştirilen bir Anayasal Vatandaşlık kavramıyla 
çokkültürlülük politikaları uygulamaya konulmakta ve azınlıkların hakları güvence altına 
alınmaktayken, Türkiye'de hâlâ bunlardan söz etmek, bölücülük olarak nitelenmektedir ve 
cezalandırılmaktadır."

61
 Müslüman halkımız açlıktan, yoksulluktan ve yolsuzluktan ötürü insanca 

ve onurlu bir yaşam standardına sahip değilken, siyasal İslamcı sivil toplum algılaması ezan 
hoparlörlerden mi okunsun, yoksa şu camide vaaz verilsin mi, verilmesin mi? tartışması içinde 
bocalayıp durmaktadır. Ayrıca ümmetçiliğin yanı sıra yeni liberal akımın önermeleri doğrultusunda 
anayasal vatandaşlık gibi ucube kavramları dahi dillendirebilmektedir. MAZLUMDER yine sanırım 
bu kapsamda İnsan Hakları İhlallerini İzleme Komisyonu altında Güneydoğu/Kürt Sorunu 
Komitesi açabilmektedir. "Anayasal vatandaşlık", "ümmetçilik" bataklığındaki sazlıklar kuşkusuz 
terör, yoksulluk sesi çıkaramamaktadır. Düne kadar haçlı Batı bugün olmuştur: "şefaat ya 
Brüksel!" 

 
Davut Dursun İlim Sanat Dergisi'nde şunları söylemekteydi: "Cumhuriyetin kuruluşunun 

hemen ardından uygulamaya konulan radikal düzenlemeler ve devlet gücüyle toplumu 
dönüştürme çabaları devleti güçlendirirken toplumu tamamen güçsüz, etkisiz ve silik hale 
getirmiştir." Ardından da devrim yasalarını alt üst ederek ekliyordu: "toplumsal düzeyde sivil 
toplum, tek parti yönetimi döneminde tam yok oluşla yüz yüze gelmiştir. Her düzeyde 
örgütlenmenin şüpheyle karşılandığı, dini cemaatlerin yasaklandığı tarikatların, tekke ve 
zaviyelerin kapatıldığı, sendika ve çalışma birliklerinin kurulamadığı, dernek kurmanın çok zor 
olduğu bu dönemde sivil toplumun çok sınırlı düzeyde kaldığı ifade edilmelidir."

62
 Nilüfer 

Narlı'ysa, siyasal İslamcılığın yükselmesine yönelik oluşturulabilecek koşullar açısından şunları 
önerebilmekteydi: "siyasi polirizasyon ve derinleşen çatışma çizgilerinin toplumsal konsensüsü 
zedelediği Türkiye'de çoksesliliği tolare ederek, her bir gruba sistemin oturduğu temel ilkeleri 
sarsmamak kaydıyla siyasi katılımdan pay vererek yeni bir sosyal konsensüs oluşması için çaba 
göstermek gerekir. Sivil örgütlenmenin belli ölçüde dini, mezhepsel ve hemşehrilik bağları gibi 
birincil duyguları temel aldığı ve dolayısıyla üyelerini gettolara hapsetme eğilimi taşıyan örgütlerin 
Türkiye'de kentleşme sürecindeki yeni sosyal grupların modern bir örgütlenme modeline 
dayanarak toplumla entegre olmasını kolaylaştırıcı sosyal tedbirlerin alınması da 
gerekmektedir."

63
 Abdurrahman Arslan'sa aynı dergide Müslüman sivil toplumun yerinin cami 

olduğunu belirtmekteydi: "Türkiye'de sivil toplumun inşası ve güçlendirilmesi, demokrasinin 
sağlığa kavuşturulması için bir süreden beri tartışılmaktadır. Müslümanlar cihetinden cazip 
bulunan bu tartışma, aynı zamanda sivil toplum İslam ilişkisine; her zamanki indirgemeci bir 
mantıkla, sivil toplum "unsurlarının" benzerleri İslamda/Müslüman topluluklarda aramaya vesile 
olmaktadır. Tabii ki burada demokrasinin nihai hedefi olarak görülen sivil toplum inşasında 
İslamın konumu ve/veya İslamın sunabileceği imkanların neler ve nasıl olabileceği meselesi 
önemli yer tutmaktadır. Üç askeri müdahalenin yaşandığı bir ülkede özgürlük taleplerinin cılız 
olması; devlet toplum ilişkilerinin mahiyeti ve ölçüsü; devlet karşısında olmayan sivil toplumun 
güçlendirilmesiyle mümkün olabileceği ve inanç giderek güçlendi. Nevar ki Müslümanlar 
cihetinden sivil toplum otoriter/totaliter devlet karşıtlığına indirgenerek benimsenerek, devlet 
şeklindeki "cami"nin sivil mi yoksa siyasal topluma mı ait olduğu meselesinin hâlâ belirsizliğini 
koruduğu görülmektedir... İslam sivilitenin "birey" olarak kavramsallaştırmasının yerine de 
"cemaati" öngörmektedir. Görünen o ki bunlar için şimdiki bir mekan söz konusudur. O da 
elbetteki cami olacaktır."

64
 

 
Bu alanda bir başka isim, Yusuf Kaplan. Körpe kız çocuklarını sıkmabaşla/türbanla 

televizyon karşısına çıkaran TV5'in genel yayın yönetmeni, İslamcı dergi Ümran'ın 3 yıl süresince 
danışmanı, Türklük karşıtı çalışmalarıyla bilinen Bilgi Üniversitesi öğretim üyeliği, Sivil Toplum 
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dergisi yayın kurulu üyesi aynı zamanda da AKP yandaşlığıyla bilinen Albayrakların Yeni Şafak 
gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Yeni Şafak'ta yayımlanan yazılarından birkaç örnekle ne 
denli kin ve nefret içinde Kemalist devrim düşmanlığı içinde olduğunu görelim: "... siyasi yapımızı, 
toplumsal kurumlarımızı, kültür, medya ve eğitimimizi kendi ellerimizle laikleştirerek 
sömürgeleştirdik ve batılıların bile asıl yapmaya cesaret edemeyeceği şekilde İslamdan 
arındırdık ve temizledik. Yani kendi kendini sömürgeleştiren tek ülke olarak tarihe geçtik' tersi 
dönmüş ahmaklık diye buna deniyor galiba!"

65
. "Türkiye'nin kendi kendini sömürgeleştirerek 

kendini kendi elleriyle yok etme serüvenini "salak"laşma ve "asalak"laşma nitelemelerinin ve 
fenomenlerinin çok iyi açıklandığını düşünüyorum. Türkiye'nin salakça gerekçelerle ve asalakça 
yöntemlerle klütür ve medeniyet değiştirmeye, yani laikleşerek Batılılaşmaya soyunmasından bu 
yana, ülkenin omurgası hızla çöküyor, temelleri sarsılıyor: bu toplumu ayakta tutan değerler 
çözülüyor, bu toplunu ruhuna sahip çıkacak, bu topluma ruh verecek entelijansiyası yok 
ediliyor"

66
, "Osmanlı islam Milleti koskoca bir medeniyet ufkundan ve coğrafyasından sıradan bir 

ulus devlet ufuksuzluğuna ve yalnızca Trakya ve Anadolu'dan oluşan orta büyüklükteki bir 
"yarımadacık"a nasıl ve niçin hapsoluverdi? Elbette ki, ruhunu yitirdiği, omurgasızlaştığı ve 
iddiasızlığı bir iddia sahibi olmak zannettiği için"

67
 Her yazısında Kemalist devrime ve Mustafa 

Kemal Atatürk'e olur olmadık suçlamalarla saldıran bu kişi; aynı zamanda Batı güdümlü tüm 
teorileri de sıralamaktadır: "Lozan, bizim için bir terminatör işlevi görmüştür: bizim iddiamızı 
bitiren, bizi başkalarının iddialarına ve projelerine bağımlı hale getiren bir terminatör"

68
 

 
Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusu dahil olmak üzere birkaç seçeneği olduğunu dile getiren 

Mustafa Acar, bu seçenekleri şöyle sıralamakta: 
 
1. Statükonum Korunması: "AB üyeliğinin gerekli kıldığı adımların atılmayıp 

mevcut siyasal ve iktisadi yapının aynen devam ettirilmesi ve böylece AB'nin 
dışında kalınmasının muhtemelen bizi götüreceği nokta üçüncü sınıf bir 
Ortadoğu ülkesi olarak kalmak olabilir." 

2. İslam Birliği: "Teorik olarak genelde dindar kesime, özelde de siyasal 
İslamcılara çok sempatik gelen islam ülkeleriyle Ortak Pazar kurma, işbirliği 
yapma veya onlarla bütünleşme projesi, mevcut dünya konjonktürüyle 
etrafımızı çevreleyen siyasal ve ekonomik koşullar dikkate alındığında hiç de 
realist olmayan, gerçekleştirilebilirliği imkansız görünen bir alternatiftir.“ 

3. Avrupa Birliği: Mevcut koşullarda en gerçekçi, ulaşılabilir ve ekonomik siyasi 
açıdan kazançlı olan alternatifin AB olduğu söylenebilir... AB'nin gerek 
ekonomik gerekse siyasal kriterler açısından bizden daha iyi, teknolojik ve 
parasal imkanlar açısından gelişmiş ve bize yardım edebilecek konumda 
bulunması, dış ticaretimizin yarıdan fazlasını zaten AB'yle yapıyor olmamız 
gerçeği ve nihayet AB ülkelerinde 3 milyonu aşkın bir Türk nüfus kitlesinin var 
olması olarak sıralanabilir."

69
  

 
Türk birliğini, Avrasya birlikteliğini, uzakdoğuyla birlikteliği unutan ya da bilinçli olarak 

unutturan bir öğretim üyesinin bilimsel açıdan inceleyerek(!) sunduğu seçenekler ortadadır. 
Türkiye'nin AB'den yana kabul politikası dışında başkaca seçeneği olmadığını 
vurgulayabilmektedir. Nazif Gürdoğan'ın koşulsuz AB sevdalısı şu sözleri söyleyebildiği gibi: 
"Avrupa Birliği'ne giden yolları da farklı kültürlerle birlikte yaşamaktan korkmayan, yardımlaşma 
ve dayanışmanın en güzel ve en etkili örneklerini veren, bütün dünyayı faaliyet alanı olarak gören 
ve özerkliği toplumsal zenginliğin kaynağı olarak düşünen, sivil toplumun öncü kuruluşları 
genişletecektir."

70
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Siyasal İslamcıların AB'yi ve AB'nin dayattığı uygulamalar ve değerleri sadece Kemalist 
sistemin zayıflatılması, ulus devletle laikliğin altının oyulmasını istemekten başka bir gerekçeyle 
savunmamaktadırlar. Sivil toplum yaklaşımını da cemaatçi yapılardaki mutlak itaat sistemiyle 
biçimlendirilecek bir toplum düzeni çerçevesinde dillendirmektedirler. Burada asıl sorun da bu 
noktada yatmaktadır. Çok iyi bilmektedirler ki sivil toplumda gönüllülük temel düzeni ve işlerliği 
sağlamaktadır: sivil topluma, "katılımın gönüllü olarak gerçekleşmesi gereklidir. İster az sayıda 
yönetici, isterse çok sayıda üye olsun; katılımların tamamının gönüllü olması, yani "ücretsiz 
olması" gereklidir"

71
 Ayrıca, gönüllü derneklerde eşitlik ve özgürlüğün sınırları vardır... birey, bir 

gönüllü derneği üyesi olmak için kendi başına karar veremez. Üyeliğe katılımla ilgili karar ve 
kurallar diğer üyelere aittir. Üyeliğe katılımla ilgili belirli değerleri, ideolojileri veya düşünceleri 
benimsemeniz gerekir. Hemen hemen bütün gönüllü dernekler, bu anlamda ancak özel seçilmiş 
kişilere açıktır."

72
 Sivil toplumda gönüllüğü oluşturan bu unsurdur ki; siyasal İslamcıların 

yararlandığı en büyük kaynaktır. Yani en büyük kaynak sivil toplumda insan kaynağıdır. İmam 
cemaat ilişkisi içinde zorunlu olan "vefa"dır. Toplumsal örgütlenmenin gönüllülük temeline 
dayanmasında; İslamcılığı yükselten ve toplumsal örgütlenmenin kaynağını oluşturan halkın 
sömürülmesidir. Gönüllü olan birey çarpık ideolojik, finansal kaynaklara bağımlı davranış ve söz 
kalıpları içinde davranması, STK'nın proje aldığı ülkenin çıkarlarına uygunluğu gerektirmektedir. 
Bu da bireyi, dış merkeze bağımlı kılmak üzere ve dış merkez politikalarıyla bir arada yaşama 
felsefesine, yerel işbirlikçi olarak konumlanmasına yönelik bir uygulamadır. Türk ulusu kendini, 
vefa borcu doğrultusunda insani değerlerini sömürenlere göz yummamalıdır.  
 

Marksizm ve Tek Boyutlu Sivil Toplum 
 

"Özal, keşke liberal olsaydı... Özal parayı anladı mı?... İş adamlarımız devletin ürettiği 
rantiyeler olarak, ideoloji üretemez!.. Türkiye'de "sol" liberal olamaz... Hedef liberal değil sivil 
demokratik toplumdur... üçüncü Cumhuriyet kutlu olsun!" diyen Ġdris Küçükömer, Kemalist 
devrim koşullarını ve devrim süreci sonrasını: "kapitalist yetiştirirken başvurulan zorlama emekçi 
kitlelerin istismar ve ezilmeleriyle olmuş, onların demokratik örgütlenmelerine olanak 
verilmemiştir. Kapitalistleri kendi aralarında zorla yetiştirmeleri açısından faşizan niteliği de olan 
bir düzen" olarak niteleyebilmektedir. Aynı kitabında şunları söyleyebilmektedir: "batı düşüncesi 
sivil aralığın içinde ve onun ürünü olduğu halde onu analiz etmez bildiğim kadarıyla, onu aşikarlığı 
içinde zımmi olarak varsayar; oysa bizim için bir ayna oluşturur o özellik"

73
 batı düşüncesini ayna 

gibi yansıtabilen Türk siyaseti ve sivil toplumu nasıl oluyor da emekçi kitlelerin örgütlü 
mücadelesinin önünü kesebiliyor ve faşist nitelemesi hak edebiliyor insan bu zeka(?) ve 
mantığa(?) şaşırmakla kalmıyor, açıkçası, hissettiğinde dahi kaçacak yer arıyor. Yani Türk 
siyaseti batıcıdır demekte ama bunu göstere göstere yapar demeye getiriyor. Batı zaten kendinin 
aynasıdır ama bunu göstermez, gizler, hissettirmez dahi, demek istiyor. O zaman sormalıyız 
batının bir çok yasal düzenlemesini alan Kemalizm'in, nasıl oluyor da emekçi kitleleri siyasetten 
uzak tuttuğu yalanı söylenebiliyor? Yasal düzenlemeler içinden emekçi haklarına yönelik olan tüm 
maddelerin anlamını kendi deyimiyle "kapitalist"lere mi veriyor? 

 
"Sivil toplum" sözü, bize "devletin gerilediği, halkın ilerlediği bir demokrasi vaat ediyor. 

Ve bu vaat, siyaset dışı ilişkiler üzerinden geliyor. Siyasi mücadeleden ayrı, hatta onu dışlayan bir 
yerden her hücresine kadar siyasal nitelikli bir ilişki beklemek... bundan dolayı sivil toplum 
olanaksız bir reform bayrağıdır."

74
 diyen Aydın Çubukçu, sivil toplum kavramını siyasal partilere 

özgülemek gibi bir yanlışın içine düşüyor. Çünkü, Ahmet Taner KıĢlalı'nın belirttiği gibi: "baskı 
grupları (siyasi partilerin tersine) iktidarı doğrudan ele geçirmek amacını taşımazlar, siyasal 
iktidarı dışarıdan etkileyerek, kendi çıkarları ya da görüşleri doğrultusunda kararlar alınmasını ve 
uygulamalar yapılmasını sağlamaya çalışırlar."

75
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Sivil toplum, "dünya çapında, kapitalizmin acımasız materyalist şarkısının sesiyle 

uyutulmuş milyonlarca insanın girdikleri kültürel transtan uyandırılarak, insanlığın manevi 
doğasının gücünü ve gerçekliğini ispatlayacak güçtedir. Bu güç, "salt sokak gösterileriyle sınırlı 
değildir. Sivil alternatiflerin yaratılması, doğanın korunması, hükümetin demokratikleşmesi, yerel 
ekonomiye dayalı piyasaların yeniden kurulması ve kendi örgütlerinde sivillik değerlerinin 
uygulanması hedeflerini içerir."

76
 Kuşkusuz bu yapay hedefleri içerdiği için Marksistlerin 

eleştirilerine neden olmaktadır. Ellen Meiksins Wood bu eleştirilerin en sertini şöyle yapmıştır: 
"tarihsel olarak yeni olan 'sivil toplum' alemini yaratmış olan, bir anlamda, kamu iktidarının 
'özellemesi'dir. 'Sivil toplum' yalnızca "kamu" ve "özel" arasında tamamen yeni bir ilişkiyi 
oluşturmakla kalmaz, fakat daha doğru olarak belirgin bir "kamu"nun varlığı ve kendi baskıları, 
benzersiz bir iktidar ve egemenlik yapısı ve acımasız bir sistemsel mantığıyla birlikte tamamen 
yeni bir "özel" dünya oluşturur. Basitçe devletin zorlayıcı, "polislik" ve idari" işlevleri ne muhalefet 
etmeyen fakat bu işlevlerin yeniden bir yerleştirmesini, devletin "kamu" alanı ve mülk edinme, 
sömürü ve egemenliğin kamu otoritesi ve toplumsal sorumluluktan ayrıldığı, katipalist mülkiyet ve 
pazarın gereklerinin "özel" alanı arasındaki yeni bir işbölümünü temsil eden özel bir toplumsal 
ilişkiler ağını temsil eder. "Sivil toplum" özel mülkiyet ve sahiplerine, insanlar ve günlük yaşamları 
üzerinde bir egemenlik, birçok eski tiranın kıskanacağı, hiç kimseye hesap vermeyen bir iktidar 
vermiştir... İlkesel olarak zorlama devlete aitken sivil toplum özgürlüğün kök saldığı yerdir ve 
insanın özgürleşmesi bu argümanlara göre sivil toplumun özerkliği, genişlemesi ve 
zenginleşmesi, devletten kurtulması ve formel demokrasi tarafından korunmasından ibarettir. 
Burada gözden kaçan yine, yabancı ve düzeltilebilir bir bozukluk olarak değil fakat onun özü 
olarak sivil toplumu oluşturan ömürü ve egemenlik ilişkileri, sistemli bir bütünlük olarak 
kapitalizme özgü, özel egemenlik ve zorlama yapısıdır."

77
 Yeni Marksist yaklaşıma göre sivil 

toplum devletle özel alan arasındaki işbölümünün bir parçası olarak gündeme gelmektedir. Yine 
denilmektedir sivil toplum insanı özgürleştirecek bir yapıdır ancak bu kapitalizm için olması olası 
bir olgu olarak değerlendirilemez. Burada gözden kaçan konu, sivil toplumun kapitalist sistem 
içindeki işlevselliğinin durumu değil; onun iktidar yaratmada siyasal bir rolünün olduğu kabulüne 
zorlanmasıdır. Değindiğimiz gibi böylesi iktidar hırsına dayalı bir duruş ancak siyasal partiler 
aracılığıyla olmaktadır. Ama burada şu eleştiri çok haklıdır ve Mümtaz Soysal bu eleştiriyi şöyle 
dile getirmiştir: "sivil toplumculuğu göklere çıkarmak, bilinçli vatandaşları oyalamanın ve 
siyasal eylemden uzak tutmanın da bir yönü olmasın sakın?"

78
 Ġlker Maga da bu konuda 

şunları söylemektedir: "Sivil toplum yoğun olarak 18. yüzyılın sonlarında tartışılmış ancak 
ardından gelen yüzyılda yükselen sınıf mücadelelerinin ihtiyaçlarına karşılık gelmediği için 
unutulmuştu... bugün sivil toplum, egemen sistemlerin elinde devletle bütünleşmiş şekliyle 
kullanılıyor... tüm mücadele çabalarına, sınıfı gereksiz yere meşgul etmeye ve yorgunluğa 
rağmen, nihai olarak ancak sistemin yeniden üretilebilirliğine katkı koyabilir... sivil toplum 
düşüncesini sahiplenen çevrelerin en belirgin özelliklerinden biri de, siyasal iktidar gibi bir 
dertlerinin olmaması ve bunun için gerekli örgütlenmelere uzak durmaları, hatta bunları yanlış 
bulmalarıdır... sivil toplum ağırlıklı olarak kaçan bu yığınların kucaklamaya, örgütlenmeye 
çalışıldığı yerdir. Yani sivil toplum siyasete katılım değil, ondan uzaklaşmak ya da uzaklaştırmak 
maksatlıdır."

79
 Türkiye Komünist Partisi'nden Kemal Okuyan şunları söylemekte: "iktidardan 

kaçışın sonuçları en iyi sivil toplumculuğun serüveniyle gözlenebilir, iktidar perspektifi olmadan 
uzun süre siyaset sahnesinde yer alınamayacağı en iyi sivil toplumcu saldırının mantığıyla birlikte 
kavranabilir." ve devam ediyor: ".. yeni sosyal hareketler, "kapsayıcı" değildir. Bir yaşam biçimi 
olduğu için ve toplumda sayısız "yaşam biçimi2 algılandığı için sürekli olarak kimlik çatışması 
sergilenir ve birey her yeni durumda "bizler-onlar" ayrımı üzerinden parçalı bir toplumsal varlık 
haline gelir."

80
 Bir başka TKP'li Metin Çulhaoğlu da aynı bakış açısıyla şunları dile getiriyor: "sivil 
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toplum kavramının, bütünüyle farklı bir içerikte ve gene bambaşka bir kurguyla kullanılması 
80'lerle birlikte başlamıştır...üst kimliklerin reddi ve bunun ardından yaygınlaştırılan "alt kimlik 
politikaları" sonucunda bu tür kimlikleri temsil eden kuruluşların sayısı artmıştır. "sivil toplum 
kuruluşu" kavramı, alt kimliklere daha genel ve toplumsal bir anlam kazandırmada işlev 
görmüştür."

81
 Sınıf çatışması çerçevesinde yorumlanan sivil toplum, haliyle ayrımcı ve bölücü bir 

temelden hareket eder. Her ne kadar sivil toplumun alt kimlikleri genel ve toplumsal bir anlam 
kazandırmada işlev kazansa ve işlev "bizler-onlar" biçiminde karşıtlık yaratsa da proleter 
burjuvazi çatışmasının karşıtlığının topluma yayılmış genel bölücülüğün mahiyetine 
ulaşamayacaktır. Kaldı ki sivil toplumun iktidar becerisi yoktur, deneyimi ve hırsı körelmiştir gibi 
görüşler haklıdır ancak sivil toplum Ukrayna'da başarılı olmak üzere Gürcistan'da ve 
Azerbaycan'da da George Soros'un Açık Toplum Enstitüsü yetiştirmesi siyasetçiler tarafından 
"Turuncu Devrim"ler yapabilmektedir. Şimdi siz Türkiye'de de yoğun biçimde faaliyet gösteren 
Soros'a karşı ulusal sivil toplum örgütleriyle, "sivil toplum siyasetten uzaktır" diyerek nasıl baş 
edebileceksiniz? Örneğin, Ralf Dehrendorf, Avrupa'nın en tanınmış sosyal teorisyenlerinden 
biridir ve "Sanayi Toplumunda Sınıf ve Sınıf Çatışması" adlı da bir incelemesi vardır. Körfez 
savaşı döneminde Oxford Üniversitesi St. Anthony's College'in rektörüydü. Kendisiyle yapılan bir 
söyleşide, sorulan şu soruya: "Batıda sivil toplumun kilise ve sendika gibi geleneksel kurumları 
çok zayıf. Tüketim toplumunun büyüme saplantısını dizginleyecek yeni kurumlar -örneğin kar 
amacı gütmeyen sektör- gelişiyor diyebilir miyiz?" şöyle yanıt veriyor: "bu keşke gerçek olsaydı da 
evet diyebilseydim. Ama rakamlar dileğimi doğrulamıyor. Bu sektörün, en azından Avrupa'da, 
gelişmekte olduğu söylenemez. Bazı grupların yaptığı işlere -örneğin Macaristan gibi ülkelerdeki 
bazı sosyal gruplara fotokopi makineleri vb. sağlayan Soros Vakfı'na saygı duyuyorum tabii. Doğu 
Avrupa'da sivil toplumun filizlenen fidelerini besleyecek bu tür devlet dışı yardımlar Batı olarak 
yapabileceğimiz en büyük katkıdır bence."

82
 Kişi bunu daha 1991'de söylüyor. Aradan 15 yıl 

geçmiş bugün "turuncu devrimler" gerçekleşiyor. Dünyada katoliği, protestanı, ırkçısı, sosyalisti 
kim olursa, hangi görüşten olursa olsun ulusal çıkarları için, geleceği için her türlü yasal ve 
yasadışı müdahaleyi Batı dünyasının demokrasiye katkısı olarak görebilmektedir. Bizim 
Marksistler, sosyalistler ne hikmetse ulusal sözcüğünü ağızlarına dahi almamaktadırlar. Konu 
KKTC olunca "yes be annem"ci, terör örgütü PKK olunca "halkların kardeşliği" gibi her türlü 
bölücü ve ayrılıkçı söylemi dile getirebilmektedirler. TBMM Adalet Alt Komisyonu, Vakıflar Yasa 
Tasarısı'nın 3. maddesindeki "cemaat vakıfları"yla ilgili tanımda değişiklik yapmış ve buna göre 
cemaat vakıfları: "... Vakıflar Kanunu gereğince tüzelkişilik kazanmış, Türkiye'deki Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı gayri-müslim cemaatlere ait vakıflar" olarak tanımlanmıştı. CHP'li 
Komisyon üyesi Orhan Eraslan da George Soros'un Açık Toplum enstitüleri ve vakıfları 
aracılığıyla, birçok ülkede "karıştırıcı" rol üstlendiğine dikkat çekmiş ve şunları eklemişti: "Soros, 
bunlar aracılığıyla darbeler yapıyor; hükümetler yıkıyor, devrimler yapıyor... tasarı bunun 
Türkiye'de yolunu açıyor. Hıristiyanların da vakıfları aracılığıyla Türkiye'de misyonerlik faaliyetleri 
kolaylaştırılıyor." "Soros Vakfındakilerin ahlaki görüşüne göre iki bağımsız yapı olarak iyi 
yurttaşın karşısında kötü devlet durmaktadır... etrafında sadece milliyetçi çılgınlık gören bu 
görüşte çok kültürlü, tarafsız, liberal yaklaşım konusunda bir hali kuşkuluyum"

83
 diyen 

Slavoj Zizek kadar, bu vakıflara karşı herhangi bir söz söyleyemeyen ve solcu, devrimci 
geçinenler TESEV'in İsveç Büyükelçiliğinde bu konuya ilişkin düzenlediği çalıştaya da tek bir laf 
edemiyor. Bu da yeni dünya düzeninin bazı solcuları(?) üzerindeki etkisi olsa gerek. 

 
8. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın 9. bölümünde "sivil toplum organizasyonları" başlığı 

altında şunlar dile getirilmekte ve dış güdümlü STK'lar üzerine şu uyarılar yapılmaktaydı: 
"ülkelerin kalkınma çabalarında kamu ve özel sektörün yanında üçüncü bir sektör olarak sivil 
toplum organizasyonları (STO) rolü ve önemi artmakta, ulusal ve uluslararası kaynakların 
harekete geçirilmesinde, katılımcılığın artırılmasında STO'ların faaliyetleri giderek 
yaygınlaşmaktadır. Özellikle uluslararası bağışçıların ve teknik yardım sağlayanların, yardımlarını 
belirli şartlara bağlamaları, idari kontrol sağlama ve yönlendirme gayretleri STO'ların inisiyatif 
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kullanmaları etkileyebilmektedir. Bu durum, ülke çıkarlarının gözetilmesi ve milli politikaların 
gösterdiği hedefler doğrultusunda faaliyette bulunmalarının sağlanması açısından STO'ların 
demokratik bir şekilde yapılanmalarını, idari ve mali açıdan şeffaf olmalarını gerektirmektedir." 
 

Kemalist Özgün Örgütlenme Kültürü ve Model Önerisi 
 

ODTÜ öğretim üyesi Olgu ÇalıĢkan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde
84

 Siyasi, Ekonomik, 
Sosyal Araştırmalar ve Strateji Geliştirme Merkezi'nin (SESAR), "Yeni Milis: Kanının Son 
Damlasından Önce Beyninin Son Damlasına Kadar Mücadele Gereği" raporu üzerine bir analiz 
yapmıştı. Bu analizde ÇalıĢkan: "Türkiye'yi parçalama yolunda devreye sokulan küresel 
girdaptan kurtarmak için kurulacak altyapı, klasik ve klişe metodolojilerden hayli uzak, yeni ve 
yapıcı dinamikler üzerine kurgulanmaktadır. Bu yapının temel nitelikleri:  

1. Kendi memleketinde, kendi memleketi için örgütlenme özgürlüğünü kullandığının 
farkında, kendinden emin, rahat ve telaşsız hareket eden,  

2. "Oyun Bozan" ve "Oyun Kuran" taktik ve stratejileri aynı anda üretip, uygulama 
yeteneğine sahip,  

3. Hayatın içinde, hayatın bütün alt çerçevelerini kendi lehine kullanan, 
4. Uzun soluklu, uzun perspektifli, nefesini iyi ayarlayan,  
5. Kontrolsüz bir "milliyetçilik" hezeyanından uzak ağ içi birey ve gruplardan, 

oluşmasıdır.  
Bu grup ve bireyler: bilgi, teknoloji, sermaye, sosyal, operatif alanlarda uzmanlaşma düzeyi 

elde etmişlerdir. Bu yapının içinde, bilgiye dayalı toplumsal/siyasal öngörü üreten, alternatif 
teknoloji üretiminde etkin, sosyal ilişki ağlarında etkili, klasik kar zarar güdülerinden arınmış bir 
biçimde, ülkenin üretim altyapısının ülkenin geleceği için yeniden kurulması adına sermaye 
koalisyonları kurabilecek vizyon sahibi, söylemi ve mesajı halka iletebilme eylemselliğine sahip 
aktörler yer almaktadır. Böyle bir kurgu içerisinde söz konusu aktörler, yayın organlarından, 
derneklere, düşün gruplarına, strateji merkezlerine, şirket yapılanmalarına, emekçi örgütlerine, 
öğrenci gruplarına kadar geniş bir yelpaze içinde yer almalıdır. Bu yapı tek bir merkezden 
yönlendirilmemekle birlikte eşgüdüm içinde ortak söylem, propaganda, politika ve program 
üretmelidir. Cemaatleşme eğilimli dikey hiyerarşileri barındırmaya oluşumlar gönüllülük esaslı, 
yatay bir örgütlenme anlayışıyla üretken, şeffaf ancak denetimlidir. Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı 
'saf demokrat' önyargılardan uzuk olmakla birlikte, sivil siyaseti esas alır. Reaksiyoner değil, 
aksiyonerdir. Ağa dahil her profesyonel meslek grubu kendi alanındaki ulusal duyarlılıkları dile 
getirirken çözüm önerileriyle destekler ve bütünsel ulusal programın parçacıl müdahale alanlarını 
belirler. Bu anlamda, zamanla olgunlaşacak olan eylem planı, bütünsel bir kalkınma perspektifiyle 
parça parça yapılandırılır. Böylece ortaya çıkan siyasal söylem yenidir. 'Hayırcı' değil, uzgörü 
sahibidir. Bu nedenle toplumda ulusalcı siyasete yönelik bir güven ortamı oluşur. Böylece 
program oluşum süreci, oluşan güven ortamı sayesinde her geçen gün daha katılımcı bir öze 
kavuşur. Seçkinci bir kalkınma anlayışından demokratik toplumcu bir kalkınmacılığa doğru evrilen 
bir siyasal ortam kendiliğinden var olur... Bu nitelikte bir araya gelişen en büyük yararı, alanında 
başarılı, kaliteli, donanımlı ve ulusal duyarlıkları olan ancak varolan yoz siyasete kuşkuyla baktığı 
için proje ve öngörülerini ulusal siyaset platformunda dile getiremeyen birey ve grupları 
aktifleştirme olasılığıdır. Nitekim, siyasete yönelik toplumsal algıda yaşanacak olası değişim 
sayesinde somut projelerle gelişebilecek ulusalcı siyaset, solun müzmin muhalefet hastalığından 
sıyrılıp devlet kadrolarını dönüştürmeyi/geliştirmeyi esas alan iktidar öngörüsüyle belirgin bir 
dinamizm kazanacaktır." Olgu ÇalıĢkan'ın dile getirmiş olduğu "Ulusal bağımsızlıkçı Güçler Ağı" 
temelde şu öngörüyü ve felsefeyi barındırıyor. Kemalist bir örgütlenme modelinde tek bir dernek, 
tek bir vakıf, tek bir grup ya da oluşum yoktur. Bu örgütlenmelerin vücut bulduğu yapı; doğası 
gereği tahakkümcü, geleneksel dikey hiyerarşi çerçevesinde belirlenmektedir. Kemalist 
yapılanmadaysa; yatay örgütlenme mekanizması devreye girmektedir. "Cumhuriyet'in 
kurulmasından sonra Atatürk, Ziya Gökalp'in son yazılarında olduğu gibi, dayanışmayı teşvik 
etmek için sosyal ve ekonomik grupların fonksiyonel bağlılığı konusuyla ilgilenmeye başkamıştı 
ve halkçılık kavramı da bu yönüyle, halkın egemenliği ve kültürel dayanışmadan farklı bir nitelik 
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kazanarak, ekonomik gelişmeyi teşvik için çaba harcayan ve sosyal barışı, üretici sınıflar 
arasındaki eşitliği koruyarak sağlamaya çalışan bir kimliğe bürünmüştü. Kısa bir süre için 
halkçılığın bu şekildeki yorumu, menfaat çatışmalarını uyumlu hale getiren sürekli örgütsel 
mekanizmaların doğmasına ve işbirliğine dayalı sınıf ilişkilerinin teşvik edilmesine yol"
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 açmıştı. 

Kemalist devrim sürecinde sivil topluma ağır bir darbe vurulmuştur diyebilen liberal, numaralı 
cumhuriyetçi, cemaatçi, marksist ve feminist kişi ve grupların kör cahil bu iddiaları; kendilerinin 
içinde bulundukları imam cemaat ilişkisi ve tahakküm mekanizmasının bir gereği olarak tezahür 
etmektedir. Halbuki Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın felsefesi ve çıkış noktası topyekûn bir 
seferberliktir. Bu liberal, numaralı cumhuriyetçi, cemaatçi, marksist ve feminist kişi ve grupların 
dedeleri olan ġeyh Said, Said-i Kürdi (Nursi), Ali Kemal, Vahdettin gibi vatan hainleri İngiliz'le, 
Fransız'la işbirliği yaparken; Tıp fakültesindeki genç doktorlar cehpeye gittiklerinden tıp fakültesi 
bir yıl mezun verememişti; yine dedeleri doğu halkları kurultaylarında cirit atarlarken; Mustafa 
Kemal ve Türk Ulusu'nun gözü; Amasya'dan, Erzurum'dan çıkan "manda ve hiyame kabul 
olunamaz" kararlarının çıkmasındaydı. Aymaz takımının, sivil toplum yok edilmiştir gibi en hafif 
deyimle saf iddialarla dile getirmek istedikleri, devrim yasalarıyla kapatılan tekke ve zaviyelerdir. 
Yoksa, "Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde açılacağı yeni düzen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 
uygulamaları da, sivil toplum gereklerinin tümüyle dışında kalmayacaktır. Kalmamıştır da... Kitle 
iletişiminin halk yığınları önündeki en etkin aracı olarak basın, Cumhuriyet'e erişinceye dek 
Türkiye'de yüzyıla yaklaşan bir sivil toplum ve demokratikleşme savaşımı vermişti. Atatürk 
döneminin Türkiye'sinde gerçekleştirilecek dönüşüm ya da 'devrimler' arasında bir tek düşünce ya 
da özlem gösterilemezdi ki, daha önceki yüzyıl boyunca Türkiye Basını'nda hiç dile getirilmemiş 
olsun. Basın, bir dünya görüşü düzeyinde yeni sivil/siyasal toplum için ön koşulları tartışmış ve 
ideolojik, kültürel, etik alanlarda özlenen sivil toplumun ilk düşünsel üst yapısını oluşturmuştur."

86
 

 
Türkiye'de, dış merkezlere bağımlı, proje tekelinde ve etki ajanı çerçevesinde çalışan yapay 

sivil toplumların dışında gerçek anlamda sivil toplumun gelişememesinin nedenlerine de 
bakmakta yarar vardır. Özcan Yeniçeri bu konuda şunları kaydediyor: "Sivil toplum olarak 
egemen örgütlü azınlıklar: 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde taşra grubunun yanında, 
merkezde, daha çok ticaretle uğraşan azınlıklardan ibaret Levanten denen bir yeni sınıf ortaya 
çıkmıştır. Bu devirde artan dış ekonomik müdahaleler bu grubun ortaya çıkışında etken olmuştur. 
Dış ekonomik müdahale, kapitülasyonların kapsamının gittikçe genişlemesiyle kolaylaşmış ve 
Levantenler Avrupa'nın ekonomik çıkarlarının Osmanlı Türk Devleti'ndeki temsilcileri durumuna 
gelmişlerdir. Osmanlı'nın yükselme döneminden başlayarak perde arkasındaki gerçek iktidar 
sahibi olan "Galata, Venedik ve Cenevre baronları"yla zamanın "Rum, Yahudi ve Ermeni lobileri" 
ve günümüzde onların uzantısı olan "localar", "Boğaziçi aşiretleri" öteden beri halkın aleyhine 
olarak kazanmış oldukları mevzileri kaybetmemek için ellerinden gelen her gayreti 
göstermişlerdir. Bu anlamda Ankara'nın İstanbul karşısındaki zaferi Atatürk'le birlikte sona 
ermiştir. Ancak Türkiye Atatürk sonrası yeniden ticerette, edebiyatta, sanatta, kültürde, yönetimde 
İstanbul'un hakimiyetine girmiştir. Bir anlamda Ankara'nın halkı, İstanbul'unsa örgütlenmiş bir 
takım uluslararası bağlantıları olan güç odaklarını temsil etmektedir." Yanı sıra Yeniçeri şu 
nedenlerle de sivil toplumun gelişimi aksamıştır demektedir: "egemenlerin halk algılaması, 
baskıcı cemaatçi tutum, örgütlenmeye karşı isteksizlik, ulusal iradeyi ayakta tutacak gücün 
eksikliği aydının bağımlılığı, sivil toplum örgütlerinin kendine özgülülüğü"
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 Yeniçeri'nin 

saptamaları önemlidir. Atatürk döneminden sonra faşist uygulamalarla, sadece Türk köylüsü 
bilinçlenmesin diye Köy enstitüleri kapatılmıştı ve bundan sonraki cemaatçi tahakküm ve lise 
mezunu dahi olamayan bir imamın(!?) sözünden dışarıya çıkmayan bireyliğini ve dolayısıyla 
ulusal aidiyet duygularını yitirmiş "kul"ların yarattığı ezilmişlikle bastırılmışlık duygusu içinde 
hareketleri sınırlanmış toplunu örgütlenmeye bakışının soğukluğu; cemaatçilerin dışa bağımlı 
şirketleri ve örgütleriyle kökü kazınan ulusal iradeyi ayakta tutabilecek bir gücün yok edilmesi; 
gözü, kulağı batıda olan numaralı cumhuriyetçi sözde aydınların iletişim araçlarıyla Türk ulusuna 
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yükledikleri çarpıtılmış bilgileri tek bir şeyin önünü kesmişti aslında. Aydınlanma devrimiyle güç 
kazanmış, bağımsızlık coşkusu içinde geleceği göremeye başlayan bir ulusun iradesini ve 
beklentisini. 

 
Türk Ulusu'nun belleğini körelten, bilincini töprüleyen politik koşullar içinde: "Kemalizm'in 

hedeflerine ulaşmada yararlanması gereken toplum kaynakları ve bunların nasıl seferber 
edileceği sorunsallarına çözüm aranırken yanıtlanması gereken ilk soru, toplumu nasıl 
algıladığımız, nasıl gördüğümüzdür" diyen Emre Ayhan "Organik Sivil Toplum" model önerisini 
dikkatlerimize sunuyor. Ayhan, "Organik Sivil Toplum" modelinin bileşenlerini şöyle açıklıyor: 
"Kamu Sektörü/Devlet: ulusal düzeyde üretim ve bölüşümün verimliliğinin sağlanması, ulusal 
savunma, ulusal eğitim, sağlık, iç güvenlik, kamu mallarının büyük bölümünün üretimi, diğer iki 
oyuncunun eşgüdümünün makro düzeyde sağlanması, çalışmalarının ulusal bazda denetimi; 
Meslek Odaları, Sendikalar: belirli bir mesleğe ya da konuma sahip yurttaşların ait oldukları 
grubun ortak çıkarlarının kamusal alana taşınması, grup içi denetimin sağlanması ve grubun 
saygınlığının korunması, gruba mensup kişiler arasında sosyal dayanışmanın sağlanması, kamu 
mallarının üretimi hakkındaki karar verme süreçlerine etki yapmak, başta özel sektör olmak 
üzere, üretici güçlerin kararlarının ve uygulamalarının kamusal düzeyde denetiminin sağlanması; 
Özel Sektör: gelir getirici etkinlikler yapmak, bireyin ekonomik olarak kendini gerçekleştirmesini 
sağlamak, üretimden doğan bilimsel ve teknik ilerlemeler yoluyla toplumsal ve bireysel yaşamın 
kalitesini artırmak, Üçüncü Sektör: ilgi alanları içindeki toplumsal konuların uygun düzlemlerde 
tartışılmasına ve sonuç getirici çalışmalar yapılmasına öncülük etmek, alanlarıyla ilgili 
etkinliklerde bulunmak, bu yapılırken toplumun 'sosyal sorumluluk' bilincini artırıcı, kolektif 
çalışmayı özendirici vurgularda bulunmak, devletin eksik kaldığı hizmet alanlarında, ulusal 
eşgüdüm çerçevesinde tamamlayıcı, hatta öncü etkinliklerde bulunmak, toplumsal amaçlı 
projelere kaynak aktarmak, kaynağı denetlemek, kendi alanları içnideki ulusal ve uluslararası etki 
mekanizmalarına karşı uyarıcı ve bilgilendirici işlev görmek, ulusal stratejiler kapsamında 
gerekliliği ortaya çıkan kamuoyu etkileme ve örgütleme işlevlerinin yerine getirilmesi, sivil toplum 
örgütü adıyla faaliyet gösteren yabancı etki ajanlarına yerel, ulusal ve küresel ölçekte alternatifler 
geliştirilmesi"
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Tüm bu olumsuz koşullar içinde Olgu ÇalıĢkan'ın "Ulusal bağımsızlıkçı Güçler Ağı" 

önerisiyle; Emre Ayhan'ın "Organik Sivil Toplum" önerisi birleştirilerek ancak özgün Kemalist bir 
toplum mühendisliğinin önü açılabilir.  
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Yerel Yönetimlere Özerklik: Türkiye'nin Etnik Parselasyonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siyasal İslamcılarla, numaralı cumhuriyetçi liberallerin ve bölücülerin, Avrupa Birliği 
himayesinde, ortaklık kurdukları bir başka konuysa yerel yönetimlerdir. Küreselleşmeyle birlikte, 
etnik, dini ve dinsel azınlık yaratma çabaları çerçevesinde ortaya çıkan: "desantralizasyon", 
"çoğulculuk", "çok kültürlülük", "yönetişim", "yerellik" gibi kavramlarla etkinliklerin temel hedefi, 
ulus devleti ortadan kaldırmak olduğu bilinmektedir. Sözde devletle reform çabaları, halka yakın 
olarak hizmet verme anlayışı, yasal düzenlemelerin perde arkası, NGO'ları yerel yönetimlerde 
etkin hale getirerek halkın beklenti ve istemlerini öteleme girişimleri tek bir sonuca kenetlenmiştir: 
Türkiye'nin üniter yapısının ortadan kaldırılması ve Türklük kültür kimliğinin tasfiyesi... örnekleriyle 
ve kavramsal çözümlemeleriyle yerel yönetimlerde yapılmak istenen sözde "reform"ların, kısaca 
etnik, dini, dilsel kışkırtmaların son görünümlerini ve gelinen noktayı okumaya çalışalım. 

 
Yerel yönetimler kavramı, batı liberal değerler üzerine kurulmuştur. Batıyı merkez alan bir 

kavramın, yerel birimlerin uygulama sürecini diğer ülkelerde batı değerleri çerçevesinde 
yorumlaması tartışılması gereken bir konudur. Bu yaklaşımda, "yerel yönetimler yerel halk 
tarafından seçilmiş kişilerce yönetilen, bir tüzelkişiliği olan, bağımsız ya da özerk bir konumu ve 
kendisine ait bir maliyesi bulunan yönetsel kurum olarak tanımlanır. Liberal anlayış, tüm diğer 
çıkarsamalarını bu tanıma borçludur. Ellerinde böyle bir tanımla yola çıkan araştırmacılar, batı 
Avrupa'nın gelişmiş kapitalist toplumlarında, varlığı altı yüzyıl geriye giden, kesintisiz bir süreklilik 
çizgisinde gelişen ve burjuva demokratik değerleri taşıyarak çağdaş Batı demokrasisinin 
kuruluşuna temel olan bir yerel yönetim geleneği bulmuşlardır. Aynı tanımla Batı dışındaki 
toplumlara baktıklarındaysa boşlukla karşılaşmışlardır. Tanım biraz dikkatle incelenirse bir 
kavramı değil; bir kurumu betimlediği görülecektir. Tanım 19. yüzyıl Batı Avrupa pratiği esas 
alınarak ve yalnızca kurumsal özellikler vurgulanarak yapılmış, buna karşın Batı dışındaki 
dünyayı kavramsallaştırmak için de kullanılmıştır. Bir başka deyişle, tarihsellikle sınırlı bir kavram 
evrensel geçerliliği varmış gibi sunularak kullanılmakta, evrensel geçerlilik salt kurumsal boyutla 
sınırlandırılmaktadır. Açıktır ki, bu tür bir "evrensellik" Batı dışında hiçbir sosyo-ekonomik sistem 
ve devlet pratiğini kucaklayamaz. Zaten kucaklayamadığı için liberal yaklaşım Batı dışında kalan 
dünyayı tarihsiz ilan etmektedir"
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Ulus devlete yönelik eleştirilerin artması ve yerelliğin belli bir mekana bağlı olarak 

tanımlanmasının giderek anlamını yitirmesi karşısında "yerel üstü" ilişki biçimlerinin "Network" 
kavramı üzerinde temellendirilmesi yoluna gidilmekte ve "yönetişime geçiş süreci" 
yaşanmaktadır.
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 Küreselleşme çağında yerelleştirme, bir ulus devlet yapılanması içinde merkeze 

karşı yereli güçlendirme modeli değil; devletin sosyal devlet ve ulus devlet karakterini silmek ve 
kamu yetkilerini doğrudan piyasa mekanizmasının yönetici unsurlarına devretmek modelidir. 
piyasa mekanizmasının yönetici unsuru, çağımızda küresel piyasalar ve onların kurucu unsuru 
olarak ulus aşırı şirketlerdir... bu çağın neo-liberal yerel yönetimciliği, sosyal devletten ve ulus 
devletten aynı anda vazgeçmenin aracıdır; devletin bu iki özelliğinden vazgeçiş çağımızda 
sömürgeleşmeyi ve sermaye kesiminin tartışılmaz açık egemenliğini güvence altına almaktadır. 
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Sömürgeleşme, son iki üç yüzyıldan bu yana kendilerini siyasal varoluş biçimi olarak "ulus" diye 
tanımlamış olan halkların, kendilerini kendi iradeleriyle yönetme hakkının gasp edilmesidir. 
Kendini yönetme hakkının gaspı klasik sömürgecilik döneminde askeri işgallerle açıkça, 20. 
yüzyılın yeni sömürgeclik döneminde sermaye ihracı yolula örtülü olarak zamanın imparatorlukları 
ya da gelişmiş kapitalist ülkeleri tarafından gerçekleştirilmişti. Günümüzde, küresel sömürgecilik 
çağındaysa, aynı gelişmiş ülkeleri kendilerine mesken tutmuş olan ulus aşırı şirketlerin bu 
ülkelerin belirleyiciliklerinden yararlanarak mali sermaye işgali yoluyla açıkça 
gerçekleştirilmektedir. Bu dönemde işgal, klasik sömürgecilik çağında olduğu gibi "açıkça"dır; 
bunun formu "governance" ya da Türkçe'ye çevrilen biçimiyle "yönetiĢim" iktidarıdır... Avrupa 
Birliği'nin yerelleştirme yaklaşımı, bölgesel ve yerel yönetimler reformu bakımından gerçek bir 
baskı unsuruna dönüşmüş durumdadır. Türkiye'den, devlet örgütlenmesini "ademi 
merkeziyetçilik ilkesi"ne göre değiştirmesini talep etmektedir."
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 Yönetişimi, bir karşı devrim 

olarak nitelendiren Birgül Ayman Güler, yönetişimin görünümünü şöyle vurgulamaktadır: 
"tanımlanan toplum, sermaye kesiminden ibarettir; şirketler sermaye siyasal ve yönetsel iktidarın 
açık sahibi kılınmaktadır; iktidar formülünde sermayenin toplumsal karşıtı işçi emekçi kesimlerine 
yer verilmemektedir; işçi sınıfı ve emekçi kesimler, STK torbasına atılmıştır. Bunlara şirketler 
sermayeyle denk ağırlık verilmemiştir; sermaye dışı kesimlerin örgütlülük dereceleri son derece 
düşüktür. Üstelik, bu kesimlerin mevcut örgütlülüğü de günümüzde esnek üretim teknikleri ve 
toplam kalite gibi yönetim teknikleriyle hızla kırılmaktadır. Bunlar, STK torbası içinde herhangi bir 
etkinlik gösteremeyeceklerdir; sermaye kesiminden yerli yabancı ayırımının ortadan kalmış 
olması nedeniyle siyasal ve yönetsel iktidar doğrudan yabancı unsurlara açılmakta; kamu gücü 
yabancı sermayenin iktidar alanı haline getirilmektedir."
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Bir toplum ya da ulus devlet içinde çok sayıda ve farklı özellikte, her birinin kendine ait 

kimlikleri ve çıkarları olan ve bu özelliklerini devam ettirebilmek amacıyla farklı kurumlar ve 
örgütler kuran etnik, dini , ırki ya da sosyal grupların varlığını ve faaliyetlerini ifade" ettiği söylenen 
çoğulculukla, yerel yönetimlere özerklik verilerek ulus devletin ortadan kaldırılmasını içeren 
yönetişim önemli bir paralellik içermektedir. Çoğulcu dünya düzeninde ortaya çıkan temel 
karakteristikler şöyledir: "insanlığın siyasi yapılanmasında sadece devlet ve devletler arası resmi 
ilişkiler değil, aynı zamanda devlet dışı birimler ve bunların geliştirdiği çok yönlü ve çeşitli karşılıklı 
ilişkiler etkileşimler de önemli bir yer tutmaktadır." Örneğin, NGO'lar bu kapsamda 
değerlendirilmelidir. "devletlerin siyasi idari sınırları halen mevcut olmakla birlikte, tek ve en 
önemli sınırlar değildir. Devletlerin siyasi ve coğrafi sınırları dışında, onlarla örtüşen ama çoğu 
zaman aşan başka tür ilişkilerin oluşturduğu fonksiyonel sınırlar vardır. Ekonomik, ticari, mali, 
sosyal, ideolojik, fikri ve diğer tüm ilişkilerin her birinin oluşturduğu fonksiyonel sınırlar, aynen 
örümcek ağı gibi üst üste ve iç içe birbirine geçmiştir; siyasi ve coğrafi sınırları neredeyse 
görünmez hale getirmiştir. Bu durumun iki sonucu vardır; birincisi, devletlerin iç/ulusal ve 
dış/uluslararası ortamlarını birbirinden ayıran devletin siyasi sınırları görünmez hale gelince, iç dış 
politika arasındaki ayırım önemini kaybetmiştir. İkincisi, devletin egemenlik alanları 
muğlaklaşmıştır. Devletlerin iç ve dış egemenlik yetkileri zayıflamıştır. Ulusal devlet çıkarı 
kavramı yerine ya da yanında, birey, sivil toplum ve dünya toplumunun çıkarları ön plana 
çıkmıştır."
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Devlet Planlama Teşkilatı'nın yıllık programlarından başlayarak, Avrupa Birliği'ne kadar 

yerel yönetimlerin nereye getirilmek istendiğini incelemek gerekmektedir. Yerel yönetimlerin, 
"yetkilerinin ve güçlerinin artırılması konusu 1983 yılından sonra gündeme geldi. 1986 Yılı 
Programı'nda, "merkezi idareyle mahalli idareler açısından hizmetlerin 
desantralizasyonuna yönelik olarak baĢlatılan çalıĢmalara imar ve planlama konularında 
merkeze ait yetkilerin belediyelerde toplanması örnek teĢkil etmektedir" deniliyordu. 1987 
Yılı Programı'nda, "merkezi idareyle mahalli idareler açısından hizmetlerin 
desantralizasyonuna paralel olarak mahalli idarelerin gelir kaynaklarını düzenleyici 
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çalıĢmalar da yapılmaktadır" değerlendirmesi yeralıyordu... 16 Mayıs 1987 gün ve 3360 sayılı 
yasayla İl Özel İdare Yasası'nda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle, il özel idarelerinin görevli 
oldukları mahalli müşterek ihtiyaçların kapsam ve sınırının belirlenmesi Bakanlar Kurulu'na 
bırakıldı. Ancak daha sonra bu yasanın bu hükmü dahil bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edildi. DPT, 1989 Yılı Programı'nda, "mahalli idarelerin sağlık, eğitim, kültür, 
spor ve benzeri çağdaĢ yetki ve görevlerle donatılması, merkezi idareyle olan iliĢkilerinin 
gözden geçirilmesi, yönetim yapısı, insan gücü, idari ve teknik potansiyellerinin artırılması, 
halk katılımının teĢviki ve hemĢehrilik bilincinin geliĢtirilmesi gereği devam etmektedir." 
değerlendirmesi yer alıyordu. Bu yıllarda ortaya çıkan önemli bir gelişme, Avrupa Konseyi Yerel 
Yönetimler Konferansı tarafından hazırlanarak, 1985 yılında kabul edilen Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı'nın Türkiye tarafından onaylanmasıydı. Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı'nı Bakanlar Kurulu'nun 20.09.1988 gün ve 88/13296 sayılı kararıyla, bazı maddelerine 
çekince koyarak kabul etti... özerklik şartına göre, yerel yönetim karvamı, "yerel makamların, 
kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu iĢlerinin önemli bir bölümünü kendi 
sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarı doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı 
ve imkanı anlatımı" içermektedir." Avrupa Konseyi'nin bir organı olan ve 1994 yılında özerklik 
şartının uygulamanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler 
Kongresi başkanı Alain Chenard'ın 18 Aralık 1999 tarihli, PKK'nın yayın organı görünümlü Özgür 
Politika'da açıklaması, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın yaratılabileceği sorunları 
gündeme getirmektedir: "Avrupa bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi Başkanı Alain Chenard, 
Türkiye'de Kürt dili ve kültürünün yaşatılmasının ülke bütünlüğüne güç vereceğini söyleyerek, 
yerel yönetimlerin daha aktif rol oynaması gerektiğini ifade etti... PKK'nın silahlı mücadeleyi 
bırakıp güçlerini sınırların dışına çekmesinin önemine de dikkat çeken Chenard, Türkiye'de 
gelişecek demokratik yapılanmada herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. Amed ve 
Kürdistan'ın diğer kentlerinde yaşayanların Kürt olduğunu herkesin bildiğini vurgulayan Alain 
Chenard, eğer bunu inkar eder, istem ve arzularını kulak ardı edersek, ayrılma taleplerini teşvik 
etmiş oluruz; farklı kültürel kimliklerin demokrasilerde yeri vardır ve bu, bir zenginliği oluşturur, 
belirlemesinde bulundu... Kürdistan'da yerel yönetimleri ellerinde bulunduran HADEP'in tabana 
inerek, örgütlenmesinin önemine vurgu yapan Chenard, HADEP'li belediyelerin Avrupa 
Konseyi'ne yapacakları yardım talebinin dikkate alınacağını söyledi. Chenard, kıyaslama aynı 
derecede olmasa da, biz Avrupa Konseyi olarak, Bosna'ya, Kosova'ya vb. yerlere yardım ettik ve 
diyoruz; niye oradan gelecek somut taleplere cevap vermeyelim ki, örneğin bundan 20 yıl önce 
Diyarbakır'a otobüs göndermiştik, şimdi de varolan sorunlara çözüm bulmada varız, dedi"
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Marmara Boğazlar Belediyeler Birliği, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'yle Yerel 

Yönetimler Yasa Tasarısını İrdeleyip tanıtan bir broşür yayımladı. Broşürde şunlar yer almaktaydı: 
"yıllardır sözü edilen 'Yerel Yönetim Reformu' yasa tasarısı TBMM gündemine gelmiş 
bulunmaktadır. TBMM'nin yeni dönemde bu tasarıyı ele alarak yasalaştırılması için herhesin 
üstüne düşeni yapması gerekmektedir... tasarı, bireyin ve sivil topulm örgütlerinin yönetime 
demokratik katılımını imkan vermektedir. Belediyelerimizin sivil toplum örgütleriyle varolan ilişkileri 
bu tasarıyla yasal bir çerçeveye kavuşmaktadır. Bundan böyle sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 
yeni bir ortaklık anlayışı yönetime hakim olacaktır. Yerel yönetimlerimiz bu yeni anlayışla daha da 
güçlenerek gerçek yerel otorite haline gelecektir. Daha demokratik bir Türkiye'nin kurulmasına 
yardım edeceğine inandığımız bu yasa tasarısının TBMM Genel Kurul'unda bir an önce ele 
alınması için tüm sivil toplum örgütlerini dayanışmaya davet ediyoruz."
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TÜSİAD, 1995 yılı şubat ayında, 21. Yüzyıl Ġçin Bir Devlet Modeline Doğru, Optimal 

Devlet, Kamu Ekonomisinin ve Yönetiminin Yeniden Yapılanması ve Küçültülmesine 
Yönelik Öneriler isimli bir kitap yayınlamıştı. Kitabın yazarı CoĢkun Can Aktan, bu tarihlerde, 
ABD'de Kamu Tercih Araştırma Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak çalışıyordu. CoĢkun Can 
Aktan kitapta şunları önermekteydi: "merkezi devletin temel görev ve fonksiyonları dış güvenlik, 
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iç güvenlik, Diplomasi, adalet, yargı ve altyapı hizmetleriyle sınırlandırılmalıdır... merkezi yönetim, 
yukarıda belirtilen hizmetler dışında genel ekonomi politikasına ilişkin kararları almak ve 
uygulamakla sorumlu olmalıdır. Eğitim, sağlık, bayındırlık, çevre temizliği gibi hizmetler yerel 
yönetimlere devredilmelidir. Merkezi yönetim eğitim ve sağlıkla ilgili sadece politika, plan ve 
program oluşturma görevini üstlenmeli, buna karşın hizmetler yerel yönetimler tarafından arz 
edilmelidir..."
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 TÜSİAD, ilk baskısı 1992 yılında yayınlanan Yerel Yönetimler, Sorunlar, 

Çözümler kitabının 1995 yılı Eylül ayında yayımlanan ikinci basımında da aynı görüşleri dile 
getirdi: "merkez yönetiminin görevleri ve yetkileri: ülke düzeyinde bir örnek ve tek elden 
yürütülmesi gerekli adalet, genel güvenlik, ulusal savunma, dış politika hizmetleriyle ulusal ölçekli, 
gelişmişlik düzeylerini dengeleyici, ulusal geliri artırıcı nitelikteki hizmetler ve ülke boyutunda 
ulusal hedeflerin, ilkelerin ve standartların kamu yönetiminin tüm kesimlerinde gerçekleştirilmesini 
sağlayıcı gözetim ve denetim hizmetleri merkez yönetiminin yetki ve sorumluluğunda olmalıdır. 
Yerel yönetimlerin görevleri: bu hizmetler dışındaki yerel toplulukların ortak gereksinimleriyle ilgili 
tüm hizmetlerin yürütülme yetki ve sorumluluğu, yerel yönetim birimlerine ait olmalıdır. Bu konuda 
genellik ilkesi esas olmalı, liste sistemi terk edilmeli, merkez yönetiminin yetkisinde kalacak olan 
görevler, yasalarla belirtilmelidir."
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TÜSİAD ayrıca Ocak 2001'de liseler için yardımcı ders kitabı olarak, örnek bir coğrafya 

kitabı yayınlamıştır. Kitabın ikinci baskısı Coğrafya 2002 başlığı altında yapılmıştır. Coğrafya 
2002, ilginç bir şekilde, örgütün bölgesel politika ve bölge kalkınma ajansları konusundaki tavrını 
yansıtmaktadır. Coğrafya 2002 kitabında, Türkiye, yeni bir jeopolitik bölgesel güç odağı başlığı 
altında incelenmektedir. Bu başlık altında Kopenhag siyasal kriterlerine uyum çabalarının, 
Türkiye'nin bireysel ve kolektif özgürlükleri ön plana çıkaran bir demokratik rejimi benimsemesini 
sağlayıp sağlayamayacağı ve 21. yüzyıla damgasını vuracak olan uluslararası güç dengelerinin 
kendisine sunduğu bu yeni toplumsal projeyi hayata geçirip geçiremeyeceği sorularına yanıt 
aramaktadır. Bu çerçevede temel sorunsal: "kendi ulusal kimliğiyle AB'nin gerektirdiği kimlik 
arasında bir senteze ulaĢabilecek mi" şeklinde özetlenmektedir. Buradan anlaşılacağı gibi, söz 
konusu coüğrafya kitabı, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini hiç tartışmaksızın bir gereklilik olarak 
koymakta ve esasında Türkiye'nin bunu başarıp başaramayacağı kaygısını konu edinmektedir."
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Kuşkusuz TÜSİAD, devletin küçültülmesi, ulus devlet yapısının etkinliğini törpüleyerek, kendi 
yamandığı Batı finans kapitalinin etkinliğini artırmak istemektedir. Mahalli idarelerde 
özelleştirmelerin dayandığı iktisadi ve felsefi temeller olarak şunlar dile getirilmektedir: 
"hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, verilen hizmetlerin adil olması, verilen hizmetlerin 
etkili olması." Daha etkin bir hizmet arayışına bağlı olarak gerçekleştirilecek özelleştirme 
işlemlerinde belli bir mesafe alınması durumunda kamusal otorite de yapısal bir değişikliğe ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kamusal otorite küçülecek, fiili icracı olmayacak toplumsal rolleri yalnızca 
düzenleyici ve denetleyici olarak belirlenecektir. Kamusal otoritenin yeni görevleri, hangi 
hizmetlerin ne düzeyde ve ne kadar bir harcama yapılarak yerine getireleceği konusunda karar 
vermek ve bu görevlerin yerine getirilmesini denetemek olacaktır... gerek mahalli idarelerde, 
gerekse merkezi hükümetin özelleştirme uygulamalarında, kaynakların verimli bir şekilde 
kullanılması suretiyle daha küçük devlet yapısı içinde hizmetlerin daha etkin bir şekilde temin 
edilerek toplumsal refahın büyütülmesi"
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 amaçlananlar arasındadır. TÜSİAD'ın da ve dünya yeni 

sağ politikaların da beklediği devlet sisteminin güvenlik kavramına indirgemektir. "Yeni sağ 
politikalar, yerel meclis sisteminde temsil tıkanıklığı saptamakta; özerk yerel yönetim yapısını özel 
sektör unsurlarıyla bütünleşmiş yeni bir kuruluş çerçevesinde talep etmektedir. Talep edilen, 
HABITAT terminolojisiyle "çok aktörlü", Dünya Bankası terminolojisiyle "yönetişim" tipi yerel 
kurumlaşmadır. Yönetişim modelinin çok aktörlü yapısı, yerel meclis tekelinde olan yerel karar 
mekanizmasını kırmayı ve bu tekeli yerel meclis temsilcilerinin eşit düzeyde olacağı çeşitli 
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kesimlerin temsilcileri arasında paylaştırmayı amaçlamaktadır. Çeşitli kesimlerin "sivil toplum 
örgütü" temsilcisi kimliğiyle yer alacakları yeni kurum ya da kurullar, yerel karar sürecinin yeni 
sahipleri olacaktır... çok aktörlü yönetişim modeli, yerel karar tekelini yerel karar mekanizmasında 
genel olarak sermayeye ve özel olarak ulus aşırı sermayeye yer açmakla sonuçlanacak bir 
modeldir. Yeni yerelleşme, yalnızca yerli sermayeyi doğrudan yönetici sınıfa dönüştürmekle 
kalmamakta, yabancı unsurları kamu gücünün meşru üyeleri haline getirmektedir."
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Yerelleşme: Birleşmiş Milletlerle Dünya Bankası'nın çeşitli kaynaklarında yerelleşme dört 

türe ayrılmaktadır. Bunlardan biri merkezden taşra örgütüne yetki devri dekonsantrasyon, bizim 
yetki genişliği olarak adlandırdığımız tür; öbürü merkezden taşra örgütünden yerel yönetimlere 
yetki devri, desantralizasyon; üçüncüsü yetkinin her kademede bir alta devri anlamına 
delegasyon, bizim genel olarak yetki devri dediğimiz işlem; dördüncüsü yetkilerin topluma özel 
sektöre devri, özelleştirme olarak bilinen süreç... genel olarak yerelleşme, devletin içinde, 
yukarıdan aşağıya bir yetki aktarım sürecinden ibaret olarak tanınır. Oysa Neoliberalizmin küresel 
örgütlerce geliştirdiği tanım, gerçek yerelleşme sürecini kamu kudretinin devletten toplumaasıl 
olarak özel sektöre aktarılmasını öngören bir özü vardır. Yerelleşme devlet için bir hareket olarak 
değil, asıl hedefi bakımından kamu kudretinin sermayeye devri olarak tanımlanmaktadır. 
Birleşmiş Milletlerin, Yerel Gündem 21 Projesi'nde kent konseylerine özel sektörün ortak olarak 
çağrılması ısrarı bu tanıma ya da bu hedefe bağlı bir uygulamadır... Avrupa Birliği'ne gelince, bu 
odaktan kaynaklanan yerel yönetim reformunun taşıyıcı sözcüğü, yerelleşme değil, yerellik 
sözcüğüdür. Türkçe'ye, hizmetlerde halka yakınlık olarak da çevrildiği görülen yerellik, devlet 
örgütlenmesinin aşağıdan yukarıya kurulmasını öngörmektedir... yetkileri önce en alt kademeye 
bırakma, bu kademenin taşıyamadığını bir üste çekme biçiminde bir yapılanma süreci olarak 
resmedilmektedir... Avrupa Konseyi, aynı ilkenin, AB üyesi olmayan ülkelerde şimdiden 
uygulanması talebinde bulunduğu için, "yerellik" ilkesi Türkiye üzerinde de doğrudan etkide 
bulunmaktadır. Avrupa Bölgesel ve Yerel Yönetimler Kongresi'nin sözü edilen kararı, Türkiye'ye 
bu doğrultuda somut olarak şunu tavsiye etmektedir: "Anayasa'da yer alan 'idarenin bütünlüğü' 
ilkesi, yerel yönetim özerkliğini zedelemektedir. Bu düzenleme kaldırılarak, yerine'yerellik' ilkesi 
getirilmesi, getirilemiyorsa bu ilkeyi içerek Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na gönderme 
yapılmalıdır." Bu tavsiyede sorun, idarenin bütünlüğü ilkesinin, idarede merkeziyetçilik ilkesine, 
siyasal düzeyde üniter devlet tercihine temel oluşturmasıdır; 'yerellik' ilkesi, üniter yapıyla değil, 
asıl olarak federal siyasal yapıyla uyumludur."

101
 Yeni sağ ideolojinin yaydığı kavramları koşulsuz 

aktaran Ġlhan Tekeli bu konuda şunları söyleyebilmektedir: "Küreselleşen dünyada 'toprak'la 
'topluluk' özdeşliği ortadan kalkınca, artık toplulukların yeni bir biçimde temsil edilmesi 
gerekmektedir. Toplulukların toprak temelli temsilinin yerini ilişki ağları halindeki bir temsil 
almaktadır... Küreselleşmenin yerel farklılıkları yok edeceği konusundaki yaygın kanı yanıltıcıdır. 
Modernitenin ulus devletler dünyası ve fordist üretim biçimlerinin iki yüz yıldır, yerellikleri yok edici 
homojenleştirici güçlü mekanizmalarına karşın yerellikler yok olmamış kendilerini ve farklılıklarını 
yenidenüretme olanağı bulmuşlardır. Esnek üretim biçimleri ve postmodernitenin demokrasiye 
farklılıkların korunması ve çeşitliliklerin artırılması olarak yorumlayan anlayışları içinde yerelliklerin 
kendilerini yeniden üretme olanakları daha da genişleyecektir. Bu yerelleşme süreçlerinin ürettiği 
farklılıklar, yerelliğin avantajını oluşturan bir kaynak olmaktadır."
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 Tekeli'nin kaybolmayacak 

dediği kültürel farklılıklar aslında dini, etnik ve dilsel azınlık yaratmanın bir boyutudur. 
Küreselleşme, farklılıkları kuşatmamakta, kucaklamaktadır. Amerikan emperyalizminin 
uluslararası siyasetini belirleyen Francis Fukuyama, bu konuda şunları dile getirmektedir: 
"çatışmaların sürüp gittiği ya da savaş mağduru toplumların yeniden yapılandırılması arzusu, 
terörün ürediği merkezleri ortadan kaldırma isteği ya da fakir ülkelerin ekonomik kalkınma şansı 
elde edecekleri umududur. Bu çaba, Birleşik Devletler'de, ulus inşası olarak bilinegelmiştir."
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Buna karşın Sakarya Üniversitesi'nden Burhanettin Duran şunları dile getirebilmektedir: "Yeni 
siyaset, devlet merkezli olmaktan toplam ve birey merkezli olmaya gitmektedir. Değişen siyaset, 
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demokrasinin, temsilden ve çoğunluğun iradesinden ziyade bireylerin ve azınlıkların farklı yaşam 
tercihlerine duyarlı katılımcı bir temelde yeniden kurulmasını zorlamaktadır. Böylece demokrasi 
artık bir yönetim biçimi olarak değil bir yaşam tarzı olarak algılanmaya başlamıştır."
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Konrad Adenauer Vakfı'yla Goethe Enstitüsü'nün, Mayıs 2000'de ortaklaşa 

düzenlediği kongrenin katılımcıları şöyleydi: Constantin von Barloewen, richard Pells, Daniel 
Vernet, Jürgen Lauffer, Garla Naoumova, Ġsmet Özel, Orhan Koçak, Nilüfer KuyaĢ, Beral 
Marda, Murathan Mungan, BarıĢ Pirhasan. siyasal İslamcılar, numaralı cumhuriyetçi liberaller 
ve Almanlar işbirliği içinde Türkiye'yi tartışıyorlardı. Ġsmet Özel bu kongrede şunları dile getirmişti: 
"Türkiye ve başka İslam ülkelerinde olan bir şey: "Modernleşme etkinlikleri İslami önyargıların 
pekiştirilmesi suretiyley yürürlüğe konmuştur." diyebilmekte; gazeteci Nilüfer KuyaĢ'sa, Alman 
Vakıf ve enstitüsünün şefkatli kollarındaşunları anlatacaktı: "Avrupa Birliği'ne girmek başka. ABD 
bizi medeniyetsel yani milliyetçi bir takım nedenlerle dışlamaya devam ederse o zaman bizi tehdit 
etmiş olacak. Çünkü Türkiye'nin bu acımasız küresel ortamda rekabet edebilmesi büyük ölçüde 
AB'ye girişine bağlı... keşke diye düşünüyorum küresel bir anayasa da olsa ve uluslar, ulusal 
kültür kimlikleri tamamen eşit sayılsa, aynı ilkelere göre. O zaman falanca kültür filanca kimliği 
tehdit ediyor mu gibi sorulara da gerek kalmazdı." Ardından yazar(!) Murathan Mungan şunları 
söylemekten utanç duymuyordu: "700 yıllık bir imparatorlukluktan, 75 yıldır ulus devlet 
yaratılmaya çalışılıyor. Farklı kültürlerin, farklı ulusların, farklı halkların malzemesini tanımadan bir 
ulusal kültürden söz etmek mümkün değil."
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Hasan Bülent Kahraman, Fuat Keyman, Ali YaĢar Sarıbay isimli numaralı 

cumhuriyetçi liberaller ortak hazırladıkları kitapta; AB'nin emperyalist çıkarları açısından 
geliştirdiği yerellik konusunda şöyle sarılmaktaydılar: "çoğulculuk artık merkezi bir kimlik 
ekseninde kurulmuş ve ılımlı farklılık taleplerini kendi içine alan bir ulusal çoğulculuk, bir liberal 
çok kültürcülük değildir. Küreselleşme ve yerelleşme süreçleriyle gündeme gelen çok kimlilik ve 
çoğulculuk farklılık taleplerinin kendi ahlaki ve etik kodlarını kamusal alana taşıdıkları, yaşadıkları 
kent üzerinde kimlik iddiaları olan, katılımcılığı içeren, tek bir merkezi olmayan ve merkez 
üzerinde mücadele eden kimlikler arası ilişkiler üzerinde kurulmuş bir çok kültürlülüktür. Bu 
değişim kendisiyle birlikte katılımcı ve erdemli vatandaşlık anlayışını da ortaya çıkarmaktadır. 
Vatandaşlık sadece ulus devletle sınırlı değil, yerellik ve topluluk bağlarıyla ilişkili de 
kurulmaktadır."

106
 Ulusal çoğulculukla, batı merkezli emperyalist bir kavram olan, yeni dini, etnik 

azınlıklar yaratmaya yönelik, batının politik önceliği olan liberal çok kültürcülüğü birbirine 
karıştıran birilerinin sözlerini değerlendirmek dahi gereksizdir. Ancak bazı üniversitelerin, kurum 
ve kuruluşların ne durumda olduğunu görmek açısından aktarmak gerekmektedir. Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Hakan Demir ve Mehmet Karakütük'ün ademi merkeziyete 
övgüler düzdükleri makalelerinde şunları söylemekteydiler: "usulüne uygun olarak kabul edilen 
uluslararası sözleşmeler, normlar, hiyerarşine göre yasaların üzerinde yer aldığından, "hizmette 
halk yakınlık ilkesi"nin uygulanmasına hukuki bir engel bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında 
demokrasinin kurulması, hemşehrilik bilincinin gelişmesi, halkın yönetime katılımının sağlanması 
subsidiarite (yerellik) ilkesiyle yakından ilgilidir. Günümüzde artık merkeziyetçi yönetim sistemi 
yerini demokrasinin yerel düzeyde uygulanması olarak demokrasinin bir göstergesi niteliğindeki 
yerinden yönetime bırakmaktadır. Yerinden yönetim uygulamasının etkili ve sağlıklı 
uygulanabilmesi de hizmette yerellik ilkesinin yerleşmesine, hizmetin halkın ayağına 
götürülmesine bağlıdır."
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HADEP Batmak Belediye Başkanı Abdullah Akın, yerel yönetimlere bakışını şöyle dile 

getiriyordu: "1930'lardan beri yetkilerin yerelliğe dağılımı diyebileceğimiz şeyler düşünülmüş 
ancak hayata geçirilememiştir. Bu da merkezi yönetimin her şeyi erkinde tutma isteğiyle 
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açıklanabilir ancak. Merkezi otorite kendi gücünü sınırlamak istemiyor... ihtiyaçlara en kolay 
cevap veren yönetim şekli en iyisidir. Bugün, ihtiyaçlara daha iyi cevap veren yönetim, yerinden 
yönetimdir. O halde bu sistemin yerleştirilip geliştirilmesi lazımdır."

108
 Bugünkü ihtiyaçlar, 

HADEP'linin söylediği gibi, AB uşaklığında yerel yönetimler kurmaktır. Yarın ihtiyaç, yerel 
yönetimlere merkezin karışmamasıdır. Ondan sonraki günse ihtiyaç, güçlenen ve kendi parası 
olan yerel yönetimin özelleşerek ayrılık talebidir. Bu kadar açık bir durumda, AB'nin yerellik ilkesi, 
Türkiye gerçekleriyle uyuşabilir midir? Bunu bölücüler, liberaller ve siyasal İslamcılar dışında 
savunabilecek bir anlayış olabilir mi? 

 
AB Uyum Süreci ve STK'lar konulu, 14. Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları 

Sempozyumu, 12-13 Aralık 2003'te İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri'nde düzenlenmişti. Heinrich Böll 
Vakfı ve TÜSEV destekli sempozyumda, AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nden Meriç 
ÖzgüneĢ şunları söylemekteydi: "..yönetişim modeli temel olarak devletin, özel sektörün, sosyal 
aktörlerin, sendikaların, yerel aktörlerin ve STK'ların rollerinin ve hareketlerinin 
tamamlayıcılığına"

109
 dayanmaktadır. Aynı etkinlikte mason kuruluşu Lions 118 E'den Nazar 

Özsahakyan, azınlıklarla ilgili şunları dillendirmekteydi: "eğer sizler bizim sorunlarımızı bizim 
adımıza sağda solda söylerseniz, kamuoyu yaratırsanız, etrafınızı bilinçlendirirseniz o zaman 
azınlık sorunları çözümlenir. sizden istediğimiz bu; yani azınlıklar kendileri zaten bağırıp çağırıyor, 
ses getirmiyor. Ama bizim dışımızda bütün toplum örgütleri örgütlü olarak azınlıkların sorunlarını 
dile getirirse işte o zaman sorunlarımız çözülecektir." İstanbul Barosu'ndan Fethiye Çetin: 
"milletin bölünmez bütünlüğü ifadesini, uluslararası hukuk açısından yeniden değerlendirmek, 
yeniden tartışmak ve uluslararası standartlarla bağdaşmayan bu ifadeyi başta Anayasa olmak 
üzere her yere yazma alışkanlığından vazgeçmek gerektiğini düşünüyorum." diyebilmekteydi. İç 
hukukun uluslararası hukuka yamanmasını ve kendi değerlerimizin, kendi özgünlüğümüzün 
ulusal çıkarlarımızın, ulslararası emperyalist sisteme adapte edilmesinin, bizi eriteceğini 
unutuyordu avukat kişisi! Aynı sempozyumda, Liberal Demokrasi Grubu'ndan bir dinleyici ulus 
devlete saldırmakta ve ulus devleti ortadan kaldıracak olan Avrupa Birliği'ni şöyle övmekteydi: "bu 
görüşlerin hepsine katılıyorum ancak ülkenin bölünmez bütünlüğü söz konusu olunca, bunu kabul 
etmek pek mümkün değil. Çünkü biz ulusal devlet eğitiminden geliyoruz, bunu kolay kolay 
hazmedemeyiz. Yalnız, Avrupa Birliği'ne girdiğimiz zaman, zamanla bu anlayış erişecektir." 
 

Yerel yönetimlerin, etkinçiliğin lehine bir dengeleyici güç olduğu ortaya çıkmaktadır. Alan 
Duben bu konuda: "..büyük veya küçük olsun her topllukta, o topluluğun çıkarlarını bireylerin 
çıkarlarından üstün görme eğilimi vardır ve aslında her toplulukta şu ya da bu azınlık grubunun 
üyesi olan ve korunması gereken bireyler olacaktır. Bu nedenle, kolektif varlığa karşı dengeleyici 
güçlere (yetkilere), birey ve onun hakları adına uyanıklığa yerel düzeyde"

110
 ihtiyaç vardır, 

demektedir. Bu dengeleyici güçleri fark etmiş olacak ki Karen Fogg bir söyleşisinde şunları 
söylemekteydi: "ulus kurma, self determinasyon ve parçalanmaktan kaçınma politikaları 
Avrupa Birliği'nin en fazla ilgilendiği konular. Ġnsanlara, gruplara kendi meseleleriyle daha 
doğrudan ilgilenme fırsatı verdiğinizde, yerel topluluklar oluĢturma imkanı tanıdığınızda 
hayat onlar için daha tatmin edici hale gelir."

111
 Karen Fogg'un bu söyledikleri, Avrupa 

Birliği'nin Türkiye'deki etnik kimlikleri kışkırtması politikası ortaya daha belirgin bir biçimde 
çıkmaktadır. "...gruplara kendimeseleleriyle daha doğrudan ilgilenme fırsatı..." tümcesi, etnik 
kimliklere kendi kaderini tayin hakkı konusunu içermektedir. Yerel özerklik tanınacak etnik kimlik, 
gelecekte ayrılma talebinde bulunacak ve sözde tatmin edici bir hayat sürecektir. Batı 
emperyalizminin şefkatinde tatmin edici bir hayat sürebilmiş tek bir etkin kimlik göstermek 
mümkün müdür? Gerçek anlamıyla yerel özerklik: "...yerinden yönetim anlayışının prensip olarak 
kabul edildiği sistemlerde yerel yönetimin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, merkezi 
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idarenin kontrolünden bağımsız hareket edebilme yetisiyle ve kendini merkezi idareye ihtiyaç 
duymadan yönetme kapasitesiyle açıklanmaktadır... temelini, devletin rolünün en aza indirilmesi 
ve kurumların bireysel yararlarına yönelik çalışmasını öngören ideolojik yaklaşımdan almaktadır. 
Bu ilkeye göre belli bir yerel hizmet bu hizmetin gereklerine en iyi biçimde yerine getirebilecek 
birim tarafından halka götürülmelidir."
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Ali Bulaç, yerel yönetimler üzerinden Kemalizm'e ve Türk ulus devlet sistemine şöyle 

saldırıyordu: "çok merkezli ve gizli, totaliter bir devlet aygıtı içinde yaşadığımız için yerel 
yönetimler giderek önem kazanıyor. Fakat bu modern devletin dayanağını teşkil eden temel 
felsefi varsayımlar (Kemalizm kastedilen, KT) sorgulanmadan, yerel yönetimler de büyük bir 
çözüm olmaz... bugünkü modern devletin felsefi varsayımlarını doğru dürüst analiz etmeden, 
yerinden yönetime gerçek veya yerel yönetimlerin güçlendirilmesini istemek, daha çok inisiyatif 
talep etmek, belki bizi çok daha küçük ama katı, içinden çıkılması çok zor gettolara, 
hapishanelere de düşürebilir... yerel yönetimler eğer güçlenirse, bu yapı olduğu gibi 
korunduğuzaman, bugünkü modern ulus devlet küçük bir yerel yönetimde yeniden üretilmiş 
olacaktır. Bu sefer çok daha küçük, katı, açılması kırılması güç yeni devletçikler, çekirdekler 
ortaya çıkacaktır. Bu daha tehlikelidir. Küçük hapishaneler, küçük dünyalar otaya çıkacaktır."25 
Bulaç, öncelikle Kemalizm'in ortadan kaldırılması gerektiğini söylemektedir. Çünkü, ardından da 
yerel yönetimleri cemaatlere, tarikatlara ve küçük etnik parçalara ayırmak mümkün olabilecektir! 
Siyasal İslamcıların, ulus devlet yapısını ortadan kaldırma çabası, şeriat isteği çerçevesinde 
şeriat kurallarına göre belirlenmektedir: "islamiyette, yönetim sistemi olarak 'merkezi yönetim' 
yerine, 'yerinden yönetim' kabul edilmiĢtir."

113
 Sanki, İslamiyet Avrupa Birliği'yle birlikte ortaya 

çıkmıştır. Yerinden yönetim kavramı, AB'nin dayattığı hukuk terminolojisinin kavramıdır. Ancak 
Süleyman Akdemir, yardımcı doçent olmasına karşın bunu bilekten yoksundur. Akdemir, 
devam ediyor: "islamiyette, devlet yönetimi özel bürokrasiyle değil, tüm halkın örgütlenmesiyle 
sağlanmıştır. Yönetici ve yönetilen sınıfı yoktur. ordu da dahil isteğe dayalı bir hizmet 
örgütlenmesi vardır... yargının sivil olarak oluşmadığı bir toplumsal düzende sivil toplum 
gerçekleşemez"

114
 yargının sivil olması, şeriat hukuku çerçevesinde, AKP Başkanı Tayyip 

Erdoğan'ın dediği gibi "ulema"nın kararları vermesidir, sanırım! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
112 Başak Koyuncu, Yerel Özerklik: Modeller ve Uygulamalar, T.C. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
Güz 2000, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 98-99. 
113 Sivil Toplum Ġçin Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi 
Yayınları, 1. baskı, Mart 1999, s. 165-178. 
114 Süleyman Akdemir, Sivil Toplum ve Ġslamiyet, Yeni Türkiye, 97/18, s. 270-271. 



21. Yüzyılın Yerel Gündemi ve Türkiye'nin Etnik Parselasyonu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Birleşmiş Milletler 1992 Rio toplantısından beri ilginç yerlere kürek çekiyor. Rio toplantısı 

Kalkınma ve Çevre Konferansıydı; "sürdürülebilir kalkınma" hedefi bu toplantıda karar altına 
alınmıştı. Sürdürülebilir kalkınma az gelişmiş ülkeleri çevre cenderesine sıkıştırmaktan ve 
bölgesel yönetim ölçeğini taşıyacak "havza yönetimi" ilkesini gündeme getirmekten başka bir şey 
değildir. Rio toplantısının önemli bir başka sonucu Gündem 21 Deklarasyonu olmuştur. Gündem 
21, 21. yüzyılın gündemi. Dünyanın yeni yüzyıldaki gündemi "Global Gündem 21, ülkelerin yeni 
yüzyıldaki gündemi "Nasyonal Gündem 21" ve yerel yönetimlerin 21. yüzyıldaki gündemi "Yerel 
Gündem 21" olarak adlandırılmıştı... Dünyanın 21. yüzyılda küresel gündemini belirlemişlerdi o 
toplantıda ve bildirgede deniyordu ki bütün ülkeler bu sistemde kendi Ulusal Gündem 21'lerini 
geliştirecekler ve yine bütün ülkeler kendi yerel yönetimleri bazında Yerel Gündem 21'lerini 
(YG21) hazırlayacaklardır.

115
 

 
3-4 Haziran 1996'da HABİTAT 2 Konferansının, gerçekleştirilmesinin ardından Akdeniz 

ülkeleri Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Toplu Konut İdaresi Başkanı Yiğit 
Gülöksüz'ün önerisiyle, yerel HABİTAT'lar Bodrum'da başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 350 
kişiden oluşan 25 ayrı konuda platformlar oluşturuldu. Bunlardan bazıları; kent ve kentleşme 
kozası, çevre kozası, eğitim ve gençlik kozası, öğrenci kozası, gündem 21 kozası, hayvan hakları 
kozası, iletişim kozası, yurttaş kozası, kadın kozası, yerel siyaset platformu olarak belirlenmişti. 
Katılımcıların bazılarıysa şöyle sıralanmaktaydı: "Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı, ANAP, 
CHP, ÖDP, Bağımsız Kadın Platformu, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği, Doğa ile BarıĢ 
Derneği, Emniyet Müdürü, Genç GiriĢimciler Derneği, Leo Kulübü, Lions Kulübü, Mimarlar 
Odası, Pir Sultan Abdal Derneği, Rotaract Kulübü, Rotary Kulübü, Yerel Siyaset Platformu, 
YurttaĢ Ġnisiyatifi."

116
 İstanbul HABİTAT 2 konferansında bütün üye devletler bir "HABITAT 

Gündemi" ve bir "İstanbul Bildirgesi" kabul ettiler. Bildirgede devletlere, "demokratik yerel 
birimlerin ademi merkeziyetleştirilmesinin özendirilmesi" sorumluluğu getirilmişti."
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Hughes, "teori ve pratikte toplum planlamasıyla YG21 planlaması arasında güçlü 

benzerlikler bulunuyor" derken, kentlerde artık hangi yönetim biçimlerinin egemen olacağının da 
farkındadır. yönetişim kavramıyla hem ulusal hem de uluslararası karar verme süreçlerinde, sivil 
toplum kuruluşları "kutsallaştırılırken", ulusal ve uluslararası karar verme süreçlerinde sermayenin 
öncelikli rolü gizlenmeye çalışılmaktadır. Kentleri "yarışan kentler" olarak devleti de aşarak 
uluslararası sermayeye bağlamak amaç olunca, YG21 örgütlenmeleri de yönetişim kavramı 
çerçevesinde plana dahil olmaktadır... YG21 kentlerin, kent yönetimlerinin "danışma meclisi" 
drumundadırlar. Bu danışma organlarına özel kesimin dikkati çekilmeye, kamu özel kesim işbirliği 
altında özel kesimin bu meclislerde etkin olmalarının önü açılmaya çalışılmaktadır. "YG217de 
bürokrasi ve STK'lar, yürütülen karar süreçlerinin kolektif bir nitelik kazanmasını sağlamakta, 
ağırlıklı olarak sermayenin destekçisi konumunda bulunmaktadır... uygulama 135 ülkeye yayılmış 
olsa da uygulamalar arasında çok az farklılıklar vardır. Yapı ve işleyiş biçimleriyle neredeyse 
"copy YG21'ler" yaratılmıştır. Türkiye, YG21 uygulamaları da bunun dışında değildir. Türkiye'de 
de YG21'lerde 'farklılık' yaratılamamıştır... yeni sağ hegemonya projesinde sivil toplumun 
demokratikleşme tartışmalarının temelinde küresellik yerellik kavramları yatar. Amaç dünya 
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pazarlarıyla eklemleme çabasıdır. Yeni sağın modeli, "kentler üzerine kurulan yerel 
eklemleme çabasını içerir. Kapitalizmin bugünkü hegomonik projesi, bir ayağını yerel 
yönetimlerin üzerine kurmaktır. Ulus devletlerin yerel birimlere yaptığı, finansal destek 
büyük ölçüde sınırlandırılmıĢ ve yerel yönetimler, serbest piyasa mantığı içine çekilerek 
hizmetlerin sağlanmasında rekabetçi ve kolaylaĢtırıcı birimler haline dönüĢtürülmek 
istenmektedir... yeni sağ politikaların belirlediği gündemde kentlerin/yerel birimlerin diğer yerel 
birimlerle birlikte kendilerini ulus devletin oluşturucu bir parçası olarak gördükleri bir anlayıştan, 
küresel ölçekte gezinen sermayeyi kendi birimlerine çekmek için projeler geliştiren bir yerellik 
anlayışına geçişin ip uçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu anlayış, kendini kolektif hizmetlerin 
üreticisi olarak gören yerel yönetim yerine, büyümeye önem veren bu açıdan sermayenin 
taleplerine daha duyarlı yeni bir yerel yönetim anlayışıdır. Değişim süreci, "global denetim 
fonksiyonları olan dünya kentleri" ortaya çıkarmaktadır. Bu kentler, yayılmış, parçalanmış üretimin 
gerektirdiği, uzmanlaşmış karmaşık hizmetleri üreten yerlerdir. Diğer kentler "köyleşerek" bu 
kentlerin uyduları durumuna gelecektir... YG21, uluslararası sermayenin, ulus devleti 
yerelleĢme adı altında çözerken, "devletin yerine" önerdiği bir araçtır. Merkezden uzak 
olmasıyla, daha demokratik olduğu savıyla, katılımcı ve daha yerinde karar alındığı ileri 
sürülerek YG21 uygulamaları yüceltilmeye çalıĢılmaktadır. YG21, bu açıdan miyadını 
dolduran "merkezi" yapıya bir seçenek olarak iĢlenme çalıĢılmaktadır."
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Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde, 27 Mart 2002'de, IULA EMME 

koordinasyonunda yürütülen "İyi Yönetişim" raporuna temel oluşturacak "Tartışma Belgesi 
Taslağı" için toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, taslağa: "iyi yönetişim konusunun "şirketleri" 
de kapsaması gerekir. Şirketlerin kararları sürdürülebilir kalkınmanın ana etkinliklerini oluşturur. 
Bu nedenle "şirket yönetişimi" de kapsama alınmalıdır." ibaresinin eklenmesi önerilmiştir. 
Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma için Yönetişim Grubu Ulusal Hazırlık Toplantısı 20 Nisan 2002'de 
Bursa'da yapılmıştır. Toplantıda şu görüşlere yer verilmişti: "iyi yönetişim için siyasi iradenin 
öncelikle kendini değerlendirmesi gerekir. İyi yönetişim Yerel Gündem 21 uygulamasıyla yerel 
düzeyde başarılı bir tasarım olarak devam etmektedir. Ulusal düzeyde benzer bir düzelmeye şahit 
olamıyoruz, iyi yönetişim zihniyet değişikliği gereklidir, iyi yönetişim için belediyelerin tavrı çok 
önemlidir. Yerel gündem 21, iyi yönetişim için çok uygun bir ortam yaratmıştır; iyi yönetişim için 
kamu alanını ve buna bağlı olarak kamu yararının yeniden tanımlanması gerekmektedir." Yine 
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yönetişim toplantısı 24.05.2002 tarihinde Büyük Ankara Oteli'nde 
gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağında şunlara yer verilmiştir: "sivil toplumun iyi yönetişim için 
çok önemli olduğu açıktır. Ancak Türkiye'deki şu yönelimleri de unutmamak gerekir. Bunlardan 
birincisi, sivil toplum içinde yeni bir sarı sivil toplum oluşmaktadır. Sivil toplumun da kendisi için iyi 
yönetişimi uygulaması gerekmektedir; iyi yönetişim konusunda özel sektör de bu kavram içine 
katılmalıdır, Bergama köylülerine toplum desteği vardır, iyi yönetişimde sivil unsur daha çok yer 
almalı, yerel, ulusal, uluslararası yönetişim bağlantısı üzerinde durulmalıdır, iyi yönetimle iyi 
yönetişim arasındaki fark şöyle açıklanabilir: Yönetim, dikey ilişkileri ifade eder. Yönetişimse, 
yatay ilişkilere dayanmaktadır. Eşit aktörlerden söz ediyoruz. Yönetişim, toplumu yapabilir 
kılmaktır, toplam kalite anlayışının kamuda da yaygınlaşması önemlidir." Bu toplantılarda hazır 
bulunan isimler şöyle sıralanabilir: Ersin Kalaycıoğlu, Fikret Toksöz, Bilge Turcan, Enver 
Salihoğlu, Mehmet Toker, Abdülkadir GöktaĢ, Emre Alper, Rıza Sümer.
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Yerel kalkınma girişimleri için AB hibe programı geliştirmiştir. Bu programın özel amacı: 

"insan kaynakları potansiyelini güçlendiren ve bölgelerdeki dezavantajlı gruplara yönelik 
hizmetlerin kalitesini ve erişimini iyileştiren ve bu şekilde yerel olarak tanımlanan ihtiyaçlara 
karşılık veren ve kamu kuruluşları, STK'lar ve üniversiteler arasında ortaklıkları destekleyen toplu 
hizmetlerin geliştirilmesi ve sunulması için yerelden gelen proje tekliflerini desteklemektir. AB'nin 
bölgesel kalkınma yaklaşımı çerçevesinde, küçük ölçekli "soyut" projeleri ve kolektif grupları 
hedef alan faaliyetlerle kilit yerel ve ulusa organizasyonlara küçük ölçekli hibe programları 
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başlatmış ve yönetme konusunda pratik deneyim sağlayan faaliyetlere öncelik verilecektir."
120

 
olarak belirtilmektedir. AB, karşısındaki ulus devletin yıpratılması ve son aşamada ortadan 
kaldırılması sürecini "yerel kalkınma" programlarıyla hızlandırmak istemektedir. "Türkiye'nin 
içinde düştüğü krizde en büyük sorumluluğun, gereğinden fazla büyümüş bir devlet olduğu 
herkesin ortak kanısı. Kamu bankalarının görev zararlarının en büyük kara deliklerden biri olduğu, 
tarım piyasalarının devlet tarafından şekillendirilmesinin kabul edilebilir bir yanı kalmadığı 
biliniyor. Böyle krizleri bir daha yaşamamanın önemli koşullarından biri de devletin 
küçültülmesi"

121
 diyen ve tüm olumsuzlukları ve sorunlar handiyse devletin sorumluluğuna 

bırakacak bir anlayış çerçevesinde devletin gülünç biçimde küçültülmesini istemek hangi mantığın 
ve aklın ürünü olarak değerlendirilebilir, bilemiyorum! 

 
AB'nin destekleriyle geliştirilen bir başka program da "Türkiye'de STK'lar ve Kamu 

Sektörü Arasında ĠĢbirliğinin Güçlendirilmesi" programıdır. Programın hedefi: "Türkiye'de sivil 
toplumla kamu sektörü arasında etkili ve sürdürülebilir işbirliği şekillerinin tesis edilmesi suretiyle 
yapısal bir diyalogun geliştirilmesine katkıda bulunmak" olarak belirtilmiştir. Teklif çağrısı 
önceliklerini elde etmek için şu konulara dikkat çekilmiştir: "çevre ve doğanın korunması, kadın, 
engelli, çocuk ve diğer hassas grupların sosyal katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanması, demokrasi 
ve insan hakları, iyi yönetişim."

122
 Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, 1975'te Dublin Zirvesi'nden 

sonra kurulmuştur. Temel amacı, ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyi açısından AB'nin 
gelişmiş bölgelerinin gerisinde kalan bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamaktır, KOBİ'lerin 
desteklenmesi, üretken yatırımların teşvik edilmesi, alt yağının iyileştirilmesi, yerel kalkınmanın 
hızlandırılması."

123
 Türkiye'nin tek karşına daha fazlasını yapabileceği program ve uygulamaların 

AB'den beklenilerek gerçekleştiriliyor olması, AB'ye uyumun ötesinde, AB'nin çıkarları 
çerçevesinde biçimlendirilen bir ülke görünümü çizmektedir. Bu gerçek çerçevesinde, AB, 
kendine bağımlı yaşatabileceği, güdülmeyebileceği ve besleyebileceği yerel gruplar oluşturmak 
istemektedir. Günümüzde "Tek Devlet" olmak isteğiyle 'Küreselleşme' sürecini yaşayan AB, bir 
teokrasi (din devleti) değildir, dini esaslara göre yönetilmemektedir. Buna rağmen içeriği bizzat 
Kilise ve Papalar tarafından tanımlanmış bir çok kavram kaynakları belirtilmeden ama aynen 
alınarak AB'nin resmi metinlerinde monte edilmiştir. Bunlara bir örnek verilim: Papa 11. Pius, 
1931'ye yayınladığı bir 'Eneyelical'da (Risale) 'Subsidiarity Principle' diye yeni bir doktron 
geliştirmişti. Bu doktrin Türkçe'ye tam anlamıyla çevirebilmek olası değildir, anlam olarak, 'küçük 
birimlerin yetkisi onlara ait olmalıdır, Büyük Merkez'e bırakılmamalıdır' denilebilir. Papa'nın bu 
doktrini yerel yönetimlerle ilgili olarak, AB bürokratları tarafından aynen alınmış ve "laik/seküler" 
oldukları öne süren, AB'nin en ünlü liderleri Jacques Delors (Anglikon) tarafından 1980'li yıllarda 
binlerce kez dile getirilmiş ve AB nihai senedine sokulmuştur."

124
 

 
1990'lı yıllarda yapılan Milletler küresel zirve toplantıları... sonucunda yapılan sözleşmeler 

ve yayınlanan bildirilerde yer alan kararlar, zirve sonunda hazırlanan ve 8 Eylül 2000'de 191 ülke 
tarafından imzalanan Binyıl Bildirgesi'nde; barış, güvenlik ve silahsızlanmaya geniş yer ayrılmış, 
kalkınma ve yoksullukla mücadele konusundaki kararlılık ifade edilmiş, ortak çevrenin 
korunmasının önemi vurgulanmış, insan hakları, demokrasi ve iyi yönetişim için çaba 
harcanacağı belirtilmiştir.
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Türkiye'nin YG21'e katılımında da kısaca söz etmek gerekmektedir. Murat 

BaĢesgioğlu'nun B050MAH0760000/50042 19/3/1998 sayılı bilgilendirme metninde, şunlar 
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yazmaktaydı: "Sınır tanımayan çevre sorunlarının nasıl çözüleceği ve kalkınmanın nasıl 
sağlanacağının tartışılması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından yapılan çalışmalardan biri olan 
Çevre Kalkınma Konferansa 1992 yılında Rio de Janerio'da toplanmıştır. Bu konferansta kabul 
edilen Gündem 21 Belgesi, çevre ve kalkınma stratejilerinin sorgulandığı bir "21. Yüzyıl Gündemi" 
olarak ortaya konmuş ve 156 ülke "ortak bir amaç doğrultusunda birlikte hareket etme" prensibini 
benimsemiştir. Gündem 21 Belgesi, 21. yüzyılda yoksullukla mücadeleden uluslararası hukuka 
kadar çevre ve kalkınmayı etkileyen tüm alanlarda, hükümetlerin, kalkınma örgütlerinin, Birleşmiş 
Milletler Kuruluşları'nın bağımsız sektörlerin ve yerel yönetimlerin yerine getirmesi gereken 
faaliyetleri tanımlayan bir ilkeler bütünüdür." Saadettin Tantan imzalı B050MAH076000/409 
7.11.2000 sayılı genelgede: "Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında imzalanmış 
olan ve 6 Mart 1998 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "Türkiye'de Yerel 
Gündem 21'lerin Teşviki ve Geliştirilmesi" konulu Proje Belgesi'ne ilişkin açıklamalar ilgi 
genelgemizde belirtilmiştir. Projenin uygulanması sürecinde gelinen aşama göz önüne alınarak, 
hükümetimizle Birleşmiş Milletler kalkınma Programı (UNDP) arasında bu defa "Proje Revizyon 
Belgesi" hazırlanmış, Bakanlar Kurulu'nca onaylanmış ve 8 Şubat 1999 tarih ve 23605 sayılı 
resmi gazetede yayımlanmıştır. Proje, Aralık 1999'da sona ermiştir. Proje Revizyonu Belgesi 
uyarınca, Türkiye Yerel Gündem 21 projesinin ikinci etabına geçilmesine karar verilmiştir. Bu 
kapsamda, Eylül 1999'da hükümetimizle, UNDP arasında "Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin 
Uygulanması" konulu ikinci etap projesi imzalanmıştır." denilmektedir. Son aşamadaysa AKP-
CHP hükümetiyle, UNDP arasında 3.2.2003 tarihinde TUR/03/M01 sayılı, "Türkiye'de Yerel 
Demokratik YönetiĢimi TeĢvik Amacıyla Sürdürülebilir iliĢkiler Ağı Kurulması" konulu proje 
belgesi onaylanmıştır. Proje belgesinde, proje hedefleri şöyle belirlenmiştir: "proje ortağı 50 
kentteki YG21 platformdan kapasitelerinin daha da geliştirilmesi, yerel ve ulusal düzeylerde bilgi 
dağıtım/paylaşımı ve deneyim alışverişi için 'YG21 Yönetişim Ağı' oluşturulması, kadınların yerel 
siyasete katılımı konusunda kadın platformları/konseyleri için eğitmen eğitimi, ulusal ölçekli YG21 
platformları ağının, ülkenin AB'ye giriş sürecine ve özellikle demokratik yönetişim ilkelerinin teşviki 
ve geliştirilmesine katkıda bulunması özellikle demokratik yönetişim ilkelerinin teşviki ve 
geliştirilmesine katkıda bulunması, YG21 Yönetişim Ağı Zirvesi düzenlenmesi, AB ve Gençlik 
konulu ulusal gençlik diyalog atölye çalışması düzenlenmesi." Tüm bu projeler için bütçe de 
140.000 dolar olarak saptanmaktaydı. TÜSİAD da yerel yönetimlerin uluslararası ağlara bağlama 
ve özelleştirme sürecine kuşkusuz en önemli destekçiydi. Şöyle demekteydi: "Avrupa'nın 
bütünleşmesi ve küreselleşme süreci çerçevesinde bir yerel yönetim reformundan beklenebilecek 
en önemli değişiklik, yerel çıkarların geliştirilmesi, yerel yönetimlere uluslararası ağlar üzerinde 
yer alma, etkin olma olanağı sağlayacak araçların sağlanması, yönetsel kapasitelerinin 
geliştirilmesi, kamu özel sektör ortaklıklarını gerçekleştirebilme yeteneklerinin arttırılmasıdır."
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Gerçekse, tam tersiydi. YG21, Türkiye'de yerel yönetimlerin desantralize, katılımcı ve daha 
demokratik bir yapıya kavuşturulmasını"

127
 sağlamaya dönük yani ulus devlet yapısını kökünden 

sarsıcı ve son aşamada ortadan kaldırıcı bir etkisi söz konusuydu. 
 
Yerel yönetimlerin NGO'lara açık olmasının nedeni, sivil toplumla yerel yönetimin benzer 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır: "hem yerel yönetimin hem de sivil toplum, merkez karşısında 
çevre konumunda olmaları, her ikisinin de merkezi yönetimin elinde tuttuğu üstün otoriteye sahip 
olması, gücünü halka yakın olmaktan almaları, katılım sağlama noktasında merkezi yönetime 
göre daha başarılı ve daha etkin olması"
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Muhafazakar ve liberaller devlet eliyle iktisadi alana kaynak dağıtımı ve sosyal güvenlik 

amacıyla müdahale edilmesine karşı çıkarlar, dolayısıyla sosyal güvenlik amacıyla müdahale 
edilmesine karşı çıkarlar, dolayısıyla sosyal devletin işlevlerini reddederler. Sosyal devletten 
boşalan yerinse; NGO'larla doldurulması öngörülmektedir. Eşitsizlikten kaynaklanan sorunların 
hafifletilmesinde öncelikle aile olmak üzere komşuluk ilişkileri, yakın toplum, dini örgütler ve 
kuruluşlar, örgütlenmeler özellikle vakıflar rol almalıdırlar. Bu örgütler ve kuruluşlar geleneksel 
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toplumsal kuruluşlardır. Sosyal devlet anlayışıyla bu alanlara devletin girmesi, bu kurumların 
toplum içindeki geleneksel yerlerini dumura uğratmıştır. Bu kurumların canlandırılması ve devletin 
bu alanlardan çekilerek küçültülmesi talebi bu çerçeve içinde liberal önermelerle örtüşmektedir... 
başta Dünya bankası olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun ABD, Avrupa ülkeleri ve AB'nin 
kalkınma/gelişme ve çevre konularındaki yardımlarını NGO'lar aracılığıyla yapmaları 
öngörülmektedir. Yapısal uyum ve küreselleşme süreci, eşitsizliklerin yoğunlaşmasına ve 
yoksulluğun artmasına neden olmuş bu da sosyal dokuyu zedelemiş ve varolan çelişkileri 
yoğunlaştırmıştır. Bu sorunlara yanıt olacak yeni düzenlemeler yapılması ve yoksulluk yönetimi 
için esnek mekanizmaların kurulması önerilmektedir. En yoksul kesimlere yönelik uluslararası 
yardım programlarının NGO'lar tarafından yönetilmesi tercih edilmektedir toplumsal ayaklanma 
riski taşıyan yerel düzeydeki topluluklara ayakta kalmaları olanağının sağlanması için sosyal 
güvenlik ağı oluşturulması önerilmektedir. NGO'lar tarafından kurulacak "cemaat yönetimi 
modeli"yle yoksulluğun mikro düzeyde yönetilmesi öngörülmektedir.
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Alman Konrad Adenauer Vakfı tarafından düzenlenen bir toplantıda şunlar rahatlıkla 

söylenebilmektedir: "başka çevre sorunlarının çözümü olmak üzere yerel yönetimlerin genelinde 
içinde bulundukları bunalımdan çıkabilmeleri için devletimizin de altında imzası bulunan Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı uyarınca, merkezle yerel yönetimler arasında, yerel yönetimlerin 
kendi alanlarında nesnel, objektif biçimde görev ve gelir bölüşümü yaparak yerel yönetimlerimiz 
yönetsel ve mali açıdan özerk, demokratik, katılımcı bir yapıya kavuşturularak bir reforma 
gidilmesi zorunludur..."

130
 Konrad Adenauer Vakfı tarafından düzenlenen bir başka toplantıda 

Alparslan IĢıklı: "..Mustafa Kemal Atatürk de küreselleşmecidir. Çünkü Atatürk'e, Türklerin 
kuruluşu diye yola çıkmamıştır, mazlum milletlerin kuruluşu meselesini tutuşturmuştur, Anadolu 
bozkırlarında."
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 diyebilmektedir. Alman vakfının himayesiyle, küresel faşist sistemin en önemli 

ayağı olan ve Türklüğü silmek için uğraşan Alman devletinin vakıfları çatısında Mustafa Kemal'in 
küreselleşmeci olduğunu hem de saldırı düzeyinde devam eden, Kemalizm'i yok etmeye kararlı 
faşist küreselleşmenin yaşandığı günümüz ortamında, söylemek hiçbir açıklama ve gerekçeyle 
bağdaşamaz. Küresel bir efendi olarak yola çıkmamıştır, Kemalist devrim. Tüm mazlum uluslara 
örnektir, yoksa gelişigüzel lafla küreselci, küreselleşmeci vs. değildir! 

 
Almanya'nın şefkatli(!) kollarında yetişen Kadir Koçdemir, AB Jean Monnet Bursuyla 

yüksek lisansını Almanya'da yapıyor ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı 
olarak görevine yerleşiyor. Ankara'daki Alman Kültür Merkezi'nde 342.9 KOC fişiyle kayıtlı 
kitabında, Jean Monnet bursunun hakkını vererek, Türkiye'ye ilişkin olarak şunları söylüyor: 
"..aşırı merkeziyetçilik insanları idareden uzaklaştırmıştır. Hukuki olarak "dokunulmazlık"la ifade 
edilebilecek statüleriyle, genellikle başlıca yerleşim yerlerinden belirli ve kısa bir süre için gelen 
memurlar, görev yerlerinde vatandaşlarla hizmetler aracılığıyla bir kaynaşma 
sağlayamamaktadırlar. Bunlar için "devlet memuru" tabiri, bir bakıma bunların sadece devlete 
karşı sorumlu olmalarını ve yine sadece sıralı amirlerinin tepkilerini dikkate alarak çalışmalarını 
ifade etmektedirler. Bu husus, devletle vatandaşlar arasında daimi bir güvensizlik nedenidir. Söz 
konusu güvensizlik sadece devletle vatandaş arasında değil, devletten alt ve üst birimleri 
arasında da mevcuttur... aynı mahiyetteki sorunlar aynı mahiyetteki çözümleri gerektirdiğinden, 
çok sayıda Avrupa devletinin 60'lı ve 70'li yıllarda birimleri büyüten ve fonksiyonlar itibariyle ademi 
merkeziyetçi reformları uygulamış olması iyi tahlil edilmelidir. Hemen her yerde, bu arada 
Fransa'da ademi merkeziyetçi eğilimler dikkati çekmektedir. Türkiye'nin model olarak aldığı bu 
ülkenin bu istikamete yönelmesinin gösterdiği gerekçeler, idarenin etkinliğinin yükseltilmesi, 
mahalli ve bölge seviyesinde gelişmeyi sürüklemek ve demokrasinin tam anlamıyla yaşanır hale 
gelmesini temin etmek şeklinde ifade edilmektedir... Türkiye'de de devletle toplum arasındaki 
ilişkilerin yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır. Bu düzenleme çalışmalarında, desantralizasyon, 
geleceği etkileyecek önemli bir kavramdır... Türkiye'de statüko hakkındaki genel 
memnuniyetsizlik, idari organizasyonun yeniden düzenlenmesi için itici bir güç olabilir ve olmak 
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zorundadır."
132

 
 
Anayasa hukukçularından Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu, "..yerel yönetimlere, halkın ve 

sivil toplum örgütlerinin katılımı demokrasinin kurumsallaşmasına, hizmetlerin daha iyi 
görülmesine yardımcı olacak, yerel yönetimler aynı zamanda demokrasi okulu işlevini 
yüklenecektir. Ancak temel sorun, bu okulda yetişenlerin parlamentoya taşınmaları, siyasi partiler 
iktidarı yanında sivil toplum iktidarının oluşmasıdır."

133
 Sivil toplumun iktidar hırslarına yönelerek, 

halkı temel olarak siyasetten uzaklaştırmanın başat nüvesi olarak durmaktadır. Ama ne hikmetse 
küresel efendinin söylemiş olduğu: "iktidar merkezi, ulus-devletlerden NGO'lara doğru 
yeniden Ģekilleniyor"

134
 sözüyle aynı düşünceyi paylaşmanın bir göstergesidir, 

Aliefendioğlu'nun sözleri. 
 
Bir yazısında ġakir Berber, sivil toplumun etkin rol oynayabilmesi için devlet şu 

özelliklere sahip olmasını önermektedir: "devletin sahip olduğu güç ve yetkiler merkezde 
toplanmamalı, bunun yanında bir kısım güç ve yetkiler yerel yönetimlere ve diğer 
devletkuruluşlarına devredilmelidir."

135
 Gerçekten de sivil toplumun siyasal bir biçimi nasıl olurdu? 

Buckhingam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Norman Barry, bu konuda şöyle söylemektedir: "sivil 
toplunu ideal siyasi biçimi, koruyucu hukuktan genel yapısı içinde özgül toplulukların farklılıklarını 
sergileyebildikleri bir federalizm (veya hatta konfederalizm) olurdu."
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Şu Türkiye gerçeğini yansıtmayan ifadeler, numaralı cumhuriyetçi liberaller ve siyasal 

İslamcılar tarafından sahiplenilenlerdendir: "demokratik sürecin gelişmesi için yönetim yapısının 
aşırı merkeziyetçilikten kurtarılması, çağdaş, özerk, demokratik yerel yönetim anlayışının yaşama 
geçirilmesi gereklidir; yerel hizmetlere ilişkin yüzürtem yetkisi yerel halka onları temsilcilerine 
verilmeli ve tek yetkili ve sorunlu konumuna getirilmelidir; merkezle yerel yönetimler arasındaki 
ilişki yerel birimlerin güçlendirecek yapıya kavuşturulmalı, yerel hizmetler yerel topluluğun 
sorumluluğu altında kalmalıdır; demokratikleşme ve kalkınma sürecinde önemli fonksiyonlara 
sahip yerel yönetimlerimizin gelişmesi merkezin yumuşatılmasıyla gerçekleşebilir; 
demokratikleşme, merkezi yapıdan uzaklaşma, yerellik gibi olgular yerel yönetimler üzerinde yeni 
anlayışa yol açmıştır. Bu anlayışa göre; merkezi denetim azaltılmalıdır, yerel yönetimlere ağırlık 
veren bir yetki ve görev bölüşümü oluşturulmalıdır, yerel temsil ve katılım özendirilmelidir, yerel 
kaynaklar artırılmalıdır."
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Toplumsal olanla mekansal olanın etkileşimi ve bu etkileşimin belli bir coğrafi ölçekte 

ürettiği bir toplumsal bütünlük olarak algılanan yerel, küresel olanın yeni muhatabı olarak 
algılanan yerel, küresel olanın yeni muhatabı olarak sunulmaktadır. Bu çerçevede küresel olan, 
yerel ölçeğe birçok konuda uygun birim olarak yaklaşmakta ve bu yolla ulus devletin özellikle 
ekonomik ve toplumsal boyuttaki etkinlik alanının daraltılmasında ısrarlı bir beklenti içine 
girmektedir. Böylece, yeniden yapılanmanın bir parçası olarak küreselle yerel arasında işbölümü 
ortaya çıkarılmaya çalışılmakta, bu durum da ulus devleti etkisizleştirici bir içerik taşımaktadır. Bu 
ilişkide belirleyici olan, hareket yeteneği ve sahip olduğu hızla gücünü ortaya koyan çokuluslu 
sermayedir. Bu ilişkide, küresel açısından yerel önemi işgücü, Pazar, hammadde, bilgi birikimi, alt 
yapı boyutunda öne çıkmakta, sermaye her düzeyde kendisine en uygun ölçekleri ararken, yerel 
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sadece olanaklarını tanımlayarak beklemekte ve küresel ilişki şansını yakalamaya çalışmaktadır. 
Sonuç olarak, küresel yerel ilişkilerinin yarattığı yerelleşme daha çok ekonomik bir anlam ifade 
etmekte ve yerellikleri yalnızca, bir ekonomik birim olmaya itmektedir. Ademi merkeziyetçilik 
(desantralizasyon) her dönemde yerel yönetimleri güçlendirme politikasının önemli araçlarından 
birisi olarak görülmüştür. Ancak, bugün ademi merkeziyetçilik eskisinden belirgin ölçüde 
farklılıklar içermekte olup, hizmette yerellik (subsidiarity), yönetişim (governance) gibi ilkelerle 
ifade edilen ve merkezi yönetimin elinde bulunan planlama, karar verme, kaynak oluşturma ve 
bunları yüretme gibi birtakım yetkilerin, taşra kuruluşlarına, yerel yönetimlere, yarı özerk kamu 
kurumlarına, meslek kuruluşlarına ve idarenin dışındaki vakıf, dernek gibi gönüllü örgütlere 
aktarılmasını tanımlayan bir beklentiyi içermektedir. Bu yaklaşımın temelinde, yerel yönetimleri 
güçlendirme ve demokratikleştirme arzusunun ötesinde küreselleşmenin kendi adına beklentileri 
yer almaktadır. Bu ademi merkeziyetçilik küreselleşmenin yerele engelsiz bir biçimde ulaşma, 
aradaki ulus devletin temsil ettiği merkezi yapının tanımladığı sınırları yok sayma çabasıdır. 
Bunun içinde önceki dönemlerde merkezi yönetim tarafından yerellikler üzerinde oluşturulan 
demokratik olmayan baskı ve sınırlamaları gerekçe olarak kullanmakta ve demokrasi 
beklentisinden yararlanmaktadır. Bu beklenti yerelliklerde özel sektör, kamu yönetimleri ve sivil 
toplum kuruluşlarından oluşan bir yerel yönetim sistemi kurulmasını, katılım adına 
öngörmektedir... devletin aşırı merkeziyetçi yapısını, anti demokratik uygulamaları için gerekçe 
gösteren, bu yapıdan kurtulunması, bölgesel ya da yerel hizmetlerin yerinden yönetilmesi ve yerel 
toplulukların özerk, demokratik, saydam, verimli bir yönetime sahip olmaları eğilimini yansıtan ve 
bunun içinde yerel inisiyatiflerin önünün açılması gerektiğini tanımlayan bu yaklaşım, 
küreselleşmenin kamu yönetiminin kurumsal bütünlüğünü yitirmesi beklentisinin bir parçası olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, HABİTAT 2 zirvesiyle birlikte daha etkin bir söylem haline 
dönüşen yönetişim, güçlü bir merkezi yönetim yerine, yerinden ve o yerde yaşayanların sivil 
toplum olarak katılımcılığını ve yönetimde yer almalarını öngörmektedir."
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Türk gençliğine HABITAT'ın gençlik örgütlenmesi de çengel atmıştır. Youth For Habitat 

Uluslararası İletişim Ağı, 1995 yılında kurulan Habitat Gündemi ve Gündem 21 üzerine 
bilinçlendirme ve bilgi dağıtımı konularında ve bunların hayata geçirilmesi için gençleri yapabilir 
kılmaya çalışan sivil bir gençlik iletişim ağı, olarak kendisi tanımlamaktadır. Şunlar gençlerin 
sorunları olarak belirleniyor: gençlik politikalarının yetersizliği ve bulunan yerlerde yetersiz 
uygulanması, temel hizmetlere ve imkanlara, bilgi kaynaklarına ve maddi kaynaklara erişimde 
yaşanan sorunlar, karar alma mekanizmalarına katılımda yetersizlik, veri tabanı ve 
dokümantasyon yetersizliği, gençlerin ve hükümetlerin bilinç yetersizliği, yetersiz kentsel 
hizmet.

139
 Bu sayılanlardan da anlaşılacağı gibi gençlik dışında hemen tüm alanlarda faaliyet 

göstermek gerekliliği doğmaktadır. 
 
Gündem 21 ve Hatitat Gündemi örgütlenmesi, Yerel Gündem 21 Gençlik 

Parlamentosuna dönüşüyor. 04-07 aralık 2003'te Eskişehir'de yapılan "Strateji Geliştirme 
Toplantısı"nda Yerel Gündem 21 Sivil Gençlik Meclisleri Tüzüğü yayınlanıyor ancak tüzüğün 
Gençlik Meclisinin Genel Değerleri ve İlkeleri'nde Atatürk ilke ve devrimleri çıkarılıyor. Bütün 
siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olmak, din, dil, ırk, 
kültür, etnik, sınıf ve düşünce ayrımcılığı yapmamak, ulusal ve uluslararası sözleşmeler 
çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek. Gibi maddelerin eklendiği 
görülüyor. Eskişehir toplantısından sonra, 18-21 Mayıs 2004'te Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik 
Parlamentosu Kuruluş Zirvesi toplanıyor. Atölye çalışmalarında yapılan Sivil Gençlik Meclisleri 
Ortak Tüzüğü'nde yine Atatürk ilke ve devrimleri maddesi yer almıyor. Aynı öğrenci grubu, 21 
Mayıs 2004'te TBMM Tören Salonunda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
kapsamında düzenlenen zirvenin önemine dikkat çekiyor. Ancak ne ilginçtir ki, 20.04.2005 tarihli 
Kent Konseyine sunulan İzmir Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi Taslağı'nda, 
Gençlik Meclisinin Genel Değerleri ve İlkeleri'nde, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, 

                                                 
138 Eren Deniz Göktürk, Atilla Göktürk, KüreselleĢme ve Sivil Toplum YaklaĢımı, Toplum ve Hekim, Mart-Nisan 2002, 
Cilt: 17, Sayı: 2, s.149-150. 
139 Habitat Gündemi'nin Hayata Geçirilmesinin Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi İçin Birleşmiş Milletler Genel 
Kurul, İstanbul, 5 Özel Oturum, Gençlik Kozası Raporu, 5-7 Haziran 2001, New York. 



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 5216 ve 5272 sayılı kanunlarından ilgili maddelerine 
uygun faaliyetlerde bulunmak maddeleri en başta belirtilmekteydi. Taslak önerilerini 
değerlendirenler, kuşkusuz, Kemalist, ulusal çizgideki değerleri törpüleyecek ve maddeleri kendi 
çıkarları doğrultusunda biçimlendirecekti. Tabandan gelen çıkarları doğrultusunda 
biçimlendirecekti. Tabandan gelen taslak metin çalışmalarında Atatürk ilke ve devrimleri madde 
olarak anılırken, kabul edilen tüzükte ve yönergede bu metne rastlanılmamaktadır. 

 
Yerel Gündem 21'lerin çalışmalarından örnekler vererek ne kadar tehlikeli ve kuşatılmış 

bir durumda olduğumuzu gözler önüne serelim. 
 
Bütüncül Bir Gençlik Politikası OluĢturulmasında Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik 

Parlamentosu Ġlgili Kamu KuruluĢları ve Uluslararası BuluĢması "Gençlik Ġçin Gençlerle" 
isimli ve 19-22 Şubat 2004 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen toplantının sonuç bildirgesinde, 
"Avrupa birliği müktesebatına uyum sürecinde hayata geçirilmesi gereken bölgesel yönetim 
politikası ve Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı'nın ademi merkeziyetçi yaklaşımı bu anlayışla 
örtüşmektedir." denilmekteydi. 

 
Yerel Gündem 21 Kadın Konseyleri Katılım ve Kadın Konulu Bölgesel Toplantı, 27-28 

Şubat 2004 tarihinde Çanakkale'de düzenlenmişti. Tartışılması plannanan konu başlıkları şöyle 
sıralanmaktadır: "Ailede Yönetişim: eşini seçme hakkı, kadınların aile içi karar alma özgürlüğü 
ve kadınlara yönelik baskılar, kadının katkısı, yönetişim modelinin aileye uygulanması ve 
tartışılması, aile içi yönetişimde ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutların, kültürel ve etnik 
değerlerin tartışılması; Siyasette Yönetişim: siyasette kadınlar için kola, kadın siyasete nasıl 
girmeli, siyasi partiler yasasının kadınlar için getirileri/götürüleri, 'siyasette kadın neden yok'un 
bütün yönleriyle irdelenmesi, eşit hak, eşit sorumluluk, katılımda eşitlik; Kamuda Yönetişim: 
kamuda yönetişim modeli, e-yönetişim, iyi uygulamalar, kamu yönetimi yasa tasarısının 
tartışılması, iyi yönetişim ilkeleri (katılım, şeffaflık, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, uzlaşma, 
duyarlılık, hakkaniyet)" 

 
Dünya Bankası, Avrupa Yolunda Sosyal Katılım ve İlerleme konusunda yenilikçi fikirleri 

ortaya çıkarmak için Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışmasına 3 Mayıs 2005'te ilk kez ev 
sahipliği yapacak. Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışmasının amacı, yenilikçilere, 
başkalarıyla ortaklık kurup yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini gerçekleştirilebilmeleri için başlatma fonu 
sağlayarak destek olmak... yarışma, en iyi fikirlerin ödüllendirilmesine ek olarak, yerel yenilik 
ağları kurulması, yeni fonlara ulaşma yolları salanması ve yeni çözümler konusunda bilinç 
oluşturulması için de düşünüldü."" diyordu, Dünya Bankası Türkiye Ofisi ülke direktörü Andrew 
Yorkink. Bu yarışmaya maddii destek sağlayanlar şöyle sıralanmıştır: ODTÜ, MNG Kargo, 
Avrupa Komisyonu, Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği, Açık Toplum Enstitüsü. 

 
4. BAKÇEP Toplantısı 15-16 Ekim 2004'te Kastamonu'da gerçekleştirilmişti. "Nasıl Bir 

Yerel Yönetim Ġstiyoruz?" başlıklı deklarasyonda: "güçlü bir yerel yönetimin, güçlü bir merkezi 
yönetime engel olacağı korkusunun merkezi yönetimce taşındığı, belediyeleri gelir yetersizliği 
içinde bocaladıkları, kaynak paylaşımında merkezi yönetime ağırlık verildiği, yerel yönetim 
birimlerinin örgütlenişinde demokratik yapıyla uyuşmayan unsunların bulunduğu.." 
vurgulanmaktaydı.  

 
İzmir yerel Gündem 21, mahalle çalışmaları kapsamında, "Roman Mahalleleri 

Örneğinde Eylem Planı"nı şöyle açıklıyordu: "mahalle çalışmaları paralelinde ortaya konulan ve 
özellikle satın alma gücü düşük roman vatandaşların ağırlıklı yaşadığı mahallelerdeki kurumsal 
bütünleşik çalışmalarla geliştirilebilecek konular ve yapabilir kılmaya yönelik hedeflenen toplantı 6 
Temmuz 2005 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının çıktıları: "seçilmiş mahallelerde eğitim ve 
sağlık başta olmak üzere çok amaçlı toplum merkezlerinin kurulması, sağlık alanında, uzmanların 
öngörüsüyle seçilmiş konularda genel bir tarama yapılması, çalışmalarda kısa bir eğitimden sonra 
hemen uygulamaya yönelik çalışmaların öne çıkması, (örnek konular, öfke ve öfke kontrolü, aile 
planlaması, hijyen, diş taraması, kan grubu tahlili vb. olarak gösterilmiştir), Roman kültürünün 
geliştirilmesi ve yetenekli çocuklara özel eğitim verilmesi, Roman çocuklarının kurumsal 



çalışmalarda yer alan çeşitli amaçlı gezilere gönderilmesi ve bu çalışmalarda muhtarlarla işbirliği 
yapılması, toplumsal barışı sağlamada, işsizliğin önemli bir faktör olduğundan hareketle, Roman 
vatandaşlarımızın istihdamına ilişkin konular üzerinde çalışılması" olarak özetlenmiştir.  
 

Kalkınma Ajansları mı, Etnik KalkıĢma Ajanları mı? 
 

Kalkınma Ajansları kavramından ilk olarak Nisan 2003 "Kamu Yönetimi Temel Kanun 
Tasarısı Taslağı"nın 25. maddesinde bahsedilmiştir. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, 19 Ocak 2005 tarihinde TBMM 
Başkanlığına sunulmuş ve 28 Ocak 2005 tarihinde komisyonlarda görüşülmeye başlanmıştır. AB 
uyum çalışmaları doğrultusunda çıkarılan kanunlar ve hazırlanan yasa tasarılarında hakim olan 
kavramlar yerelleşme ve yönetişim kavramlarıdır. Bu kavramlar Kalkınma Ajansları'na ilişkin 
kanun tasarısında da kendisini göstermektedir.52 Bu yasa tasarısına göre, Bakanlar kurulu 
kararıyla oluşturulan 26 bölgede birer kalkınma ajansının kurulması öngörülüyor.53 Her ajans için 
Bakanlar Kurulu birer kararname hazırlayacak ve ajanlar bu kararnamelerle kurulacak. Kurulacak 
olan bölgesel kalkınma ajanslarının görevleriyse şöyle sıraanmaktaydı: yerel potansiyellerin 
harekete geçirilmesi, yerelliklerin bölgelerin yatırım potansiyelinin ortaya çıkartılması, yerele 
bölgeye yatırım çekilmesi ve yabancı yatırımcılar için yatırım seçenekleri oluşturulması, yerel 
girişimcilerin ve KOBİ'lerin desteklenmesi, yerelliğin bölgenin rekabet gücünün artırılması, devlet 
yardımlarının uygulanması, alt yapı ve çevre projelerinin gerçekleştirilmesi. Bu görevlerini yerine 
getirmek için, bölge plan programları hazırlaması, projeler geliştirmesi ve mevcut proje ve 
yatırımları desteklemesi öngörülmektedir. Bunun için araştırma ve geliştirme, eğitim ve tanırım 
faaliyetleri de yürütülecektir.54 

 
Bölge Kalkınma Ajansları, 1980'li yıllarda yaygınlaşan "kamu işletmeciliği anlayışı" ve 

1990'lı yıllarda tüm kurumlaşmaları belirleyen "yönetişim anlayışı"nın uygulama türlerinden biri 
olmuştur. Bu sisteme göre bölgesel kalkınmada temel amaç, artık bir ülkedeki bölgelerarası 
eşitsizlikleri gidermek değil, bölgelerarası rekabeti sağlamaktır. Sisteme göre bu temel amaç, 
ancak bölgelerdeki yönetim yetkisinin özel sektöre devredilmesiyle ve bu yönetimin ülkenin 
başkentinden mümkün olan en yüksek oranda bağımsız kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Sistemin 
özü, sistemin çalışma ilkelerine göz atılarak daha açık biçimde görülebilir. Çalışma ilkelerine göre;  
* Kalkınmanın temeli kamu olmayacaktır; kamu yatırımları, altyapı dışında temel alınmamalıdır, 
* Kalkınma ve yapısal gelişme, özel girişim öncülüğünde olmalıdır, 
* İhracata yönelik işletmeler, iç piyasaya yönelik olanlara tercih edilmelidir. 
* Girişimcinin kamudaki işlerinin hırlandırılmasına destek verilmelidir, 
* İşletmeler kendi başına ayakta kalacak hale gelene kadar desteklenmelidir, 
* Sanayinin kurulmasını engelleyen sosyal altyapı iştirak yoluyla geliştirilmelidir. 

Bu ilkeler, sistemin bölgelerarası eşitsizlik sorununa olduğu gibi, bölgesel insani ve 
toplumsal kalkınmaya da kök bir yapı olduğu göstermektedir. Sistem bir ulusal sistem unsuru 
olmadığı gibi, bir sosyal sistem unsuru da değildir. Dayandığı felsefe "küresel stratejiler"le "iş 
dünyası hedefleri"nden ibarettir. Sistemde, bölgesel kalkınma anlayışının artık ulusal merkezi 
anlayıştan sıyrılıp esnek yönetim anlayışıyla yeniden ele alınması gerektiği ifade edilmektedir. 
Bölgesel kalkınma politikaları olarak merkezi idarenin öncü olduğu yukarıdan aşağıya anlayış 
yerine bölgesel yerel aktörlerin öncü olduğu aşağıdan yukarıya bir anlayış benimsenmektedir. 
aşağıdan yukarıya doğru kurgulanan bölgesel kalkma anlayışı, kamu öncülüğünde gerçekleşen 
ulusal bölgesel kalkınma fikrini topyekûn reddetmektedir. Bu reddiye, kamu yararına dayalı 
yönetim anlayışının bölgesel kalkınmaya herhangi bir katkısı olmadığı ve bölgede "gerçek" 
işletmecilik/girişimciliği engellediği fikrinden hareket etmektedir. Sistem, rekabetçi dünya 
pazarında merkezi anlayışın terk edilmesi ve bölgelerin bu eğilim paralelinde yerli yabancı özel 
yatırımcılara en iyi koşullar altında çalışma olanağı sunması için araç olarak görülmektedir. 
Böylece ajanslar, bölgesel kalkınma anlayışının değişen içeriğine ilişkin izlenen politikaların 
meşru aracı konumuna gelmektedir.55 

 
DPT'den sorumlu devlet bakanı AKP'li Abdüllatif ġener kayıtsız koşulsuz AB'ye 

teslimiyet içinde olan bir partinin mensubu olarak, bu konuda şunları söylüyordu: "gerek hükümet 
programında, gerekse Acil Eylem Planının Yerel Yönetimler Reformu bölümünde "Bölgesel 



Kalkınma Ajanslarının Kurulacağı" hususuna yer verildi. DPT'nin hazırladığı taslak başbakanlığa 
sevk edildi. Hem müzakere sürecinde artacak mali kaynaklardan, hem de üyelik sonrasında 
kullandırılacak olan yapısal fonlardan etkin bir şekilde yararlanılabilmesi için, bölgelerde kurumsal 
altyapının hazırlanması ve dolayısıyla bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması bir zorunluluk 
haline geldi. Ajanslar bölgesel alanda çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve gelecekte 
genişleyerek devam etmesi beklenen AB destekli bölgesel kalkınma programlarının, yereldeki 
uygulama ve koordinasyon altyapısını meydana getirecektir."56 

 
Vahşi kapitalist küreselliğin ulus devleti yıkmaya çalıştığı bir ortamda, Türk iş insanlarının 

söyledikleri paralellik gösterdiği için kayda değer olarak görülmektedir. Türkiye Girişim ve iş 
Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yönetim kurulu üyesi Süleyman Onatça şunları dile 
getirmekteydi: "Avrupa Birliği Standardında kurulacak Bölgesel Kalkınma Ajansları" için hükümet 
bu kez de en doğrusunu ben bilirim edasıyla hareket ediyor. Bölgesel Kalkınma Ajanları, 
maalesef kamu ağırlıklı tasarlandı. Tüm dünyada özel sektörün dinamizmine dayanan bu tür 
kurumların başarılı örnekleri göz önüne alınmadı. DPT'nin kanundaki görevi, koordinasyonunun 
çok ötesine geçilerek yerelliğin ihmal edildiğini düşünüyorum" Denizli Sanayi Odası Başkanı 
Müjdat Keçeci: "Bölgesel Kalkınma Ajansları'nın yapısını kamu ağırlıklı olduğu gerekçesiyle 
eleştiriyorduk. Şimdi işin içine siyaset de girdi. Bizim önerimiz üniversitelerin ve iş dünyasının 
temsil eden derneklerin de yönetimde yer alması yönündeydi" Yabancı Sermaye derneği Eski 
Başkanı Abdurrahman Arıman: "..burada esnek bir profesyonel kadro anlayışı yok. Devlet 
memurlarının alt kadrolarda çalışması düşünülüyor. Ancak madem bu ajansların amacı yabancı 
sermaye getirmek ama 800 milyon maaş verdiğin biriyle bu hedefine nasıl ulaşacaksın. Bu proje 
Türkiye'nin kaderini değiştirecek kadar önemli. Bu yüzden kısır tartışmaları bir kenara bırakmak 
ve kafamızdaki tabuları da yıkmak gerekiyor."57 Bu vahşi kapitalist anlayışın sözcüleri gibi 
konuşanlara ek olarak Metin Ercan da yazdığı yazıyla Kalkınma Ajanslarının yatırım/ekonomik 
boyutunu vurgulamaktan kendini alıkoyamıyor: "İrlanda'da bölgesel kalkınma ajansları gerektiği 
zaman yatırımcıların cebine para bile koyuyor!"

140
 ajansların faşist kapitalist sistemin yerel 

ayakları olarak çalışacağını geçmiş sayfalarda belirtmiştik. Bu ajansların devlet destekli ve 
denetimli olması ve devlet tarafından yürütülmesi gerektiği bir kez daha gündeme gelmektedir. 
Yabancı sermayenin Türkiye'nin ulusal çıkarları gibi bir kaygısı olmayacağından, aksine yabancı 
sermayenin, ilgili yabancı devletin 'ajanı' gibi çalışıyor olması bu durumu daha da ciddi 
kılmaktadır.  

 
Birgül Ayman Güler, Bölgesel Kalkınma Ajansları'nı şöyle değerlendirmektedir: "NUTS 

sistemiyle Brüksel, sanayi, KOBİ, tarım hayvancılık, kırsal kalkınma, turizm çevre altyapı gibi üç 
temel iktisadi alanın planlaması ve yönetimini "bölgeselleştirme"yi güvence altına almıştır. 
Bunların hedeflerini belirleme işi bölgeyle Brüksel işbirliğine kaydırılmış, Ankara'nın by-pass 
edilmesi mümkün hale getirilmiştir... eğer Türkiye, ulusal kalkınma plancılığından vazgeçmezse, 
AB üzerinden gelen bu bölgesel plancılığı kendi amaçları doğrultusunda yönlendirme iradesi ve 
gücü gösterebilse, yürürlüğe giren sistemi diğer merkez ülkelerde görüldüğü gibi "Avrupa 
kaynaklarını ülkeye çekme" aracı diye görmek mümkün olabilirdi. Ne var ki durum böyle 
değildir...devreye giren danıĢman firmalar Brüksel'in taraf oldukları sözleĢmelerle 
yürümekte; hedef belirleme ve iĢleyiĢi denetleme sürecinde iktidar Brüksel'e bırakılmakta, 
kısaca bölgesel hedefleri ulusal hedeflerle bütünleĢtirecek ulusal plancılık ortadan 
kaldırıldığı için kalkınma yönetiminde Ankara devre dıĢı kalmaktadır... Brüksel eliyle 
yapılan eğitimlerin, personeli Brüksel çıkarına hizmet etmeye yönlendireceği, bunları 
Brüksel memuru gibi düĢünüp çalıĢmak üzere yetiĢtireceği açıktır."
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CHP Milletvekili Prof. Dr. Oğuz Oyan da şunu dile getirmiştir: "getirilen kalkınma ajansı 

idare biçimi, merkezi kamu gücünü, kamu kaynaklarını ve yetkilerini kullanmasına rağmen 
merkezi değildir, ama anayasal yerel idare tanımına girmediği için yerel de değildir." 
Böylesine ucube bir durumu dile getirdikten sonra Oyan şunları ekliyor: "peki nereden çıkıyor bu 
tercüme kokan modeller? AB fonlarını kullanabilmek için mi? AB karşısında aciz, ikinci sınıf 

                                                 
140 Metin Ercan, Kalkınma Ajansları Neden Önemli?, Radikal, 01.11.2005. 
141 Işık Kansu, Bölge Ajansları AB Operasyonudur, Birgül Ayman Güler'le Söyleşi, Cumhuriyet Strateji, 22.05.2006. 



üyeliğe razı bir anlayışın, AB'nin yasak savma ve Türkiye'nin idari yapısını yeniden şekillendirme 
amacıyla vereceği sembolik bölgesel yardımları alabilmek için bu denli ödüne razı olması sadece 
mali gerekçelerle açıklanabilir mi? İktidar partisinin (AKP'nin), AB gerekçesi arkasında, kamu 
yönetiminde kendi yerelleştirme özel programını uygulama hesapları yok sayılabilir mi?"

142
 Oğuz 

Oyan önemli bir konuyu dile getirmekteydi. AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Ġ. 
Melih Gökçek, geçtiğimiz günlerde Glokal Forum düzenliyor ve faşist İsrail'in ajanı, MOSSAD'ın 
önemli ajanlarından olan David Kimche'yle yerel yönetimleri tartışıyor."

143
 Kiler mağazaları'nın 

halka yalan söyleyen dergisi'ndeki, AB'ye girince(!?) olacak olanları anlattığı haberi şöyleydi: 
"örgütlenme özgürlüğü gelişecek, hava ve su daha temiz olacak, açıkta yiyecek satılmayacak, 
otoyollar dayanıklı olacak, yükler demiryoluyla taşınacak, yollara akustik duvar çekilecek, yabancı 
dil eğitimi gelişecek, kayıt dışı ekonomi devri bitecek, köyler cazip hale getirilecek" Bu 
yalanlardan sonra Cengiz Aktar'la söyleşiye de yer veriyor, Kiler. Aktar, AB'yi öve öve 
bitiremiyor ve Türk insanının çok iyi yaşayacağını söylemekten çekinmiyor.

144
 AKP'li Ankara 

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl başkentte yaşayan tam 370 bin aileye yardım paketleri dağıtıyor. 
Paketlerde fasulye, pirinç, nohut, çay, şeker ve biraz da temizlik malzemesi var. Bu iş için ihale 
açılıyor. İhale sonuçlanıyor. AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in şirketi Kiler Grubu, ihaleyi 28 
trilyon 300 milyar liraya alıyor. Emin ÇölaĢan'ın yorumu şöyle: "AKP milletvekili bu iĢten %10 
kazansa, trink 3 trilyon cebinde demektir. Allah bin bereket versin! Peki bu iĢin içinde bir iĢ 
var mı? Ġhale yapılmıĢ, elbette yok! Alan razı veren razı. Sadece rastlantı!"
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Mümtaz Soysal kakınma ajansları için şunları söylemekteydi: "son çıkan kalkınma 

ajansları yasasında görüldüğü gibi, alışılmış yönetim tarzlarına uymayan yeni bir tarz: belirli işlerin 
yürütülmesinde asıl yetkili ve görevli olan yönetimin yanına, hatta içine, başka kuruluşları ve daha 
da özel olanları, örneğin sanayi ve ticaret şirketlerini, demokratik kitle kuruluşlarını, sivil toplum 
örgütlerini ekliyorsunuz, sözde katılımcı bir yönetim biçimi olarak yönetişim çıkıyor ortaya. Özde 
küreselleşmeci dayatmaların karşısına dikilebilecek, kamunun ve halkın çıkarlarına sahip 

                                                 
142 Prof. Dr. Oğuz Oyan, Kalkınma Ajansları: Amaç Gerçekten Kalkınma mı?, Mülkiye, Kış 2005, Sayı: 249. 
143 David Kimche ve Glocal Forum hakkında Yeni Çağ Gazetesi'nin 01.07.2006 tarihli haberi şöyle: "Ankara Büyükşehir 
Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı "The Glocal Forum" tarafından Sheraton Oteli'nde düzenlenen 5. Glokalizasyon 
Konferansı'nın açılışında konuşan Forum'un Yönetim Kurulu Başkanı David Kimche, dünya halkları arasında uçurumu 
ortadan kaldırmaya çalıştığını savundu. Ankara'nın son 15 yıl içindeki gelişiminin çok etkileyici olduğunu belirten İsrail 
istihbarat servisi Mossad'ın eski şefi Kimche, konferansın ana temasının, "medeniyetler buluşması" olduğunu kaydetti. 
Kimche, bu ifadenin Batı'da kullanılan "medeniyetler çatışması" ifadesinin yerine daha sık kullanılması gerektiğini belirtti. 
Kimche, "Türkiye'nin, ılımlı İslam'ın en hayranlık duyulan temsilcisi olduğunu" dile getirerek, "Türkiye, Batı'ya açık tek 
Müslüman ülkedir. Türkiye, Doğu-Batı arasında mükemmel bir köprü olabilir" dedi. Batı dünyası ile İslam dünyası arasında 
son zamanlarda güvensizlik yaşandığını ifade eden Kimche, Batı'da İslam'la ilgili cehalet, şüphe, güvensizlik ve hatta 
korku olduğunu kaydetti. Kimche, Müslümanların önemli bir bölümünün de Batı'yı, "kötülüğün merkezi" olarak algıladığını 
kaydederek, her iki tarafın da önyargılarını ortadan kaldırması gerektiğini dile getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek de Ankara'nın tarih öncesi çağlardan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade etti. "Savaş ve 
çatışmaların galibi yoktur. Kaybeden ise tüm insanlıktır" diyen Gökçek, Glocal Forumun, kendini dünya barışına adamış, 
uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olduğu görüşünü savundu. Gökçek, "Böyle kapsamlı ve barışı hedefleyen bir 
konferans için Glocal Forumdan daha iyi bir ortak ve Ankara'dan daha iyi bir yer bulunamazdı" dedi. David Kimche 
İsviçreli Yahudi ailenin çocuğu olarak İngiltere'de doğdu. 1946'da Filistin'e giden Kimche, İsrail devleti kurulunca buraya 
yerleşti. Jerusalem Post'ta bir süre gece editörlüğü yaptıktan sonra İsrail istihbarat servisine giren David Kimche, 
Mossad'ın ikinci adamı olarak uzun süre çalıştı. Kimche, Mossad'da çalışırken Kuzey Irak'taki Mesut Barzani'nin 
peşmergelerini silahlandırdı. Kimche'nin bir diğer ilgi alanı da İran ve Türkiye." Yeni Çağ 03.07.2006 tarihli haberinde de 
şunları aktarmaktaydı: "Gökçek, Yahudi organizasyonu Glokal Forum'un, dünya barışına katkı sağlamayı amaçladığını 
iddia etti. Başında Kimche'nin bulunduğu Glocal Forum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na 'barış ödülü' verdi. 
Yönetim kurulu başkanlığını Mossad'ın eski ikinci adamı david Kimche'nin yaptığı Glocal Forum yönetimi, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i, "2006 Barış Belediye Başkanı Ödülü"ne layık gördü. Ankara Büyükşehir 
Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Glokal Forum Medeniyetler Buluşması Konferansı'nın Gala ve defilesinin 
Altınpark Anfa Salonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Defilenin ardından Glocal Forum yönetiminin Gökçek'e ödül verdiği 
kaydedilen açıklamada, Gökçek'in ödülü İsrail ve Filistinli parlamenterlerin elinden aldığı ifade edildi. Ankara'daki bu 
organizasyonun dünya barışı için önem taşıdığını vurgulayan Gökçek, "Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın dört bir 
yanında akan kanların durdurulmasını istiyoruz" dedi. Glocal Forum Başkanı Uri Savir de "yaptıklarıyla bir barış adamı 
olduğunu kanıtladığı için 2006 Barış Belediye Başkanı Ödülü'nü Gökçek'e verdiklerini" söyledi. Başında, İsrail 'in en 
seçkin istihbarat ve diplomasi şahsiyetlerinden birinin bulunduğu Glocal Forum faaliyet amaçlarını şöyle tarif ediyor: Barış 
inşa etmek, tarım ve beslenme, bilgi ve iletişim teknolojileri, çocuklar, gençler, spor, sanat faaliyetleri. Proje bazlı olarak 
çalışan Glocal Forum, adından da anlaşılacağı üzere (Global ile Local'in, küresel ile yerelin karışımı: Glocal) küresel çapta 
yerel odaklı çalışıyor." 
144 Kiler Magazin, Aralık 2005, Sayı: 83 
145 Emin Çölaşan, Raslantı, Hürriyet, 05.04.2006. 



çıkabilecek tek kuruluş olan ulus devleti zayıflatarak. Ulusal üstü güçlerin ve sermayenin yerel 
uzantılarına ya da onlara sızmış dış çıkarların etkisine daha fazla ağırlık tanıyarak."
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2 Temmuz 2001'de bir lobi şirketi vasıtasıyla AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan'a 

Amerika'dan iletilen CFR kaynaklı memorandumda: "Ankara, yerel yönetimlere otonomi vermek 
ve milli hükümetin forksiyonlarını yerel düzeyde merkezi olmaktan çıkarmak zorundadır. Dünya, 
bütün hükümetlerden bunu istemektedir" deniliyordu. Erdoğan, bu belgeyi AKP'nin programı 
haline getirmiştir. 2001 yılının Ağustos ayında Türkiye'de Koç Holding'in desteklediği "Veneto'dan 
Batı Karadeniz'e Bisiklet Gezisi" organizasyonunda katılımcılara verilen haritada Türkiye Roma 
dönemine göre eyaletlere ayrılmıştı. Paflagonia projesinde şöyle deniliyordu: "Amacı ulusal 
devletlerin iç federasyonu (devletler federasyonu) şeklini gerçekleştirmek olan, politik şekilli, 
Avrupa karakterli bir fenomen geliştiriliyor. Globalizeleşme ve kimliği arama çalışmaları aynı 
paralelde seyreden iki muhakemeyi birleştiriyor. Orijinin bulunması, kişinin bölgeler ve devletler 
üstü bir kimlik kazanması olarak yorumlanıyor ve temelinde kişinin birçok ülkenin yurttaşıymış gibi 
düşünülmesi fikrine ulaşılıyor. Sonuçta, en ideal biçimine çoklu kimlik (çok kimlilik) araştırması 
olarak dönüşüyor, yani tüm insanların tek, aynı büyük genetik kökten geldiği orijinde, bir çeşit 
uluana ve ulubaba isminde birleşiyor; Adem ve Havva ya da Homo Sapiens, ya da 
Austrolopitecus." Proje, etnik araştırmalarla, özellikle Türk insanının ulusal bilincini, yani Türk 
Milleti'ne mensup olma bilincini yok etmeyi amaçlıyordu."
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Öte yandan Habitat 2 İstanbul Konferansı, İstanbul'un dünya kendi olma niteliğini 

pekiştirmiştir. AKP genel başkanı R.T. Erdoğan: "İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
adaylığı için devlet ve sivil toplum kuruluşlarımızın yılmadan süren çalışmalarını yakından takip 
ediyorum. Bin yılı aşkın süredir farklı haklar ve insanlar tarafından beslenen şehir, üç kıtanın 
keşime noktasında, birbiri ardına kurulan çok uluslu imparatorlukların başkenti olmuş, fakat kültür, 
din ve dilleri medeniyetler kavşağı olarak yaşayan bir örnek teşkil etmiştir. Avrupa Birliği'ne 
katılımı kaderinde olan Türkiye'nin aday ülke olmasından dolayı, İstanbul'un Avrupa Kültür 
Başkenti olarak tayin edilmesi Avrapa'nın siyasi projesi, Avrupa değerleri ve Avrupa'ya aidiyet 
duygularının ilerlemesini sağlayacaktır." ifadelerinin yer aldığı ve Brüksel'de İstanbul'un 2010 
Avrupa Kültür Başkenti adaylığına talip olduğuna ilişkin dilekçeyi, 13 Aralık 2005'te, AB Kültür 
İşleri genel Müdürü Nicolaus van der Pas'a sunmuştu. Muammer Güler, Kadir TopbaĢ, Nuri 
Çolakoğlu, Zeynel Koç, AyĢe Asya, Cengiz Aktar, Gürgün Taner, Esra Nilgün Mirze'den 
oluşan heyet dilekçeyi Brüksel'e götürmüştü.
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Bölgesel Kalkınma Ajansları'nda, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 

arasında işbirliğine dayalı bir yönetme biçimi olan "yönetişim" anlayışına göre örgütlenmiş bir 
yönetim modeli temel alınmaktadır. Bölge Yönetişimi olarak da ifade edebileceğimiz ve işlevleriyle 
farklı ülke örnekleri dikkate alındığında federatif kurumsal yapılara zemin olarak görülen kalkınma 
ajansları amaç, işlev ve görevleri dikkate alındığında sosyal devletten düzenleyici devlete geçişi 
meşrulaştırıcı bir nitelik taşımaktadır.

149
 Ayrıca küresel sermayenin zorlayarak yerel işbirlikçisi 

konumuna geleceği bilinen yerel yönetimler ve kalkınma ajansları, ademi merkeziyetçilik 
temelinde örgütlenecek ve Ankara hiçe sayılarak, Brüksel'e bağlanması yönünde gelişim 
izleyecektir. Bunun önüne geçebilecek tek seçenek, ulusal kalkınma yaklaşımı çerçevesinde 
topyekûn bir kalkınma anlayışı olacaktır. Yabancı sermayeyle, AB destekli fonlarla, ulusal 
duyarlığı olan Türk yurttaşı değil; Brüksel ve şirket vatandaşı olan ulusal bilinci dumura uğratılmış 
insan kitlesi yaratılabilir.  
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Siyasal Ġslamcıların ve Sözde Feministlerin Türk Kadınına Dayattığı Alçak Değerler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. yüzyılda Kemalizm'in Türk kadınını yücelten değerler algılamasını çarpıtarak; 

Kemalist devrimi önemsizleştirici, Kemalist devlet yapısını "faşist", "diktatörlük", "tahakkümcü" 
olarak gören bazı kızı ya da örgütler bulunmaktadır. Bazı sivil toplum örgütlenmeleri, Türk 
kadınının tarihten gelen birikimini görmezden gelmektedir.  

 
Türk kadını tarihsel süreç içinde, eşiyle, eşit sorumluluğa, eşit haklara, eşit birlikteliklere 

sahip olmuştur. Orta Aysa'da Hun devletini Hakan'la karısı Hatun ortak temsil etmekteydiler Hun 
kadınları ayrıca, Hakan'ın yanında dövüşebilmek için eğitim almaktaydı. İlk Türkçe yazılı 
hitabelerden olan Orhun Kitabeleri'nde kadının toplumsal yaşamdaki yeri eşittir ve Bilge Kağan 
annesiyle babasını birlikte anardı. Bu kitabelerde: "Devleti idare eden Han", "Devleti bilen 
Hatun" cümleleri yazılıdır. Yazılı emirler de "Han ve Hatun emrederler" tümcesiyle başlardı. 
Kutluk Han'ın karısı ve Gültekin'in annesi, Kutluk'un ölümünde devletin yönetimine katılmıştı. 
"Siyasi toplantılarda, savaşta ve sosyal ilişkilerde kadınlar her zaman eşlerinin yanında yer 
alırlardı. Ailede kadınla erkek aynı sorumluluğu paylaşırdı... kadınlar bütün faaliyetlere yüzleri 
açık olarak katılırlardı. Dede Korkut hikayelerinde kadının anne ve eş olarak yüceltilmesi, onun en 
az savaşçılığı kadar dikkati çeker. 10. yüzyılda Çin'e giden bir gezgin, Çinlilerle, Uygurlar 
arasındaki siyasi görüşmelerde Uygur İmparatoriçesinin yardımcı olduğunu görmüştür. Osmanlı 
dönemindeyse kadının toplumsal yaşamda önemli bir yeri yoktur. Toplum yapısı cinslerin ayrılığı 
üzerine kurulmuş iki ayrı dünya oluşmuştu. Erkeğin dünyası kamusal, kadının dünyasıysa özeldi, 
mahremdi ve ailenin içindeydi. Eve kapatılıp çarşaf giymeye mahkum edilen kadının, toplum 
hayatındaki rolü önemli ölçüde sınırlanmıştı... kadınların evden çıkma özgürlükleri de 
sınırlanmıştı. Kadınlar istedikleri zaman sokağa çıkamazlar, istedikleri her yere gidemezler, 
erkeklerinin bindiği taşıtlara da binemezlerdi. Sultan I. Ahmet zamanında çıkarılan bir fermanla, 
kadınların, içinde erkeklerin de bulunduğu bir kayığa binmesi yasaklanmıştı. III. Osman da 
kendisinin saraydan çıktığı haftanın üç günü kadınların sokağa çıkıp dolaşmalarını yasaklamıştı. 
III. Mustafa'ysa tüm kadınlara, her ne biçimde olursa olsun sokağa çıkma yasağı koymuştu. 
1867'de gazetelerde şu duyuru yayınlanmıştı: "Kadınlar yalnız ve ancak Sultan Ahmet, Laleli ve 
Şehzadebaşı Camilerine gidebilecek, bunlar dışında hiçbir büyük camiye gidemeyecektir. Namaz 
sırasında bu camilerde yalnızca ve yalnızca hizmetliler bulunabilecek, hiçbir erkek içeri 
alınmayacaktır. Kadınlar, bir iftar çağrısı için bir yerden bir yere giderken, kalabalık yerlerde 
durmaksızın ve orada buruda gezinirken vakit yitirmeksizin önlerine bakarak yürüyeceklerdir. Alış 
veriş yapmak için dükkanların içine girmeyecek kapının önünde bekleyeceklerdir." Toplumsal 
yaşama katılımın önündeki bu büyük engeller, Türk kadınını Araplaştırmak ve dini tahakküm 
altında hiçbir biçimde yaşam alanına dahil etmemek anlamını taşımaktadır.  

 
           Günümüzün "lale devri çocukları" şarkısıyla düşünen toplumu, Lale Devri'nde Türklüğün 
ve Türk Kadınının aşağılanmasını hiç mi hiç anımsayamayacaktır. Lale devrinde, ince ve saydam 
kumaştan çarşaf ve vücudun biçimine tam uyan, açık saçık ferace giyilmesini yasaklayan bir 
ferman çıkarılmıştı. Bu buyruğu uymayan kadınlar başka bölgeye sürülecekti. Yasalara uymayan 
çarşaf ve feraceler dikmeye devam edenler dükkanlarının önünde asılacaklardı. 
 
              Devşirme padişahların elinde ve koynunda "mal" olarak görülen, toplumsal yaşamdaysa 
hiçbir biçimde görülemeyen Türk kadını; bastırılmışlığın, sindirilmişliğin, ezikliğin kara çarşafını 
Kemalist devrimle birlikte yırtıp, atacaktır. Bilge Kağan'ın Hatun'ları asırlar sonra Kuvayi 
Milliye'de Gördesli Makbule, Kılavuz Hatice, ġerife Bacı olarak ve vatanın bağrına dayanan 



hançeri Türklük bilinciyle, kurtaracaktı kara bahtını. 1935 yılında da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne 18 kadın milletvekili olarak girecekti. Ulusal mücadele bundan böyle, temsil yeteneğini 
açığa çıkaran Türk kadının elinde, ulusun yazgısını değiştirerek boy atacaktı. 1935 yılında 
TBMM'ye giren ilk kadın milletvekilleri şöyleydi: "Mersin Belediye Meclisi Üyesi Mebrure Gönenç 
(Afyon Milletvekili), Kazanköy Muhtarı Satı Çırpan (Ankara Milletvekili), Öğretmen ġükran 
ÖrsbaĢtuğ (Antalya Milletvekili), Öğretmen Sabiha Gökgül (Balıkesir Milletvekili), Çiftçi ġekibe 
Ġnsel (Bursa Milletvekili), Öğretmen Hatice Özgener (Çankırı Milletvekili), Öğretmen Huriye Öniz 
(Diyarbakır Milletvekili), Doktor Fatma Memik (Edirne Milletvekili), İstanbul Genel Meclis Üyesi 
Nakiye Elgün (Erzurum Milletvekili), Öğretmen Fakihe Öymen (İstanbul Milletvekili), Belediye 
Meclis Üyesi Benal Arıman (İzmir Milletvekili), Ev Kadını Ferruh Gürgüp (Kayseri Milletvekili), 
Bolu Belediye Meclis Üyesi Bahire Morova (Konya Milletvekili), Öğretmen Mihri PektaĢ (Malatya 
Milletvekili), Öğretmen Meliha UlaĢ (Samsun Milletvekili), Öğretmen Esma Nayman (Seyhan 
Milletvekili), Öğretmen Sabiha Görkey (Sivas Milletvekili), Öğretmen Seniha Hızal (Trabzon 
Milletvekili)"Türk kadını Kemalist devrimin ilk yıllarında 18 milletvekili olarak meclise girmesi 
onuru, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünü izleyen yıllarda yitirilmiştir. Seçim yılları ve 
seçim yıllarına göre kadın milletvekilleri sayısı dağılımı şöyleydi: 1935'te, 18, 1939'da 16, 1943'te 
16, 1946'da, 9, 1950'de 3, 1954'te 4, 19577de 8, 1961'de 3, 1965'te 8, 1969'da 5, 1973'te 6, 
1977'de 4, 1983'te 12...
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               Cumhuriyet'in ilk yıllarında, İslam hukuku yerine, İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulüyle 
erkek kadın eşitliğini belli ölçülerde gerçekleştirilecek yasal düzenlemeler yapıldı. Atatürk 
devrimlerinin kapsamı içinde olan bu düzenlemelerle tek evlilik, eş seçme özgürlüğü, kadın ve 
çocuk hakları güvence altına alındı. Kadına, erkekle eşit miras hakkı ve çocuk üzerinde eşit 
velayet hakkı tanındı. Resmi nikah zorunluluğu getirildi. Boşanmanın bir erkek ayrıcalığı oluşu 
ortadan kaldırıldı... kadınlara eğitim ve toplumda çeşitli meslekler çalışma yolu açıldı. Büyük 
şehirlerde yaşayan kadınlar bu haklardan büyük ölçüde yararlandı. Üniversitelerden mezun olan 
kadınlar, mesleklerinde çalışarak toplumda yer almaya başladı. Atatürk devrimlerinin önemli bir 
bölümü Anadolu'da yaygınlaşamadı. Ve Anadolu kadını Cumhuriyetten önceki toplum şartlarıyla 
baş başa bırakıldı... 1946 yılında çok partili döneme geçince, politikacılar "oy avcılığı" amacıyla, 
din çevrelerini kullanmaya başladı. din çevrelerine giderek artan bir şekilde taviz verilmesi, onların 
güçlenmesine neden oldu. Bu kadınlar Atatürk devrimleriyle elde edilen haklardan ve ülkenin 
modernleşmesinden yeterince yararlanamadı.
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              Kuvayi Milliye'de, Kemalist devrimin ilerletilmesinde, rolüyle Türk kadınının, aklında 
özgürleşmesine paralel bir biçimde ikinci hatta üçüncü sınıf vatandaşlıktan, birey ve eşit yurttaş 
konumuna yükselmişti. Ancak Türk kadınının bu konumunu ve Kemalist devrimin başarısını 
hazmedemeyen siyasal islamcı ve liberal çevreler, Türk kadınına bu hakların verilmiş olduğunu, 
önemli olanınsa kadının bu haklarını kendisi alması gerektiği yönünde propaganda 
yapmaktadırlar. Emel CoĢkun şunları dile getirebilmekteydi: "Türkiye'de kadınlar toplumsal ve 
siyasal haklarının pek çoğunu daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1930'larda kazandılar. Pek çok 
Batı ülkesinin aksine kadın haklarının "alınmış" değil, devlet tarafından verilmiş olması; Türkiye'de 
kadın hareketinin uzun yıllar boyunca güçsüz kalması sonucunu doğurdu."
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              Gerçekleri görmezden gelenler, Türk kadınının Kemalizm'le yükselişini hiçe 
saymaktadırlar. Kadınlar, ulusal kurtuluş savaşında gönüllü olarak askerlik yapmışlardı. Kadın işçi 
taburları geri hizmetlerde cehedeydi. Kadınlar, ihtilaf devletleri ve padişahın desteklediği İstanbul 
hükümetine protestolar çekerek tepkilerini dile getirdiler. Milli orduya para ve mal yardımı 
toplamak için kampanyalar düzenlediler. Kastamonu'da 10 Aralık 1919'da yalnızca kadınların 
katıldığı bir miting yapılmıştır. Kadınlar, Avrupalı siyasetçilere ve kadın derneklerine telgraf 
çekerek milletin bağımsızlık hakkını talep etmişler, işgalcilerin yaptığı zulümleri lanetlemişler ve 
yurt savunmasına kendilerinin de hazır olduklarını belirtmişlerdir. 1919 Kasım'ında Sivas'ta Vali 
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ReĢit PaĢa'nın eşi Melek Hanım'ın başkanlığında Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan 
Cemiyeti kurulmuştur. Aynı isimle Kayseri, Niğde, Erzincan, Bolu, Amasya, Burdur, Pınarhisar, 
Kangal gibi yerlerde de dernekler açılacaktır. Kadınlar, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin, Hilali 
Ahmer'in (Kızılay), Kadınlar Şubelerini kurarak buralarda da çalışmışlardır.
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 Ve 7 Şubat 1924'te 

Türk Kadınlar Birliği adıyla kuruluş yapılandırılmış, Türk kadınının sosyal ve siyasal haklarını 
savunmak olarak birliğin amacı belirlenmiştir. Birlik, özellikle siyasal haklar için mücadele 
etmiĢtir. KuĢkusuz bu çabaların 1926'da Medeni Kanunun kabul edilmesinde ve 5 Aralık 
1934'te de Türk kadınının seçme seçilme hakkını elde etmesinde büyük rol oynamıĢtır.
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Ocak 1920'de de Konya'da, Şerafettin Cami'nde toplanan 5.000 Türk kadını Paris Barış 
Konferansı'na gönderilmek üzere bazı kararlar almışlardı.
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Türk Kadınının Özgürlüğünü AB'ye Kelepçelemek 

 
Türk kadınının, eski Türklerden ve Kemalist devrimle birlikte gelen yükselen 

değerlerinden soyutlanarak, temelde özünde bulunan toplumsal eşitliği, AB'nin göstermelik 
programlarıyla ve projeleriyle "yeniden" kazanması(!) için çok çaba harcanıyor. 

 
AEGEE isimli AB güdümlü gençlik örgütlenmesi, 13 Aralık 2005'te Kadının İnsan Hakları 

Paneli düzenliyor. İnsan Hakları Derneği'nden Yüksel Mutlu panelde konuşmacı olarak 
katılmıştı. Kendisi şunları söyleyebilmişti: "..askeri eğitim çoğunlukla kadına yönelik düşmanlığı ve 
kadınları aşağılamayı teşvik eder. Askerlik eğitimi kadın aşağılamayı teşvik ederken, askere 
gidildiğinde daha çok "tüfeği kız gibi tutma", mutfakta patates soğan soyanlara "Ayşe, Fatma" 
gibi... barışçıl erkekler, askere giden erkekler de burada aşağılanıyor. Bir yandan da "eğer kadın 
gibi olmak istemiyorsanız, iyi adam öldüreceksiniz. İyi silah kullanacaksınız" deniyor. Amaç 
burada hegomonik bir erkek tiplemesi yaratmak. Bu arada başka belirtilmesi gereken şey de 
eşcinsel veya barışçıl olan insanların da bundan yara aldığı şeklinde... askerde bu emir komuta 
zinciri daha sonra kadınlar üzerinde iktidar haline dönüşüyor." Yüksel Mutlu, Arapları çoluk 
çocuk demeden öldüren İsrail askeriyle, Türk askerini karıştırıyor. Söylenenler, Türk askerinin, 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk kadınının aşağılanmasının bir başka taraftan göstergesi olarak 
ortaya çıkıyor. 

 
1 Mart 1980 tarihinde imzaya açılan ve 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe giren Birleşmiş 

Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne (CEDAW) Türkiye'nin 
katılımı, 11.06.1985 tarih ve 3232 sayılı kanunla uygun bulunmuş, Bakanlar kurulunca 
24.07.1985 tarihinde 85/9722 sayılı kararla onaylanmış ve 14 Ekim 1985 tarih ve 18898 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. CEDAW'a yönelik olarak, Sivil Toplum Forumu, Uçan Süpürge 
kadın örgütünün ve British Council'ın katkılarıyla, 18-20 Nisan 2003'te düzenlenmiştir.
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Forumun ikinci gününde yapılan atölye çalışmalarından bazı örnekler aktarmak aydınlatıcı 
olacaktır. Eğitim çalıĢma grubu, kendi dilince eğitim, bölgelerarası eğitim düzeyi farklılığı, 
kadınlar için barış eğitimi, başörtüsüz eğitimi düzenlemiştir. Kanun önünde eĢitlik çalıĢma 
grubu, saptamalar ve öneriler bölümünde şunları söylemektedir: "ülkedeki tüm kadın gruplarının 
sorunarının ve etnik ayrımcılığın ele alınması gerektiği, lezbiyen kadınların yaşadığı sorunlar 
olarak da eşcinsel eşlerin birbirlerinin yasal haklarından yararlanamaması, bu yüzden okul ve 
işlerinden atılmaları, lezbiyen annelerin, boşanmaları durumunda velayet alamamaları, öneri 
olarak da, Anayasanın 10. maddesine 'cinsel yönelim' ifadesinin eklenmesi, Travesti ve 
transseksüel kadınların fuhuşa itilmesi, başka iş bulamamaları, özellikle polis tarafından şiddete 
maruz kalmaları vurgulandı, Enseste ilişkin özel düzenlemenin olmaması, bölgesel farklılıkların 
yarattığı sorunlar. Siyaset ve Kadın ÇalıĢma Grubu'nun tartışma konu başlıkları şöyleydi: 
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"STK'larda kadın, uyum yasaları, alternatif siyaset, siyasetteki kadının erkekçe tutum alması. 
Kadın ve Medya ÇalıĢma Grubu'nun çözüm önerileri, STK'ların yapmakla yükümlü olduğu 
raporları hazırlamaları, yerel medyaya önem verilmesi, güçlendirilmesi, yerellerden başlamak 
üzere kadınların potansiyelinin geliştirilmesi için medyanın kullanılması çerçevesindeydi. 
Ekonomik ÇalıĢma Hayatı, Yoksulluk ÇalıĢma Grubu'nun çalışmaları sonucunda şunlar 
vurgulanmıştı: kadınlara yönelik yardımların geç geldiği söyleniyor. Bunun nedenleriyse; devletin 
hantallığı, devletin STK'lara güvenmemesi ve STK'ları desteklememesi, STK'ların (kadın 
kuruluşları dahil) yerel kaynakları iyi değerlendirebilmek için işbirliği ve iletişim ağlarının yetersiz 
olması. Yoksullukla mücadele programlarında kadına özel bir yer ve önem verilmediği söyleniyor. 
Nedeninse, bölgesel programlar yok, bölgesellik dikkate alınmıyor, kadın kuruluşlarının fikir ve 
projelerinden model alınmıyor. İşgücü piyasasına çalışma hayatına girmekte yaşanan güçlüklere 
verilen örnekler şöyle sıralanıyor: Merkez Bankası'nın yasa tasarısında yer alan disiplin 
yönetmeliği değişiklik hazırlığı (feminen maskülen görünümlülerin [gay, lezbiyen] 
durumlarının belirlenmesi, Transseksüellerin işe girmesinin kapalı olması (seks işçili hariç) 
Milli kadın futbol takımındaki teknik direktörlerin "maskülen görünümlü kadınlara takımda 
yer vermeyerek ayrımcılık yapılması. İstihdamda karşılaşılan sorunlar da: gay ve lezbiyenlerin 
kamuda kendi kimliğiyle çalışamaması, geri plana atılması, örgütlenme hakkını da tam 
kullanamamak." Türk kadınının tarihi toplumsal eşitlik ölçüleri dışında ve hastalıklı olarak 
ayrımcılığa tabi tutulmasını tartışan ve Türk kadınının gerçek sorunlarını gizleyen bu atölyelere 
katılan kadın temsilcilerin kuruluşları şöyle sıralanmıştır (tekrar olmaması açısından aynı örgütler 
her gruba eklenmemiştir): Eğitim ÇalıĢma Grubu'nda: KADER, Türk Kadınlar Birliği, ODTÜ 
Mezunlar Birliği Vakfı, Şefkat Vakfı, Kadın Sanatçılar, KAMER, Haççe Kadın Vakfı, MEKSA Vakfı, 
Türkiye Bahai Toplumu, Başkent Kadın Platformu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Uçan 
Süpürge, Antimilitarist/Feminist İnisiyatifi, Yerel Gündem 21, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, 
MAGDER, Hazar Grubu, Anneler Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, CHP, FAYDER, 
Soroptimist Kulübü, Anadolu Üniversitesi, KEDV, Kadından Topluma Eğitim Grubu, SHÇEK, 
Kamu-Sen, KADBİR, Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Van Kadın Grubu, 
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Emekli Öğretmenler Derneği, Cumhuriyet Kadınlar Derneği, 
AÇEV, ELDER Kadın Dayanışma Merkezi, Ege Kadın Araştırmaları Derneği, Tepebaşı 
Belediyesi, Adana Kadın Kuruluşları Birliği, Hale Hanımlar Derneği, Eğitimciler Girişim Grubu, 
Türk Kadınlar Konseyi, Kadın Sorunlarını Araştırma Derneği. Ekonomi, ÇalıĢma Hayatı, 
Yoksulluk ÇalıĢma Grubu: Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu, Uluslararası Af Örgütü, 
İş Müfettişleri Derneği, Turkuaz Güzel Sanatlar Sivil İnisiyatifi Grubu, Emekli ve Kimsesiz Kadınlar 
Yardım Eğitim Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler 
Odası Kadın Kolları, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı İnsan Hakları 
Platformu, Etiler İş ve Meslek Kadınları Derneği, Memur-Sen, Nalbantoğlu Yetiştirme Yurdunu 
Destekleme Derneği, DİSK, İlkDer, Pembe Üçgen İzmir Eşcinsel Kültür Grubu, Küçükkuyu Kadın 
Dayanışma Grubu, Anadolu Bahçeleri El Emeği Pazarı Projesi Gönüllü Grubu, Hanımlar İlim 
Kültür Derneği, Kadın STK'ları Destekleme ve Geliştirme Grubu, Özlenen Çocuk Derneği, Kadın 
Çalışmaları Kooperatifi ve Mimar Sinan Üniversitesi İşgücü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
Bergama Cumhuriyet Kadınları Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Floryalı Kadınlar Grubu, 
İMECE Kadın Dayanışma Kooperatifi. Evlilik, Aile ĠliĢkileri ve Geleneksel Roller ÇalıĢma 
Grubu: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, KAOS GL, KASAİD, Türkelili Kadınlar Yardımlaşma 
Ve Dayanışma Derneği, Diyarbakır Büyükşehir belediyesi, Kadın Ressamlar Derneği, Gökkuşağı 
Kadın Platformu, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derneği, MÜSİAD, Korunmaya Muhtaç Çocukları 
Koruma Derneği ve Yerel Gündem 21, Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Batman Kadın Dayanışma Merkezi, Van Kadın Platformu, Çağdaş Kadın 
Gençlik Vakfı, Burdur inisiyatifi. Kanun Önünde EĢitlik ÇalıĢma Grubu: İzmir Barosu Kadın 
Komisyonu, Samsun barosu Kadın Hakları Komisyonu, Kadın Girişimciler Derneği, Barış Anaları 
İnisiyatifi, Hukukçu Hanımlar Derneği, Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım 
Projesi, Amargi Kadın Kooperatifi, TÜBAKKOM, Denizli Barosu Kadın komisyonu, Diyarbakır 
Barosu, Türkiye Barolar birliği, SELİS Kadın Danışmanlık Merkezi, Çağdaş Hukukçular Derneği, 
Türkiye Aile Planlaması Derneği. Siyaset ve Kadın ÇalıĢma Grubu: Eğitim Sendikası 1. Şube, 
ANAP Kadın Kolları, Yerel Gündem 21 kadın Meclisi, Eğitim Birliği Sendikası, KAZETE; Başkent 
Kadın Platformu İlahiyatçılar Girişim Grubu, Ege Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Haklarını 
Koruma Vakfı, DYP, Kadın Eserleri Kütüphanesi, ENSAR Vakfı Kadın Kolları, Kadın inisiyatifi, 



DEHAP, AKP Kadın Kolları, CHP, Taşköprü lions Kulübü, MHP Kadın Kolları, İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çayyolu Kadın İnisiyatifi, National democratic ınstitute. 
Kadın ve Medya ÇalıĢma Grubu: Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Uçan Süpürge, Yeni 
Asır Gazetesi, KADAV, TÜKD, KASAİD, Hazar Grubu, Başkent Kadın Platformu. 

 
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nde 

(CEDAW), "eşcinsellik, lezbiyenlik" gibi Türk aile yapısına ve genel ahlaka aykırı konuları, 
maddeler yoktur. Uçan Süpürge'nin başkanı Halime Güner'in duyurduğu, 23 Kasım 2005 
tarihinde 13:00-14:30 arasında Meclis Büyük Grup Toplantı Salonu7nda yapılacak toplantı 
hakkında bilgi metninde de ilgili konular yer almamaktadır. CEDAW sözleşmesine aykırı olarak bu 
toplantılar ve atölye çalışmaları düzenlenmiştir. 

 
İlk günlerde hazırladıkları broşürde amaçlarını: "kadın sorununa ve kadın hareketine 

duyarlı kadınları buluşturmak; aralarında bağ kurarak bilgi ve deneyim aktarımlarını 
kolaylaştırmak; onların kadın sorununun çözümüne yönelik çabalarını desteklemek ve kadınların 
kendilerini güçlendirmelerine yardımcı olmak" biçiminde özetleyen Uçan Süpürge: "...kadın 
hareketinin bugüne dek yarattığı değerli birikimin farkındayız ve şimdi yeni katıımlar sağlamak, 
yeni örgütlerle tanışmak ve yeni deneyimler yaratmak amacında" olarak "aynı zamanda yurt 
dışındaki kadınlar ve kadın kuruluşlarıyla tanışmak ve ortak çalışmalar yapmak, kadın konusunda 
özelleşmiş bir bilgi merkezini oluşturmayı" hedeflediği belirtilmektedir. Uçan Süpürge, Almanya'da 
kurulmuş bir kongre ve turizm organizasyonu. Şirketin sahibi Halime Güner, Almanya'da Uçan 
Süpürge'li bir işkadını. Yukarıda sözünü ettiğimiz CEDAW raporunun TBMM'de açıklanması 
konusunu, Alman Büyükelçiliği de desteklemekte ve Halime Güner bu toplantıda şunları 
söylemekteydi: "komite, anatili Türkçe olmayan kadınların ve kızların eğitimden yararlanma ve 
eğitimde başarı sağlama bağlamında çoklu ayrımcılığa maruz kalabilmesinden endişe eder. 
Komite, bunun yanı sıra okullarda ve üniversitelerde türban yasağının kızlar ve kadınlar 
üzerindeki etkisinden endişe duymaktadır... Komite, taraf devlete, farklı etnik gruplara mensup ve 
anadili Türkçe olmayan kızlar ve kadınların özellikle kırsal kesimde karşılaştıkları eğiteme ilişkin 
dezavantajları gidermeye ve bölgesel dengesizlikleri aşmaya yönelik ilave politikalar ve 
programlar uygulama çağrısında bulunur. Komite, taraf devletin türban yasağının etkisini 
denetlemesini ve değerlendirmesini ve bu yasak yüzünden okullar ve üniversitelerden dışlanan 
kadın sayısı hakkında bilgi derlenmesini rica eder... Komite, taraf devletten gelecek dönemsel 
raporunda yargı mensubu kadınlar, kız ve kadın kaçakçılığı Kürt kadınlar dahil olmak üzere çoktu 
ayrımcılığa maruz kalan diğer gruplar hakkında cinsiyete dayalı istatistik ve veri talep eder."8 
Ayrıca Uçan Süpürge'nin internet sitesi de İngiltere Büyükelçiliği'nin "Ġngiliz Hükümeti ve 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kapsamında, katkı ve desteklerle kuruluyordu.
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AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Youth Eylem-5 Destek Faaliyetlerinde, 

"Mor Dünyanın Saklı Melekleri" başlıklı seminer düzenleniyor. Beş gün süren seminer, Ege 
Üniversitesi AB Eğitim ve Gençlik Programları Ofisi tarafından düzenleniyor. Polonya'dan 5, 
İngiltere'den 2, Almanya'dan 5, Türkiye'den 5, Macaristan'dan 4 katılımcı bulunuyor. Seminerin 
amacı şöyle: "Kent yaşamı kadınların sosyal ve ekonomik statüsünde değişmelere neden 
olmaktadır. Köyden kente göç eden insanlar, uyum konusunda bazı sorumluluklarla 
karşılaşmaktadır. Bu durumdan en çok etkilenenler kadınlar olmaktadır. Bu durumdan, ülkelerin 
geleceklerinde büyük öneme sahip olan genç kadınlar uyum süreçlerinde sosyal olarak dışlanma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu koşullara sahip genç kadınların topluma 
kazandırılması, proje partnerleri tarafından bir ihtiyaç olarak düşünülmektedir." 

 
"Öteki Ben" inisiyatifi, 2000 yılında kuruluyor. Amaçları: lezbiyenliğin sadece bir tercih 

değil aynı zamanda politik bir duruş olduğunu göstermek, lezbiyenlik feminizm arasında politik 
bağlamda kendi sözümüze söylemek, lezbiyenlerin yalnız olmadığını göstermek ve sosyal, 
hukuksal, kültürel dayanışma sağlamak, kimliğimizin yok sayılmasına, görmezden gelinmesine 
karşı duruş geliştirmek. 2002 yılında da Antalya Antimilitarist Kadın Ġnisiyatifi kurulmuştur. 
Amaçları: kadınlarla antimilitarizm bağlamında bir araya gelmek; şiddet karşıtlığı, şiddetten 
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arınmış eylem, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın yok edilmesi, erkek egemen sistemle 
mücedele ve dönüştürülmesi gibi konularda bilinç yükseltmek için seminer ve toplantılar 
düzenlemek ve eylemlerde yer almak. 

 
Batı emperyalizminin Türk Ulusu'nu ve yüksek erdemlerini nerelere getirmek istediğini bu 

örnekler gsötermektedir. Türk aile yapısına ve genel ahlaka akırı tüm eylem ve söylemler; Türk 
Ulusu'nun çözülüşünün önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Örneklerimizi vermeyi 
sürdürdükçe görülecektir ki Türklük ve Türkiye karşıtı tüm çabalar, AB'den ve genel olarak 
Batı'dan finanse olmakta ve desteklenmektedir. 

 
Kemalist devrime ve Türk kadınının yüksek değerlerine karşıtlığıyla tanınan ġirin Tekeli, 

Konrad Adenauer Vakfı'nın, 23-24 Ekim 1989 tarihleri arasında düzenlenen, 5. Türk Alman 
Gazeteciler Semineri'nde şunları dile getirebilmekteydi: "Atatürk'ün bu durumla alakası nedir? 
Bana yöneltilen soru, "Atatürk tarafından kendisine sağlanan haklar" diyor. Ben kendimi bildim 
bileli, yani kırk yıldır, bu masalı dinlerim. Atatürk'ün, daha Avrupalı kadınların bile siyasi haklarını 
kazanamadıkları bir dönemde kadınlara verdiği haklar... ve hemen arkasından eklenir... efendim, 
Türkiye'de kadınlar kendileri, hakları için mücadele etmedikleri içindir ki, bugün bu haklara sahip 
çıkamıyorlar. Yani kısacası söylenen şudur: haklar verilmiş... kullanılmıyorsa, bundan sorumlu 
olanlar kadınların kendileridir. Masal budur. Ben yıllardır bu masalın artık bizleri uyutmaya 
yetmediğini anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki, eğer, Atatürk, kadınların siyasal haklarını 
verdiyse, bu onların siyasete aktif bir Ģekilde katılmaları istediği onların önündeki engelleri 
aĢmak istediği için değil; o sırada varolan tek parti rejimin, Avrupa'da aynı yıllarda varolan 
faĢist tek parti rejimlerinden nitelikçe farklı olduğunu dünyaya kanıtlamak istediğindendir... 
demek ki ben, "Atatürk'ün Türk kadınlarına haklarını vermesi" konusunda, pek çok hemcinsimden 
daha nüanslı bir görüşe sahibim. Verilen kadar alınmış şey de vardır. Kazanılmış kadın yitirilmiş 
şey de vardır. Ve artık, o döneme, büyük adama tapınma yaklaşımında farklı ve daha eleştirel bir 
gözle bakma zamanı çoktan gelmiştir. Çünkü inanıyorum ki, "Atatürk bize haklarımızı verdi" 
efsanesinden silkinip, bugünün gerçeğini göremediğimiz sürece, aynı noktada sayıp duracağız ve 
siyasal arenadan dışlanmışlığımıza karşı doğru dürüst bir mücadele başlatamayacağız. Başka bir 
deyişle bu masal bizi, böyle bir mücadeleden alıkoymak için kullanılmakta devam edip 
gidecek."

158
 ġirin Tekeli'yle aynı Türklük ve Atatürk karşıtlığı yapan isim Fatmagül Berktay'dı. 

Frauen Anstiftung tarafından 1-4 Kasım 1991'de Almanya'da düzenlenen "Kadın Hareketinin 
Kurumlaşması Fırsatlar ve Rizikolar" isimli uluslararası toplantıda konuşan Berktay, şunları 
söylemekteydi: "Atatürk'ün kendi tek parti rejimini zamanın faşist diktatörlüklerinden ayırt etmek 
için başvurduğu bir şeydi. Faşist devletlerin "Çocuk-Mutfak-kilise" ideolojisinin yerine Türkiye, bu 
sayede, kadınları parlamentoya girebilen bir ülke görünümü sunarak, simgesel olarak, diğer batılı 
demokratik ülkeler arasında yer aldığını göstermek istiyordu."
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Diğer faşist devletlerden farklılığını kanıtlamak için parlamentoya 18 milletvekili 

sokmuştu, sözü, "Faşizmin Türkiye'deki ismi Kemalizm'dir" demekten başka bir anlam 
taşımamaktadır. Bu PKK'nın, AB'nin ve Türk kadınının yükselişini görmezden gelen cahillerin 
söylemlerinden farksız bir yaklaşımdır. 

 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen 7 ilde Uçan 

Süpürge'nin yerel kadın muhabirlerinin bulunduğu Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Mardin, Mersin, 
Samsun ve Van'da yürütülen "Patikalardan Yollara" projesinin ilk eğitim semineri 8-10 Ekim 2004 
tarihleri arasında yapılmıştı. Eğitime, söz konusu illerden projeyi yürütmek için seçilen kadın 
kuruluşu temsilcileri yerel ortaklarıyla Uçan Süpürge muhabirleri katılmıştı. Bu proje kapsamında 
Alternatif Medya Nedir? Başlığı altında şunlar söylenmekteydi: "alternatif medya egemen temsil 
pratiklerinin karşısında baskılananların, alt kültürlerin ve toplumda "öteki" olarak 
konumlandırılanların kimlik politikalarını, değerlerini, sözlerini ifade eden metinleri dolaşıma 
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sokar. Alternatif medyaya örnek olarak: yerel basın, yerel radyo ve televizyonlar, internet, sendika 
ve dernek gibi örgütlenmelerin medyası ve feminist medya verilmektedir. Feminist medyaya örnek 
olarak da, Kürtçü bölücü bazı dergiler verilmektedir: "Pazartesi, Eksik Etek, Sosyalist Feminist 
Kaktüs, Uçan Haber, Feminist Hareket, Kadın AraĢtırmaları ve DayanıĢma Merkezi 
Dergisi."
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ġengül Hablemitoğlu, sözde feminist ve liberal kadın hareketlerinin Kemalizm 

düşmanlığına karşı şunları dile getirmişti: "Atatürk'ün hümanist adaletli bir önder olduğu bu kültür 
devriminin kendi içinde apaçık görünüyor. Kız erkek farkına bakılmazsızın her gencin dilediği 
okula ücretsiz devam edebilme olanağı, insan olmanın olanaklarınıbugünkü deyişle insan 
kapitalini genişleten, en önemli devrim. Hiçbir diktatör böyle bir amaç için çaba sarf etmez. Ayrıca 
dünyayı şaşkına döndüren Kemalist devrimin içindeki Kadın Devrimini kadınsız gerçekleşen, 
tepeden inme olarak nitelemek son derece yanlış. Atatürk Türk kadınının buna hazır ve hak etmiş 
olduğunun farkında. Türk kadını da bu hakları elde etmenin şaşkınlığını yaşamıyor açıkçası. 
Çünkü, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde etkin bir hak mücadelesi yürüten bir kadın 
hareketi zaten var, her ne kadar eğitim hakkına ilişkin başarı sağlanamamış olsa da. Çünkü 
Cumhuriyet döneminin verileriyle Tanzimata ve Meşrutiyete ilişkin veriler karşılaştırıldığında da bu 
açıkça görülebilmektedir. Özellikle Tanzimata ilköğretim konusunda yeni düzenlemeler 
geliştirilmeye çalışılmışsa da, alınan kararlar uygulamaya konulmamıştır. Şefika Kurnaz'ın devlet 
Salnameleri'ne dayalı olarak verdiği bilgilere göre; örneğin 1876 yılında İstanbul'da ilkokul sayısı 
10, öğrenci sayısı 574, mezun sayısı 62'dir. 1885-1886 yıllarında İstanbul'daki kız orta okullarında 
toplam kız öğrenci sayısı yaklaşık 300'dür. İstanbul dışındaki illerde kız orta okullarına ilişkin 
kayıtlarsa 1883-1884 ile başlamaktadır. Bu belgelere göre 4 kız orta okulunda toplam 145 öğrenci 
bulunmaktadır. 1912-1913 öğretim yılı kayıtlarına göreyse, 48 orta okulda 4416 kız öğrenci eğitim 
görmektedir. Cumhuriyet'in ilanında (1923-1924) ilkokul sayısının 341.941 olduğunu görürüz. 
Aynı yıllarda orta okul sayısının 72, kız öğrenci sayısının 5905 olması çarpıcıdır..."
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 AB finanslı 

feminist hareketlerin, iddialarının en önemli kanıtı olarak, Türk Kadınlar Birliği'nin kapatılması 
gösterilmektedir. "İstanbul'da Nisan 1935'de toplanan Dünya Feminist Kongresi'nden birkaç hafta 
sonra bu kadın birliğinin kapatılmasıyla Kemalist devrimin kadın hareketini tarihe gömdüğü 
söyleniyor. Oysa bu birliğin CHP tarafından kapatıldığını kanıtlayacak belgeler yok. Ayrıca 
kapanmasına üyelerin karar verdiği, bunun nedenlerinin de, çeşitli iç çekişmelerle örgütsel 
sıkıntılar olduğu bilinirken ve hatta birliğin uluslararası Kadın Birliği'nin çığırtkanlığını yaptığına 
ilişkin söylentiler de varken bu yine kocaman bir haksızlık olarak karşımızda durmaktadır." Necla 
Arat da, Kemalizm'in kadın konusundaki başarısına dikkat çekiyor ve eleştirilere şöyle yanıt 
veriyor: "Kemalist Cumhuriyet'in kadın imgesine ve onun ete kemiğe bürünmüş gerçek 
örneklerine başkalarının gözleriyle bakanların, "Kemalist kadın hakları devriminin, kadınları 
kullandığını; devlet feminizmiyle feminist hareketi engellediğini, kadınlara cinselliklerini inkar 
ettirdiğini, onları erkek himayesi altına sokarak kadın sesini bir bakıma boğduğunu" öne 
sürenlerin gözlerindeki perdenin yırtılması için yeni bir uyanış dönemine gereksinim 
duyulmaktadır. Çünkü bu gibiler, dünyanın 21. yüzyılın eşiğinde bilincine varıp değiştirme 
çabasına giriştiği bir eşitsizliği, kadınların insan haklarının çiğnenmesini, kadınlık durumundaki bu 
çarpıklığı, Mustafa Kemal'in daha 1920'lerde saptamış olduğunu, 1930'larda da: "Cumhuriyet 
rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Biz, Cumhuriyeti kurduk. O, on yaşını 
doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe tatbikata koymalıdır. Kadın haklarını 
tanımak da bunun bir icabı olacaktır." dediğini ne anımsamak ne de anımsatmak 
istemektedirler.
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Kemalizm'in aşağılanması ve tarihin saptırılarak Türk kadınının yücelişini örtmek 

istemenin ortaklığı da ilginçtir. Sözde feminist liberal hareketle siyasal islamcı kadın örgütleri 
Kemalizm'in tasfiyesi için yoğun çaşıma içindedirler. Yukarıda sözlerini alıntıladığım şirin Tekeli 
bu ortaklık çerçevesinde şunları söylemektedir: "Mustafa Kemal ve onu destekleyenler için 
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yeni kanunda Ģekillendiği haliyle kadın hakları, "medeni dünyayla aynı düzeye gelmek ve 
savaĢlar boyunca yıkıma uğramıĢ fedakâr kadınlara ödenmesi gereken bir 'borç' ancak her 
Ģeyden önce Osmanlı devletine dönüĢü imkansız kılma ve dinsel hegemonyanın temelini 
sarsma" anlamına gelmekteydi.
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 Aynı kitapta, yazar Aynur İlyasoğlu, araştırma için hazırlanan 

anket formunu da vermektedir. Ancak anketin geçerliliği ve güvenirliliği konusunda bilgi vermiyor. 
Bu da yapılan araştırmanın ne kadar bilimsel(?) olduğunu gösteriyor! Deniz Gürsel de, Aydın 
Menderes'in önsözünü yazdığı kitabında, şunları söylemekten çekinmiyor: "Cumhuriyetimizin 
kuruluş yıllarındaki radikal batıcı çizgiyi "aydınlanma" şeklinde niteleyerek meşrulaştırma çabası 
içerisindeki aydınlarımızın tutumları, millete tamamen karşı olmasa bile, milleti hakir gören, millete 
rağmen, "aydınlatmacı" bir tutumdur. Böyle bir meşrulaştırım tarzı, bırakın milletin tarihindeki bir 
düşünceler ve faaliyetler dizisini meşrulaştırmayı, meşrulaştırımın temeli olan millet iradesini hiçe 
saymaktır."
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Ömer Çaha da bu konuda şu çarpıtmaları yapabilmektedir: "cumhuriyetin ilk yıllarında 

egemen devlet idealleri topluma kabul ettirme ve devletin mutlak üstünlüğünü sağlama yönündeki 
resmi politika diğer sosyal hareketler gibi feminizmin de sonunu getirdi. Siyasal iktidardan 
bağımsız bir kadın hareketi sonuçta sosyal inisiyatifin diğer vechelerini de hareketlendirip öncü 
bürokratik elit kesimin ideali olan "türdeş" ve "homojen" toplum yapısına zarar verebilirdi. Bu 
nedenle siyasal sistemin koridorlarına hiçbir şekilde yaklaşma arzusu taşımayan dömenin 
feminist akımı, siyasal iktidardan gerekli müsamahayı göremeyince hatta bu konuda tacize maruz 
kalınca 1935 yılında Uluslararası feminist bir kongreyle kendi sonunu getirdi... 1935'ten sonra 
Türk kadınlarına bahsedilen iki hak (Medeni Kanun ve Seçme Seçilme Hakkı) tarihsel zorunluluğu 
ve bunların kazanılmasında kadınların rolüne bakılmaksızın, kadınları siyasal rejime 
borçlandırılması yönünde kullanılmıştır. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir resmi 
propagandayla Türk kadınları rejime minnettar kılındı ve kadınları rejime hizmet etmek suretiyle 
borçlarını ödemeleri sağlandı."
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 Bir başka kitabında da Çaha, Kemalizm'e saldırmayı 

sürdürüyor: "Kadın hareketinin üçüncü evresinde devletin tutumu kadınları "himaye etme ve 
onlardan yararlanma" şeklinde olmuştur. Cumhuriyeti kuran devlet eliti, devletin en temel amacı 
olarak muasır medeniyetle bütünleşme idealini ortaya koyduğu için bu idealde kadınların 
desteğinden yararlanmak istiyordu... 1926 yılında kabul ettiği Medeni Kanun'la çözüm getirerek 
bir yandan kadınların sosyal yaşamda yer aldığı modern bir toplum yaratmaya, bir yandan da 
kadınların desteğini almaya çalışmıştır. Osmanlı son döneminde yaşanan savaşlardan dolayı 
mektepli erkeklerin önemli ölçüde kaybolması sonucunda Cumhuriyetin ilan edildiği tarihlerde 
okuma yazma bilen kadınlar Türkiye'de önemli bir yekun teşkil etmekteydiler. Bu tür hakların 
verilmesiyle kadınların yeni rejimin yanında yer almalarını sağlamak fazla zor olmayacaktı." 
diyerek, ulusal kurtuluş savaşında şehit olanları, Osmanlı'nın son döneminde yaşanan savaşlarda 
kaybolanlar olarak örtmeye çalışan ve kadınları Kemalizm'in kullandığını dahi savlayabilen bir 
profesör Türk üniversitelerinde yer tutabilmiştir. Aynı kitapta: "Cumhuriyet devrimleriyle birlikte ilk 
defa erkeklerle birlikte aynı sınıflarda karma eğitim alma imkanına kavuşan ilk kuşak kadınlar, 
Nilüfer Göle'nin tabiriyle, "dişiliklerinden soyutlanmış" erkeksi kadınlar olarak yetiştirilmişlerdir."
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diyebilecek kadar körleşebilmektedir.  
 
Hale Hanımlar Derneği, Nakşibendi Lideri Esad Coşan'ın önerisiyle 1988'de kurulmuştur. 

Hazar Grubu, 1993'te İstanbul'da kurulmuştur. Sonbahar Grubu, MÜSİAD'ın eski başkanı Erol 
Yarar'ın annesi tarafından 1995'te kurulmuştur. Güneydoğu Kadın ve Kültür Platformu 1996'da 
Diyarbakır'da kuruldu. 1985'te kurulan Birlik Vakfı'nın kurucu üyelerinden biri Recep Tayyip 
Erdoğan'dı. Başkent Kadın Platformunda da şu şeriatçı örgütlenmeler bulunmaktadır: 
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"AraĢtırma ve Kültür Vakfı, Anadolu Eğitim Kültür ve DayanıĢma Derneği, Bosna Hersek 
Kültür ve DayanıĢma Derneği, Hukukçular Birliği Vakfı, Muradiye Eğitim ve Kültür Vakfı, 
Ġnsan Hakları ve Mazlumlarla DayanıĢma Derneği, Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı, Fatma 
Zehra Kültür ve DayanıĢma Derneği, Birra GiriĢim Grubu, Oya GiriĢim Grubu, Sosyologlar 
GiriĢim Grubu, Tefekkür GiriĢim Grubu, Turkuav GiriĢim Grubu ve Eğitimciler GiriĢim 
Grubu. Başkent Kadın Platformu'ndan Hidayet ġefkatli Tuksal, şunları dile getirmişti: "Mustafa 
Kemal, askeri başarıları ve siyasi manevralarından aldığı gücün yanı sıra, muhafazakar islamcı 
kanadın dağınıklığından da faydalanarak, oryantalizmin 'kurucu dışarısı' işlevini gördüğü 'otoriter 
bir modernizasyon' sürecini başlatır... geleneksel hassasiyetlerini sürdüren büyük çoğunluk için 
sistemle ilişkiden kaçınma ve içe kapanma anlamında muhafazakar bir protestoya yolaçar. 
Böylece, bu kesimdeki kadınlar; kendilerine kağıt üzerinde ihsan edilen haklara rağmen, daha çok 
özdeşleştikleri geleneğin içinde görünmezlik zırhını kuşanarak, sessiz muhalefete katılırlar."
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Dikkat edilirse, siyasal islamcı yobazlara göre Ulusal Kuruluş Savaşı, Kuvay-i Milliye, 

Emperyalizmin Türk vatanını ele geçirme gibi gerçekler hiç olmamış gibidir. Birini dahi sözlerine 
almaktan çekinmektedirler. Türklüğün kurtuluşu ve bağımsızlık gibi erdemlerden habersiz olanlar 
ne yazık ki ne İstiklal Yolu'nda kağnısının başında donarak şehit düşen Şerife Bacı'yı 
anımsayacaktır ne de Kılavuz Hatice'nin istihbarat ve cephe çatışmasındaki çabasını ve rolünü. 
Siyasal İslamcılara göre kadın, bir metre karesil bez parçasının içinde hapsolmalıdır, sözde liberal 
feminist akıma göreyse AB'den fonlanarak "demokratikleşmelidir" Terör devleti olduğu açıkça 
görülen İsrail'in güdümüzde Lübnan'da yaptığı, Amerika'nın Irak'ta ve Afganistan'da yaptığı 
cinayetleri, soykırımları, bırakın lanetlemeyi, kınayamayan siyasal İslamcılar; Türk kadınını 
aşağılayan uygulamaları, İran'da recm cezasına çarptırılan kadınları, Çin'de fuhuşa süreklenen 
kadınları, Rusya'dan milyon dolarlarla getirilen Rus kadınlarının bataklığa sürüklenmesini 
göremez duruma gelmiştir. Türkiye'de imam hatiplerden, sıkma başlılıktan başkaca sorun 
yokmuşçasına davranan bu şeriatçı kadın örgütleri, aydınlanmacı ve Türk kadınını yücelten 
Kemalizm'e karşı da nefretle, kinle saldırmaktadır. 
 

Türk Kadınının ve Dünya Kadınlarının Gizlenen Gerçek Sorunları 
 

Tarihi çarpıtmalardan arındırılmış, Türk kadınının günümüz gerçek, katıksız sorunlarını 
Necla Arat şöyle saptamaktadır: "20. yüzyılın ikinci yarısında kadınların statü ve rolleri 
konusunda, güç ve sorumluluk dağılımında ve kaynaklara ulaşımda denge kurmak için harcanan 
tüm çabalara karşın kadın erkek eşitsizliği ne yazık ki sürüp gidiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde 
kadınlara karşı ayrımcılık, daha onlar doğmadan başlayıp ölene değin devam ediyor. Bazı 
toplumlarda kız çocuklar istenmiyorlar. Evde, okuda, işte, toplumda erkek kardeşlerinin sahip 
olduğu hak ve önceliklerden yoksunlar. Dünyada yaklaşık 115 milyon çocuk okula gitmemekte. 
Bunların %60'ı kız çocukları. Kadınlar, yoksulluktan, düşük sosyal statüden ve üretken rollerinden 
kaynaklanan pek çok sorundan zarar görüyorlar. Örneğin, dünyadaki iş yükünün çoğunu 
üstlendikleri halde, dünya gelirinden yalnızca %10, dünyadaki mal varlığındansa %1 oranında 
pay alabiliyorlar. Okuma yazma bilmeyen 876 milyon yetişkinin üçte ikisi kadın. Yani bütün 
dünyada 600 milyonu aşkın okur yazar olmayan kadın var. Gelişmekte olan ülkelerde 25 yaşın 
üzerindeki kadınların yarısından çoğu hiç okul yüzü görmemiş durumda. Kadınlar, her ülkede 
erkeklere oranla daha uzun süre çalışıyor ama daha az para kazanıyorlar. Kadın işçilerin 
ücretleri, aynı işi gören erkeklere oranla %30-%40 daha düşük. Görünmeyen ve de ödenmeyen 
kadın iş gücü yılda 11 trilyon dolara ulaşıyor. Ev işine, çocuk yetiştirmeye, tarlada çalışmaya ücret 
ödenmediği için, dünya ekonomisinin her yıl 11 trilyon dolarlık kaybı var. Oysa, kadınların 
tarımdaki, ev işlerindeki ücretsiz çalışmaları dikkate alınıp iş gücü istatistiklerine yansısa, iş 
gücündeki gerçek payları erkeklerinki kadar, hatta belki de daha fazla olacak. Demokratik 
sistemle yönetildikleri öne sürülen ülkelerde seçmenlerden yarısı kadın. Ancak kadınların 
parlamentolardaki temsil oranları %11'i geçmiyor. Yeryüzündeki yönetimlerin %34'ünde en 
yüksek kadar organı olan bakanlar kurulunda hiç kadın bulunmuyor. Devlet başkanlarınınsa 
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ancak 9-10 tanesi kadınların elinde bulunuyor. Gelişmekte olan ülkelerde doğurganlık yaşındaki 
kadınların %63'ü beslenme yetersizliği yüzünden kansızlık çekiyor. Oysa bu oran gelişmiş 
ülkelerin aynı yaştaki kadınların da yalnızca %10. Her yıl 40 milyondan fazla kadın kürtaj oluyor. 
Bunlardan yarısı bu işlemi sağlıksız koşullar altında yaptırmak zorunda kalıyor. Her yıl yarım 
milyondan fazla kadın, gebelik ya da doğum sonrasında yaşamını yitiriyor. Dünyanın en yoksul 
ülkelerindeki 570 milyon kadının yaşam süreleri, zengin ülke kadınlarının yaşam sürelerinden 20 
yıl daha kısa. Ana babaların cinsiyet ayrımcılığı yapmaları yüzünden her yıl bir milyon kız bebek 
ölüme terk ediliyor. Dünyada her yıl 3-4 milyon kadın dayak yiyor. Yani her 4 kadından biri evdeki 
şiddetin kurbanı. (UNDP, Human Development Report, 2003)
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Sivil Toplum Bataklığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avuçlarımızdan kayıp toprakla bütünleşen hedeflerimizi, ilkelerimizi, değerleremizi sıyırıp 

alanların, kana kana çarpıtılmış kendi insanımız olduğu konusunda çekincesi olanların varlığına 
inanmak çok güçtür. Peki ya nedenini sorguladığımızda elimize geçecek olan nedir? Belki de 
Vedat Günyol eleştirel aklın imbiğinden damıttığı şu sözleriyle gerçekliği tüm çıplaklığıyla 
sermiştir, "kör" gözlerin dahi görebileceği bilinci: "...ele avuca sığmaz bir çocuğu öğretmen 
önünde, görmüş geçirmiş bir öğretmeni, iktadar maası toy bir okul müdürü önünde; devlet 
görevlerinde ömür çürütmüş bir müsteşarı, bilgisiz, kültürsüz bir bakan önünde; atalar 
mirası sağdıyuyla beslenmiş bir ulusu şarlatan bir başbakan, bir diktatör önünde dize 
getiren ne olabilir, çarpıtılmış bir hayal gücünden başka?"
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerin "çarpıtılan hayal güçlerini" onursuz 

geleceğe odaklandıran araçları öngörmek ya da görmek ne denli olanaksızsa; bu araçların 
örgütlediği "toplumsal bilinç düzeyiyle" güvenli bir geleceğe akmak da o denli olanaksız bir olgu 
olarak karşımızda durmaktadır.  

 
Dünya siyasal dönüşümünün, yeni-liberal akımın öncüsü merkezi kapitalist ülkelerin 

kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirdiği toplumsal örgütlenmeler; zorla, ödül ortaya koyarak, 
bireylerin gereksemeleri karşılanarak ya da gereksemelerinin karşılanacağı sözü verilerek 
yönlendirilmekte ve tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaşın askeri olmayan 
boyutlarında uygulamaya koyduğu projelerle hedeflediği emperyal politikaları desteklemeye 
gönüllü insan yaratma stratejileri gibi, toplumsal duyarlıklar başkalaştırılabilmektedir. Bu sürecin 
en başat araçları da, günümüzün kendi lehine dönüşen iktidarı, Sivil Toplum Örgütleri olarak 
gözlemlenmektedir.  

 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası paylaşım savaşımı sürecinde, üzerinde 

askeri üs olarak, jeostratejik öneminin yetkin biçimde kullanımının öngörülmesi çizgisinde beliren 
emperyal hesapların yapıldığı ekonomik, kültürel, siyasal önceliklerle elde edilmesi, ardından 
Türk askeri varlığının sona erdirilerek adanın güvenlik sorununun öne sürülmesi üzerinden 
merkezi kapitalist ülkelerin askeri hedeflerini gerçekleştirerek dünya güvenlik algılamalarını 
yönlendirerek toplu işgal süreçlerinin devreye sokulmasında yeni bir adım olarak gündeme 
gelmesi olası bir gelişme olarak değerlendirilebilir. 

 
KKTC'nin işgalinin durdurulması, adanın güvenliğinin sağlanması Türklerin elindedir. 

Rumların ya da Yunanistan'ın adanın güvenliğine, adanın uluslar arası paylaşım savaşında 
yitirilmesine ilişkin kaygılarının olduğunu söylemek oldukça güç gözükmektedir. Bu durumu 
saptayan en önemli gerekçeler; Yunanistan'ın, Rumların, Türkiye'ye ve KKTC'ye karşı Avrupa 
Birliği üzerinden öne sürdüğü destek koşullarından aranmalıdır. 

 
Tüm bu olumsuz koşulların yanı sıra Türkiye'nin KKTC'ye sahip çıkma iradesini 

                                                 
169 Vedat Günyol, Devlet Ġnsan mı?, Çağdaş Yayınları, 3. baskı, s. 75. 



gösterememesi ayrıca değerlendirilmesi gereken bir olumsuzluktur: "Türkiye Cumhuriyeti, 
2004/7895 nolu T.C. Bakanlar Kurulu kararıyla Avrupa Birliği'yle olan Gümrük Birliği 
AntlaĢmasına "KIBRIS"ı dahil etmiĢtir. 1 Kasım 2004 tarihli "T.C. BaĢbakanlık DıĢ Ticaret 
MüsteĢarlığı" tebligatıyla bu ülkeyle ticaret serbest bırakılmıĢtır. Ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nden gelecek "KIBRIS CUMHURĠYETĠ" ibareli belgeler kabul edilecektir." 
(KTTO 17.01.2005 tarihli açıklaması) Türkiye Yunan'ın, Rum'un, AB'nin görmek istediği "meşru 
Kıbrıs Hükümeti"ni resmen bu tebligatla tanımış ve KKTC'nin direnişine en büyük engeli 
oluşturmuştur.  

 
Yunanistan'ın AB üzerinden destek koşullarıysa ayrı bir kamburdur, Türkiye üzerinde. 

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Kipros Hrisostomides, Türkiye'nin AB üyeliği hedefinin 
önünü tıkamak istemediklerini ancak adadaki bölünmüşlüğün sona erdirilmesinin, Türkiye'nin 
katılımının anahtarı olması gerektiğini bildirmiştir. Yunanistan Cumhurbaşkanı Kostis 
Stefanopulos da Atina'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusunda yardımcı olacağını ancak daha önce 
Ankara'nın uluslararası hukuk çerçevesinde yerine getirmesi gereken yükümlülükleri 
bulunduğunu belirtmiş ve Ankara'nın yükümlülüklerini; Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınmasını, 
İstanbul Ortodoks Rum Patrikhanesi'nin ekümenik statüsünün kabul edilmesini, Heybeliada'daki 
Ruhban okulunun açılmasını ve Yunan soydaşların malvarlıklarının geri verilmesi olarak 
sıralamıştır.
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Bu sözler söylenmeden iki yıl önce; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Ali Erel, KKTC 

Cumhurbaşkanı Rauf DenktaĢ'a 19.08.2002'de gönderdiği yanıt mektubunda: destek veren örgüt 
sayısının 90'a ulaştığı "çözüm ve AB üyeliği" konulu "ortak vizyon"un yeni bir vizyon olmadığını 
işaret etmiş. "Kıbrıs Türk toplumunun dikkate alınması gereken çok ciddi bir bölümünü temsil 
eden bu örgütleri bazı siyasilerin düşündüğü gibi yok sayarak, kamuoyu önünde suçlayarak ya da 
işgüzarlıkla niteleyerek geçiştirmenin mümkün olmadığını" ifade etmiş ve eklemişti: "Kıbrıs'ta 
çözüm ve AB üyeliği Türkiye halkının KurtuluĢ SavaĢı sonrası en büyük projesi olan 
Avrupa Birliği üyeliğinin önündeki en zor sorunlardan birini ortadan kaldıracaktır." Daha da 
acı olansa; Ali Erel'in gerçeği yansıttığı gibi görünen ancak ulusal değerlerini uluslararası 
değerlerin altında gören şu sözleri olmuştur: "Rum tarafının ne istediği değil, uluslararası 
topluluğun bu konuda hangi beklentiler içinde olduğu bize göre daha önemlidir." 

 
Bu arada uluslararası alanda etkinlik gösteren ve Türkiye'de AB Eğitim ve Gençlik 

Programları'nın kabul edilmesi sürecinin başat arası olan AEGEE isimli örgütün KKTC'deki 
etkinliklerine "maddi" ve "manevi" her türlü desteği vereceği sözünü dillendiren Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası, gençlik üzerine tasarlanan yabancılaştırma politikasına da önemli ve açıktan katkı 
sağlamıştır. Öyle ki KKTC'de yaşayan Türk genci gitgide kültürel çözülüş içinde eriyip gitmiştir. 
Kıbrıs Türk ve Rum gençlik örgütleri tarafından Ekim 2004'te yapılan ortak açıklamada Kıbrıs 
sorununa en kıza zamanda çözüm bulunması gerektiği belirtilmiş ve gençlik örgütleri birleşik bir 
Kıbrıs'ta barış ve refah için mücadeleyi sürdürme kararlılığını vurgulamıştır.  

 
KTTO'nun 19.10.2004 tarihli "Kıbrıs sorununun çözümü yönünde 'İki Toplumlu Sivil 

İnisiyatif'in oluşturulması" konulu açıklamada: "Kıbrıslı Türkler, on yıllardır devam eden tanınma 
politikalarını terk ederek Kıbrıs sorununa bir çözüm bulma yolunda kararlarını vermiştir. 
Sorunları çözülmüş bir birleşik bir Kıbrıs'ın AB üyesi olamamasından ötürü üzgünüz. Hedefimiz, 
Annan Planı temelinde, birleşik bir Kıbrıs'ın AB üyeliğinde ortak bir gelecektir." Annan Planı'ndan 
"kapsamlı çözüm planı" olarak söz edilen açıklamada şu görüşlere de yer verilmiştir: 
"...uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir bulunmuş, Birleşmiş Milletler'le Avrupa Birliği'nin 
açık desteğini almıştır. Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinin de desteklediği bu plan bir çözüm 
için kullanılmak üzere beklemektedir." KTTO'ca yapılan açıklamada çözüm maliyetlerinin 
uluslararası toplulukça karşılanması önerisi dahi dillendirilebilmiştir: "...Kapsamlı çözüm planının 
uygulanması büyük miktarda finansa gereksinim yaratacaktır. Çözümün maliyetinin, uluslararası 
toplulukça karşılanacağı garantisi, tüm Kıbrıslıların ekonomik kaygılarını giderecektir." 
Açıklamada ayrıca: "Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olup 'Avurapa Güvenlik Şemsiyesi'nin bir 
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parçası haline geldikten sonra Kıbrıs adasının tamamen askerden arındırılması, bölge huzurunun 
devamı açısından doğru bir adım olacaktır. Bu tarihten itibaren, adada kalması planlanan 650 
Türk ve 950 Yunan askerine gereksinim kalmayacaktır." Açıklamada ekonomik yapılara da 
değinilmiş ve Yeni Türk lirasıyla Euro para birimi arasındaki 'zorunlu seçim' şöyle 
vurgulanmıştır: "Türkiye'nin, 1 Ocak 2005 itibariyle Yeni Türk Lirasına geçecek olması ve siyasi 
bir çözümle birlikte Kuzey Kıbrıs'ta kullanılacak para biriminin gündeme geleceği düşünüldüğüde, 
Kuzey Kıbrıs'ta kısa süre içinde üç kez para birimi değişimi ve bunun maliyetleriyle karşı karşıya 
kalınacaktır. Bunu önlemek üzere doğrudan Euro kullanımına geçilmelidir. Euro kullanımına 
başlamak teknik olarak mümkündür ve bu dönüşüm YTL'ye geçişten daha maliyetli değildir. Bu 
şekilde çözüm yolunda olumlu mesaj verilmiş olacaktır" Böylelikle AB'ye üye olmadan bir ülkenin 
üyeliği hedeflediği bölgesel yapılanmanın para sistemine dahil olmasını kabullenen ilericilerin(!) 
çoğaldığını görmek büyük bir sevinç(?!) kaynağıdır.  

 
Ekim 2004'te Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda yapılan toplantıda, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılması düşünülen AB yardımının Avrupa Yeniden Yapılanma 
Ajansı (EAR) tarafından yönetilmesi üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. Merkezi Yunanistan'ın 
Selanik kentinde bulunan EAR, Balkanlara yaptığı yardımlarla bilinmektedir. Öz biçimde 
söylenmek istenen KKTC'ye yapılacak olan yardımların Yunanistan merkezli bir örgütçe 
yapılacak olmasında uzlaşılmasıdır. Yunanistan devletinin örgüt (EAR) karar süreçlerinde ne 
kadar etkin olduğu da bilinmeyen bir konudur.  
 

Ekonomik ÇözülüĢte Yeni-Liberal Akım BaĢatlığı 
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını sürdürebilmesi için gerekli olabilecek olan 
değişkenlerin sayısı bir elin parmak sayısını geçmeyecek denli sayılıdır: Türklük bilincine sahip bir 
toplum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve ada dışı Türk varlığının desteği, Türk askerinin adadaki haklı 
konomunun korunması, uluslararası hukuk açısından haklarını savunacak ulusalcı bir hükümet, 
sağlam temellere dayanan kültürel, siyasal yapılar ve KKTC'nin varlığını sürdürebilmesi için 
gerekli olan başat değişken olan ekonomi olarak değerlendirilebilir. Yeni-liberal akımın dünya 
egemenliği sürecinde öncelikli hedefi: ekonomik dengesizlikleri, istikrarsızlıkları körükleyerek, ulus 
devletlerin denetleyici süreçlerini baskın duruma getirmektir. Bu açıdan KKTC'ye konan ekonomik 
ambargolar, ticarette getirilen sınırlamalar düşünüldüğünde KKTC'nin çözülüşünün ivmesi artan 
oranda kendini göstermektedir.  

 
İngiltere'de yetişen bir işadamı olan KTTO Başkanı Ali Erel, KKTC'nin varolan 

koşullarında yatırım iklimi olmadığını söylemekte ve bununla KKTC'de "meşru zemin sorunu" 
olduğu değerlendirmelerine neden olmaktadır.
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Kuzey Kıbrıs Sigortalılar Derneği Başkanı Mustafa Yırık başkanlığındaki yönetim kurulu 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyeleriyle Kasım 2001'de görüşmüş ve sosyal sigortaların doğasına 
aykırı biçimde serbest piyasa koşullarında sigortacılık düzenlemelerinin yapılması gündeme 
gelmiştir. Görüşmede, KTTO Başkanı Ali Erel "...Fonda birikmesi gereken paraların şimdiye 
kadar fonu yönetenler tarafından şeffaf bir şekilde açıklanabilmesi gerektiğini ve fona bundan 
sonra özel sektör tarafından sahip çıkılması ve yönetilmesi" gerektiğini vurgulamış ve "fona katkı 
sağlayan çalışan ve çalıştıranlar tarafından yönetilmesi yönünde temsiliyet elde edebilmek için 
gerekli girişimlerin başlatıldığını, bu konuya tüm özel sektör temsilcisi konumundaki örgütlerin 
sahip çıkması" gerektiğini eklemiştir. 

 
KTTO'nun 13.09.2004 tarihli basın bülteninin konusu Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) 

özelleştirilmesi üzerineydi. KTTO Başkanı Ali Erel konuya ilişkin, Türkiye'nin kamuya ait iktisadi 
kuruluşları özel sektöre devredip devletçilik anlayışından kurtulmaya çalıştığı bu dönemde, KKTC 
hükümetinin, KTHY hisselerini kamu bankaları aracılığıyla devralıp devletçilikte ısrarına bir anlam 
veremediğini belirtmiştir. Konuya ilişkin basın bülteninde şu görüşlere de yer verilmiştir: 
"KTHY'nin Türkiye'nin ikinci ulusal hava yolu olmasından kaynaklanan avantajları ve imtiyazları 
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vardır. Devletçilik anlayışıyla işletilen ve yönetilen bu şirket devlet bütçesi üzerinde baskı 
oluşturmakta, etkin ve verimli çalışmamakta ve bu alanda özel şirketlerin gelişimini de haksız 
rekabet yaratarak engellemektedir. KTHY hisse yapısının, özel sektörün ilgisini artıracak yapıya 
kavuşturularak, Türkiye'deki özelleştirmeye paralel olarak, KKTC hisselerinin de eş zamanlı 
olarak sonucu önceden belli olmayan, şeffaf ve adil ihale yöntemiyle özelleştirilmesini; Kamu 
bankaları aracılığıyla KTHY hisselerinin alınıp sonradan özele devredileceği tavrı yerine, 
doğrudan özel sektörün ve özel bankaların, rekabete açık bir yöntemle bu hisselere ilgi 
duymasının motive edilmesi, her ülkeden katılımın sağlanması; halka açık şirket kurulmasının 
özendirilmesi; yabancı sermaye düşmanlığını ön plana çıkaran "ya KTHY başkalarının eline 
geçerse naparız!" endişesinin ve yaklaşımının, "dünyaya ve AB'ye açılmak isteyen" bir 
yaklaşım olmadığı ve KKTC hükümetinin özeleştiri yaparak bu konuda yıpranan güveni yeniden 
tesis etmenin yollarını araması" önerileri getirilmiştir. Bunun ardından Güney Rum Kesimi'nde 
yayımlanan Sunday Mail gazetesi, Kıbrıslı Türk işadamı Aziz Kent'in borç batağında bulunan ve 
satışa çıkarılması gündemde olan Rum Hava Yolları şirketini satın almaya talip olduğunu yazdı. 
Aziz Kent, Londra'da gazeteye yaptığı açıklamada: "iki tarafta da hizmet etmesi kaydıyla Rum 
Hava Yolları'nı satın almaya istekli birçok insanımız var" demişti ve: "Rum Hava Yolları'nın 
Güney Kıbrıs'a çok iyi hizmet verdiğini, ancak bu Ģirketin kendisinin olması halinde, tüm 
Kıbrıs'a hizmet edebileceğini ve barıĢ için bir köprü teĢkil edeceğini" söylemişti.

172
 

 
KTTO'nun 30.09.2004 tarihli basın bülteninin konusu "Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) 

Yasa Tasarısı"yla ilintiliydi. Basın bülteninin öneriler bölümünde vurgulananlar şu yöndeydi: 
"Yabancılara mal satışında, malın mülkiyeti KKTC'ye geçer" şeklindeki devletçi yaklaşım hemen 
terk edilmelidir; Bakanlar Kurulu'ndan izin alma anlayışı yerine, yabancılara konut satışında 
aranan ölçütler ve sınırlamalar belirlenmeli, şeffaf olmalı ve "izne tabi" değil "hak" haline 
getirilmelidir; mal ve hizmet üretecek yatırımlarda ekonomik ölçütler ön plana çıkmalı, yabancı 
yatırımcılara cazip gelecek gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır." KTTO bu açıklamalarından 
iki yıl önce KTTO'nun 2. Bölgesel toplantısının yapıldığı 15 Şubat 20027de, başkan Ali Erel ulus 
devlet yapılanmasının temel unsuru olana devletçiliği eleştirerek: "Aslında bizde bir çok 
komünist ülkeden daha komünist devletçi bir yapı oluĢturuldu" açıklamasını, Türkiye'de 
devlet demiryollarını "komünist işi" olarak yorumlayanlara inat yapar biçimde, yüceltmiştir.  
 

Ali Erel'den AKP'ye Övgüler 
 

Ali Erel 05.08.2002 tarihinde yaptığı açıklamada; AB uyum yasalarıyla, Kemalist 
Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin emperyal çıkarlarına bağlayan AKP iktidarına da övgüler düzmüştür: 
KTTO, TBMM'nin AB uyum yasalarından oluşan paketi kabu ederek "Türkiye'nin ve Kıbrıs'ta 
çözümün önünü açtığını, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği yolunda dev bir adım attığını" 
vurgulamıştır. Erel, söz konusu yasaların kabul edilmesinde "siyasilerin olduğu kadar sivil 
toplumun da bir başarısı olduğunu" da eklemiştir. Ayrıca Erel, şunları da eklemiştir: "değiştirilen 
yasaların uygulanması, Türkiye'de yapılacak seçimin sonuçları ve Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılması, 
Türkiye'nin Avrupa birliği'nden tarih alması için önemli etkenler olacaktır. Kıbrıs'ta çözüm olmaz 
ve Güney Kıbrıs bu yılın sonunda AB üyesi olursa, Türkiye ve KKTC elinde bulundurduğu 
kozlarından önemli bir bölümünü yitirecek ve o noktadan sonra Kıbrıs'ta çözüm bulmak ve 
Türkiye'nin AB üyeliği yolunda ilerleme kaydetmesi olanaksız hale gelecektir." 

 
29.05.2002 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde "AB Sürecinde KKTC 

Ekonomisi" konulu panel düzenlenmiştir. Panelde: İşadamları Derneği Eski Başkanı Salih 
Çeliker, KTTO Başkanı Ali Erel, Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ve Genç İşadamları Derneği 
Başkanı Vargın Varer konuşmacı olarak bulunmuşlardır. İşadamları Derneği Eski Başkanı Salih 
Çeliker: Kıbrıslı Türklerin en az %90'ının AB'ye üyeliği desteklediğini ancak yöneticilerin AB 
konusunda duyarlı olmadığını söylemiş ve önümüzdeki kısa süreçte Kıbrıs'ta bir ortaklık 
kurulacağını kaydetmiştir. Çeliker, zaman yitirmeden ekonomik, yasal ve siyasal açıdan AB'ye 
uyum sağlanması gerektiğini vurgulamış ve Kopenhag ölçütlerini hedef olarak göstermiştir. 
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Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar: liberal ekonomi için gerekli yasaların hızla meclisten 
geçirilmesini istemiştir. Genç İşadamları Derneği Başkanı Vargın Varer: olumsuzluklara karşın, 
yetişmiş insan gücü potansiyeli açısından Kıbrıs Türk toplumun AB'ye uyumda önemli bir 
avantaja sahip olduğunu belirtmiştir.  

 
Ali Erel 19.08.2002 tarihli KKTC Cumhurbakanı Rauf DenktaĢ'a yanıt mektubunda 

KTTO yayın organı Ekonomi dergisinin Temmuz 2002 tarihli sayısından alıntı yapmış, sivil toplum 
önündeki engellerden söz ederek şunları yazmıştır: "Siyasi ve ekonomik istikrar yanında iyi bir 
demokratik yaşam ve refah seviyesiyle sürdürülebilir bir yükselişi yakalamış ve ayrıca uluslararası 
kimliği sorgulanmayan toplumlarda, diğer sivil toplum örgütleri gibi ticaret odaları da 
etkinliklerinde, kendi üyeleri ve toplum refahını oluşturan unsurların ince ayarlarını ön plana 
çıkarmaktadır. Maalesef, Kıbrıs Türk toplumunda ince ayarlarla iyileştirme süreci henüz 
yakalanmamıştır. Bizim gerçeklerimiz, arzuladığımız noktalardan o kadar uzaktır ki sivil 
toplumumuz henüz temel bazı reformlar, haklar ve olanaklar üzerinde yoğunlaşmak 
durumundadır. Sivil toplum örgütlerinin rahatça çalışacakları, ülkede üretime ve verimliliğe 
katkıda bulunabilecekleri ortak iyileştirilmelidir... Kapalı siyasi ve ekonomik yapıdan beslenenlerin 
istek ve çıkarları değişimin önünde engel olmamalıdır. Kıbrıs Türk toplumu yeniden dünyaya 
entegre olmalıdır." 

 
KKTC'de 29.10.2004 tarihinde 8. olağan Genel Kurultayını yapan Yurtsever Birlik 

Hareketi Partisi; örgütsel kimlik değişimini vurgulamış ve parti yürütme kurulu şu açıklamaları 
yapmıştır: "Yurtsever birlik Hareketi önemli bir dönüşüme doğru yol alıyor: aslına göre dönüp, 
Yeni Kıbrıs Partisi ismine (yeniden) kavuşuyor; tüm Kıbrıslıları kucaklayan ilk ve modern politik 
parti olma yolunda adım atıyor; etnik kökeni ne olursa olsun, tüm Kıbrıslıları bu partiye katılmaya 
çağırıyor. 1989 yılında kurulan Yeni Kıbrıs Partisi, yeni bir Kıbrıs yaratmak için Kıbrıs'ta yaşayan 
Kıbrıslı Avrupa yurttaşlarının bu yeni oluşuma katılımlarını sağlamak amacıyla program 
değişikliğine gidiyor. 30 Ekimde toplanacak olan kongrenin "Yeni bir Kıbrıs-Yeni bir Avrupa" 
misyonuna paralel olarak Yurtsever Birlik Hareketi ismini terk edip orijinal ismi olan Yeni Kıbrıs 
Partisi ismini alması için değişiklik önerisini onaylaması beklenmektedir." 

 
KTTO'nun 18.02.2005 tarihli basın bülteninin konusu: "Türkiye'nin AB'ye giriş 

görüşmelerine başlayacağı tarih olan 3 Ekim 2005 öncesi Kıbrıs'ta siyasi çözümün sağlanmasının 
önündeki engeller ve bu tarihe kadar çözüme ulaşmak için yapılması gerekenler" olarak 
belirlenmiştir. 12-13 Şubat 2005 tarihlerinde Merit Crystal Cove'da bir araya gelen işadamları, 
akademisyenler ve ekonomistlerden oluşan 24 kişiyle konu görüşülmüş ve çeşitli 
değerlendirmeleryapılmıştır. Toplantıda: "Türkiye'nin kendi AB sürecinde ilerlerken Kıbrıs 
sorununu çözme yönünde yeterli isteklilik göstermiyor olması, Kıbrıs sorununun çözümü için 
uluslararası zeminde gerçekten istekli davranıp açılım yapacak bir pozisyonda blunmaması ve 
Türkiye Cumhuriyeti kendi AB'ye girinceye kadar elinde tuttuğu Kıbrıs kozunu kaybetmemek için 
Kıbrıs sorununu çözmemesi", 3 Ekim 2005 öncesi çözümün sağlanmasının önündeki engeller 
arasında görülmüştür. Ayrıca toplantıda şu düzeysiz görüşlere de yer verilmiştir: "Rumları 
rahatsız eden iki önemli konu; Türkiye'den gelen nüfus ve Türk askerinin varlığı ve Türk tarafının 
bu konularda yeteri kadar tezlerini açıklamamış olması, militarist yaklaşımlar; Kuzeyde yıllardır 
süren statüko ve çözümsüzlük yanlılarının varlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Denktaşlar ve onun 
gibi düşünen çevresindekileri gözden çıkaramaması, Türkiye'nin bir çözümü kendi 
kamuoyuna pazarlayabilmek için Denktaş'a gereksinim duyması, Denktaş'ınsa herhangi bir 
çözüme sıcak bakmaması; Türkiye'deki aşırı milliyetçilerin ve derin devletin iktidar üzerinde 
çözüm karşıtı baskı yapmaları" üzerinde önemli durulması gereken konular olarak 
değerlendirilmiştir. 

 
KKTC'nin çözülmesi ve Yunan adası olması yönündeki çabalara Türkiye'den olağanüstü 

destek gelmiştir. AKP iktidarının basiretsiz politikaları nedeniyle, KKTC'nin üvey evlat 
muamelesiyle karşılanması, KKTC'nin yitmesine neden olmuştur. Jean Monnet bursuyla 
Birmingham Üniversitesi'nde post doktora çalışması Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunun, 
Türkiye'de sivil toplumun gelişimine etkileri konusunda yapan Dr. Alper Kaliber, "Kıbrıs 
sorununun güvenlik söylemi dışına çıkarılması ve bürokratik alandan siyasalın alanına taşınması 



için atılacak her adımın hem soruna adil ve sürdürülebilir bir çözümün bulunmasına hem de 
Türkiye'de siyasal rejimin demokratik dönüşümüne katkıda bulunacağını" TESEV himayesinde 
söylemekteydi.
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 Türkiye Avrupa Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Günuğur da Türk 

Ulusu'na şu yalanları söylemekteydi: "Türkiye'nin dikkat etmesi gereken husus, 30 yıldır ve 
sadece Türkiye'nin tanıdığı bir devletin geleceğine de karar verilecektir. Keşke Annan Planı kabul 
edilseydi, o zaman Birleşik Kıbrıs zaten olacaktı. Türk kesimi de kurucu devlet olacaktı."
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Türkiye'yi arkadan hançerleyen Türkiye Komünist Partisi yayın organında Ahmet An isimli kişi, 
şunları söylemekteydi: "1974 yazından beridir, Kıbrıs'ın Türk Ordusu tarafından iĢgal altında 
tutulan kuzey bölgesinde düzenlenen erken milletvekili seçimleri..."
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Ek Protokol ve Sanal Deklarasyon 

 
KKTC'ye karşı her türlü baskı ve zorlamalar doruk noktasına ulaştı. AB ne denli 

dayatmada bulunuyorsa; her birini "azgın köpekler" yapısında üzerimize salıyor. Önünde sonunda 
emperyalizmin füze rampalarıyla örülü bir ada durumuna girme yolculuğunda; adaya ilişkin yakın 
tarihi anımsamalar, Türklerin çok daha fazla zor koşullar altında olduğuna işaret ediyor. Ama 
yalnızca Türklerin, önceliği S-300 krizine ilişkin yerli ve yabancı basından aktaracağımız 
haberlere verelim: "Çeşitli ülkelerin diplomatik çevrelerinde aynı anda patlak veren önemli bir 
skandal yılın ilk günlerine damgasına vurdu. Taraflar Kıbrıs, Rusya, ABD, İngiltere, Türkiye, 
Yunanistan ve daha birkaç devletti. Koparılan yaygaranın gerekçesi 4 Ocak'ta Rus firması 
Rosvurueniye'yle Kıbrıs Rum hükümeti arasında varılan ve bir S-300 PMU-1 hava savunma 
füzelerinin satışını öngören rutin bir sözleşmeydi. Rusya'nın rakipleri olan ABD, Türkiye ve diğer 
batılı ülkelerin girişimleri Rus hükümetinin anlaşılır ve meşru tepkisine yol açtı... silah donanımı 
pazarlarında sağlam bir yer bulmaya çalıĢmada Amerika, Ġngiltere ve diğer silah üreticisi 
ülkeler kadar Rusya'nın da hakkı vardır. (Krasnaya Zvezde, 09.01.1997, Rusya) Tıpkı 36 yıl 
önce füze anlaşmazlığına karışan bir başka adada, yani Küba'da olduğu gibi, Kıbrıs da dünyayı 
bir nükleer kapışmaya sürükleyebilir. Dünyanın en yoğun askeri kapışma cehpesi patlamak üzere 
olabilir. Kısacası, Kıbrıs üzerinde Türkiye ve Yunanistan'ı içine alacak kanlı bir kapıĢmanın 
neredeyse büyük unsurları mevcut. ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi konuyu 
dışarıdan izleyen taraflar tehlikenin farkında. Aslına bakılırsa pek çok kişi, aralarındaki husumet 
NATO çatısı altındaki ittifaklardan çok önceye dayanan Yunanistan ve Türkiye'yi, gelecekte 
Avrupa'da çıkabilecek bir savaĢın en muhtemel tarafları olarak görüyor." (The Independent, 
23.01.1997, İngiltere) Dün gece Washington'un Ankara'yı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Burns'ün ağzından Kıbrıs'a karşı askeri şiddete başvurma tehditlerinden vazgeçin diyerek 
uyarması ve Moskova'nın Lefkoşe büyükelçisi kanalıyla ülkesiin kayıtsız kalmayacağını belirtmesi 
ortaya yeni bir tablo çıkarıyor. Bu tepkiler Kıbrıs'ın sürekli kıĢkırtıcı Atilla (Kıbrıs'taki Türk 
Kuvvetleri) tehdidi karĢısında kendi savunmasını gözetme hakkı olduğu yolundaki 
görüĢünü doğruluyor... Türk-Yunan iliĢkileri ve Kıbrıs meselesi konusunda bir ABD 
inisiyatifinin konuĢulduğu bir sırada, Washington yönetimi Türk kıĢkırtmasını ve 
saldırganlığını bir kenara koyamaz. Ankara'nın bu bölgede bir terörist, alçak bir zorba gibi 
davrandığı görmezden gelemez." (Elevtherotipia, 10.01.1997, Yunanistan) Yunan topraklarına 
göz dikmiş olan Türklerin saldırganlığını Washington nasıl göremiyor? Tam 22 yıldır süren 
işgalden niçin rahatsızlık duymuyor ve NATO ihtiyaçları için verilmiş silahların işgal kuvvetlerini 
takviye etmek için kullanılmasını niçin kabul ediyor? (Nicosia O Agon, 14.01.1997, Kıbrıs Rum 
Tarafı) Kıbrıs Rum kesimi bir süredir pervasızca silah satın alıyor. En son Rusya'dan füze alımına 
yönelik bir anlaşma yaptı. Bunlar Türkiye'yi vurabilecek güçte füzeler. Kıbrıs'ın Türkiye'nin 
yumuşak karnı olduğu herkesin malumu. Dolayısıyla, Ankara, Anadolu için bir tehdit oluşturacak 
bu olumsuz gelişme karşısında bir karar almak zorunda. Güney Akdeniz'deki bu krizin 
uluslararası bir boyutu olduğu açık. Rusya acaba Türkiye'nin Çeçen halkına verdiği desteğe bir 
tepki olarak, Güney Kıbrıs'a füze sağlama kararını almış olabilir mi? (Cumhuriyet, 09.01.1997) 
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Adaya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barışı getirmesi, Türklere karşı yapılan katliamların 
önünün kesilmesi ve Türkiye'nin dünya kamuoyuna karşı tek başına haraket edebilmesinin 
psikolojik boyutu

176
 temel olarak "sorun"dur. Emperyalizm ve işbirlikçisi Yunan'ın gün artan 

oranda Türk'ün katledildiği bir yere Türk Silahlı Kuvvetleri izleyici mi kalacaktı? Tarihe dönüp 
gerçekleri tek tek aktarmayacağız ancak sorunun ana damarını göstermek önemlidir.  

 
Rusya, Cumhuriyet Gazetisi'nin belirttiği gibi, Türkiye'nin Çeçen'lere destek vermesine 

karşılık Rum'a füze satışını mı gerçekleştirdi? Bu kadar yüzeysel olmasa da durum, Rusya'nın 
tarihten gelen emperyal politikalarına koşut olduğunu söylemek gerçek dışı bir yaklaşım olmasa 
gerek. Rusya'nın, sıcak denizlere inme ya da Pan-Slavizm yaklaşımı önemli bir etken olarak 
değerlendirmeye alınmalıdır. Akdeniz'de ayrıca dikkate alınması gereken konu kaçakçılıktır. Kim 
bilir hangi bandıralı gemiler, hangi balıkçılar silah, tütün, uyuşturucu kaçakçılığında kullanılıyor? 
On binlerce deniz taşıtının dolaştığı Akdeniz'de demetin sorunu elbette "meşru Kıbrıs 
hükümetiyle" ortadan kalkacaktır. Böylelikle Rum'lar çok daha kolaylıkla silahlanabilecek, belki de 
sözleşmelere, anlaşmalara gerek kalmayacaktır. 

 
Bir tarafta: "silah donanımı pazarlarında sağlam bir yer bulmaya çalıĢmada Amerika, 

Ġngiltere ve diğer silah üreticisi ülkeler kadar Rusya'nın da hakkı vardır." diyen Ruslar; bir 
tarafta Yunanistan ve Türkiye'yi, gelecekte Avrupa'da çıkabilecek bir savaĢın en muhtemel 
tarafları olarak görüyor." diyen İngilizler; bir tarafta: "tepkiler Kıbrıs'ın sürekli kıĢkırtıcı Atilla 
(Kıbrıs'taki Türk Kuvvetleri) tehdidi karĢısında kendi savunmasını gözetme hakkı olduğu 
yolundaki görüĢünü doğruluyor... Türk-Yunan iliĢkileri ve Kıbrıs meselesi konusunda bir 
ABD inisiyatifinin konuĢulduğu bir sırada, Washington yönetimi Türk kıĢkırtmasını ve 
saldırganlığını bir kenara koyamaz. Ankara'nın bu bölgede bir terörist, alçak bir zorba gibi 
davrandığı görmezden gelemez." diyebilen Yunan; bir tarafta da: "Yunan topraklarına göz 
dikmiş olan Türklerin saldırganlığını Washington nasıl göremiyor? Tam 22 yıldır süren işgalden 
niçin rahatsızlık duymuyor ve NATO ihtiyaçları için verilmiş silahların işgal kuvvetlerini kuvvetlerini 
takviye etmek için kullanılmasını niçin kabul ediyor?" diyen Rumlar. 

 
Adadaki üsler konusu da ayrıca değerlendirilmelidir. Bunların yanı sıra adadaki "casus 

yoğunluğu" da gözlerden kaçmamalıdır. KKTC'de geçtiğimiz dönem yapılan seçimlerde, 
kahvehanelere kadar girebilen ve "AB'ye Evet" denmesi yolunda oy kullanılmasını Türk halkına 
telkin eden "ajanlar" her davranışı ve her hareketi rapor ederken; bizim İslamcılar, Kürtçüler 
kısaca Türk düşmanları adaya ilişkin tek bir savunucu laf edemediklerinin ötesinde KKTC'yi 
Rum'a yamamak için din adamları dahi devreye girebilmiştir. 

 
Ek Protokol'ün AKP tarafından izmalanması da ek protokole karşı deklare edilen "Kıbrıs 

Cumhuriyeti'ni tanıma anlamına gelmediğini" içerir belge konusu da adadaki soruna (Türk askeri 
varlığının barışı getirmesi, emperyalist oyunu bozarak Akdeniz'de güvenliğin oluşturulması 
"sorununa") AB bakış açısıyla çözüm getirmiş olabilir! 

 
Türk hükümeti deklarasyonda ancak şunları söyleyebilirdi: "Rusya'nın 1997 yılında 

vermiĢ olduğu S-300 PMU-1 hava savunma füzeleri Rum'ların elinden alınmalıdır. Bu 
durum arkesi varlıklar arası dengesizliği körüklemektedir. Eğer insan hakları, barıĢ, adalet, 
hoĢgörü ve karĢılıklı anlayıĢ geliĢtirilmek isteniyorsa adadaki füze rampalar, üsler 
kaldırılmalıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya meĢru giriĢi tüm kamuoyunca 
desteklenmelidir. Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir koĢul altında, hiçbir nedenle çekilemez ya 
da nicel olarak azaltılamaz. Türk askeri varlığının bitirilmesi demek, Rum'un yeniden 
azgınlık dönemlerine dönmesi anlamını taĢır. Türk askeri varlığının azaltılması ya da 
tümden çekilmesini savunanlar bilmelidirler ki bunun sonucu Rum'un katliamları, Rum'un 
terörü olarak sonuçlanacaktır. Türkiye, Akdeniz'in güvenliğini tehdit altında görmektedir. 
Bunu önlemenin yolunun tüm ticaret trafiğinin, deniz taĢıtlarının denetlenmesinden 
geçtiğine inanmaktadır. Türkiye bu konuları deklare eder." 
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Başbakanın Yunanistan'ı ziyaretinde, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın "ilk kez bir Atilla'yla 
karşılaşmadık" sözleri; Sayın Rauf R. Denktaş'ın edilgen kılınarak, KKTC yönetiminden tasfiye 
edilmesi; AKP yönetiminin KKTC duyarlığının "İslami, etnik düşün kalıplarıyla" zihinlerde 
törpülenmiş olması ve basın yoluyla KKTC'nin önemsizliğinin vurgulanması; AB'ye koşulsuz 
"evet" sürecinin patlamalar, canlı bombalar, asker kaçırmaları, 100'lerce şehitle sürüyor olması... 
tüm bu olumsuz durumlar, alt alta yazılıp toplandığında ancak ve ancak "Türk'ün ve Türkiye'nin 
tabutu" sonucu çıkmaktadır.  

 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde sadece yukarıda açıklamaya çalıştığımız ve 

somut örnekleriyle verdiğimiz geleceği olmayan onurdan yoksun söylemler ve uygulamalar baskı 
oluşturmamaktadır. KKTC'ye ve Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan büyük kuşatılmışlık egemen 
olmuş ve Türk'ün saygınlığı, haklılığı yiten bir değerden başka bir değerlendirmeye alınamayacak 
düzeye düşmüştür. KKTC'nin coğrafi, ekonomik, siyasal, kültürel niteliğinin ve öneminin farkında 
olanlar ve emperyal güçlerin bağlamların çözebilmiş olanlar sayesindedir ki Türk Bayrağı ve 
Kıbrıs Bayrağı dalgalanmaktadır. Aslında onların egemenlik adına, güç adına, bağımsızlık adına 
bir anlamı kalmamıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Batı Trakya Türklüğü'ne Sivil Toplum Ġhaneti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulgaristan, 1. Dünya Savaşı'nda Makenodya cephesinde ağır bir yenilgiye uğramış ve 
yenilgiyi kabul ettikten sonra düşmanları müttefiklere ateşkes önerisi götürmüşlerdi. Öneri 
doğrultusunda mütareke koşulları gereğince müttefik kuvvetler, askeri açıdan önemli gördükleri 
Bulgar topraklarını işgal edebileceklerdi. Batı Trakya bu kapsamda, Fransızlar, İngilizler, 
İtalyanlar ve Yunanlar tarafından işgal edildi. İşgal birliğinin komutanı general ġarpi'ydi. Fransız 
General ġarpi, mutasarrıf (yetkili, görevli) tayin etmeyi kararlaştırmış olduğu Arif Zade Arif 
Efendi'ye şunları söylemişti: "Biz Fransızlar öteden beri Türkleri severiz. Türkler de bizi 
sevdiklerini, asırlar önce kanıtlamışlardır. Kara günlerimizde "Barbaros"ları donanmalarıyla 
göndererek bizi felaketlerden kurtarmışlardır. Ben bir Fransız generali olarak Türklere olan ninnet 
borcumu, size şimdi, bu düşkün ve kuvvetsiz olduğunuz bir dönemde ödeyeceğim. Buna 
kararlıyım.Sizi, bu Batı Trakya denilen bölgede yaşayan insanların çoğunluğunu oluşturanlardan 
olmanız nedeniyle "mutasarrıf" tayin ediyorum." Ardından işgal olduğu komutanı General ġarpi 
şu koşulları saymıştır: "Resmi dil Türkçe'dir, mahkemelerinizde Osmanlı İmparatorluğu kanunları 
yürürlükte olacaktır, siyasetle ilgili olmayan her türlü girişiminizi bile danışmadan yürütebilirsiniz..., 
paranız Fransa parası olacaktır, Batı Trakya Hükümeti yönetiminde bir Fransız komiserliği 
bulunacaktır." General ġarpi, bu koşullar üzerine Arif Zafe Arif Efendi'ye, tercüman Giritli 
Ġhsan Bey aracılığıyla, "sır" kalmasını istediği bazı önerilerde de bulunmuştur: "Bizim (Fransa), 
bildiğiniz gibi çok sömürgemiz vardır. Batı Trakya gibi küçük bir toprak parçasına ihtiyacımız 
yoktur. Yukarıda anlattığım gibi, ben Türklere bir iyilik yapmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmek 
sizin elinizdedir. Temsilcileriniz manda yönetimi lehine oy verirlerse; istediğim mutlaka 
gerçekleşecektir. Bu yönetimi kurduktan sonra rahat yaşamanız mümkün olacak ben de 
vicdani vazifesini yapmış bir Fransız olarak, huzur içinde aranızdan ayrılacağım." General 
ġarpi öz olarak sömürgemiz olun diyordu. Batı Trakya Türklerinin temsilcileri de kayıtsız koşulsuz 
manda yönetimini kabule hazırlamışlardı. Bu arada Yunan Hükümeti temsilcisi Vamvakas da 
Türk yetkililere bazı önerilerde bulunmaktaydı: "Bildiğiniz gibi Türk Osmanlı İmparatorluğu bu 
dünya savaşında ağır bir biçimde yenilmiştir. Bu yenilgi Türk olarak sizi ne kadar üzmüşse, beni 
de, geçmişte o milletin üyesi olmam nedeniyle o kadar üzmüştür. Ancak olanlar olmuş, yapılan 
Mondros Ateşkesiyle Türk-Osmanlı İmparatorluğu yenilgisini kabul etmiştir. Yalnız Türkleri tatmin 
edecek bir yan varsa; biz Yunanların galip şimdiden sonra size Yunan milleti elinden gelen 
yardımı yapacak, refah içinde yaşamanızı sağlayarak, çok kabarık bir yekûn tutan minnet 
borcunu mutlaka ödeyecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Aklıma gelmişken onu 
da söyleyeyim: bazı büyük devletlerin temsilcileri sizi kendi yönetimleri altına almaya 
çalışacaklardır. Sizin istediğinizle bu işi yaptıklarını dünyaya duyuracaklardır. Ancak büyük bir 
devletin yönetimini kabul etmenin ne olduğunu siz takdir edemezsiniz. Eğer böyle bir yönetim 
sistemini kabul ederseniz, işte o zaman tam bir esir muamelesi göreceksiniz. onların sizin kabul 
kabul etmenizi istedikleri yönetim sistemiyle yönetilen düzinelerle sömürgesi var. Oralarda 
yaşayan insanlara bu büyük devletler hiçbir hak tanımazlar." Yunan yetkilisi Vamvakas da dolaylı 
yoldan manda yönetimini öneriyordu. Bunlarla eş zamanlı olarak kimi sivil toplum örgütleri de 
kurulmuştu. Örneğin "Müslüman Gençler Birliği" bunlardan biridir. Tüm gençler ve Müslüman 
Gençler Birliği şu şarkıları söylüyordu: Türküz yaşarız biz kinimizle, ağlama sen garip vatan, 
Rumeli'nin dağları var, dertli kaval, Kafkasya dağları, annem beni yetiştirdi ve kuş sesleri.
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Büyük çabalarla süren bu çalıĢmaların tek bir hedefi vardı: halka manda yönetiminin 
Yunanların söyledikleri gibi korkulacak bir yönetim olmadığını ve geçici olacağını anlatmak 
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ve bunu benimsemekti.  
 
Daha sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması'yla Yunanistan'a 

bırakılmıştır. Ancak Lozan Antlaşması'nın 1. Bölüm 3. fasıl altında sıralanan sekiz maddede yani 
37.-44. maddeler arasında sıralanan azınlık haklarının neler olduğu ve bu haklarla ilgili 
düzenlemeler bulunmaktaydı. Antlaşmanın 1. bölüm 3. fasılda son madde olan 45. maddesinde: 
"İşbu fasıl ahkâmıyla Türkiye'nin gayri müslim ekalliyetleri hakkında tanınan hukuk, Yunanistan 
tarafından dahi kendi arazisinde bulunan Müslüman ekalliyet hakkında tanınmıştır." denilmiş olsa 
da Yunanistan Batı Trakya Türkleri'ne hak tanımak bir yana her türlü güçlüğü ve sorunu önlerine 
koymuştur.
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Dış Türkler konusu Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmasını 

gerektiren koşulallarda (Özbekistan, Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde yaşanan 
yayılmacı saldırılar) oldukça göz ardı edilmektedir. Sıkıntımız Türklüğünden onur duyması 
gereken yöneticilerin varlık nedenlerinin başkalaştırılmış olmasındandır. Batı Trakya özelinde 
strateji belirleyebilecek; Türkiye kütüphanelerinden ve yayınevlerinden Batı Trakya'ya kitap ve 
süreli yayın gönderecek; konferans, panel, seminer gibi bilişsel ve devinişsel bilgi ve bilinç 
düzeyini artıracak etkinliklerle Batı Trakya Türklüğünü yaşatacak; Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 
önerisi olan "Milli Merkezleri" yaşama geçirerek ve merkezlerin çalışmalarını en yetkin ve etkilili 
yüksek biçimde planlaypabilecek; radyo ve televizyon yayınlarıyla propaganda yollarını 
geliştirerek ulusal bilgi birikimini oluşturacak ve yaşatacak yayınları düzenleyecek yetkili ve ilgililer 
nerededir? Bu öneriler doğrultusunda dile getirilenleri büyük ölçüde fetuhhalçı ve siyasal islamcı 
farklı gruplar yapmaktadır. Etki alanlarını genişleten "etki ajanlarına" karşı yapılabilecek en 
doğru şey: aydınlanmacı, çağdaş, laik kurumlar ve kuruluşlar aracılığıyla bilgi, ilgi ve anlam 
yükünü taşıyabilecek niteliklere sahip etkinlikler bütünüyle yaratıcı stratejileri buluşturup karar 
alma süreçlerini etkilemenin yollarını aramaktadır.  

 
Batı Trakya'da günümüzde Türklük yerine şeriatın, dinin ciddi biçimde etkisinin olduğu 

kuşkusuzdur. Batı Trakya'da müftülük kurumu bu açıdan güçlü. "Gümülcine'de Lozan Mübadilleri 
Vakfı ve Yunan tarafından KEMO Vakfı'nın ortaklaşa düzenledikleri "Batı Trakya, İstanbul ve 
Ege'de Yurttaşlık Yolunda Azınlıklar" konulu konferansta konuşan Gümülcine Müftülüğü Genel 
Sekreteri Mustafa imamoğlu'nun, "Medya vidaları sökülmüş Batı değerlerinde, hedonist aile 
şablonları sunuyorlar. Biz Müslümanlar da kendi kültürümüzü yaymalıyız" diyor. İmamoğlu 
konuşmasının devamında şunları söylüyor: "Burada müftülük nev-i şahsına münhasır bir kurum. 
Bunun bir benzeri islam ülkelerinde bile yok. Evlenme, boşanma, miras hukukunun tamamı İslam 
hukukuna göre. Ama bazı kardeşlerimiz İslam aile hukukundan rahatsız. Oysa bu bizim 
toplumumuzu Yunanistan'da asimile olmaktan kurtarıyor."
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Batı Trakya Kültür ve Sanat ġöleni 

 
Ulusal kimliğin dini kimliğin gölgesi altında kaldığı Batı Trakya'da kültürel asimilasyon 

sağlanmıştır. Bugün Batı Trakya Türklüğünü temsil ettiğini savlayan kimi sivil toplum örgütlerinin 
eliyle yeni Arif Zade Arif Efendiler türemiş ve Batı Trakya Türklüğü kendi yazgısına terkedilmiştir. 
Başbakanlık Tanıtma Fonunun ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Düzenlenen Ankara 
2. Batı Trakya Kültür ve Sanat Şöleni'nde yapılan konuşmalar, tıpkı Müslüman Gençler Birliği'nin 
Batı Trakya Türklüğüne değer gördüğü Fransız mandası istemi gibi, tarihin kara sayfalarına 
ihanet belgeleri olarak geçecektir. Batı Trakya Türk birliği Derneği'nce düzenlenen şölene katılan 
konuşmacılar şöyledir: Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu BaĢkanı Halit Habiboğlu, 
Bulgaristan, Azerbaycan, Kırım Dernekleri Federasyonu Genel BaĢkanı, Eski Bakan, Ahmet 
Kırımlı, Batı Trakya Yüksek DanıĢma Kurulu BaĢkanı, Gümülcine Müftüsü Ġbrahim ġerif, 
AKP Bursa Milletvekili Mustafa Dündar, AKP Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin 
Akbulut, Kültür ve Turizm Bakanlığı MüsteĢarı Prof. Dr. Mustafa Ġsen. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halil Habiboğlu'nun konuşması şöyleydi: 

                                                 
178 Batı Trakya Türkleri, Hazırlayan: Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Doğruluk Matbaası, 1972, İstanbul. 
179 Leyla Tavşanoğlu, Gümülcine'de Azınlıklar Konferansı, Cumhuriyet, 27.05.2005. 



"uzun yıllar mücadele verdik. Ancak azınlığımız sorunları devam etmektedir. Türk kimliğimiz 
tanınmamaktadır. Siyaset, eğitim, din ve vakıflar gibi bir çok konuda haklarımız verilmemektedir. 
Yılmamalıyız. Bu yönde çalışmaya aralıksız devam etmeliyiz. Avrupa Batı Trakya Türk 
Federasyonu olarak, bizler; çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bugün Avrupa çok kültürlü, 
çok uluslu bir hal almıştır. Her ülkede ulusal azınlıklar bulunmaktadır. Bu azınlıklar artık, 
birbirleriyle dayanışma yolunu seçmektedir. Sorunlarını ve deneyimlerini birbirleriyle 
paylaşmaktadır. Bütün bu azınlıklar eşit haklar ve demokratik bir toplum için mücadele 
vermektedir. Bir medeniyet projesi olan Avrupa Birliği sayesinde bu mücadeleler sonuç 
vermektedir. Avrupa'da azınlıklar uzun yıllar kürtürel ve sosyal bir zenginlik olarak kabul 
görmektedir. Ve bu azınlıklar devlet yönetimleri tarafından özel kanunlarla korunmaktadır. Sayıları 
onlarca milyon olan ulusal azınlıkların AB yönetiminde hiçbir söz hakkı yoktur. Avrupa'da yaşayan 
azınlıkların bir kuruluşu olan Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) ve azınlık haklarını 
korumak için çalışan Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRGI) bu kuruluşlara örnek olarak 
verilebilir. Bu kuruluşlarla bizler ortaklaşa çalışma yapmaktayız. Bu işbirliği bize çok değerli 
tecrübeler kazandırmaktadır. Bizler uzun bir yola çıktık. Yapacağımız daha bir çok iş var. 
Uluslararası alanda çalışmalara büyük önem veriyoruz. MRCI'yla iyi ilişkilerimiz var. Cenevre'de 
yapılan Birleşmiş Milletler Azınlık Grubu toplantılarına katıldık. FUEN'in çalışma grubu bu sene 
Polonya'da yapılan toplantılarına katıldık. Ayrıca bu kuruluşlara üye olmamız yönünde onlardan 
davet aldık. Yine bu sene Varşova'da yapılan Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
toplantılarına katıldık. Ve ilk kez Batı Trakya Türk Belediyelerinin alt yapı sorunları dile getirildi. 
Çünkü siyasi ve insan hakları sorunları dışında azınlığımızın belediyelerinin alt yapı sorunları da 
acil çözüm beklemektedir. Bizce çok önemli olan bu sorunlar da ihmal edilmemelidir. Batı Trakya 
Türk azınlığı refahı için bu alanda kalıcı çözümler geliştirilmektedir. Uzun yıllar bizi meşgul eden 
Yunanistan vatandaşlık yasasının 19. maddesi kaldırılmıştır. Zor durumda bulunan Batı Trakya 
Türklerinin sorunlarının çözümü için çalışmalar yapmaktayız. Bu konuyu Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi'ne götüreceğiz. Ve bu sorunun çözümü için mücadele vereceğiz. Bunun için bu 
konuda uzman avukatlarla görüşmeler yapmaktayız. Bu karar aralık ayında kesinlik kazanacaktır. 
1960'larda başlayan bu adım kısa bir zamanda sona ermiş olacaktır. Uzun yıllardır süregelen 
engellemelere rağmen bu karar aşılacaktır. AB'nin itici gücü olan Almanya ve Fransa lider 
konumundaki Türkiye'nin önemini anlamış ve Türkiye'yle birlikte ne kadar güçleneceğini 
görmüştür. Ülkemiz Yunnistan'ın da desteklediği bu karar bizler için çok önemlidir ve 
bizleri çok mutlu etmektedir. bizler uzun yıllardır Türk kültürüyle Avrupa kültürü arasında bir 
köprü vazifesi görüyoruz. İki kültürü birbirine tanıtmak ve yakınlaştırmak için çalışıyoruz. Alman 
iktidar partileri, sosyal demokratlar ve Yeşiller bu karara tam destek vermektedir. Ne var ki 
Hıristiyan demokratlar bu karara tam destek vermektedir. Ne var ki Hıristiyan demokratlar bu 
konuyu popülist politikalarına alet etmeye çalışmaktadır. Bu kararın iptal edilmesi yönünde de 
çalışmaktadırlar. Yalnız bu partiler bilmelidirler ki böyle düşmanca tavırlar kötü sonuçlar 
doğurabilir. İki kesimin arasına düşmanlık tohumları atılmasına neden olabilir. İşte bizim iki toplum 
arasındaki köprü olma görevimiz buradan önem kazanmaktadır. Durumun vahametini ve Türk 
kültür zenginliğini onlara da anlatmalıyız." 

 
Müftülük kurumunun ulusal kimlik olarak Türklüğü değil dini öngördüğünü belirtmiştik. 

Batı Trakya Yüksek danışma Kurulu Başkanı Gümülcine Müftüsü Ġbrahim ġerif'se şu görüşlere 
sahiptir: "Batı Trakya Türkleri 1995 yılına kadar, Yunanistan'da Yunan cuntasından sonra 25-30 
yıl, 1995 yılından sonra koşullar nispeten değişmiştir. O güne kadar elimizden alınmış olan 
vatandaşlık hatta insanlık hakkımız maalesef 2004 yılında AB'ye başkanlık yapmış olan ve 23 
yıldan beri AB'ye tam üye olan Yunanistan tarafından maalesef verilmemektedir. Batı Trakya 
Türkleri 1995 yılından itibaren çocuklarını Yunan üniversitelerine de göndermeye başlamıştır. Batı 
Trakya Türklerinin şu anda en çok çekindiği ve korktuğu bir konu vardır. O da Yunan 
üniversitelerine ve liselerine giden çocuklarımız gerçekten Türk ve İslam kültürünü alabiliyorlar 
mı? Eğer Batı Trakya Türkleri Türk-İslam kültürünü alarak Yunan üniversitelerine gidebiliyorsa; 
Batı Trakya Türklerinin asimile olması mümkün değil. Bugün AB'ye yerleşmiş Türkler olarak AB 
vatandaşı olan insanlar sadece biz, Batı Trakya Türkleriyiz. 600 yıldan beri yaşadığımız 
topraklarda AB'nin bir parçası olarak bulunmaktayız. Ama ne yazık ki, Türkiye, anavatanımız, 
olmadığı için bu topluluğun içinde AB'nin nimetlerinden Batı Trakya Türkleri 
yararlanamamaktadır. Bugün Batı Trakya Türküne bir din adamı olarak kürsüden şunu 



sesleniyorum: Biz AB'ye girmiş sadece Yunan vatandaşı değiliz Avrupa Birliği 
vatandayışız. Bunun için gelecek nesillerin, mutlaka ayakta dimdik ve Avrupa treninin 
birinci sınıf vagonunda yer alabilmesi için Türklüğünü, İnsanlığını, Yunan dilini ve Avrupa 
dillerinden bir tanesini mutlaka öğrenmesi lazım. Biz bugün bunun mücadelesini yapıyoruz. 
Biz anavatanımız Türkiye'nin de biran önce AB'ye girmesini ve anavatanımızla birlikte ancak AB 
nimetlerinden tam anlamıyla yararlanacağımıza inanıyoruz. Aksi taktirde Türkiye'nin olmadığı bir 
yerde Batı Trakya Türklerine de hayatın olmayacağını ve olamayacağını bütün Türk dünyasının 
bilmesini isterim." 

 
Bursa Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nde 3 dönem başkanlık yapmış olan ve 

AKP'den Bursa Milletvekili seçilen Mustafa Dündar'sa siyasetçi kimliğiyle bakış açısı şöyleydi: 
"Türkiye son ikiyılda ilişkilerini geliştirmiş siyasi ve ekonomik ilişkilerini en iyi noktaya getirmiş ve 
yıllardan beri Yunanistan'la, devamlı didişip sorunlar yaşadığımız Yunanistan'la, bile önceki gün 
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın verdiği bilgiye göre geçen yıl 300 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 
bugün 1000 milyar doları aşmıştır. Bu Türkiye'nin komşularıyla olan iyi ilişkilerinin göstergesidir. 
Ve iki ülke halkının dostluğu istemesinin bir göstergesidir. Her ne kadar benim karşılığım olan, 
yunanistan Parlamentosu'nda dostluk grubu kurulmamış olsa da, bize göre o sadece bir 
gösterge, temsildir. Ancak halklar ve yönetimler dostluğu kurmuştur. Ve bu dostluk çerçevesinde 
biz diyoruz ki: derneklerin söylemiş olduğu sorunları Batı Trakyalıların sorunlarının çözülmemiş 
olmasını AB sürecinde Türkiye'yle müzakerelerde, Türkiye'nin önüne konulan azınlık sorunlarına 
karşılık bizlerde derneklerimizle birlikte Batı Trakyalı azınlıkların sorunlarını koymalıyız ve 
koyacağız. Ve artık Batı Trakya'daki azınlık hakları sadece Yunanistan'ın meselesi değildir. 
AB'nin meselesidir. Ve bir çok konuda AB Türkiye'yle insan haklarından söz ediliyorsa; bizler de 
17 Aralıktan sonra bunlardan söz edeceğiz. Ve bundan sonra sivil toplum örgütlerimize, 
federasyonlarımıza birlik içerisinde öncelikle bu konularda Türkiye Cumhuriyeti'ne yardımcı 
olmalarını; çünkü sivil toplum günümüzde, dünyada en önemli yerdedir. Bütün insan hakları 
kuruluşları sivil toplum örgütlerinin seslerine çok daha dikkat etmektedirler. İnşallah müzakere 
tarihi alınacak ve bu müzakere sürecinde adımadım çözeceğiz. Şunu da biliyoruz, AB Türkiye 
için olmazsa olmaz bir koşul değildir. AB Türk insanı için bir amaç değil; türk insanının 
mutluluğunun, huzurunun daha iyi seviyeye ulaşması için bir araçtır. Çünkü AB'yi bize 
hedef gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Muasır medeniyet demiştir bizim 
seviyemiz. Ve 1963 yılında da rahmetli İnönü bu adımı atmıştır. AB projesi Türkiye 
Cumhuriyeti'nin projesidir. Buna bu şekilde bakmanızı istiyorum." Demek ki bu bir devlet 
projesi değil bakış açısıdır ya da AB'yi tahterevalli olarak gören siyasal islamın hedefine ulaşma 
noktasında kullanacağı haklılık politikası ve aracıdır. 

 
Toplantıya konuşmacı olarak katılan başka bir isim AKP Tekirdağ Milletvekili Tevfik 

Ziyaeddin Akbulut'tu. Konuşması şöyleydi: "Dış Türkler sorunu uzun yıllardan beri ülkemizin 
önemli sorunları başında olmaya devam ediyor. Eskiye göre iyi durumdayız. Son iki yıldan bu 
yana daha da iyi durumdayız. AB'ye Türkiye'nin de ileriki yıllarda girmesinden sonra bu 
kardeşlerimizin de özellikle Balkanlardaki Türk kardeşlerimiz de sorunları önemli ölçüde 
azalacaktır. Ve her yönüyle Müslüman Türk'ün her yerde sesi duyulmaya devam edecektir." 

 
Bir başka konuşmacı da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Ġsen'di. 

Mustafa Ġsen konuşmasında şunları söyledi: "Karşı karşıya kaldığımız sorunlarda bu sorunların 
çözümü noktasında biraz kendimize güvenmemiz lazım. 2Başımıza bu çorabı kim ördü" diye 
sormak yerine, "benim bu duruma düşmemde benim kusurum nedir?" gibi bir yaklaşımla 
sorunların üstesinden gelebilecek çabalar içinde olmamız lazım. Artık AB'nin gerçekten bize 
sağladığı büyük imkanlar ve haklar var. Bunları biz kullanabilirsek ancak bunlar işe yarar yoksa 
onlar kağıt üzerinde kalmaya devam edecektir. " 

 
Konuşmalar, Batı Trakya Türklerinin yaşadıkları ve tarih göstermektedir ki, Batı Trakya 

Türkleri kendilerini anadolu Türklüğünden soyutlamışlardır. Bakış açıları Anadolu Türklüğünden 
kopuş gerçeğine koşut bir anlam taşımaktadır. Bunda kuşkusuz Türkiye'nin destek olma 
konusundaki yetersizliği, uygulanan eğitim politikasının etkililiğinin düşük ve dinci bir nitelikte 
olması belirleyici rol oynamıştır. Batı Trakya Türklüğünün geçirdiği evreler sonucu geldiği nokta 



AB'den medet uman bir anlayışa evrilmesidir. Türk kimliği geri planda kalmış ve dinin ulusal kimlik 
olarak anılması sürmektedir. Ayrıca Türk kimliği "azınlık" vurgusuyla alt kimliğe dönüşmüş ve 
Yunan kültürü üst kimlik olarak yerleşmiştir. Siyasiler bu sonuçları bir onur olarak niteler 
konumdadırlar. Yanlış politikalar yeni Arif Zade Arif efendilerin ve sömürge olması isteyen ve 
halka bunu benimsetmeyi kendine görev biçen yeni Müslüman Gençlik Birliği gibi örgütleri 
doğurmuştur. Batı Trakya'yı dün Avrupa sömürmek istiyordu, bugün yine Avrupa'nın çıkarları ve 
eli Batı Trakya'nın üzerinde. Ancak bu kez Avrupa çok güçlük çekmeyecektir. Batı Trakya Türkleri 
ve Batı Trakya Türk yöneticileri dün olduğu gibi bugün de gözlerini Avrupa'ya dikmiş ve 
Avrupa'dan beklentilerini karşılamasını beklemektedir. 
 

Yunanistan'ın Baskıcı FaĢist Politikaları ve Haksız Talepleri 
 

1997 yılında başlayan Atina Üniversitesi eğitim kadroları tarafından yürütülen program 
sonucu da Türklük kimliği Batı Trakya'da eğitimin ulusal olmasının yitişi olarak sürmekteydi. "siz 
Türklere bunu mu yaptınız, biz de Rumlara bunu yaparız!" Batı Trakya'daki programda 
bunun dıĢına çıkıldı. Ne karĢılık, ne de Lozan bu programa engel oldu. Açık söylemek 
gerekir, bunu da Yorgo Papandreu yaptı. Sadece hükümet olsaydı, bu program da bu 
kadar baĢarılı sonuç vermeyebilirdi. Yine milleyetçi bir program olabilirdi. Ne Lozan, ne 
Kozan diyoruz buna biz"4 diyebilen kör cahillerin eline bırakılan Batı Trakya Türkleri için eğitim 
programları, Yunan lehine dönüştürülmüş görünmektedir. Lozan'ın hiçe sayıldığını kendi 
ağızlarıyla söyleyen, AB ve Yunan sevdalıları Türklüğün tasfiyesi için en önemli katkıları 
sunmaktadırlar. 

 
23 Nisan 2005 günü, Yunan Eleftherotipia Gazetesi, "Türkiye'ye Yunanların 10 Sözü" 

başlığı altında yayınladıkları ve İstanbul Rumlarının sorunlarını sıraladıklarını savladıkları haber 
metni de önem taşımaktadır. Yunanistan'da 2004 yılına kadar 20 yıla yakın bir zaman iktidarda 
kalmış olan PASOK hükümetlerinin sözcülüğünü yapmış olan gazetenin haberi şöyledir: 
* Heybeliada Ruhban okulunun yeniden açılması, 
* İstanbul "Evrensel Yunan Patrikhanesinin Evrensellik" statüsünün hukuken tanınması, 
* Türkiye'deki azınlık sorunlarını çözümünün, azınlık kurumlarının uluslararası örgütlere 
başvurmadan çözülmesi ki bu Türkiye'deki aşırı uçlar tarafından kınanmaktadır, 
* Yunanlara ait hayır kurumlarında yöneticilerin seçimle iş başına gelmeleri sağlanmalı,  
* İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da yaşayan Rumların rahat, kaygısız ve dinginlik içinde 
bundan sonra yaşamaları,  
* Türk Devleti'ne intikal eden kişilere ait mülklerin iade edilmesi,  
* Kamulaştırılan vakıf mallarının Türk Devleti tarafından iade edilmesi,  
* Batı Trakya'daki "Müslümanların" yararlandığı kontenjanın aynında İstanbul Rumlarının da liseyi 
bitirince yararlanması, 
* Yunan dilinin görsel öğretim araçlarıyla da öğretilmesi, 
* Türk Devleti yönetimiyle Yunanlı soydaşların davalarının adil ve hakkaniyete uygun bir biçimde 
görülmesi. 
 

Elefterotipia Gazetesi'nde, 6 Haziran 2006, Evangelos Venizelos imzalı bir "Ulusal 
Strateji" başlıklı bir yazı yayımlanmıştır. Yunan tarafının "Ulusal Strateji" şöyle açıklanmıştı: 
"Stefanopulos'un müdahalesi nedeniyle başlayan tartışmanın, "yeni bir ulusal strateji" çizme 
gereğine yöneldiği kısa zamanda belli oldu. Bu, herhangi bir stratejimizin olmadığı ya da 
stratejimizin etkili olmadığı anlamını taşıyor. PASOK Başkanı, siyasi partiler arasında diyalog için 
girişimler başlatmış bulunuyor. Bu bağlamda, her şeyden önce, şimdiye kadar uyguladığımız 
stratejinin, daha doğrusu tavrımızın, temel noktalarını kaydetmeyi yararlı sayıyorum. Zaten, 
bunlar, resmen açıklanmış olmaları nedeniyle bilinçli seçenek oluşturan ve bazen uygulanan 
bazen de yıllardan beri basit bir şekilde izlenen noktalardır. 

 
Yunanistan, zamanın aleyhine çalıştığını anladığı yönünde belirti vermiyor. Tabii, büyük 

girişimlerimiz -1976 yılında Lahey'e, aynı zamanda da Güvenlik Konseyine tek taraflı 
başvurumuzdan sonra- daima savunma nitelikliydi. 1975 yılından sonra, Ege'de Yunanistan için 
olumlu sayılabilecek herhangi bir durum değişikliği ya da uygulamada bir değişiklik yok. 



 
1995 yılından sonra politikamızın temelini, Avrupa Birliği'nin kriter ve prosedürleri, bu 

bağlamda da AB-Türkiye ilişkilerinin bir bölümünü oluşturmasını istediğimiz Türk-Yunan 
ilişkilerinin gelişme alanı olması oluşturuyor. Tabii, bu politika, Türkiye'nin sabit bir şekilde Avrupa 
yönelimini seçmiş olması ön şartı altında uygulanabilir. Kıbrıs'ın AB üyeliği konusunda başarılıydı, 
fakat genelde kritik dış faktörlere bağlı. Başka bir ifadeyle, Türkiye'nin Avrupa yönelimiyle ilgili her 
türlü iç (örneğin ordunun siyasete müdahalesi) durumlardan etkileniyor. Yunanistan'da son 
günlerdeki tartışmanın, Türkiye'de ciddi bir siyasi ve kurumsal krizin yaşandığı bir dönemde 
yapılması tesadüf değil. 
 

Yunanistan sık sık uluslararası Lahey Adalet Divanında (Uluslararası deniz Hukuku 
Mahkemesi değil) çözümlenebilecek tek sorun olarak Ege'deki kıta sahanlığı sınırının çizilmesini 
(İyon Denizi'ndeki kıta sahanlığı İtalya ile Yunanistan arasında sözleşmede belirtildi) kabul ettiğini 
açıklıyor. Tabii, özellikle Kardak krizinden sonraki "adım adım yakınlaşma" çizgisinde, 
Yunanistan, Türkiye'nin Kardak kayalıkları statüsü üzerinde itirazlar dile getirdiğine göre, Lahey'e 
tek taraflı başvurusunu kabul etmeye hazır olduğunu açıklıyor. Zaten, Yunanistan, savunma ve 
güvenlik konuları dışında, diğer konularda Lahey'in yetkisini tek taraflı kabul etmiş bulunuyor. 
Ayrıca, kıta sahanlığı sınırının çizilmesi için kara sularının, bu bağlamda da hava sahasının 
genişliğinin kesinleşmesi ve bunun hesaplanma şekli gibi, bir dizi kritik konuların önceden ele 
alınmasının gerekli olduğu anlayışılıyor. Ayrıca, dolaylı da olsa, adacıklar ve kayalıklar statüsüne 
bağlantılı başka konuların da ele alınmasına yol açılabilir. 

 
Yunanistan, özellikle 1987'den sonra, Ege'de Türk-Yunan gerginliğini tırmandırması olası 

kıta sahanlığı araştırmalarından kaçınıyor. 
 
Yunanistan, bize ICAO tarafından verilen Atina FIR'ı kontrolüne ilişkin yetkisini yoğun bir 

şekilde uyguluyor, ihlallere tepki gösteriyor, uçuş planı sunmamış olan yabancı uçakları (sadece 
Türk uçaklarını değil) tespit ediyor ve püskürtüyor. Özellikle, 1931 yılında 10 deniz mili (altı deniz 
mili kara suları ve sadece hava sahasını belirtme ihtiyaçları için dört deniz mili) olarak belirtilen 
ulusal hava sahamızın ihlaline tepki gösteriyor. 

 
Ancak, 1980 yılından beri NATO'nun askeri kanadına geri dönmüş olduğumuzu ve çeşitli 

NATO karargahlarının yetkileri çerçevesindeki düzenlemelere katıldığımızı, "Papulyas-Yılmaz" 
anlaşması gibi anlaşmaları uygulamakta olduğumuzu unutmayalım. Ayrıca, 6-10 deniz mili 
arasındaki kuşağın, ABD gibi başka ülkelerle de tartışma konusu oluşturduğunu biliyoruz. Buna 
paralel olarak, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) çerçevesinde, yoğun ritimlerde 
olmamasına rağmen, Atina FIR'ına rastlayan kuşakta, denizde arama kurtarma yetkimizi de 
kullanıyoruz. Tam aksine, 1982 yılının Deniz Hukuku ile ilgili yeni uluslararası sözleşmenin 
belirtildi) kabul ettiğini açıklıyor.  

 
Türklerin Lozan'ı. Mortrö ve Paris AnlaĢmaları ile ilgili yorumlarına göre 

askersizleĢtirilmiĢ olmaları gereken adalarda artık resmen ve sistematik bir Ģekilde askeri 
güçler bulunduruyoruz ve bunu, güvenlik nedenlerini ve savunma hakkımızı öne sürerek 
yapıyoruz. Daha önce de söylediğimiz üzere, bu konular için Lahey'in yetkisi hakkındaki 
itirazlarımızı 1994 yılında dile getirmiĢtik.  

 
Yunan egemenliği sınırları içinde, (örneğin Nestos nehri deltasında) Lozan ve Paris 

Anlaşmaları'nda açıkça adları yer almayan adacıklar ve kayalıklarda "gri bölgeler" varlığını kabul 
etmiyoruz. Buna rağmen, tek taraflı bir iç işlemle deniz sınırlarını çizmiyoruz. Tabii, bu sınırlar 
haritalar üzerinde kaydedilmiş bulunuyor. 

 
Türkiye'nin Trakya'daki Müslüman (Lozan antlaĢması'na göre dini) azınlık için özel 

ilgi gösterme hakkını tanımıyoruz, halbuki biz Ġstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Rum 
Ortadokslar (hem etnik hem de dini azınlık) ve elbette Ekümenik Patrikhane'nin hukuki 
statüsü (iç ve uluslararası) için ilgil gösterme hakkımızı kullanıyoruz.  

Türk-Yunan ilişkilerinin tamamıyla düzene sokulması için Kıbrıs sorununun 



çözümlenmesini kesin bir ön şart olarak ortaya koymuyoruz. Ancak, Türk-Yunan ilişkilerini de 
dahil etmek istediğimiz AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatının Kıbrıs konusuna bağlı olduğu nettir. 

 
Ġki ülkeni ekonomik iliĢkilerini askıda tutulmakta olan siyasi konulardan son derece 

ayrı tutuyoruz. Bu, örneğin, Ethniki Bankası tarafından, Yunan GSMH'nin yüzde 2,5'ine 
ulaĢan ve Yunanistan'a yönelik bir yıllık AB finansmanına eĢit olan bir meblağ ödeyerek 
Finansbank'ın satın alınmasında belli oluyor. 

 
Sadece uçak değil, başka silah sistemlerini de içeren ve çok pahalıya mal olan, 10 yılı 

aşan uzun vadeli silahlanma programları uygulamaya devam ediyoruz. En sonr örneği F-16'ların 
satın alımı ve Ege'de güç dengelerini sürdürebilme yönünde, dördüncü nesil uçakların satın 
alımıyla ilgili tarttışmalar oluşturuyor. Bu konular hakkında açıkça konuşmaktan ve kamuoyuna, 
aynı zamanda da gazetecilere, siyasi ve askeri personele daha derin bilgi vermekten kaçınıyoruz. 
Bu bağlamda, konuları ele alma tarzımızı, bilgilendirmede bir patlamanın gelişmekte olduğu ve 
birçok açık kaynaklara serbestçe ulaşıldığı bir dönemde bir dereceye kadar "gizli diploması" 
uygulanıyor. Uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bu politika çerçevesinde; Helsinki, şüphesiz, 
bazı hususların kabul edilmesine dayanan bir strateji oluşturuyordu. Söz konusu hususlar 
şunlardır: 

 
Türkiye, Avrupa yönelimini temel ve kesin seçeneği sayıyor. 
Avrupa Birliği, Kopenhag kriterlerine sadık kalacak ve bunlara, aynı zamanda da 

gerek Kıbrıs gerekse Yunanistan ile ilgili Helsinki kriterlerine uyum sağlaması yönünde 
Türkiye'ye baskı uygulayacak. 

 
Türkiye'nin, Avrupa ve genelde Batı yönelimi, siyasi, sosyal ve kalkınma yönündeki 

gidişatını doğrudan etkiliyor ve güvenilir uluslararası konuşmacıları ön plana çıkaran demokratik 
kurumların düzenli çalışmasıyla bağlantılı. 

 
2004 yılı, gerek Kıbrıs'ın üyeliği (baĢarıldı) gerekse Türkiye ile üyelik 

müzakerelerinin (ertelendi) baĢlaması nedeniyle kritik bir dönemdi. 
 
Uluslararası mahkeme kritik konuların çözümlendiği "forum" olabilir, fakat helsinki'de 

kullanılan ve net bir şekilde kıta sahanlığı konusunu aşan ifadelere göre, "sınır sorunları ve bu 
bağlamdaki diğer konular" için ciddi bir siyasi diyalog aşamasından geçilmesi gerekir. 

 
Helsinki'den 2004 yılı seçimlerine kadar hem Kıbrıs konusu hem de Türk-Yunan 

ilişkileriyle ilgili, ard arda temas turlarıyla -bunların 2004 yılından sonra da devam ettiği bir 
gerçektir- bir siyasi ve diplomatik dinamizm gelişti. Ancak, 2004 yılının aralık ayında Brüksel'deki 
AB zirvesinin nihai kararlarında yer alan ifadelerle gerekli yeni hususlar ilave edilmedi, tam aksine 
Helsinki'ye nazaran bazı hususlar silindi. Zaten, asıl konuyu daima "ivme" oluşturuyor. Kıbrıs'ın 
AB üyeliğinden, Annan planının reddedilmesinden ve Türkiye ile üyelik müzakerelerine 
başlanmasıyla ilgili tarihin belirtilmesinden sonra, Yunan tavrı için zaman içindeki kritik noktanın 
ve en önemli kriterin hangisi olduğu net değildir.  
 

Batı Trakya Türklerinin Sorunlarını Dünya Kamuoyuna TaĢımak 
 
* Bu kayıt, genelde cevaplandırmaktan kaçındığımız soruları da ön plana çıkarıyor. Bence, 
öncelikle konular şunlardır: 
* Bu konulara her şeyden önce siyasi konular olarak, bu bakış açısı altında tekrar yaklaşalım. 
* Stratejik seçeneklerimizi, hareketsizliklerden, şaşkınlıklardan veya tekrarlanan basit 
uygulamalardan ve konuların bize bağlı olmayan boyutlarından (örneğin Türkiye'nin sabit Avrupa 
yönelimi) ayrı tutalım. 
* Olası çelişkileri kaldırarak, tavrımızdaki iç bütünlüğünü tekrar sağlayalım. 
* Zamanın ve politikaların, bu bağlamda da ulusa önceliklerin önemi hakkında daha net bir görüşe 
sahip olalım. 

Son iki yılın gevşekliğinde YDP'nin sorumluluğu çok büyük. Yaklaşımımız parçalı ve bir 



rastlantı eseriydi. Fakat öyle de olduğunda, yine de, rastlantının "ivme"ye dönüşmesi her zaman 
mümkün. PASOK'un tavrı parti çıkarları çerçevesinde değil. Hükümette olduğumuz iki uzun 
dönemin bize kazandırdığı deneyimler sayesinde, gerek kriz yönetim yeteneğinin gerekse uzun 
vadeli bir net stratejinin var olmasının, gelişmelerle ilgili çeşitli alternatif senaryoların hesaba 
katılmalarının önemini biliyoruz." 

 
Bu taleplerle karşımıza çıkan Yunan tarafına en iyi karşılık Batı Trakya Türklerinin 

sorunlarının saptandığı şu maddeler olabilecektir:  
1981 yılından beri AB üyesi olan Yunanistan'da, Batı Trakya Türklerinin doğup 

büyüdükleri bölgelerinde -bölgelerin yerlisi ve Yunan vatandaşı oldukları halde- Kamu 
hizmetlerinde istihdam edilmemeleri sorunları. AB üst vatandaşlığı ve Yunanistan uyruğundaki 
Batı Trakya Türkleri memur, savcı, yargıç, polis gibi mesleklerde istihdam edilmemektedir. Bunun 
nedeni sorulunca "dil bilmeyle ilişkili sorunlara" atıfta bulunulmaktadır, 

 
Yunanistan uyruğundan çıkarılan ve uyruksuz kalanlar, yani haymatloslar sorunu. 

Yunanistan yönetimi 1955'ten 1998 yılına kadar 43 yıl boyunca ister Yunanistan sınırları içinde 
ister Yunanistan sınırları dışında olsun Yunan Vatandaşlık Yasası'nın 19. maddesini gerekçe 
göstererek, Yunanistan uyruklu Türkleri vatandaşlıktan çıkardı. Bunların mağduriyetleri bugün de 
sürmektedir.  

 
Taşınmaz mülk edinmede izin sistemi sorunu. 1991 yılına kadar Batı Trakya Türklerinin 

taşınmaz mülk edinmeleri yasaktı. 1991 yılında ilgili yasada yapılan bir değişiklikle, gayrı menkul 
satın alma hakkı kazandılar. Ancak, buna rağmen ildeki bir komisyondan izin alma sistemi 
getirildi.  

 
Siyasi katılım ve temsilde yaşanan sorunlar. Milletvekili seçimlerinde, bağımsız olarak 

seçime katılacaklar için %3 barajı getirilerek, Batı Trakya Türk bağımsız milletvekillerinin 
seçilmesi engellendi. Diğer taraftan yerel yönetimlerde uygulanan "Kapodistrias Planı"yla 
Türklerin yaşadığı iller, nüfus yoğunluğu Yunanlar lehine olacak biçimde, Ortodosk Hıristiyanların 
yaşadığı illerde birleştirilerek, Türklerin Vali ve Belediye Başkanı seçilmeleri engellendi, 

 
Eğitim ve öğrenim özgürlüğünde yaşanan sorunlar. Batı Trakya'daki Azınlık okulları 

Yunan devletinin mülkiyetinde değildir. Okullar azınlığın kendisi tarafından seçilen encümenler 
tarafından yönetilmekte, öğretmenlerin maaşları yine veliler tarafından ödenmekteydi. Bunların 
hepsine son verildi ve yavaş yavaş okullar Yunan devletinin mülkiyetine geçerken, eğitim kalitesi 
düşerek, öğrenciler Türkçe öğrenememe durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca yeni azınlık 
okullarının açılmasına ve Türkiye'den fakültelerden mezun olan iyi derece Türkçe konuşan 
öğretmenlere şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Batı Trakya'da nüfusun yarısı Türk olmasına rağmen 
sadece iki ortaokul ve lise bulunmaktadır. Böylece Batı Trakyalı Türkler hukuken azınlık 
statüsünde oldukları AB üyesi Yunanistan'da kendi dillerinde eğitim ve öğrenim imkanlarından 
bilinçli ve sistematik olarak mahrum bırakılmaktadırlar.  

 
* Örgütlenme özgürlüğünde yaşanan sorunlar. İsimlerinde türk ve Batı terimleri geçen derneklerin 
kurulmasına mahkeme tarafından izin verilmemektedir. 
* Vakıflar meselesinde yaşanan sorunlar. Vakıf yöneticilerinin seçimle iş başına gelmeleri ve mülk 
edinme hakları engellenmekte olup doğrudan Yunan makamları tarafından atanmaktadırlar, 
Din ve vicdan özgürlüğü konularında yaşanan sorunlar. Baş müftülük makamı halen boş 
bulunmakta, Müslüman Türklerin Müftüleri Ortodoks Vali tarafından serbest seçimle seçilmesi 
gerektiğini savunmaktadır.  
 

Yunanistan'daki diğer -Makedon, Ulah, Çamurya Arnavutları'nın (Çamlık Müslümanları) 
vs.- azınlıkların sorunların çözümünün, azınlık kurumlarının sorunları devam etmektedir,  
Yunanistan devleti ve şahıslar tarafından hukuk, hileler, baskılar ve ihtiyari kamulaştırmalarla ele 



geçirilmiş olan vakıflara ait mülklerin iade edilmesi gerekmektedir.
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Diplomatik Gözlem tarafından kaleme alınan yorumu da burada anmakta yarar vardır. 
Diplomatik Gözlem'in yorumu şöyle
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; "Batı Trakyalılar her zaman Yunanistan'ın sadık 

vatandaşları oldular. Atina'nın sistemli baskılarına, onları topraksızlaştırma, fakirleştirme ve 
eritme politikalarına her zaman sadece hukuk içinde karşılık verdiler Atina'nın onlardan bakiyesi 
oldukları Osmanlı Devleti'ne olan hıncını çıkarmasını on yıllardır izliyorlar. Kendisini din devleti 
olarak ortaya koyan Yunanistan'ın Ortodoks kimliği nedeniyle, Müslüman olmaları ve 
Yunanistan'ın kendisini yine ve sadece ona ait olan tabirle "Elen Devleti" olarak tanımlaması 
nedeniyle, Türk olmaları önlerinde adeta suçluların boynuna asılan bir yafta gibi duruyor. Hâlbuki 
çok farklı da olabilirdi. Örneğin küreselleşme nedeniyle veya Avrupa Birliği'nin sahip olduğu 
değerler, erdemler ve ilkeler nedeniyle, bu gidiş tersine dönebilirdi. Avrupa Birliği sınırları içinde 
yer alan Batı Trakya her bakımdan Avrupa Birliği'nin örnek bir bölgesi olabilirdi. Atina soğuk 
savaş şartlarında kabul edilemez olan uygulamalarında ısrardan vazgeçip, Birlik müktesebatını 
bütün ülkede ve bütün vatandaşları için uygulayabilirdi. Tercih etmedi veya tarihi travmaların 
tesiriyle edemedi. Ama her durumda kesin olan bir şey var: Batı Trakya'daki durum iktisadi, siyasi 
ve sosyal açılardan sürdürülebilir olmaktan çok uzak. Batı Trakya için ve Avrupa Birliği'nin 
kimliğinin bu küçük bölgede iflâsının önlenmesi için Batı Trakya'daki sorunlar için siyasi bir çözüm 
gerekiyor. Avrupa birliği'nin "bölgeler politikası" ve son olarak İspanya'da Katalonya ve Bask 
bölgelerinde yaşanan gelişmeler ve Belçika'daki süreç, özünde Batı Trakya'dan çok da farklı bir 
içeriğe sahip değil. Her durumda Batı Trakya Türklerinin dini, lisanı, milliyeti ve kültürel kimliği 
nedeniyle dezavantajlı kılınmasından kaynaklanan ve topluluğun geleceğini tehdit eden ciddi bir 
durum söz konusu. Dinler arası diyalogun, medeniyetler arası ittifakın ve uygarlıkların 
uzlaşmasının aktif bir biçimde tarafı olan Avrupa Birliği'nin, kurallarını bütün Birlik ülkelerinde 
istinasız bir şekilde uygulatması gerektiği gerçeği bir yana, muhakkak Brüksel'in sözü geçen ve 
taraf olduğu süreçlerde başarılı olabilmesi için "Batı Trakya Sorunu'nu" çözmesi gerekiyor. birlik 
elbette "Yunanistan'ın kendine özgü şartları" nedeniyle bu konuda etkin olmaktan kaçınabilir. 
Yunanistan da "ya sev ya terk et" politikaları ve "Elen Devleti Elenlerin" düsturu ile konunun 
çözümünü yokuşa sürebilir. Fakat Batı Trakyalıların hak ettiği saygıyı kazanmak, biyolojik ve 
ruhanî nedenlere dayandırılan yalıtılmışlığını sonlandırmak ve ait oldukları Avrupa'da "Avrupalı 
gibi değil, gerçekten Avrupalı" standartlara sahip olmak ve "yasalar önünde eşitlik" için mücadele 
etmesi gerekiyor. Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ispat eden iki önemli gelişme 
geçtiğimiz günlerde peş peşe yaşandı. Bunlardan birincisi ekonomi konusundaydı ve Batı 
Trakyalıların yegâne geçim kaynağı olan tütün meselesindeydi. Batı Trakyalının tek geçim 
kaynağı olan tütün konusunda ciddi bir ayrımcılık yaşanıyor. Bu ayrımcılık, Batı Trakyalıların 
fakirleşmesine ve topraksızlaşmasına yol açıyor. Batı Trakya perişan bir durumda. Daha önce de 
Batı Trakyalılar ellerindeki tütünü zaten gerçek değerinin çok altında satabiliyorlardı. Çünkü 
Yunanistan'da tütün konusunda Batı Trakyalılara ve Yunan asıllı Yunan vatandaşı üreticilere ayrı 
fiyatlar uygulanıyor. Evros Tütün Üriticileri Ortaklığı 17 Haziran 2006'da Gümülcine Meydanında, 
düzenlediği miting de ne Atina'nın ne de Brüksel'in dikkatini çekmedi. Yunanistan'da tütün fiyatları 
Tütün Kooperatifleri Birliği OMADA ile tüccarlar arasında imzalanan yıllık kontrat ile belirleniyor. 
Birinci, ikinci ve üçüncü kalite tütünlerin fiyatı belirlenirken, Batı Trakya'daki tütünün sadece 
%40'ının birinci kalite olduğu gözetilerek, birinci kaliteye yüksek ve diğer kalitelere düşün fiyat 
veriliyor. Batı Trakya çok zor bir sene geçiriyor. Üretici sefalet içinde. Hükümetin de tüccarlara 
sözünü tutması ve sorumluluğunu yerine getirmesi için baskı yapmaması sorunu daha da 
büyütüyor. Çiftçiler yükümlülüklerini yerine getirmediğinde cezalandırılıyor, ama tüccarlar üreticiye 
karşı sorumluluklarını yerine getirmediğinden cezalandırılmıyor. Batı Trakyalılara Avrupa 
birliği'nin öngördüğü hakları ya hiç ya da kısmen veren Atina, konu tütün fiyatlarına gelince, bu 
konudaki Avrupa Birliği politikalarını eksiksiz uyguluyor. Bu arada Tütün Kooperatifleri Birliği 
OMADA 8.500 Batı Trakyalı tütün üreticisine bazı mektuplar gönderip, üreticilerden ne olduğu 
anlaşılamayan bir beyannameyi izlamanmasını istiyor. Beyannamede üretimin primden "tam veya 
kısmen bağımsız olarak verilmesi" konusu soruluyor. Fevkalade rahatsız edici bir durum Çünkü 
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OMADA bu konudaki kararı daha önc eilan edilmişti. OMADA priminin üretimden tam bağımsız 
olması yönünde karar vermişti. Söz konusu uygulamala hakkında Batı Trakyalılar, "kooperatifin 
üyelerine, kısacası tütün üreticilerine bu kadar hayati öneme sahip bir konuda bilgi vermek 
zorunda olmasına rağmen, bunu yapmamasını kaygı ile izlediklerini" söylüyorlar. Batı Trakyalılar 
ayrıca, "bu konuyu görüşmek üzere, kooperatifin üyelerini genel kurul toplantısına davet edip, 
sözü edilen konuda bilgi verdikten sonra, onların fikirlerini alacağı yerde, bir kez daha Türk 
tütüncüsünü karanlıklar içinde bırakma yolu tercih edilmiştir" diyorlar. Çoğu üreticiye göre, bu 
belgelerin gönderilmesinden güdülen amaç, tütüncüye sorulmadan yönetim kurulu tarafından 
alınan kararın meşrulaştırılmasını sağlamak. 8.500 Batı Trakyalı Türk tütüncüye sorulmadan 
alınan bir kararın daha Batı Trakyalılar tarafından onaylanmasını istemek hukuka, demokrasiye, 
iyi niyete, hakkaniyete, dürüstlüğe ve Avrupa birliği müktesebatına uymuyor. Milletvekili Ġlhan 
Ahmet bu konuda şunları söylüyor: "Bu nedenlerden dolayı, tütün üreticilerinin, sahibi 
bulundukları kooperatife sahip çıkmalarını, alınan kararları demokratik hukuk kuralları içinde 
sorgulamalarını ve incelemelerini önerir, bu konuda onların yanında olduğumu, onlara korkmadan 
doğruları anlatacağıma ve her türlü desteği vereceğime toplumumuza bir kez daha beyan 
ederim." Tütüncülük Batı Trakya'da yaklaşık 13.000 aileye istihdam ve gelir sağlıyor. Batı 
Trakya'da tütün üretimi, aile çapında 5 ile 15 dönüm arasında küçük aile işletmeleri ile yapılıyor. 
Yunan Hükümeti'nin tutumu nedeniyle, üretici geçimini uzun zamandır sadece Avrupa Birliği'nden 
gelen primlerle sürdürüyor. Ancak primler de kısa bir süre sonra kesilecek... Bölgedeki denklem 
açısından primlerin kesilmesinin tütüncülüğü öldüreceği ve tütüncülüğün ölmesinin Batı 
Trakya'nın sonu -veya yeni bir başlangıcı- olacağı söylenebilir. Bu arada Atina'nın primleri kesme 
kararı almasına rağmen, Batı Trakya'da yaşanacak çöküşü öngörememesi ve o nedenle bölgede 
başka istihdam sahaları yaratmamış olmasına ise inanmak çok zor. Tek ürün ekonomisine sahip 
olan Batı Trakya, on yıllardır devam eden geri bırakılmışlığı içinde, nüfusunun %50'sinin tütünden 
yaşadığı gerçeği ile Yunanistan'ın "Avrupa Birliği için" tarımla uğraşan nüfusu %6'ya düşünmeye 
karar vermesi, bölge için çok kötü günlerin habercisi. Batı Trakya'nın tütüncülüğü terk etmesi, 
sadece sektörel anlamda bir yeniden yapılanma değil, anı zamanda sosyal yapının derinden 
sarsılması ve büyük bir olasılıkla bölgede kapsamlı bir göç hareketinin başlaması anlamını da 
taşıyor. Batı Trakya ekonomisi her geçen yıl tütün konusundaki yeni uygulamalar yüzünden 
zayıflıyor. Batı Trakya hemen her sezon tütün fiyatlarında büyük bir darbe yiyor ve gelirinin önemli 
bölümünü kaybediyor. Henüz eski ürün satılmadan bir oldu bittiye getiriliyor ve tüccarlar üreticinin 
tütünü düşük fiyatla kapatmaya çalışıyor. Ama her defasında OMADA sessiz kalmaya devam 
ediyor. Ayrıca birçok Batı Trakyalının da çoğu hakkını, kendisine imzalatılan kağıtlarla yitirdiği de 
biliniyor. Bir kısmı Tarım Bakan Yardımcısı Kontos'un emri olduğu iddiası ile imzalatılan kağıtlar, 
Batı Trakya'nın tek geçim kaynağının da talan edilmesi sonucunu doğuruyor. Rodop ve İskeçe'de 
binlerce tütüncü, yeni tütününü ekmesine rağmen, bir önceki hasadı henüz satamadı. Bütün bu 
yaşananlar ve yaşanmakta olanlar, maddi zenginliklerini bütün İspanya ile sadece bazı şartlarla 
paylaşmayı kabul eden Katalonya'daki durumdan pek farklı değil. Bununla beraber Batı 
Trakya'nın belki de adına "Katalonya Modeli" denebilecek bir sistem ile Atina ve Brüksel ile 
ilişkilerini yeniden yapılandırmasını gereken bir başka neden ise siyasi boyut. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) din ve 
vicdan özgürlüğüyle ilgili 9. Maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Para cezasına gerek görmeyen 
AİHM, Yunanistan'ın, mahkeme masrafı olarak yaklaşık 3.000 avro ödemesini kararlaştırdı. 
Davaya konu olan Mehmet Emin Aga 1932'de Batı Trakya'nın İskeçe Bölgesi'nin Şahin köyünde 
dünyaya geldi. Yunanistan'da başladığı ilk tahsiline, 2. Dünya Savaşı'nda Bulgar işgali sırasında 
bir Bulgar okulunda devam etti. Yunanistan'da iç savaş patlak verince eğitimi yarıda kaldı. İskeçe 
Müftüsü Sabri Efendi'den Arapça öğrendi. Sabri Efendi'nin vefatından sonra Şahin köyünü 
dönerek, bir hocadan ders aldı. Daha sonra Gümülcine'de medrese tahsilini tamamladı. Şahin 
Medresesi'nin açılmasına yardım etti ve 25 yıl burada hocalık yaptı. Yardımcılığında bulunduğu 
İskeçe Müftüsü'nün vefat etmesinden sonra İskeçe Valisi tarafından vekaleten müftülüğe atandı. 
Bu görevi hak etmediğini söyleyen Aga, Batı Trakyalı Türklerin içinde bulunduğu zor durum ve 
bölgedeki Türklerin ısrarları üzerine en kısa zamanda - 1920 yılında kabul edilen 2145 sayılı 
müftülük kanununa göre seçimle müftünün tayin edilmesi şartıyla İskeçe Müftülüğü'ne vekalet 
etmeyi kabul etti. Yunan devleti tarafından Gümülcine Müftülüğü'ne kanunlara aykırı olarak 
asaleten müftü atanması sonucunda durumu protesto etmek için görevinden istifa etti. Evine 
çekilerek 3.5 ay evinde kaldı. 17 Ağustos 1990'da İskeçe bölgesi'ndeki 120 camide cemaat 



tarafından yapılan oylamayla 4 kişi arasından İskeçe Müftüsü seçildi. 23 Ağustos sabahı valilik 
tarafından gönderilen bir yazıyla görevinden alındığı ve yerine valilik tarafından yeni birinin 
atandığı duyuruldu. Seçimle geldiğini ve yine gideceğini söylemesine rağmen 20 kadar Yunan 
polisi tarafından zor kullanarak müftülükten dışarı atıldı. Bu esnada ağır yaralanan Mehmet Emin 
Aga hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bunun üzerine Batı Trakya'daki Türkler çeşitli 
gösterilere ve protestolara başladılar. Bu olaylarda Yunan polisinin zor kullanması sonucunda 35 
soydaşımız yaralandı. Batı Trakyalı Türkler 45 gün camileri kapatarak protestolarına devam 
ettiler. Berat Kandili'nin yaklaşması ve Mehmet Emin Aga'nın girişimleriyle camiler açıldı. Berat 
Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda İskeçe Müftüsü ünvanını kullanan Mehmet Emin Aga 
aleyhine kamu davası açıldı. Dava sonucunda Aga 10 aya mahkum edildi. 6.5 ay mahkum 
kaldıktan sonra mide kanaması geçiren Aga, sağlık durumunun elvermemesi sebebiyle geriye 
kalan 109 günlük hapis cezası paraya çevrilerek serbest bırakıldı. Avrupa Hukuku, "Avrupa'nın 
Mandelası" olan Mehmet Emin Aga için verdiği karar ile aynı zamanda Yunanistan'ın Avrupa 
Birliği'nin " Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni" ve ayrıca "din ve vicdan özgürlüğünü" ihlal ettiğini 
tespit etti. Belki bu konuda birçok farklı yorum da yapılabilir. Ancak hem kasıtlı iktisaden 
çökertilen hem de etnik kimliği nedeniyle "insan hakları" ile "din ve vicdan özgürlüğü" ihlal edilen 
bir toplumun muhakkak Birlik içindeki konumunu, birliğin bölgeler politikası doğrultusunda 
değerlendirmesi ve Atina ile ilişkilerinde yaşanan sorunlara da siyasi çözüm üretmesi gerekir. 
Adında "Türk" kelimesi geçen dernekleri kapatılan, milli kimliği, vakıflar, müftülük, öğretmenler 
gibi aslında Atina'nın varlığından utanması gereken sorunlar yumağında boğulan Batı Trakya'nın 
bazı adımları atması Avrupa müktesebatı açısından da eşyanın tabiatı halinde. Avrupa Birliği'nde 
vatandaşları arasında etnik ayrımcılık yapan iki ülkeden birisi olan Yunanistan -ki diğer de zaten 
GKRY- Batı Trakya'nın barışçı, demokratik ve hukuk yanlısı mücadelesine yardımcı olmalı. 
1974'te demokrasiye yeniden kavuşan Atina, Batı Trakya'yı 1992 yılına kadar cunta kanunları ile 
yöneterek, objektif bir ifade ile Elen faşizmini yaşattı. Fakat sorunlar 1992 yılında çözülmek 
yerine, sadece biçim değiştirdi. Batı Trakya hâlâ Atina'nın Türkiye'deki birkaç bin Ortodoksun 
hakları konusunda vesvese ile hareket etmesine karşılık, kendisinden esirgenen haklarına 
kavuşmaya çalışıyor. Bugünün Avrupasında bir ülkede hâlâ en az 60.000 kişiyi doğrudan ve en 
az 300.000 kişiyi dolaylı ilgilendiren "19. Madde mağdurları" dosyasının olması gerçek bir utanç 
nedeni. Her ne kadar Yunanistan Batı Trakya'daki durumu kendi iç meselesi olarak görmeye ve 
göstermeye de çalışsa, bu konunun tarafları arasında BM'nin, Avrupa Birliği'nin her şeyden önce 
mahkemelerin gelmesi gerekir. Her şeyden önce İskeçe Türk Birliği'nin adında "Türk" kelimesi 
geçtiği için 13 Ocak 2005'te kapatılması dahi, henüz üzeri kapatılamayan bir skandal. AİHM 
kararı ile yasallığı her türlü üzeri kapatılamayan bir skandal. AİHM kararı ile yasallığı her türlü 
tartışmaya kapalı olan Batı Trakya'nın lideri olduğu tescil edilen Avrupalı Mandela Mehmet Emin 
Aga ile Atina'nın masaya oturarak bir çözüm için uzlaşması gerekir. Fakat 1997 yılında imzaladığı 
"Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi'ni" hâlâ mecliste onaylamayan 
Yunanistan'ın iyi niyetli olmadığını düşünmek için dizi neden mevcut. Fakat en önemlisi Batı 
Trakya açısından Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi" kadar, Birliğin "bölgeler 
politikası" ve "BM İkiz Sözleşmeleri" de gereken zemini teşkil eder. Ama her durumda Avrupa 
Birliği'nin birçok bölge ile olduğu gibi Batı Trakya ile de doğrudan siyasi ve iktisadi münasebetlere 
sahip olması gerektiği, bir vakadır. Zaten bunun neden gerekli olduğu konusunda Avrupa 
Birliği'nin ve Avrupa Konseyi'nin her türlü ayrımcılığı vazife gören birçok komitesinin ve organının 
"Yunanistan'ın sicil ve sabıkası" konusunda hazırladığı raporlar yeterli derecede delil teşkil ediyor. 
Şayet Yunanistan Batı Trakyalıları -Avrupa raporlarında yer aldığı gibi- önyargı ve ayrımcılığına 
maruz bırakıp, Batı Trakya dışında oturanların geleneklerine göre gömülmesine mani olup, 
ibadet, din, vicdan, örgütlenme, eğitim ve kendini kendi kültüründe geliştirme haklarından 
mahrum ediyorsa, mevcut durumun siyasi bir çözüme acil ihtiyaç duyduğu da inkar edilemez. 
Keşke İstanbul'daki birkaç vakfın mülkü konusunda bu derecede hassasiyet gösteren Yunanistan, 
Batı Trakya'daki vakıflar konusunda da örnek olacak bir adım atsa. Ancak Yunanistan -örneğin- 
Gümülcine şehir planında öngörülen sokak ve cadde açılmasına ilişkin imar projelerinin 
uygulanmaya koyarak birtakım Vakıf gayrimenkullerinin yıkılmasını hesaplamakta. Batı Trakya 
kaynaklarının da teyit ettiği gibi: "1913 Atina Antlaşması ve 1923 Lozan Antlaşması ile, üzerindeki 
her türlü yönetim, denetim ve tasarruf hakkı Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığına bahşedilen 
Vakıf mülkiyetlerinin, 1967 yılında yönetimi gaspeden askeri cunta idaresi döneminde başlayan 
yıkım, haciz ve istimlak yoluyla yok edilmesine yönelik girişimlerin, ülkemiz Yunanistan'ın 



demokrasiye dönüşünden sonrada devam ettiğini görmek, öyle inanıyorum ki beni olduğu kadar, 
siz değerli Batı Trakya Müslüman Türklerini de üzüntüye ve endişeye sevk etmektedir" Strateji 
Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi'nin "Yunanistan'daki Müslüman Türk Cemaatinin 
Günümüzdeki Durumu" başlıklı raporu ve MeĢkure Yılmaz börklü'nün tespitleri, Yunanistan'da 
Batı trakyalılara karşı yarım asrı aşan bir süredir, nüfus ve mal varlığı dengesi konusunda ayrımcı 
ve sistemli bir politikanın sürdüğünü, bölgedeki Türk varlığı ve bu varlığa ait tarihi izleri tamamen 
ortadan kaldırmak amacıyla hareket edildiğini belgeleri ile ispat ediyor. Bu tarihi arka plan 
nedeniyle; siyasi çözümden başka bir çözümün taraflara yarar sağlaması mümkün görünmüyor. 
Çünkü; siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi kısıtlanmaya ve kuşatılmaya muhatap kalan her 
toplumun hukuk çerçevesinde, şartların iyileştirilmesi için mücadele etmesi ödevidir." 

 
Bu belirlemelerden sonra, Girit Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Yannis Zaimakis 

Eleftherotipia Gazetesi'nde Batı Trakya analizi yapmaktaydı: "Gülbeyaz Karahasan'ın adaylığı 
(ana muhalefet PASOK'un İskeçe genel vali adayı) azınlık konusunu yeniden gündeme taşıyarak 
kapsamlı bir tartışmanın başlamasına yol açtı. Ancak, medyada dile getirilen tezlerin önemli 
bölümü azınlık toplumunun durumunu anlamayan ve bakış açılarını dikkate almayan milliyetçi 
görüşler çerçevesinde yansıtılıyor. Gümülcine, Dimokrition Üniversitesi'nde çalıştığım yıllarda 
azınlıkla ilgili araştırmalarımdan edindiğim deneyimler ışığında göz ardı edilen bazı noktaları 
vurgulamak istiyorum. Birincisi, azınlık konusunun toplumsal boyutuyla ilgili. Bir dizi kısıtlayıcı 
önlemin kaldırılmasıyla 1990'lı yıllardan sonra azınlığın gündelik yaşamında olumlu gelişmeler 
gözlendi. Aslında buna "Azınlık mensupları için olumlu beklentiler doğuracak bir ortam meydana 
geldi" de diyebiliriz. Ancak, bu değişiklikler azınlığın ekonomik ve toplumsal kalkınmasına yönelik 
iyileştirici koşulları yaratacak ve Trakya'nın kalkınmasıyla ilgili etkili bir planlamayı kapsamıyordu. 
Azınlığın en önemli sorunlarını düşük eğitim ve gelir düzeyi, yüksek işsizlik oranı ve dağlık 
bölgelerde göçebelik oluşturuyor. Azınlıkların bölgenin sanayi ve turizm alanına katılımı hemen 
hiç yok gibidir. Yoksulluk düzeyleri ise tüm Yunanistan'daki halk ortalamasının iki katından da 
daha düşüktür. Kent dokusu içindeki bazı semtlerde, örneğin Gümülcine'deki Alan kuyu, İfestos 
ve İskeçe'deki Drosero semtlerindeki Çingene azınlığın sefaleti, devlet ve toplum olarak 
aleyhimize aşırı bir fakirlik olduğunu gösterir nitelikte. Çoğu işçi ve çiftçi olan azınlık toplumunun 
toplumsal yapısı adeta kapitalizm öncesi koşulları andırıyor. Bunun nedenlerinin bu metin 
çerçevesinde analiz edilmesi mümkün değil. Toplumsal geri kalmışlığın azınlığın kültürel 
özelliklerinden kaynaklandığı yönündeki tek taraflı yorum, Yunan devletinin sorumluluklarını 
örtbas eden, konuyu basitleştiren kolaycı bir yaklaşımdır. Yunan devletinin, zaman içinde bu 
sınırlayıcı koşullara karşı çıkmakta zayıf kalması azınlığın toplumun bünyesine katılmasını 
engellemiştir. Tuhaf olan diğer bir konu, azınlığın, dinine göre tanımlanması. Dinde hoşgörüyü 
esas alan, kimliklere dinin yazılmasını yasaklayan bir ülkenin, yıllar önce bugünkü koşullardan 
çok farklı sosyo-ekonomik koşullar altında imzalanan bir anlaşmanın hukuki düzenlemelerinin 
arkasına gizlenerek, azınlığı dini ayırım şartlarıyla tanımlaması bir çelişki oluşturuyor. "Müslüman" 
olarak tanımlanmak istemeyen bir grubun (Türkler) politikacılar ve gazeteciler tarafından 
sistematik bir şekilde "Müslüman" olarak tanımlanması, azınlığa karşı ırkçı ve küçümseyici bir 
tavrın takınılmış olduğunun kanıtıdır. Dini tanımlama, Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçıları olan, 
toplumun diğer nüfuslarının aksine, etnik farklılık olarak tanımlanma hakkına sahip olmayan, tümü 
gerici olan bir toplumu ima ediyor. siyasi konuşmalardaki egemen ifade tarzı, azınlık gruplarının 
etnik tanımlanmasına ilişkin herhangi bir tartışmayı da reddediyor. Yunanistan "Türk" terimini 
kullanan derneklerin çalışmalarını yasaklıyor. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları gözlemcilerinin 
uyarıcılarına rağmen, hukuksal alanda 8miraslar, boşanmalar vb.) devletin atadığı müftünün 
yetkisini kullanması yönündeki çağdışı uygulamayı hâlâ kabul etmeye devam ediyor. Azınlığın 
kimliğiyle ilgili devlet politikaları yıllarca yasaklayıcı mantıklar, özümseme stratejileri ve duruma 
göre "Pomak" merkezli yaklaşımlar arasında tutarsızlıklar gösterdi. Söz konusu devlet 
politikalarının sonuçları beklenilenin tam tersi yönünde oldu. Azınlık kimliği güçlendi ve 
Pomakların büyük bir bölümünde Türklük bilinci yayıldı. Milliyetçi baskılar bir yana, çoğunluğu 
Trakya'da bulunan çok kültürlü bir toplumun kalkınması ancak her grubun toplumsal ifade 
özgürlüğüne sahip olmasıyla mümkündür. Bu da her azınlık vatandaşının, kişisel veya toplumsal 
düzeyde, kökeni açısından Türk, Pomak ya da Roman olarak konuşma özgürlüğüne sahip 
olduğu, etnik kimliğine sadık olduğunu göstermek zorunda olmayacağı, Yunan aleyhtarı ve hain 
olarak suçlanma tehlikesiyle de karşı karşıya gelmeyeceği bir yaşam tarzı demektir. Bu bakış 



açısı belki bölgenin çok kültürlü coğrafyasının yeniden canlanmasını ve yeni bir kimlikler 
dengesinin kurulmasını sağlar. Bu tür açılımların, Trakya'nın ortak yönetimine yönelik Türk 
planlarını kolaylaştıracağını savunanlara, azınlığın kendini tanımlamasıyla ilgili konunun hiçbir 
zaman, herhangi bir özerklik talebiyle bağlanmadığını, geçmişte de etnik tanımlamaların 
kullanılmasının özerklik eğilimlerine yol açmadığını hatırlatıyorum. Ayrıca, etkin bir çokkültürlü 
politika, Türk milliyetçiliğinin argümanlarını iptal edecek ve komşu ülkemizde daha geniş bir 
demokratikleşmeye yönelik Avrupa baskılarını güçlendirecektir. Yunanistan, gelecek yıllardaki 
politikalarında Avrupa azınlık haklarının korunması ilkelerini uygulamalıdır. Bunun gerçekleşmesi 
için duygusal, milliyetçi merkezli yaklaşımları aşarak, değerler temelinde olan çok kültürlü bir 
stratejiye yönelmeliyiz. Toplumun bu yönde ilerlemeye ne kadar hazır olduğu ise başka bir 
konu."

182
 

 
Bu saptamaların ve Yunan gözüyle bakılan "sorunların" yanı sıra Batı Trakya Türklerine 

ilişkin şu çözüm önerileri de getirilmelidir: 
Batı Trakya Türklerinde dinin ulusal kimlik olarak görülmesinin önüne geçmek ve 

Türklüğün yeniden inşasını gerçekleştirmek için yeni ve etkililiği yüksek stratejiler geliştirmek 
gerekmektedir. Bunun öncelikle yolu hem Batı Trakya'da hem Türkiye'de devlet kurumlarının 
bünyesinde Batı Trakya Türklüğünü yaşatacak ve yüceltecek merkezler kurulmalıdır. Hem Batı 
Trakya'da hem Türkiye'de kurulacak olan merkezler birbirleriyle eşgüdümlü ve işbirliği için 
çalışmalıdır. Batı Trakya'ya Kemalist tarihçiler, toplumbilimciler gönderilmeli ve paneller, 
konferanslar düzenlenerek Batı Trakya Türkleri bilinçlendirilmelidir.  

 
TRT, Batı Trakya Türkleri için özel televizyon ve radyo yapımları hazırlamalı ve sürekli 

yayınlanmasını olanaklı kılmalıdır. Özellikle tarihsel gerçekler tüm çıplaklığıyla Batı Trakya 
Türklüğüne aktarılmalı ve bilinçlendirme etkinlikleriyle kültürel, toplumsal, siyasi, eğitsel her konu 
derinlemesine incelenmelidir. 

 
Batı Trakya'nın Türkiye'nin, Anadolu Türklüğünün ayrılmaz bir parçası olduğunu 

benimseten etkinliklerle; Batı Trakya Türkleri Türkiye'ye çağrılmalı ve özel programlarla 
karşılanmalıdır. 

 
Batı Trakya Türk okullarına çağdaş, laik, halkçı öğretmenler gönderilmelidir. Ders 

programlarında Türk tarihine ağırlık verilmeli ve bağımsızlıkçılık anlayışını vurgulayan eğitim 
öğretim süreçleri yaşama geçirilmelidir. Ayrıca Türk okullarının kütüphaneleri Türkiye'den 
gönderilecek olan kitaplar ve süreli yayınlarla beslenmelidir.  

 
Dini bir kurum olan ve Türklüğün göz ardı edilmesinde belirleyici önemde rol oynayan 

müftülükler yeniden yapılandırılmalı ve üst kimliğin Yunan kültürü değil Türk kültürü olduğu 
propagandası yapılmalıdır.  

 
Türk Tarih Kurumu'nda ve Türk Dil Kurumu'nda Batı Trakya Türk nüfusu için bir birim 

açılmalı ve bu birimlerin Batı Trakya'da birer şubelerinin kurulmasının alt yapı çalışmalarına geç 
olmadan başlanmalıdır. Bu birimler Batı Trakya tarihi, Türk dili, Türklük üzerine yayınlar 
hazırlamalı ve halka bu yayınlar ulaştırılmalıdır.  

 
Batı Trakya türklüğünü savunan kemikleşmiş yapıdan ve AB'den medet uman konumdan 

uzak yeni sivil toplum örgütleri kurulmalı ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası çapta bağımsızlık 
temelinde gerçekleştirilmelidir.  

 
Tüm bu çözüm önerileri tek bir olgu üzerine geliştirilmelidir: Batı Trakya Türklerinin 

umutlarının, beklentilerinin ve sorunlarının yanıtlarının AB'de ya da Yunanistan'da değil 
kendilerinde olduğudur. Kendine dönen, öz kimliğini benimseyen ve yaşatma kararlılığını 
gösteren uluslar ancak kalım hakkını elde ederler. Bir ulus gösterilemez ki yabancı devletlerin 
sömürgesi olmak isteyip kalım hakkını elde edebilmiş olsun.  
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TSK'yı ve Ulus Devleti Hedef Alan Vicdani Red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Ulusu'nun gözündeki yüksek değerini ve ulusla 

bütünleşmiş yapısını ortadan kaldırmaya, yeni liberal akım etkisi doğrultusunda ulus devletleri 
yıpratarak, küresel finans kapitalin faşist uygulamalarını Türk Ulusu'na dayatmak yoluyla 
Türklüğün, Türk Ulusu'nun ve bu erdemleri yaşatmakla yükümlü Kemal'in Ordusu'nun tasfiye 
edilmesinin bir başka adıdır: Vicdani Red.  

 
TSK'nın hedefe konulması kuşkusuz vicdani retçiler hareketiyle başlamadı. Vicdani red 

boyutunda, Türk askerinin devreden çıkmasının sağlanması Türk tarihinde yoktur. Türklerin 
özündeki "avcı toplum" olma özelliği, onları, asalak yaşayan, vatanına ihanet eden ve hainlikle bir 
hareketi bastırmaya çalışanlara karşı vatanın müdafaasını zorunlu kılmıştır. Türk Ulusu'nun 
topyekün hareketiyle kurulmak üzere yola çıkılan Cumhuriyet için kongreler düzenleyen Kemalist 
devrim, bir yanda da bağımsızlık ateşini söndürmeye, düşmanla işbirliği yaparak, yeminli olan 
şeriatçı, bölücü ve bazı sol örgütlerle de mücadele etmekteydi. Türk tarihinde belki de "vicdani 
red" hareketinin ilk görüldüğü dönem, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda olmuştur. Sivas, Erzurum, 
Amasya kongreleri düzenleyerek, Cumhuriyet fidanlarını diken Türk Ulusu karşısında, her türlü 
desteği dışarıdan alan örgütlerden birisi olarak YeĢil Ordu Cemiyeti bulunmaktaydı. Bu örgüt 
hakkında devrim şehidi Dr. Necip Hablemitoğlu, yüksek lisans tezinde şunları söylemektedir: 
"Mehmetçik cephe boylarında can verirken, yayımladıkları Beyanname, Talimatname ve 
Nizamname gibi propaganda materyalleriyle savaşa, askerliğe ve muntazam orduya karşı çıkarak 
işçileri ve köylüleri "kızıl bayrak" altında toplanmaya çağıran; Atatürk'ün orijinal tabiriyle "ecnebi 
mahfillere casusluk eden" YeĢil ordu Cemiyeti, aynı zamanda, faaliyetleri kesinlikle 
yasaklanmayan Marksist teşkilatların devletin başına ne dertler açabileceğine tipik bir örnek 
oluşturmaktadır." Yeşil Ordu Cemiyeti'nin de içinden katılanlarla birlikte, ġerif Manatov ve çevresi 
Türkiye Komünist partisi Umumi nizamnamesi'ni yayınlamışlardı. Söz konusu nizamnamede, 
"Bolşevik" prensipleri ve stratejisi radikal biçimde ortaya konulmuştur. Nizamnamenin 7. maddesi 
şöyleydi: "Türkiye BolĢevikleri harp ve askerliği ve bunlardan mütevellit bütün 
müsavatsızlıkları (eĢitsizlikleri) red ederler." denilmekteydi.

183
 

 
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda, devrim sürecini "devrimcilik"(?) adına baltalamak isteyenler 

amaçlarına ulaşamayarak tarihin karanlık sayfalarında yerlerini almışlardır. Kemalist devrim 
başarısını her alanda göstermiştir.  

 
Günümüzde, 21. Yüzyıl Türkiye'sinde dünyanın baskın emperyalist güçleri olan AB'nin ve 

ABD'nin baskıları ve kışkırtmaları yoluyla vicdani red tekrar gündeme gelmiştir. Bu kez de kökü 
dışarıda olarak. Türkiye'yi her türlü etnik ve dini azınlıklar yaratmak yoluyla, ulus devleti ortadan 
kaldırarak, Batı kapitalizminin sömürü bahçesi haline getirmek isteyenler vicdani reddi de bu 
amaçları çerçevesinde kullanmak istemektedirler. Ve denilebilir ki vicdani red Türkiye'de, TSK'yı 
hedef almış olmakla birlikte temel amacı ve ulaşmak istediği son aşama ulus devlet yapısını 
ortadan kaldırmaktır. Vicdani redde ilişkin söz söylerken, bu kökü dışarıda harekete destek veren 
şu isimler önünüze dökülmektedir: Taha Parla, Yalım Eralp, KürĢat Keskinsoy, Hasan Cemal, 
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Murat Kanatlı, Sevgül Uludağ, AyĢe Düzkan, Pakize Suda, Ali Bayramoğlu, Gülay Göktürk, 
Perihan Mağden, Murat Belge, Resul Tosun, Hüsnü Öndül, Yıldırım Türker, Oral ÇalıĢlar, 
Selçuk GültaĢlı, Nabi Yağcı, AyĢe Kulin, Orhan Pamuk, Nuray Mert, Melek Göregenli, 
CoĢkun Üsteci, Sinan Yılmaz, Etyen Mahçupyan. İsimlerin yanı sıra örgütler ve yayın organları 
da şöyle sıralanabilir: Ġnsan Hakları Derneği, EĢcinsel Sivil Toplum GiriĢimi, Mazlum-der, 
YeĢiller, Kaos GL, Bianet, Birgün, Cumhuriyet Dergisi, Radikal, Küresel BAK. Daha ismini 
sayamadığımız numaralı cumhuriyetçi, şeriatçı ve sözde demokrat. Tümü de Türklüğe karşı, 
Kemalist devrimle hesaplaşma içinde ve ulus devlet yapısını ortadan kaldırmaya kararlı ancak 
hepsi de aydın(?), demokrat(?). 
 

Sivil Ġtaatsizlik ve Vicdani Red 
 

Vicdani red konusu, kimi çevrelerce "sivil itaatsizlik" olarak tanımlanmaktadır. Hayrettin 
Ökçesiz bu konuda: "İtaatsizlik, bir eylem değil, daha çok bir iç tutumdur. Ruhsal süreçte dış 
edimlere göre ilk olarak ve doğrudan yer alır. Bu çerçevede itaatsizlik uyulmayan kuralların ve 
buyrukların varlığını ön koşmaktadır. Hukuki bakımdan yasal çerçevesinde gerçekleşen 
protestolar, karşı çıkmalar ya da karşı koymalar (gösterilen, yürüyüşler, dilekçe vermeler, imza 
toplamalar vd.) elbette birar itaatsizlik değildir. Hukuken düzenlemediği bir alanda görülen 
edimlere de böyle bir dilse niteleme getiremeyiz." Aynı yazar, sivil itaatsizliği oluşturan koşullar 
konusunda şunları söylemektedir: "sivil itaatsizlik şiddetten arınmışlık tutum ve düşüncesinden, 
yaşam ve başkalarının kişiliği karşısında saygıdan doğar ve gelişir; temel bir soruna başka 
yollarla dikkat çekilemediği durumlarda işsel bir zorunluluktan kaynaklanır; sivil itaatsizlik bilinçli 
ve sınırlı bir norm halidir. Bunun yaptırımını, diğer bütün demokratik kuralların ve çiğnenen kuralın 
başka durumlarda geçerliklerinin açıkça tanınması koşulu altında kabul eder; koşulludur, yani 
şiddetsiz eylemlerin ilk iki basamağı olan dikkat çekici, gösterisel ve yasal biçimde girişilen 
eylemler hiçbir başarı sağlamadığı taktirde gündeme gelebilir, tartışılabilir; itaatsizin dünya 
görüşünün farklı olabilmesine rağmen temel bir haksızlığa karşı savaşım verilmektedir; bu 
haksızlığa karşı çıkma araçlarının inandırıcı olabilmeleri için amaçla çelişmemeleri zorunludur; 
sivil itaatsizlik sembolik kalmalıdır. Sembolik eylemler yönetimi bir düşman gibi görmeyip kişiyle 
konuyu birbirinden ayırmaya, iletişim kurmaya ve olumlu anlamıyla birbirleriyle tartışmaya çalışır. 
Şiddetten arınmışlık bir düşmanlığı giderme yöntemidir; sivil itaatsizlik yeni ahlaki yargının 
kamuca benimsenmesi, en azından siyasi karara dönüştürülebilecek bir çoğunlukça 
desteklenmesi umuduyla yaşar." Kısaca sivil itaatsizlik kavramının öğeleri şöyledir: "yasaya 
aykırılık, Ģiddetsizlik, kamuya açıklık, hukuk devleti idaresine dayalı bir siyasi ahlaki 
güdüleme, çiğnenen pozitif hukuk normunun yaptırımına katılma ve katlanma" olarak 
belirtilmektedir.

184
 Şükrü Nişancı da: "bir kimse yasaya aykırı, kamuya açık, şiddetsiz ve vicdani 

bir eyleme girişirse; bir svil itaatsizlik eylemi ortaya koymuş olur."
185

 demektedir.  
 
Sivil itaatsizlik görüldüğü gibi "müeyyidesinden korkmaksızın kanunlara direnme 

isteğini"
186

 varsaymaktadır. Ancak ilerleyen sayfalarda da göreceğiz ki, vicdani red hareketi 
Türkiye'de PKK terör örgütü dahil bir çok bölücü örgütten ve İsrail, Almanya gibi Türklük karşıtı 
ülkelerden desteklerle, türkiye'nin üniter yapısını ortadan kaldırmaya yönelik bir hareket olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle de sivil itaatsizlikteki gibi ne karşı tarafa saygı vardır ne de haklılık 
vardır. Varolmasını borçlu olduğu ülkenin bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini yıkmaya odaklanmış 
bir hareketin masun bir sivil itaatsizlik örneği olarak nitelendirilmesi en hafif deyimle saf dilliliktir. 
Kaldı ki arkasına PKK gibi bir terör örgütünün söylem ve eylemleriyle desteğini almış bir hareket 
ne bir sivil itaatsizlik hareketi ne de sivil toplum hareketi olarak değerlendirilebilir.  
 

Bölücü NGO'lar ve Vicdani Red 
 

Söylenenleri ve köşe yazarlarının TSK'yı yıpratma ve ulus devleti zayıflatma yönündeki 
yazılarına değinmeden önce, TSK'nın son dönemde siyasal islamcı AKP iktidarının hükümet ettiği 
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dönemde çeşitli entrikalarla nasıl dize getirilmek istendiğini vurgulamak önem taşımaktadır. 
TSK'nın terör örgütü PKK'yla ve Irak'ın kuzeyinde oluşturulan güdümlü etnik devletle 
mücadelesine set çekmek, Org. YaĢar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanı olmasının önünü 
kapatmaya çalışan çevrelerin eylemleri uzun süredir görülmektedir. Ancak başat görünümlü 
olaylar şöyle sıralanabilir: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel AĢkın'a yapılan 
komplo, Van savcısı Ferhat Sarıkaya'nın Şemdinli iddianamesiyle Büyükanıt paşaya kadar 
TSK'yı sorumlu tutma girişimi, olayın Jandarma'da görevli iki astsubaya ihale edilmek istenmesi 
ve astsubayların 39,5 yıl hapis cezasına çarptırılması; Danıştay'a yapılan saldırı ardından olayı 
TSK'ya yıkma girişimi, Atabeyler gibi sözde "çeteler'le olayın ardında TSK mensuplarının 
olduğunun ispatlanmaya çalışılması ve son olarak emekli generallerden Altay Tokat'ın TSK'yı 
topaklayarak, "...sivil görevlileri, hakimleri, savcıları rehavete kapılmamaları amacıyla birkaç 
bombayla uyardığını"

187
 söylemesiydi.  

 
TSK'yı yıpratmak isteyen ve toplumsal konumunu faşist devletlerin güdümlü ordularıyla 

karıştıran kişilerin, kurumların ve yürütülen projelerle ibretlik sözlerini aktarmak gerekmektedir. 
Köşe yazarları, örgütler ve projelerle "vicdani red" konusunu TSK'yı yıpratmak yönünde kullanan 
ve üniter devlet yapısını ortadan kaldırmaya yönelik çaba içinde olanların sözleri şöyle:  
 

Gülay Günlük ġeneser'in, İsveç Enstitüsü tarafından desteklenen ve Eylül-Ekim 1992'de 
Stockholm uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nde hazırlanan "TSK'nın Modernizasyon 
Programının Bir Değerlendirmesi" başlıklı makalesinde şunları söylemekteydi: "Resmi görüşe 
göre, silah sanayinin ülke ekonomisine sağlanması beklenen yararlar şöyle özetlenebilir: sınai 
üretimin çeşitliliği, üretimde etkinlik, mal kalitesinde iyileşme, döviz tasarrufu, iktisadi büyüme, 
katma değer ve istihdam artışı, genel teknoloji düzeyinin yükselmesi, iş gücü niteliğinin ve 
özellikle mühendislik alanında üniversite eğitiminin iyileşmesi. Bu yararlar uzun süredir 
iktisatçıların gündeminde olagelmiştir. Zaman serisi verilerinden elde edilen ekonometrik 
bulgularla yatay kesit verilerinden elde edilenler zaman zaman çelişse de, toplumun güvenlik 
ihtiyacını karşılayan bir kamu malı niteliğindeki askeri faaliyetlerin maliyetinin uzun dönemde 
sosyal refahın azalması bedeliyle ödendiği tartışılmaz bir saptamadır."

188
 

 
5 Mart 2006 günü düzenlenecek vicdani red söyleşisi için Prof. Taha Parla, Prof. Melek 

Göregenli, Yıldırım Türker, CoĢkun Üsterci davet edilmişti. İzmirle Anti militaristler imzalı 
söyleşi duyurusunda şunlara yer verilmişti: "yavaş yavaş farklı kesimler filizlenen militarizm 
eleştirisinin derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için vicdani red tartışması önemli bir momentum 
sunabilir. Dolayısıyla vicdani red tartışması, salt retçilerin işi değil. Aksine ordu vesayeti altında 
topallayan siyaset ve kültürle derdi olan herkesin işi. Bu söyleşiyle meselenin böylesi çoğulcu bir 
minvale oturmasına katkıda bulunmayı umuyoruz." 

  
Türkiye Bilimler Akademisi ve Tarih Vakfı'nın 2002-2005 yılları arasında sürdürdüğü 

"Ders Kitapların İnsan Hakları Projesi" kapsamında açıklanan sonuçlardan, "Barış ve İnsan 
Hakları" başlığı altında şunlar söylenmekteydi: "sivil eğitim alanında tüm yerleşik normlara karşın 
yer alan, Milli Güvenlik Komitesi tarafından hazırlanan Milli Güvenlik Dergi yerine, kişi güvenliğini 
hedef alan, Barış Eğitimi konulmalıdır"

189
 Milli Güvenlik siyasetinin savaş üzerine kurulu olduğunu 

söylemekten farkı olmayan ve Türk çocuklarının ulusal duyarlıklarını törpülemeye dönük bir 
yaklaşım olarak bu konu değerlendirilmelidir. 

 
Ali YaĢar Sarıbay bir kitabında

190
 şunları söylemekteydi: "Ben kim olmalıyım? Şeklinde 

bir düşünüş, mensup olunan topluluktan gelmesi muhtemel politik ve etik dayatmaları en aza 
indirme yönünde bir olanak da sağlayabilir. Kendi bireyselliği doğrultusunda davranarak daha 
özerk bir konum kazanma şansı belirebilir. Böylece, insan bir topluluk mensubu olarak verili etik 
ve politik kodları sorgulama, düzeltme ve değiştirme gücünü hissedebilir; artık iyinin kötü yanlarını 
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görmeye başlayabilir." 
 
Türkiye'deki sözde "ihlallerden(?) söz eden Yavuz Önen şunları aktarmaktaydı: "kendi 

kaderini tayin etme hakkı, yaşama hakkı, düşünce ve düşünceyi açıklama, vicdan ve inanç 
özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerden yararlanma hakkı, 
kültürel yaşama hakkı. Bu ihlaller faili meçhul cinayet, yargısız infaz, işkence altında ölüm, 
kaybolanlar, işkence, sakat kalma, cinsel tecavüz, cinsel taciz, basına yönelik saldırılar, düşünce 
suçlularına verilen ağır para ve hapis cezaları ve bu alandaki yargılamalar, toplatılan, kapatılan 
yayınlar biçimlerinde gerçekleştirildi. Kürt kimliği ve Kürtçe ihlallerin yoğunlaşıp yaygınlaşmasının 
temel nedenleri arasında yer alıyordu... Kürt sorununa şiddet yoluyla çözüm aranması, 
20.000'den fazla insanın ölmesine, OHAL bölgesinde 2500 kadar köyün boşaltılmasına, 
yakılmasına, 3 milyona yakın insanın kendi kültür ortamlarından koparılmasına ve göç etmelerine 
yol açtı... ayrıca bölge ormanları yakılmış, göç nedeniyle boşalan köylerin bağ ve bahçeleri yok 
olmuş, savaş süresince 7 milyon baş hayvan yok olmuş ve hayvancılık ağır darbe yemiştir"
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İnsan Hakları Derneği (İHD) 24-25 Ekim 1998 tarihlerinde yapılan 8. Olağan Genel 

Kurulu'nda, çevre sorunları başlığı altında şunları tartışmıştır: "Doğu ve Güneydoğu'da yok edilen 
tarımsal alan, hayvansal kayıplar, yakılan orman ve ekolojik dengenin bozulmasıyla ilgili 
çalışmalar yapılacağını; ayrıca nükleer enerji santralleri, siyanürlü altın madeni işletme gibi 
gündeme gelen protestolara aktif katılım ve destek verileceği"; Kürt sorunu başladığında da, 
terörle mücadelenin adı "kural tanımaz özel savaĢ" olarak niteleniyor. Aynı zamanda sorunun 
bileşenlerinden olduğu savlanan "göç, bir etnik arındırma yöntemi olarak dayatılmaktadır. Köyler 
ve ormanlar yakılmakta, sivil yerleşim alanları yol olmaktadır"

192
 denilmektedir.  

 
Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi, 26.01.2006 günü bir basın açıklaması yapmış 

ve şunları söylemişti: "emir komuta zinciri içinde gerçekleştirilen her öldürmenin cinayet olduğunu 
ve bir halk için kutsal olan ordunun diğer bir halkın düşmanı ve canisi olduğunu ve bir halk için 
kutsal olan ordunu diğer bir halkın düşmanı ve canisi olduğunu anımsatmak isteriz. Aslında 
kutsanan birey, insanlık ya da toplum değil; öldürülen otoritenin kendisidir." Etnik bir grubu, Türk 
Ulusu'nun karşısında olarak göstermek ve Türklüğü de etnisite temelinde tanımlamaya zorlamak 
çağdaş hukuk anlayışın bir gereği olmasa gerektir.  

 
Orhan Pamuk, Hrank Dink, ġeyhmus Ülek, Ragıp Zarakoğlu, Fatih TaĢ, Murat 

Pabuç, Birol Duru gibi Türklük karşıtı söylem ve eylemlerin sahiplerini aklayan basın 
açıklamasında Uluslararası Af Örgütü şunları dillendirmektedir: "resmi tarihe ya da hakim 
ideolojiye ters düşen görüşlerini ifade eden insan hakları aktivistleri, yazarlar, yayıncılar aslında 
herkes, kendilerini yargı önünde bulabilir. Bu davaların hapis cezası yerine daha çok para cezası 
ya da beraatla sonuçlanması veya suçlamaların düşürülmesi teselli edici sayılamaz. Bu hukuki 
sürecin başlatılması muhalif sesleri susturmaya çalışmanın bir yoludur ve derhal bu konuyla 
ilgilenilmelidir."
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 Uluslararası Af Örgütü'nün aklamaya çalıştığı isimlerin faaliyetleri şöyledir. 

"Orhan Pamuk: 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni öldürülmüştür; Hrant Dink: Ermenice yayınlanan 
Agos gazetesinde Türklüğe hakaret, ġeyhmus Ülek: Mazlum Der Başkan yardımcısı, 
14.12.2004'te Urfa'da düzenlenen "Küresel Güvenlik, Terör ve İnsan Hakları, Çokkültürlülük, 
Azınlıklar ve İnsan Hakları"başlıklı konferansta Türklüğe ve Kemalist devrime hakared; Ragıp 
Zarakoğlu: çevirisini yapımladığı faşist ermeni iddilaarıyla Atatürk'e, Türklüğe ve güvenlik 
güçlerini aşağılamıştır; Fatih TaĢ: Aram yayınları sahibidir ve Atatürk'e, Türklüğe hakaredden 
kendisine dava açılmıştır; Murat Pabuç: Türk ordusunu aşağılamıştır; Birol Duru: Türk ordusunu 
aşağılayan İHD basın açıklamasını Dicle Haber Ajansı'nda yayınlamıştır." 

 
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), şehitliğin ve gaziliğin kaldırılmasını 

dahi önerebilmişti. Ayrıca "Güvenlik Sektöründe Demokratik Açılımlar: TESEV Ne Yaptı? Niye 
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Yaptı? Ne Yapacak?" belgesinde şunlar yer almaktaydı: "önümüzdeki dönemde de "Silahlı 
Kuvvetlerin Demokratik Denetimi" konusunun Türkiye'nin karşısındaki en önemli sorunlardan 
biri olacağı açıktır. 6 Ekim 2004 tarihinde açıklanan Avrupa Birliği ilerleme raporuna göre, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti ve parlamentosunun, Milli Güvenlik Kurulu'nun "sivilleşmesi" ve sivil 
asker ilişkilerinin AB standartlarına yaklaştırılması bağlamında attığı adımlar hoşnutlukla 
karşılanmıştır. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "etkisinin enformel mekanizmalarla sürdüğü" 
belirtilmektedir. İç Hizmet Kanunu'nda yer alan "cumhuriyeti koruma ve kollama" misyonunun 
TSK'ya ucu açık ve net tanımlanmamış manevra alanı potansiyeli verebileceği dile 
getirilmektedir. Bu ve kimi diğer noktalarda sivil asker ilişkilerinin demokratik normlara ve AB 
standartlarına uygunlaştırılması yolunda sorunlar çıkabileceği, bu sorunların halledilmesinin AB 
uyum sürecinde kilit öneme sahip olacağı hissettirilmekte ve sivil otoritenin silahlı kuvvetler ve 
ulusal savunma strateji ve pratiği üzerindeki gözetiminin tam anlamıyla uygulanmasının 
gerekeceği not edilmektedir." AB'nin Türkiye'ye dayattığı ve kendi çıkarlarını oluşturan faşist 
değerler; TESEV tarafından, yoğun biçimde eylemsel olarak sürdürülmek yoluyla kabul edilmiştir. 
 

Savaş karşıtlarının internet sitesinin 6'ncı yılını kutlamak üzere 12.03.2005 günü 
Toplumsal Araştırmalar Vakfı'nda toplanılmıştı. Söz konusu internet sitesinin yöneticileri toplantı 
için yayınladıkları metinde şunları söylemekteydi: "medyanın ve devletin tüm görmezden 
gelme çabalarına rağmen, antimillitarizm, vicdani red, total red, itaatsizlik, sivil itaatsizlik, 
şiddet karşıtlığı, şiddetsiz eylem gibi kavramlar, birçok politik yapıda bilinir ve tartışılır 
oldu. Web sitemiz üniversitelerde çeşitli lisans ve lisansüstü çalışmalarda kaynak olarak 
gösterildi, içeriğinden kitap ve incelemelerde yararlanıldı. anti militaristlerin fikir ve eylemlerinin 
"yazılı hali" olan savaş karşıtları sitesinin de politik literatüre bu şekilde bir katkısı oldu. Hayatımız 
bir web sitesinden ibared olmadığı, eylemlerimizi militarist semboller önünde yapmayı tercih 
ettiğimiz ve biraz (!) sivri dilli olduğumuz için bir çok arkadaşımız "halkı askerlikten 
soğutmak", "Türk devletinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetini tahkir ve 
tezyif etmek", "emre itaatsizlik", "emre itiatsizlikte ısrar" gibi suçlardan yargılandı, ceza aldı 
ya da hakkında soruşturma açlıdı." 

 
Türkiye Sosyal Forumu kuruluşunu ilan ettiği 14.06.2005 tarihinde çağrı yayınlamış ve 

şunları dillendirmiştir: "devlet terörüne ve şiddet içermeyen sivil direnişleri suç gibi gösteren 
'terör' yasalarına karşıyız. Sözde terörizme karşı olanlar, tüm dünyada vatandaşlık haklarını ve 
demokratik özgürlükleri kısıtlıyor." Türkiye Sosyal Forumu'nda yer alan örgütler şöyleydi: BarıĢ 
Anneleri Ġnisiyatifi, DEHAP, DĠSK, Devrimci Sosyalist ĠĢçi Partisi (DSĠP), EMEP, Evrensel 
Kültür Merkezi, Halkevleri, GÖÇDER, ĠHD, Ġstanbul DiĢ Hekimleri Odası, Ġstanbul Tabip 
Odası, Ġstanbul Veteriner Hekimler Odası, Karakedi Kültür Merkezi, KESK; Küresel BAK, 
Mezopotamya Kültür Merkezi, ÖDP, Sosyal Demokrasi Vakfı, SOS Çevre Platformu, Sosyal 
Diyalogu GeliĢtirme Derneği, Türkiye Ġnsan Hakları Vakfı, Toplumsal AraĢtırmalar ve Kültür 
Sanat Ġçin Vakıf, TMMOB, Tunceli Dernekleri Federasyonu, TÜKODER, Türkiye Sakatlar 
Derneği, Türkiye Tarımcılar Vakfı, YeĢiller. Türkiye Sosyal Forumu, 17.08.2005 tarihinde de bir 
çağrı yayımlamıştı: "kendi ülkemizde de, acılarını hepimizin birlikte yaşadığı bir Kürt sorunu 
yıllardır devam ediyor... din, yasa ve etnisite temelinde şiddet, sekterlik ve milliyetçiliği besleyen 
her türlü ayrımcılığa karşıyız." Her iki cümleyi yan yana koyduğumuzda görülüyor ki etnisite, 
şiddet karşıtlığını temel değer olarak kabul edilerek; etnik bir kimliğin kışkırtılarak terörize 
edilmesini, etnik kimliğin "sorunu" olarak niteleyebilme keyfiyetine sahiptirler. 

 
İHD İstanbul Şubesi'nin 02.10.2005 tarihinde Taksim Hill Otel'de, "Şovenizme Karşı Kürt 

Sorununda Demokratik Çözüm" konulu, Hürriyet ġener'in yönetimindeki panele DEHAP'tan 
Orhan Miroğlu, ÖDP'den Masis Kürkçügil, EMEP'ten Ġhsan Çaralan, SDP'den Veysi 
Sarıözen, Ali Bayramoğlu, AyĢe Düzkan, Ayhan Bilgen, Erdoğan Aydın, Nail Satlığan 
katılmaktaydı. İHD Genel Başkanı Yusuf AlataĢ 13.10.2005 günü bir basın açıklaması yapmıştı: 
"İçişleri Bakanlığı, üniversite gençliğinin terör örgütlerinin etkisinden kurtarılması bahanesiyle 
polise gençleri kötü alışkanlıklara itici faaliyetlerde bulunan bar, pavyon, kahvehane, otel ve 
diskotek gibi eğlence ve konaklama yerlerinde kontroller yapma ve bu yerlerde uygunsuz halde 
bulunan öğrencilerin üniversite rektörlüklerine bildirilmesi görevi veren bir gizli genelge"den söz 
etmekteydi. Türk gençlerinin ve Türk Ulusu'nun güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanlığı'nın 



PKK gibi dış destekli terör örgütlerine karşı önleyici duruşunu ve çabasını karalama girişiminin 
hangi tarafa prim kazandırdığını söylemeye gerek yoktur, sanıyorum. Yine İHD İstanbul Şubesi 3 
Ekim 2005'te "YaĢam Hakkı, Bir Kez Daha Devliet Eliyle Çiğnendi" başlıklı basın 
açıklamasında da: "Ġstanbul Bağcılarda 2 Ekim 2005 Pazar günü Öcalan'a yönelik tecridi 
protesto amacıyla gösteri yapan gençlere ateĢ açan polisler..." gibi bir açıklamayı hangi 
gücün arkasına saklanarak yapmaktadır, bilinmemektedir. İHD İstanbul Şubesi Vicdani Red 
Komisyonu, Genelkurmay Eski Başkanı Org. Hilmi Özkök'e 4982 sayılı bilgi edinme yasası 
kapsamın başvurmuş ve başvuruda provokatif bir biçimde şunları sormaktan çekinmemiştir. "Türk 
Silahlı Kuvvetleri'nde "eğitim zayiatı" adı altında kaç er erbaş ve subay yaralanmış ve ölmüştür?, 
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup er erbaş ve subah kaç kişi intahar etmiş veya intihara teşebbüs 
etmiştir? Türkiye'de kaç tane asker kaçağı vardır? Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kaç er erbaş 
firar etmiştir? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup kaç er erbaş ve subay disiplinsizlik suçlamasıyla 
yargılanmış ve cezalandırılmıştır? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tedbirsizlik nedeniyle ölen, 
yaralanan er erbaş ve subay var mıdır varsa kaç kişidir? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kasten adam 
öldürme ve yaralama vakası olmuş mudur, olmuşsa kaç tanedir? Bölücü, irticai faaliyetler 
yürüttükleri iddiasıyla kaç tane Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu silahlı kuvvetlerden ihraç 
edilmiştir? Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kaç tane mayın döşenmiştir. Askeri Cezaevlerinde 
işkence ve kötü muamele vakalarına rastlanmış mıdır? Askeri işyerlerinde sendikalaşma 
çalışmaları nedeniyle kaç memur soruşturmaya uğradı? Çürük raporu almak için kaç kişi Askerlik 
Şubelerine başvurmuştur ve bunların kaçına rapor verilmiştir? Silah altındayken kaybolma 
vakaları yaşanmış mı, yaşandıysa kaç tanedir?" TSK'ya bilgi edinme değil, sanki "suçlama" 
yoluyla bayvurulmuştur.  

 
Şemdinli komplosuyla, olayı TSK'ya ihale etme çabası, bunu yapanlara yandaşlık 

edercesine Toplumsal Özgürlük Platformu şu açıklamayı yapabilmişti: "Şemdinli'de halk 
tarafından suçüstü yakalanan kontrgerillanın tüm bağlantılarıyla birlikte üzerine gitmek 
için bir mücadele odağı oluşturmalı." Platformda şu örgütler yer almaktaydı: Ezilenlerin 
Sosyalist Platformu, DEHAP Ġstanbul Ġl Örgütü, KESK ġubeler Platformu, Halk Kültür 
Merkezleri, Partizan, HÖC, TKP; Küresel BAK, Emekçi Hareket Partisi, SODAP, Haziran 
Dergisi, Proleter Devrimci DuruĢ, ĠHD Ġstanbul ġubesi, Halkevleri, ĠĢçi Mücadelesi, DSĠP, 
Odak Dergisi, Bilinç ve Eylem, Sosyalist ĠĢçi, Tekstil Sen, Limter ĠĢ, Sınıf Mücadelesi, 
Özgürlük Ġçin Mücadele Platformu, Karakızıl Notlar, Ezilenlerin KurtuluĢu, Kaldıraç, Halkın 
KurtuluĢ Partisi, BDSP. 

 
Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin (HYD) projelerinden ve projelere katılan konuşmacıların 

sözlerinden vicdani redde destek olunmasına ilişkin göstergeler olduğu gözden kaçmamalıdır: 
"HYD, 1993 yılının Aralık ayında üçüncü genel kurul toplantısını, Avrupa Ülkeleri, Kanada, ABD 
ve BDT'den 600 kişinin katıldığı bir konferansla, Ankara'da gerçekleştirmiştir. Konferanksın 
başlığı: "Avrupa Nerede Bitiyor? Sivil Değerler Nerede BaĢlıyor?" olarak belirlenmişti. 
Konferansın başlığı ve teması, Ankara'daki bu toplantıdan üç yıl önce soğuk savaşın sona 
ermesiyle yeşeren barışçı ve eşitlikçi bir Avrupa bütünleşmesi umudunun hakim olduğu iyimser 
kararın, Avrupa'nın göbeğinde Saray Bosna tepelerine atılan roketlerle, yeni bölünmelerle, 
parçalanmalarla insan hakları ihlalleri ve savaşlarla kaybolduğunu simgeliyor ve aynı zamanda, 
Türkiye'nin doğusu, batısı ve Avrupa'da sivil değerleri savunan insanlar arasında bir köprü kurma 
arzusuna işaret ediyor. Proje Etkinlikleri: "Silahlı ÇatıĢma KarĢısında Sivil Toplum BakıĢ 
Açısı: Kürtler ve Türkler" semineri (27-28 Ocak 1995) Amaç: insan hakları konusunda duyarlı 
uluslararası kavramları ve kamuoyunu daha yapıcı bir çizgiye davet etmek. İnsan hakları ihlalleri 
altında yatan nedenler üzerinde tartışmak. Türkiye'deki demokratik kamuoyunu insan hakları 
çabaları konusunda bilgilenmelerini sağlamak.

194
 Sivil Toplum ve birey. HYD'nin Yerel Yönetimler 

Yurttaş Katılımı projesi üzerine düşüncelerini belirten Kemal KiriĢçi şunları söylemektedir: "Başta 
Kürt sorunu olmak üzere, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlar, çözülmesi kolay sorunlar 
değildir. HYD'nin bu projesinde yer alan katılımcılar bu gerçeğin farkında olmayan kişiler 
değildirler. Buna rağmen, HYD'nin projesinin önemi, bu sorunları kesin olarak çözecek olması 
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değil, halihazırda devam etmekte olan demokratikleşme süreci, bireyleri, Türkiye'deki karar alma 
süreçlerine özellikle yerel düzeyde etkileme yeteneğinin bilmekte olan sorumlu yurttaşlar olmaya 
teşvik etmektedir. Bu süreç taraflardan birinin, istek ve tercihlerini diğer tarafa zorla kabul 
ettirmesine dayalı bir politik kültür değil, aksine, diyaloga ve uzlaşmaya dayalı bir kültürü öne 
çıkarmaktadır." HYD'nin Boğaziçi Semineri'nde 13-14 Nisan 1996'da Aydın Uğur, terör örgütü 
PKK'nin tezi de olan "Demokratik Cumhuriyet"i şöyle baş tacı etmekteydi: "Demokratik 
Cumhuriyet Programı (DCP) denilen, bir düşünme grubu olarak başlayan, sonra da bir 
siyasal oluşum olma noktasına gelen bir atılım. DCP, Türkiye'deki yönetim yapısının 
belkemiğini yeniden tarif etmek doğrultusunda bir radikal dönüşüm içeriyor. Yerel 
yönetimleri, merkezi yönetimle birlikte sivil toplum ayağını da göz önünde bulundurarak 
baştan düşünmeyi öneren bir program bu." 

 
Türkiye Yeşilleri Koordinasyon Grubu 2005 yılının 3. toplantısını 30 Eylül-2 Ekim 2005 

tarihlerinde İzmir'de yapmıştı. İzmir Barosu eski başkanı Noyan Özkan, AB müzakerelerinin 
başlaması tarihi yaklaştıkça giderek artan gerginliğe dikkat çekmekte ve Türkiye'nin hâlâ 
demokrasiyi içine sindirememiş olduğunu, Ordunun hâlâ siyasal olarak sürecin içinde olduğnu 
dile getirmiştir.
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Emeğin Partisi (EMEP) Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan, EMEP Diyarbakır İl Başkanı 

Ġlhan Ġlbay: "barışın sağlanması için sadece tek taraflı olarak PKK'ya silah bırakma çağrısının 
yapılmasının yeterli olmadığını" söyleyebilmekteydi. EMEP Genel Merkez Yöneticisi Ġhsan 
Çaralan da şunları söylemekten çekinmemişti: "Kürt sorunu daha önce de uluslararası bir 
sorundu ancak Kürtlerin Irak'ın hakim güçlerinden biri haline gelmesiyle birlikte Kürt sorunu 
uluslararası politikalar bakımından da günlük mücadelenin bir unsuru haline geldi"
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 Irak'ta 

emperyalist güçlerin kışkırtması ve desteğiyle bazı faşist Kürt grupların yükselmesini okuyamıyor 
sanırım, Çaralan. EMEP'in kongresine katılanlar şunlardan oluşuyordu: "Yenişehir belediye 
Başkanı Fınat Anlı, Demokrasi Platformu Sözcüsü Ali Öncü, İHD Şube Başkanı Selahattin 
DemirtaĢ, BES Şube Başkanı Serdal SavaĢçı, TUHAD FED Genel Başkanı Nursel Aydoğan, 
DEHAP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Polat, DEHAP Merkez İlçe Başkanı Mehmet YeĢilbaĢ, 
Harita ve Kadastro Gençlik meclisi Başkanı BiĢar Ġçli, GÖÇ DER Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Nan, Edip Polat, Muharrem Erbey, Sait Alparslan, diyarbakır Kürt Enstitüsü Başkanı Nesip 
Gültekin, Tüm köy Sen Bismil Başkanı Heybet Ġldeniz, Tarım Orkam Sen, Eğitim Sen ve Tüm 
Bel Sen yöneticileri, Kongreye, Büyükşehir Belediye Başkanı, Sur, Yenişehir ve Bağlar Belediye 
Başkanlıklar, Mazlum Der, İHD ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası çelenk gönderdi. 
Diyarbakır Büyükşehir belediye Başkanı Osman Baydemir, terör örgütü PKK'nın teröristlerinin 
cenaze törenleriyle haşır neşir olmaktaydı. Ayrıca bu kişi, Avrupa parlamentosu'nda 19-20 
Eylül'de düzenlenen "AB, Türkiye ve Kürtler" konulu 2. Uluslararası Konferans'a da katılmıştı. 
AP Başkanı Josep Borrell, AK Üyesi Olli Rehn, Leyla Zana, Hatip dicle, Orhan Pamuk, 
Danielle Mitterrand, François Mitterrand, Peter Galbraith, Joost Lagendijk, Yusuf AlataĢ 
gibi kişilerin yanında yerini almıştı.
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Bölücü Yayın Organları ve Vicdani Red 

 
Hüsnü Öndül, Evrensel Gazetesi'nde, terör örgütüyle sivil itaatsizliği birbirine 

karıştırarak, bölücülük konusunu şunları söyleyebilmekteydi: "sivil itaatsizlik eylemi yapan 
vatandaşlarını öldüren devleti konuşalım. Sivil itaatsizlik eylemi yapan vatandaşını öldüren devlet 
kaldı mı yeryüzünde, bunu konuşalım. Kalmışsa ne tür devletlerdir, bunu konuşalım. Pankarta, 
slogana silahla, kurşunla, tankla cevap veren devleti konuşalım. Çocuk katillerini konuşalım."

198
 

 
Evrensel Gazetesi'nde RüĢtü Demirkaya da TSK düşmanlığını şöyle sergilemekteydi: 

"Tunceli Merkez Kırmızı Köprü Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulu'nda (YĠBO) öğrencilerle 
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Kırmızı Köprü Jandarma Karakolu askerleri aynı bahçeyi kullanıyor..." Türk askerinin orada 
Türkü söylemesi, birliklerin gidip gelmesi, nöbet değişimi gibi hareketlilikler çocukları 
korkutuyormuş, kişiye göre. Karakolun oradaki Türk çocuklarının ve okulun güvenliğini de 
sağladığını unutan ya da dile getirmek dahi istemeyen yazar; sözde soruna yazısının sonunda 
dahiyane(!) bir çözüm bulmuştu: "..aslında YİBO'lar kaldırılmalı, köye geri dönüşler sağlanmalı ve 
çocuklar ailelerinin yanında köylerinde okula gidebilmeli."

199
 

 
Irak'ın ve Güneydoğu Anadolu'muzun, terör örgütü PKK ve bazı ayrılıkçı sözde yasal 

örgütlerle ortak propaganda çerçevesinde birbirine eklemlemek ve Türkiye'yi parçalayarak 
vatandaşlarımızın güvenliğini de ortadan kaldırmak isteyen faşistlerin görüşlerine yazdıklarıyla su 
taşıyan Çetin Diyar, bir yazısında şöyle diyebilmekteydi: "bugün bilimsel demokratik üniversite 
mücadelesinin bir unsuru olarak, üniversitelerde kürtçenin okutulması, kürdoloji bölümlerinin 
açılması taleplerininbütün üniversite bileşenleri tarafından sahiplenmesi, üniversiteleri gericiliğe 
karşı barış ve kardeşliğin birmevzisi haline getirecektir. Irak'ta son referandum sonrasında 
kürtçenin ilk kez bir ülkenin resmi dillerinden biri olması, bugün artık bu temelde 
yürütülecek mücadeleye yasal bir dayanak da oluşturmaktadır. Halkların eşitliği ve 
kardeşliğine dayalı, bağımsız demokratik bir ülke kurma mücadelesinin alanları arasındaki 
dolaysız ilişki, bu mücadelenin her bir alanını bu gerçeklikten yola çıkarak yeniden ele alınmasını 
zorunlu kılmaktadır."

200
 Faşist bir ağızla ancak bu kadarı söylenebilirdi. Irak'ta birkaç çapulcunun 

Amerika tarafından devşirilmesi ve Irak'ın asli unsurlarının önünün kesilerek kukla bir devlet 
yaratma girişimleririni, yüce Türk Ulusu ve Türk Devleti örnek alacaktı! Aynı yazar, bir başka 
yazısında da TSK karşıtı biçimde şunları söyleyecekti: "Diyarbakır'da "Ordu Millet Elele" 
kampanyası kapsamında kadınlara aile sağlığı ve çocuk planlaması konusunda bilgi veren Tabip 
Üsteğmen Ebru Çırpan, kadınların sorunlarını dile getirmekte zorluk çektiklerin fark edince 
"utanıyorsanız kulağıma söyleyin" dedi. Devlet, çocukların anadillerini öğrenmesinden korkuyor, 
televizyonların çocuklara yönelik kürtçe yayın yapmasını engelliyor. yine "milletiçin" yürüttüğü 
kampanyalarda Kürt kadınlarının kendilerini Türkçe ifade edememeleri karşısında sağırları 
oynuyor."

201
 Bir kere tabip Üsteğmen Ebru Çırpan, iletişim kurabilmiştir ki kulağıma 

söyleyebilirsiniz diyebiliyor. Sanırım, Çırpan, çekindiklerini, hatta faşist aşiretlerin baskısı ve 
tahakkümü altında kaldıklarını düşündüğü içindir ki, özel olarak dertleşmeyi, yardım etmeyi 
umuyor! Kişinin yazdıkları, TSK ve millet arasını bozmanın bir başka yolu olarak görünüyor.  

 
Batının Kürtçü bölücülere destek verenleri hiç boş durmuyor. Iantraynor, Diyarbakır'dan 

The Guardian gazetesi için şunları yazmaktaydı: "Kuzey Irak'ta Kürt özerkliğinin başarısı, 
Türkiye'nin Güneydoğu7sundaki Kürtler üzerinde manyetik bir çekim alanı yaratıyor, çünkü onlar 
da sınırın diğer tarafında kazanılmış olan özgürlükleri paylaşmak için can atıyor... Diyarbakır'ın 
merkezinde, büyük caddelerden birinin üzerinde kırmızı beyaz bir bayrak asılı ve üstünde 
"Ne Mutlu Türküm diyene" yazıyor. Oğlunun yasını tutan Selamattin Ata, yazıyı okuyor ve 
ağlanacak halleriyle adeta dalga geçildiğini belirtiyor ve "kürdüm ve bundan gurur duyuyorum, 
dememe izin yok" diyor"

202
 Türk bayrağını kırmızı beyaz bir bez parçasına indirgeyecek kadar 

alçaklık yapan bu kendini bilmezler. Masum Güneydoğu'lu Türk vatandaşlarımız,etnik kimliklerini 
kışkırtarak Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman hale getirmektedirler. 
 

Siyasal Ġslamcılar, Liberaller ve Vicdani Red 
 

Bir ulusun kültürlenmesi, kültürel geçmişi ve geleceği aidiyetiyle ve varoluşunun bu 
topraklar üzerinde olmasıyla biçimlenmektedir. Sözünü edeceğimiz liberal, siyasal islamcı sözde 
aydınların bu süreçteki işleviyse; kültürel değerlerin içinin boşaltması olarak görünmektedir. 
İşlevin temel görünümü: Batı kapitalizminin ve kurumlarının, çıkarları çerçevesinde üretmiş 
olduğu bazı kavramları ve tanımlamaları olduğu gibi aktarmaktır. Bu görünüm içinde vicdani red 
kavramı da tamamen batı emperyalizminin tezgahında üretimi yapılmıştır. Bu görünümlere kısaca 
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bakmakta yarar vardır. 
 
Sami Selçuk, bir yazısında Türk Ceza Yasası'nın 301. maddesi için, 301. maddeyle AB 

üyeliğinin tehlikeye girmesini son derece akıllıca(?!) bağdaştırarak, şunları dile getirmektedir: 
"yazarlarımız, aydınlarımız inandıkları gerçekleri dile getirmekten korkacaklar, toplumsal gelişme 
ve bilim duraklayacak, AİHM önünde düşünceyi açıklama özgürlüğünü ihlal açısından rekorlar 
kıran Türkiye, bunlara yenilerini ekleyecek, dünyadaki saygınlığını yitirecek, AB'nin dışında kalma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır."

203
 

 
Türk askerinin AB'ye bakışını incelediği(?) yazısında Hasan Cemal: "asıl sorun süreçte 

yatıyor! Diyen sivil asker "kızıl elmacılara" kulak vermeyin. onların derdi süreç ya da süreçteki 
bazı güçlükler değil, bunların öne sürüp Türkiye'nin Avrupa yolculuğunu torpgillemektedir"

204
 

diyerek kendi körü körüne AB'ye bağlanma faşist sevdasını örttüğünü sanmakta ve ulusal 
duyarlık göstererek Türkiye'nin sömürgeleşmesine karşı tavır koyanları bir çırpıda 
karalayabildiğini sanmaktadır! 

 
Zaman Gazetesinde yazan Ahmet Turan Alkan, Türklüğe şöyle saldırmakta ve Türk 

ulusunu şu şekilde asalakmış gibi gösterebilmektedir: "nüfus sayımlarının yetersizliğinden ötürü 
Türk, tarihsizdir. Aristokrasisi, burjuvazisi yani hafızası yoktur. Türk, kendini gölün suyundan bir 
damla gibi kültürel bağlanışlarla Türk hisseder ve bu duygu ona kafi gelir. Türk'ün şuuraltında 
devlet, bir dam altında, gölgeliğe benzer"

205
 

 
Türklük ve Kemaliz düşmanlığı yapan Murat Belge bir yazısında, TSK karşıtlığını şöyle 

vurguluyordu: "yıllardır 'meclis' kavramını tanımış, gene yıllardır 'çok partili parlamenter hayat' 
yaşamış bir toplum olmasına rağmen, Türkiye'nin ortaklaşa zihninde ve siyasi kültüründe böyle 
bir ayrımın gereği hâlâ yerine oturmamıştır. Beğenmediği sivil iktidarı askeri darbe ihtimaliyle 
tehdit etme alışkanlığı son derece yerleşik bir alışkanlıktır. Ve bugün de siyaset ortamının başlıca 
belirleyicisidir. Çok zaman, askeri kanattan böyle bir sinyal gelmese de, oraya devlet çıkarma 
alışkanlığı 'sivil' siyasetin bir özelliği haline gelmiştir. 'De-militarizasyon' terapisinin 
uygulanması en çok bu tür sivillerde zorluk yaratıyor."

206
 Aynı kişi bir başka yazısında da 

TSK düşmanlığını artırıyordu: "Türkiye'de, "Türk asker doğar" diye yaygın bir inanç vardır... birkaç 
bin yıldan beri "devlet" ve "ordu" sahibi olduğumuzu iddia eder ve bununla kıvanç duyarız. Oysa 
bunlar ne bizim ne de başkalarının geçmişten bugüne gelen özelliklerimizdir. "Militarist" ideolojinin 
kendisi "modern ordu"nun ortaya çıkmasıyla birlikte oluşmuş bir şeydir ve oluştuktan sonra da 
bizimki gibi bazı ülkelerde, böyle bir "askeri tarih" icat etme adetini başlatmıştır."

207
 Yine bir 

yazısında da Belge, dünya kapitalizminin öngördüğü çıkar amaçlı olarak ulus devletleri ortadan 
kaldırmayı amaçladığı bir dönemde ordudan polise geçişi taçlandırarak, Emniyet içindeki 
yapılanmanın TSK'ya karşı alternatif silahlı güç olarak tasarlandığı raporlarla sabit olan bir 
gelişmeye paralel olarak TSK'yı şöyle eleştiriyordu: "klasik anlamda 'ordu'dan, 'polis'e doğru bir 
gelişme var. Bunun şu andaki ilk etkilerinden biri, en önemli olanı, 'herkesin asker olduğu' 
sistemlerden gittikçe küçülen 'profesyonel' orduya geçiş. Sanırım bu, Türkiye'de Silahlı 
Kuvvetler'in kendilerini en az hazırlıklı hissettikleri durumdur. Böyle olmasının birinc inedeni de 
aslında 'askeri' bir açıklaması olan bir durum değildir. Türkiye'de Silahlı Kuvvetler'in siyasi hayatta 
doldurduğu özel rol, herkesin askerlik yaptığı sistemi de tercih edilir sistem haline getirmektedir. 
Çünkü böylece Türkiye'de her (erkek) yurttaş, sistemde soyut biçimde içerilen 'komutan asker' 
ilişkisini herkesin somut hayatında belirli bir süre devam eden bir gerçeklik haline getirmektedir... 
böyle olunca, bir Perihan Mağden çıkıp 'vicdani red bir haktır' diye yazınca, bunun refleksi de 
savcıya ihbarda bulunup dava açtırma biçimini alıyor."

208
 Kaldı ki Murat Belge, bundan 10 yıl 

kadar önce, PKK'nın eylemlerinin doruk noktasına ulaştığı bir dönemde, terörist başı hain biri için 
övgüyle söz edermişçesine şunları yazmaktan çekinmiyordu: "..Türk birlikleri Kürt alanlarında 
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hektarlarca ormanlık araziyi yaktılar. Bunun motivasyonu öncelikle "askeri"ydi; gerillalar böylelikle 
bu ormanlara saklanma imkanı bulamayacaklardı. Şimdi genç Kürtlerin ülkenin Batı taraflarında 
ormanlar yaktığını duyuyoruz; buradaki motivasyon askeri değil ama intikam. Düşmanınızın 
ülkesine zarar vermenin bir yolu... PKK lideri Öcalan, bir tek şey için eleştirilebilir; Türkçe konuşup 
yazdığı için. Bu, insanı Türk gibi düşünmeye sevk edebileceği için kötü ve tehlikelidir."

209
 

 
Bugün gazetesinde yazan Gülay Göktürk, vicdani redde ilişkin dahice(?!) öneride 

bulunuyor: "yapılabilecek tek şey, zorunlu askerliği bir an önce kaldırmak, en kıza zamanda 
profesyonel orduya geçmektir."

210
 Göktürk, sanki, Amerikan paralı, askerlerinin vatan bilincinden 

yoksun güdümlü konumu ve duruşunu; Türk Silahlı Kuvvetleri'yle karıştırmak isteyenlerin 
değirmenine çalışmaktadır. 

 
Müzisyen ġanar Yurdatapan da, 30.04.2005'te yazdığı bir yazının sorunda, TSK'nın 

konumunu ve uyarıcı işlevini ayaklar altına almaktaydı: "medyada ve kamuoyunda 'Genelkurmay 
Başkanı'nın demeçlerinin, 'imar iskan Bakanlığı Afetler Daire Başkanı'nın demeciyle eşit yer 
alacağı günler dileğiyle" Yurdatapan, "Düşünce Suçuna Karşı Girişim"de (DSKG) yer almaktaydı. 
özgür Gündem gazetesi yazarından ġeyhmus Diken'in, DSKG'ye ilişkin olarak: "Girişim içinde 
sorun analizi yapıyormusunuz? Yeterli Halk Desteği var mı?" sorusuna, şöyle yanıt vermekteydi: 
"..kitlesel bir çalışma değil. Ama dünyanın dört yanından uluslararası NGO'lar üst düzeyde 
temsilci gönderdiklerine göre, o alanda saygı ve destek var diyebiliriz" demekteydi. 
"Türkiye'de sivil hayat bugün itibariyle ne durumda?" sorusuna da: "eskiye oranla hayli geliştiği 
açık. Ama hâlâ askeri kırmızı çizgilerle kuĢatılmıĢ durumda. Bu çemberi kırmak zorundayız"

211
 

diyebilmekteydi. 
 
Şeyhmus Diken'in yaptığı söyleşilerden gidersek; bir sonraki bölümde daha ayrıntılı 

değineceğimiz Bergama hareketinden Oktay Konyar, geçtiğimiz aylarda, Ankara'da yapılan 
DPT'nin toplantısında boy göstermekteydi. Diken'in sorularını yanıtlayan Konyar: "hani ağızlara 
pelesenk ettiğimiz 'halkların kardeşliği' vardı. Dinleri, mezhepleri ne olursa olsun insanlar bir 
arada özgürce yaşayacaklardı. İşte biz Bergama enerjisini buralara taşıdık" demekteydi. Taşıdığı 
yer Güneydoğu'muzdu. Bir soruya da Konyar, güvenlik güçlerimizi şöyle suçluyordu: "..insan 
hakları ihlalleri, demokrasinin önündeki engeller, karanlık noktalarda. Sivil hareketin bu karanlığı 
aşacağını düşünüyorum. Partiler, militarizm asla bu karanlığı aĢamaz."

212
 

 
Diken'in söyleşilerinden biri de Diyarbakır Demokrasi Platformu'ndan Ali Öncü'yle 

yapılmıştı. Öncü, bir soruya şöyle yanıt vermekteydi: "eğer Kürt sorunu deline sorun diyalog 
yoluyla demokratik bir tartışma zemininde konuşulmasına, tartışılmasına çözüm önerileri yolunda 
olanak sağlanmış olsaydı şu olacaktı. Bize göre diyarbakır Demokrasi Platformu bakış açısıyla 
4000'inin üzerinde köy yakılıp yıkılmayacaktı. Şiddet yaşanmayacaktı. On binlerce insanımız 
yaşamını yitirmeyecekti. Ve bugün resmi makamlara göre 20 yıllık süreçte 200 milyar dolar bu 
savaş batağında heba olmayacaktı... eğer bugün siyasal iktidar Kürt sorununun demokratik 
tartışmasına olanak sağlayacak düzenlemeler yaparsa, bir genel af çıkarırsa, biz bu konuda 
sorumluluk da üstlenerek şiddetin yöntem dışına çıkarılması konusunda, şiddetin potansiyel tehdit 
olmaktan çıkarılabileceğine inanıyoruz."

213
 

 
Ahmet Ġnsel de Türklük karşıtı yazısında şunlara yer vermekteydi: "üst kimlik Türklüktür 

diye çatık kaşlarla, çene havada yukarıdan konuşarak, bunlar yetmediği zaman, bu konuda ısrar 
edilirse; başa gelecek felaketleri anımsatıp tehditler savurarak, etnik vurgulu bir Türklüğü 
aşağılama suçu icat ederek, Türk Milleti'nin bölünmez bütünlüğünü savunduklarını zannedenler, 
hiç olmazsa biraz tutarlı olup olmadığını açıklasalar ya da tarihi ve kültürel varlığı esas alarak 
bugünkü Türkiye topraklarında olan Ermenilerin hangi nedenle Türk kültür ve tarihi içinde yer 
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almadıklarını bize izah etseler. Eğer kılıç gücüyle alınma ve şehit kanıyla sulanma hukukunu 
yeniden öne süreceklerse; 21. yüzyılın barbarları sıfatını hak etmiş olmayacaklar mı?"

214
 Batı 

emperyalizmi tarite, biz Türkleri barbar olarak nitelemişti zaten, Ahmet Ġnsel de 21. yüzyılda 
barbarlığı, Irak'a göz ucuyla dahi bakamayacak denli körleşerek, Türklere atfederse olayı 
kurtarmış oluruz. Kim diyor ki Türklük etnik vurguludur. Onu diyeceklerin faşistlikleri, insel'in 
faşistliği gibi kendilerinedir. Yoksa ırkçı faşist bir yaklaşımla; Türk Ulusu'nun değerlerini, kültürel 
ve dilsel bütünleşme dokusunu oluşturan Türklüğü karıştırmamak gerekmektedir. 

 
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, TSK'nın eğitim felsefesini ve Türk subayını şöyle ayaklar 

altına almaktaydı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subay adaylarına verdiği eğitim teknik olmaktan çok 
ideolojiktir. Türk subayı, aldığı eğitimin bir sonucu olarak, kendisini, mesela öğretmen gibi, polis 
gibi, bir kamu hizmetini yerine getiren teknik bir eleman olarak değil; tam aksine Atatürkçülüğün 
ve rejimin bekçkisi olarak görüyor ve bundan dolayı da ayrıcalıklı sayıyor. Askerlerin sivil siyasal 
sürece kuşkuyla bakmalarının ve onu sürekli gözetim altında tutmalarının arkasında kendilerine 
atfettikleri bu özel statü ve misyon anlayışı var"

215
 insan sormadan edemiyor, Mustafa 

Erdoğan'ın "özel statüsü" ve "misyonu nedir? Bir başka yazısında Erdoğan "özel statüsü" ve 
"misyonu" açısından önemli ipuçları vermekteydi: "..devletlerin hem daimi ve büyük ordular 
beslemelerine, hem de askerliği genel ve zorunlu hale getirmelerine gerek yoktur. Daimi ordular 
gereksizdir çünkü genellikle ülkeler sürekli saldırı altında değildir. Büyük ordulara gerek yoktur 
çünkü bu kaynak israftır ve aynı zamanda silahlı bürokratların sivil yönetim üzerinde az veya çok 
bir etkiye sahip olması demektir. Askerlik genel bir yükümlülük olmamalıdır."

216
 Erdoğan bir 

söyleşide de, şunları söylemekten çekinmemekteydi: "..protokolde kimin nerede duracağını 
askerlerin belirlediği bir rejimin sivil ve demokratik olması mümkün değildir. Protokole bakınız, 
başbakandan sonra Genelkurmay Başkanı geliyor, ondan sonra bakanlar geliyor. Bir 
demokraside Genelkurmay Başkanı devletin zirvesinde değildir... Silahlı Kuvvetlerin görevlerini 
algılama biçimine etki eden ve onu destekleyen kültürel faktörler yanında silahlı kuvvetlerin kendi 
içindeki eğitim sisteminin kesinlikle yeni baştan ve sivil irade tarafından ayarlanması, 
düzenlenmesi gerekir. O eğitimden çıkan insanlar Türkiye'de silahlı kuvvetler personeli olmaya 
devam ettikleri sürece de Türkiye'nin rahat nefes alması ve biraz daha demokratikleşmesi son 
derece zor."

217
 

 
Mustafa ġeyhoğlu vicdani retçilere destek olarak şunları dillendirmekteydi: "farklı 

açılardan da olsa, red yaklaşımına sahip kişiler militarizmin ve hizmet ettiği devlet aygıtının birey 
üzerindeki tasarrufu iddiasının karşısındadır; bununla birlikte savaşın, örgütlü ve/veya kurumsal 
şiddeti onaylayan hiçbir politik yapının içerisinde bulunmama isteğindedir."

218
 

 
Radikal'den Yıldırım Türker, Türklüğü ve Türk tarihini hiçe sayarak şunları 

anlatmaktaydı: "gün gelecek, insanlık tarihinin yeniden yazımında kahramanlıklarıyla göğsümüzü 
kabartanlar; arkalarına adsız şehitlerin dev gölgesini almış, savaşlarda kazandıkları madalyalarla 
süslü göğüsleri, apoletleri, apoletlerle ağırlaşmış omuzlarıyla muzafferler olmayacak. Tarihin şu 
insana dar gelen loş döneminde her şeyi göze alarak vicdani red haklarını savunan; direnişleriyle 
insana ve vicdana selam yollayanlar olacak"

219
 O günün, batı emperyalizminin Türk bayrağını ve 

Milli Misakı ortadan kaldırdığı gün olacağını da ben söylemek istiyorum! 
 
Ece Temelkuran, köşe tuttuğu Milliyet'te şunları söylemekteydi: "Norveç'te bir görüntü 

vardı. Mayın aramada kullanılan bir penguene albay rütbesi verilişinin töreni yapılıyordu. Penguen 
önde, askerler ardaka yürüyordu... İngiliz ordusunun Irak sahillerinde, Queen'in bir şarkısı 
eşliğinde çektiği klibi gördünüz mü? Savaş gemisindeki bütün askerler şarkıya playback yapıyor, 
makineli tüfeklerini gitar gibi kullanıyor. Böyle ordulara sahip olan Avrupa Birliği ülkelerinin 
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buralarda bambaşka olan ordu imgesini ve resmini anlaması zorlaşıyor."
220

 
 
Nuray Mert'in görüşü de ulus devletlerin aşındırılmasına koşut ulusal orduların ortadan 

kalkması yönündeydi: "..ulus devlet kavram ve kurumlarının dönüşmesinin söz konusu olduğu 
çamızıda, söz konusu olan da, milli ordunun yerini profesyonel ordunun alması. Modern, daha 
dorğusu post modern toplumun insanları, profesyonel orduyu, milli ordudan daha makul/insani 
bulabiliyor, bu çok ciddi bir yanılsama. Bu açıdan baktığınızda, savaşa, dalaş dövüşe, 
boğuşmaya karşı temiz vicdanlı vatandaş askere gitmez. Onun yerine kendi rızasıyla askerliği 
meslek seçen bu işleri yapar"

221
 Mert'in söylediklerinden savaşan asker ya da vatandaş "temiz 

vicdanlı" değil sonucu çıkmaktadır. "Temiz vcdanlı" olmayanlar sayesinde bu vatan ayakta 
durmakta, vatan bilinci sahibi her Türk vatandaşı da bu vatan için, bizler için, fildişi kulelerinde 
bulutlara bakarak yazarlar için de kuşkusuz, "şehir" olmaktadır. Tabii sizler için "şehit"liğin bir 
anlamı ve değeri varsa. 

 
Türkiye'yi açık biçimde hançerleyen Orhan Pamuk, Perihan Mağden'e destek çıkarak 

şunları söylemekteydi: "bundan 125 yıl önce, Tolstoy'un da ülkesindeki vicdani retçilere destek 
çıtığını ve başının Rus Çarı'yla hiçbir derde girmediğini umutmayalım"

222
 Rus Çarı'yla Türk 

yetkililerini karşılaştıran Pamuk, 1 milyon Ermeni'yi katlettiğimiz yolunda açıklama yapmıştı. 
 
Cumhuriyet Okurları'nın (CUMOK) kesip, gazeteden ayırarak, Cumhuriyet'e iade ettiği 

yazılarıyla bilinen Oral ÇalıĢlar, TSK'yı bölgedeki emperyalist amaçlar için etkisizleştirmeye 
neden olarak vicdani reddi, uygarlığın bir parçası olarak görmekteydi, müzakerelerde "vicdani red 
konusu da bir ölçü... Avrupa'da en doğal haklardan biri olarak kabul ediliyor. Bütün bunlar, uygar 
dünyanın ölçüleri arasında."

223
 

 
Yalçın Doğan da, AB'yle çok farklı bir konuda tanışma zamanından söz etmekteydi: "AB 

kurallarında zorla askerlik yok! Buna vicdani red deniyor. Yani, askerlik yapyayı reddetmek."
224

 
Aydın Engin de, Birgün gazetesinde yazdığı yazısında: "..askerliğini yedek subay öğretmen 
olarak yapmayı bilinçli tercih etmiş bu çeyrek porsiyon vicdani retçi gazeteci ne demeye bu 
netameli konuya değinir? Yıllar önce, Frankfurt'ta bir otomobilin arka camında yapıştırlmış bir 
yazıyı hiç unutmamıştır da ondan. Orada 'düşün savaş ilan edilmiş ve kimse cehpeye gitmiyor' 
yazıyordu. O tür yapışkan yazılar satan bir dükkana girip, o yazının tıpkısının aynısını alıp kendi 
külüstür arabasının arka camına yapıştırmıştır da ondan... o gün bugündür bu harikulade 
ütopyanın gerçek olacağı günü umut etmektedir de ondan..."

225
 demektedir. Engin, bu yazısını şu 

haberin yayınlandığı gazetede yazmaktaydı: "Türk Sivil Toplum kuruluşları ve AB reform süreci 
başlıklı konferans The Marmara Oteli'nde dün başladı. (18.11.2004) TESEV Yönetim Kurulu 
Üyesi Ġshak Alaton: "Emir veren değil, topluma hizmet veren devleti konuşmalıyız. Hizmet veren 
devlet açık toplum uzantısıdır. Şeffaflık da açık toplumun göstergesidir." TESEV'den Alaton 
konuşmasının başında şunları söylemekteydi: "eğer sorunlarımızı konuşabilmeyi becerebilseydik. 
Güneydoğu'da 30 bin kişiyi kaybeder miydik? Bu sorunun bu hale gelmesinde benim de suçum 
var. Oturup konuşabilseydik bunların hiçbiri olmazdı. Şiddeti getirmeye hiçbir fikri tartışmaktan 
korkmayalım. Tartışmaya kaba kuvvetle müdahale edenlere de aynı şekilde cesurca karşı 
duralım."

226
 

 
Taha Parla, 12 Eylül darbesini eleştirdikten sonra, "12 Eylül 2007-2008'de bazı konularda 

hangi noktada olabileceğimizi, olma imkanımız olduğunu " örneklemekteydi: "yeni anayasanın 
önsözüne askeri darbenin suç olduğu ifadesi konmuştur. Genelkurmay Başkanlığı MSB'ye 
bağlanmıştır. MGK sadece ve sadece milli güvenlikle ilgili istişari görüş bildirmektedir, 
yargıdaki ikilik kaldırılarak askeri yargı da en üst sivil yargıya bağlanmıştır. Vicdani red 
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hakkı anayasaya konmuştur. Kısaca anayasadaki bütün unsurlar ayıklanmıştır."
227

 
Parla'nın 2007 ya da 2008 için öngördüğü sözde demokratik düzenlemeler bu saymış 
olduklarıydı. 
 

Siyasal Ġslamcılar, Liberaller ve Vicdani Red 
 

Siyasal İslamcılar açısından, şeriatçı akımlara karşı laiklik ve güdümlü cemaatçi yapılara 
karşı da ulus devlet savunusunu vurgulayan TSK'Nın etkisizleştirilmesinin ve belki de TSK'nın 
başına geçirilecek en büyük çuvalın bu olduğundan belirtilmesi gerekmektedir. Etyen 
Mahçupyan, Org. HurĢit Tolon'un 1. Ordu Komutanlığı'ndan emekliye ayrılırken ki konuşmasını 
'analiz'(?) ettiği yazısında: "...güven muhakkak ki teknoloji ve yönetim kabiliyeti gibi unsurların 
varlığına dayanacaktır. Ama bundan çok daha hayati olan unsur, komuta zihniyetinin de toplum 
tarafından beğenilmesi, gerçekçi bulunması ve dünya verileri karşısında işlevsel olduğu 
kanaatinin yerleşmesi. Çünkü dünyayı anlamayan liderlikler, eğer silahlı gücü de kontrol 
etmekteyseler, kendi toplumlarını gereksiz tehlikelere atabilirler... Türkiye önemli 
bürokratların ve askerlerin liderliğin parçası olduğu bir gelenekten geliyor. Dolayısıyla emekliliği 
gelen komutanların da yaptıkları konuşmaların içeriğinin nasıl algılandığı konusunda titiz 
olmalarında yarar var... bizlerse bu hezeyanın geçmesini, kafalardaki cehennemin de bir gün 
emekli olmasını bekliyoruz."

228
 demektedir. Mahçupyan, ipi koparıp çok ileri gitmiş olduğunu 

göremiyor. TSK'yı faşist İsrail ya da Hitler ordularının tahakkümcü yapısıyla karıştırdığı açıkça 
ortada olan Mahçupyan'ın yazdıkları, TSK'yla ve Kemalist ideolojiyle hesaplaşmanın bir tezahürü 
olsa gerektir. Mahçupyan daha da ileri giderek bir başka yazısında, Türk Ulusu'nu değerleriyle, 
TSK'nın toplumsal yerini ve önemini hiç saymakta ve şöyle hezeyanlarda bulunmaktaydı: 
"..günümüzün bireyselleşme anlayışı, geleneksel bir değer olan 'vicdana' hak ettiği yeni yeniden 
ama bu kez demokrat zihniyet içnide vermekte. diğer bir deyişle bugün şiddeti reddetmek 
doğrudan vicdanı temel alan ahlaki bir duruşu ima ediyor. Söz konusu bakış, milli ordularda görev 
alarak 'adam öldürme sanatını' öğrenmek durumunda kalmayı da ahlaken mahkum ediyor.. 
otoriter zihniyetin kendi milli kimliği olduğunu gururla söyleyen bir toplum olmanın günümüzde 
epeyce ağır bir yükü var.. bırakın çağdaşlığı, insanı ve vicdanı kaile almayan, onu toplu kimliğni 
ufalanmış tortusuna indirgeyen bu anlayış mı bizi biz yapacak?"

229
 Mahçupyan diğer bir 

yazısında da siyasal İslamcıları vicdani redde destek çıkmaya davet etmekteydi: "..dindarların 
vicdanla ilgili bir konuda 'milli' duyarlılığın ve devletçi düzenlemelerin yanında durması önemli bir 
handikap. Çünkü devlet ve 'milli'lik üzerinden üretilen ideolojik tutumları bir kez meşrulaştırdığınız 
zaman, kendi taleplerinizin de aynı nedenlerle bastırılmasına itiraz edemezsiniz. Başkasının 
vicdanını görmeyen, kendi vicdanının duyulmasını bekleyemez."

230
 

 
Yılmaz Ensaroğlu, 01.08.2004 günü yazmış olduğu "Din Özgürlüğü ve 'Bize Özgü' 

Laiklik" başlıklı yazısında, Kemalizm'le ve TSK'yla hesaplaşmasını şöyle yapmaktaydı: "1924 
yılında Tevhidi Tedrisad Kanunu çıkarılarak, dini eğitim veren tüm kapatılmıştır. 1925'te çıkarılan 
Takrir-i Sükun Kanunu'yla basın susturulmuştur. Aynı yıl vakıf mallarına el konulmuş, ertesi yıl 
tekke, türbe ve zaviyeler kapatılmış, dini giysilerin giyilmesi ve dini unvanların kullanılması 
yasaklanmış, ibadetin Türkçeleştirilmesine ve ezanın Türkçe okunmasına varıncaya kadar din 
özgürlüğü ihlallerine dayalı bir program kararlıkla yürütülmüş." ensaroğlu, ibaretin Türk 
Ulusu'nun diliyle yapılmasını "din özgürlüğü ihlali" olarak alması, Türklükten soyutlanan bir 
fikriyatın Araplaşan görünümünü sergilemektedir. Kişioğlu devam etmekte: "kışla ve yatılı askeri 
okullarda rütbeli personel ve sivil memurlarla işçilerin mescitten yararlanmaları yasaklanmıştır. Bu 
kişiler için mescit dışında namaz ibadetinin zaten yasak olduğu dikkate alındığında, öyle tatilinde 
bile namaz kılmanın yasaklanmış olduğu anlaşılmaktadır. Dahası bu durum, Türkiye'de askerliğin 
zorunlu ve vicdani retçiliğin yasadışı olduğu gerçeğiyle birlikte düşünüldüğünde, 28 Şubat sonrası 
dönemde, namaz kılmak isteyen her erkek vatandaşın, askerlik döneminde bu özgürlüğünden 
vazgeçmek zorunda kalması anlamına gelmektedir." diyerek, vicdani reddi "namaz kılmaya" 
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indirgeyerek, çıkar amaçlı kullanmıştır. 
 
AKP milletvekili olan Resul Tosun, Albayrakların Yeni Şafak'ında şunları söylemekteydi: 

"Demokrasinin temel unsuru olan halk iradesinin yansıdığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen 
yanı başında yer alan Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Harp Okulu hiçbir 
AB üyesi ülkede benzerine rastlanmayan bir görüntü vermektedir. AB tarafı Türkiye'de askerin 
siyaset üzerindeki etkisini sık sık gündeme getirmektedir. Müzakere sürecinde bunlar gündemden 
düşecek gibi de gözükmemektedir. Bence bunlar gündeme gelmeden Genelkurmay'ımız 
(Genelkurmay'ımız şu anda zaten demokratikleşme sürecine gereken katkıyı sağlamaktadır) 
muhafız alayını meclisten çekmeli, Kara Harp Okulu'nu başka bir şehre veya en azından şehir 
dışına çıkarmalı, Kuvvet Komutanlıklarını daha sakin semtlere taşımalı ve Ankara'nın sivil 
görünüm kazanmasına yardımcı olmalıdır."

231
 Tosun, Türk Ulusu'nun bir milletvekili, TBMM üyesi 

ve AKP'li. Siyasal İslamın önemli bir yansıması olarak değerlendirmeye alınacak bu yazısı, 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından "münferit bir hezeyan" olarak, en hafif deyimle, kınanmıştı. 
Ancak bu durum ne Tosun'un ne de AKP'nin Cumhuriyet'le ve Cumhuriyet kurumlarıyla 
hesaplaşmasının bittiği noktadır. 

  
Yeni Şafak'ta KürĢat Bumin de vicdani reddi savunmaktaydı. Bumin şunları söylemişti: 

"vicdani red hakkının Türkiye'de 'henüz üzerinde düşünülecek bir konu' olmadığı da nereden 
çıktı? Niçin düşünülemezmiş? Vazgeçtik uygulamasından, düşüncesi de mi yasak yani? Sizi 
bilmem ama ben tam aksi kanaatteyim; bal gibi düşünülebilir ve 'silah' ve 'üniforma' meraklısı bir 
medyanın eline düşmek gibi kötü bir kaderi paylaşan okurlar ve izleyicilerin ruh sağlığına bu 
yönde bir fikriyat çok da iyi gelir doğrusu."

232
 Bir başka yazısında da Bunim: "Din, felsefi, ahlaki 

nedenlerle, 'silah' ve 'üniforma'yla aralarına duvar ören insanların bu taleplerinin kabul edilmesi 
gerektiğini yazdım... bu 'pasifist' tutumun bireysel bir hak olduğu kadar kafalarımızdaki birçok 
'klişeye' derman olacağını da düşünüyorum"

233
 demekteydi. 

 
Mehmet Barlas da Yeni Şafak'taki yıllarında: "Türkiye'nin genlerindeki 'kökten devletçi' 

bilgi, zaten 'sivil' olan her şeyin ezilmesini, susturulmasını doğal karşılamakta..."
234

 demekteydi. 
Ateşli numaralı cumhuriyetçi ve siyasal islamcı Ali Bayramoğlu da Cumhuriyet'e ve Kemalist 
devrime kin kokan yazısında şunları söylemekteydi: "fikri ollarak, 'savaş', 'tehlike', 'topluma ve 
siyasete duyulan güvensizlik' üzerine oturan, değişimin ana merkezi olarak devleti gören, devlet 
iktidarının kontrolünü tek siyasi amaç haline getiren, böyle yaptıkça devletçiliği mutlaklaştıran bu 
model, olağan ya da olağanüstü her yeni dönemde yeni gerekçelerle pekiştirilecek, 
meşrulaştırılacak ve yeni unsurlarla yasallaştırılacaktır. Öykü 80 yıllıktır. Ama meselemiz işte 
budur..."

235
 AKP'nin bir kolunun "80 yıllık karanlığa son" pankartlarıyla ilçelerde dolaşmasının, 

gazetedeki yansıması; Bayramoğlu aracılığıyla olsa gerektir! Bayramoğlu bir söyleşisinde de: 
"Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde birkaç tane paket çıkarıldı. Kendi konumumuz açısından 
baktığımızda hangisi Türkiye'ye, Türklere zarar verdi? Hangisi Müslümanlara zarar verdi? Aslında 
hepsi faydalı şeyler oldular."

236
 diyebilmekteydi. 

 
"İslamiyette, yönetim sistemi olarak merkezi yönetim yerine, yerinden yönetim kabul 

edilmiştir" diyen Süleyman Akdemir, sözlerini şöyle sürdürmekte ve belki de siyasal İslamcıların 
vicdani redde duydukları ilginin kaynağını açıklamaktadır: "İslamiyette, devlet yönetimi özel 
bürokrasiyle değil, tüm halkın örgütlenmesiyle sağlanmıştır. Yönetici ve yönetilen sınıfı yoktur. 
Ordu da dahil isteğe dayalı bir hizmet örgütlenmesi vardır."

237
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Yalçın Bayer, bir "güvenlik uzmanı"yla konuşmasını aktarmaktaydı: "Güneydoğuda 
yaşananlar nedir? -Psikolojik bir harbin unsurudur. Güçlü ordulara karşı "sivil itaatsizliktir2, yani 
silahsız insanların yönetime karşı hareketidir. Bunu kim organize etti? -Dış Güçlerin etkisiyle 
PKK.. ve onun Türkiye'deki ayağı olan parti ve bu partinin belediye başkanları başta olmak üzere 
Roj TV.. Hepsi 'sivil İtaatsizlik'te rol alıyorlar."

238
 Bu gerçekler bir tarafta dile getirirken; Hüseyin 

Gülerce, "Güneydoğu'ya ilişkin reçeteyi açıklıyordu: "bölgedeki kanaat önderlerinin itibarı 
artırılmalıdır... Doğu ve Güneydoğu'yu cazibe merkezi haline getirmektir. Kuzey Irak bir cazibe 
merkezi olursa başkalarının iştihasını kabartır. Problem daha da büyür. Bölgenin bazı 
merkezlerini Paris, Londra, New York yapın, herkes gezmeye gelsin, turistik seyahatler olsun. Bu 
da 'diplomatik' maharet ister."
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 Güneydoğu'nun cazibe merkezi haline getirilmesi sözünün 

yanında, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Diyarbakır, Büyük Ortadoğu Projesinde yıldız rol 
oynayacaktır" sözü daha anlamlı hale gelmektedir. 
 

Uluslararası ve Ulusal Yasal Düzenlemelerle Vicdani Red 
 

Orhan Kemal Cengiz, bir makalesinde vicdani redde ilişkin AB kadarlarını şöyle 
sıralamaktaydı: "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 1987 tarihli (87 sayılı) tavsiye kararıyla ve 
parlamenterler meclisinde 2001 tarihli (1518 sayılı) tavsiye kararıyla Avrupa Konseyi'ne üye tüm 
devletlere vicdani red hakkını tanımaları ve alternatif sivil hizmete ilişkin düzenlemeler getirmeleri 
çağrılarında bulundular. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın 10. maddesi vicdani red hakkını 
açıkça tanıyor. Birleşmiş Milletler Dinsel Hoşgörüsüzlük Özel Raportörü de 2001 tarihli 
raporunda, din ve vicdan hürriyetinin temini bakımından Türkiye'den vicdanired ve alternatif sivil 
hizmeti içeren yasal düzenlemeler gerçekleştirilmesini talep etmişti."
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu da şu açıklamalarda 

bulunmaktaydı: "Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) 
vicdani reddi korumamış, benimsenmesini üye ülkelere bırakmıştır. BM Kişisel ve Siyasal Haklar 
Sözleşmesi 8/c maddesinde, "Askeri nitelikteki bir hizmet ve inanç nedeniyle askerlik hizmetine 
katılmama hakkının tanındığı ülkelerde vicdani retçilerden huhuken yerine getirmeleri istenen bir 
kamu hizmeti" zorla çalıştırma veya zorunlu çalışma sayılmaz demektedir. İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi çerçevesinde.., vicdani reddin bir insan hakkı olduğu ve sözleşmenin din ve vicdan 
özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülebilir. 
Ancak aynı sözleşmenin 4. maddesi karşısında vicdani reddin, temel ve evrensel bir değer olarak 
benimsenmediği ve bu yönüyle 9. madde dışında bırakıldığı ortaya çıkmaktadır. İnsan Hakları 
Avrupa sözleşmesi'nin 4. maddesinin 3. bendinde: 2Askeri nitelikte bir hizmet veya inançları 
gereğince askerlik görevlerini yapmaktan kaçınan kimselerin durumunu meşru sayan ülkelerde, 
bu inanca sahip kimselere zorunlu askerlik yerine gördürülecek başka bir hizmetin" zorla çalışma 
veya zorla çalıştırma sayılamayacağı hüküm altına alınmıştır... Anayasa'nın 72. maddesinde: 
"Vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu 
kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı yasayla düzenlenir" ve 18. 
maddesinde: "ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi 
niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılamaz" denilmektedir. Anayasa'nın 76. 
maddesindeyse milletvekili seçilme yeterliliği düzenlenirken, "yükümlü olduğu askerlik hizmetini 
yapmış olmak" koşulu aranmaktadır. (Bu koşul, askerlik hizmetini yapmış olmak" koşulu 
aranmaktadır. (Bu koşul, birçok meslek için de ilgili yasalarda yer almaktadır) Yukarıdaki 
maddelere paralel olarak burada "yükümlü olunan vatan hizmetini yapmış olmak" ibaresi 
kullanılmamıştır. Yine askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin görevlerini düzenleyen 157/1'inci 
maddede, "askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklar" ifadesine yer verilmiştir... tüm 
düzenlemeler gözetildiğin vatan hizmetinin (1111 sayılı Askerlik Yasası gibi) askerlikle eşdeğer 
kabul edildiği ortaya çıkmaktadır."
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Görüldüğü gibi, vicdani reddini açıklayan kişinin durumunu, Anayasa'nın 72. maddesi 
(Vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu 
kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı yasayla düzenlenir) uyarınca 
hizmetin yerine getirilmiş sayılacağı çerçevesinde kanunla düzenleneceği açıktır. Askeri Ceza 
Kanunu'ndaysa: Cezaya ehliyet veren ve bunu kaldıran ve hafifleten sebepler. Din ve vicdanına 
göre lazım sayılan hareketler cezaya ehliyetli ve tesiri başlığında Madde 45'te: "Bir şahsın 
hareketini vicdanına göre lazım saymış olması, yapmak veya yapmamakla vukua gelen bir 
cezaya mucip olmasına mani teşkil etmez." denerek açıkça, vicdani reddini açıklayan bir kişi, 
kanun karşısında cezaya çarptırılmasına herhangi bir etkide bulunamaz. AB yasaları ve diğer 
uluslararası kararlar da göstermektedir ki vicdani red konusu tavsiye niteliğinden öteye 
geçmemektedir. John Keane de buna ilişkin şunu dile getirmektedir: "yeni yaklaşım askerlik 
hizmetini ortadan kaldırmanın çarelerini ve vatandaşların makul/vicdani eleştiri haklarını ve 
Avurap7da yurttaşlığı yaygınlaştıracak (Avrupa Gönüllü Hizmeti gibi) araçları güçlendirmenin 
yollarını da ele almalıdır."
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 Askeri Ceza Kanunu'na göre açıkça kabul edilmeyen vicdani red, 

Anayasa'nın 13, 14, 15, 24, 72 maddelerince dışlanmamakta ancak kabul de edilmemektedir.  
 

Vicdani Red Hareketinin Türkiye'yi Getirdiği Nokta 
 

Türkiye'de vicdani reddin, Türkiye'yi getireceği noktayı saptayabilmek için, vicdani 
retçilerin neler yapmış olduklarını görmekle yarar vardır. 

 
III. Geleneksel Militurizm Festivali, 13-14 Mayıs 2006 günlerinde Ankara'da yapılmıştı. 

"Devrimler, Askerler, Özgürlük" başlıklı panele Mahmut Memduh Uyan "eski gerilla", Birgül 
ÖzbarıĢ (gazeteci), Cemil Cahit Selimoğlu, Mehmet Öd (Vicdani retçi), katılmaktaydı. Gezi 
programı ve programda yer alan yerlerin gezilmesinin gerekçesi şöyle anlatılmaktaydı: Ankara 
Garı: "...politikaların merkezindeki kentin, o soğuk gri yüzünü yansıtan, 1937 yılında inşa edilmiş 
kırmızımsı bakır renkli binasıyla Ankara Garı, devletin değişmeye militarist yüzünü anlatır bize. 
Askeri teçhizat sevkiyatının önemli bölümü halen Ankara üzerinden yapılmaktadır. Ülkenin dört 
bir yanına dağılan demiryolu ağının merkezinde olmasının, Ankara'nın 'başkent' seçilme 
nedenlerinin başında geldiği söylenir. İçinde her daim asker kaçaklarını arayan inzibatların 
dolaştığı Ankara Gazı, yakın gelecekte küresel kapitalizme iyiden iyiye entegre olmasını 
sağlayacak bir projeyle yeniden düzenlenecektir. Bu projeyle, garın içinde alışveriş ve iş 
merkezlerinin bulunacağı 30 katlı bir kulenin yapılması planlanmaktadır. Yeraltı Çarşısı: çarşının 
hemen her yanında cinsiyetçiliğin, kahramanlık mitinin, militarizmin ve emir itaat zincirinin izlerini 
görmek mümkündür. Haftalık çarşı iznine çıkan askerler, dükkan önüne dizilmiş genç kadın 
tezgahtarların cazibesi altında, kadın anonslü kasetleri, anı defterlerini, donları, fanilaları, kotları, 
tişörtleri, her türden ucuz, albenili ve kalitesiz ihtiyaç maddelerini almaya ikna edilirler. Serbest 
piyasanın bu gariban müşteri kitlesi, çarşının bulvar tarafından girişindeki merdivenlerden inerken 
gözlerine çarpan bir yasaklar listesiyle karşılanır. Yasaklar listesi, aşağıya inen her bir merdiven 
aralığında artarak devam eder. Bu yüz elli metre uzunluğundaki kasvetli çarşı, uzun dönem 
askerliğe zorlanan yoksul genç erkeklerden kâr sağlamaya yönelen kapitalizmin, cinsiyetçilikle 
süslenen, militarizmle kontrol edilen hüzünlendirici yüzünü yansıtır. Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu: kuruma ait 10 fabrikada, fişekten kapsüle, roketten patlayıcıya, aralarında dünyanın en 
uzun menzilli topunun da yer aldığı, insanların ve doğanın yok edilmesine hizmet eden her türden 
silah ve mühimmat üretilmektedir... yurtdışına da önemli miktarda ihraç eden MKEK, öldürücü yok 
edici, kitlesel ve bireysel savaş araç gereçlerinin Türkiye topraklarındaki resmi üretim merkezidir. 
Tandoğan Orduevi: orduevleri, ordu mensuplarının ve onların belli bir dereceye kadar 
yakınlarının kullanımına tahsis edilmiş yerler olup, genelde bulundukları çevrenin en nezih 
yerinde inşa edilmiş 5 yıldızlı otel kalitesinde mekanlardır. Kılık kıyafet, kimlik, saç sakal kontrolü 
gibi türlü aşamalardan geçip içeri girdiğinizde siyah pantolonlu beyaz gömlekli askerleri size 
hizmet etmek için beklerken görürsünüz. İçerde her şey dışarıdan daha ucuzdur. Ayrıca 
orduevleri, ordudaki kuvvetli hiyerarşi olgusun bir sonucu olarak astsubay ve subay şeklinde 
ayrılmıştır: öyle ki bir astsubayın subay orduevine girmesi mümkün değildir. Kore ġehitleri Anıtı: 
Kore şehitleri anıtı da Kore savaşında ölen Türk askerleri unutulması diye yapılmış, mini mini, çıtı 
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pıtı bir yapı. Anti militaristler olarak bizler, insanları ancak ölümleriyle anlamlı kılan savaşları 
durdurmanın, devletsiz ve sınırsız bir dünyayla mümkün olduğunu düşünüyoruz. OYAK: bizler 
militarist aygıtla her türlü işbirliğini reddettiğimiz için insanları ordularıyla yardımlaşmamaya 
çağırıyoruz. Böylesi masum görüntülü şirketler aslında militarist yapının güçlenmesini ve 
nihayetinde savaşların finanse edilmesini sağlamaktadır. Bunun için OYAK bünyesinde bulunan 
30 şirketle ve militarizmle doğrudan ilişkilenen daha bir çok özel şirketle de alış verişte 
bulunmayarak savaşın finans kaynaklarını bir nebze de olsa kurutmaya ve bu sivil görünümlü 
askeri yapılarla dayanışmamaya çağırıyoruz. ASAL: Askerlik şubesi militarizmin iç yüzüyle 
karşılaşılan ilk yerdir. Tek işlevi 'askerlik yaşı gelen genç erkekleri alıkoymak' olan asekerlik 
şubesinde ilk yapılan şey asker adaylarını muayene adı altında sayıp, sıraya dizmektir. Askeri 
disiplinin ve hiyerarşisinin gerçekliğiyle karşılaşılan Askere alma teşkilatı'na askere asla 
alınamayacağımız ve militarizmin bir parçası olmayı reddettiğimizi haykırmak içni gideceğiz." Yine 
30 Eylül-2 Ekim 2005 tarihleri arasında "anti militarist buluşma", "militarizme karşı elinden geleni 
ardına koyma" sergileri düzenlemişti. 1 Ekim'de "Millitarizm ve MilitaristleĢme" konulu 
söyleşiye: Ali Bayramoğlu, AyĢe Gül Altınay, Melek Göregenli, Murat Çelikkan, Serdar ġen 
katılımcı olarak hazır bulunmuştu.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyeti, toplumsal konumu hiç bu kadar 

aşağılanmamıştır. Son yıllarda TSK üzerine oynanan oyunları sırasıyla ele almıştık. Vicdani red 
de bu oynanan oyunun en büyük halkası olmaya başlamaktadır. İlerleyen bölümlerde vicdani 
retçilerin neler söylediklerini, vicdani red hareketinin hangi ülkenin çıkarlarına yaradığını ve bazı 
vicdani retçilerin dış bağlantılarını saptamaya çalışacağım. 

 
AEGEE (Avrupa Öğrencileri Genel Forumu) isimli AB güdümlü NGO, 13 Aralık 2005 

günü "Kadının İnsan Hakları" paneli düzenlemişti. İnsan Hakları Derneği'nden Yüksel Mutlu bu 
panelde şu çarpık ve TSK'yı karalamaya yönelik görünümlü şu sözleri sarf edebilmişti: "Askeri 
eğitim çoğunlukla bu süreçte kadına yönelik düşmanlığı ve kadınları aşağılamayı teşvik eder. 
Askerlik eğitimi kadını aşağılamayı teşvik ederken, askere geldiğinde daha çok "tüfeği kız gibi 
tutma", mutfakta patates soğan soyanlara "Ayşe, Fatma" gibi... barışçıl erkekler, askere giden 
erkekler de burada aşağılanıyor. Bir yandan da "eğer kadın gibi olmak istemiyorsanız, iyi adam 
öldüreceksiniz, iyi silah kullanacaksınız" deniyor. Amaç burada hegomanik bir erkek tiplemesi 
yaratmak. Bu arada başka belirtilmesi gereken şey de eşcinsel veya barışçıl olan insanların da 
bundan yara aldığı şeklinde... askerde bu emir komuta zinciri daha sonra kadınlar üzerinde bir 
iktidar haline dönüşüyor." 

 
AEGEE'nin ilk başkanlarından olan Hakan GümüĢ askerliği için Kahramanmaraş'a 

gitmişti. Askerlik anılarında: "askerlik ortadirek ahlakına sahip, üniversite mezunu bir adamın 
kişiliğine çok az olumlu katkı yapıyor, maalesef. Ona arazi olmayı, yalan söylemeyi, durumu idare 
etmeyi ve verilen işi sallamayı öğretiyor. Verimlilik kaygısı olmayan sistemde, çalışanların tek bir 
amacı var o da vakit doldurmak... genç bir kafanın yaratıcı, mücadeleci, inatçı, katılımcı, dinamik 
yanlarını kemiren bir dönem" olarak anmaktaydı. 

 
AEGEE Ankara İnsan Hakları Çalışma Grubu üyesi olan Devin Bahçeci'nin 30 Ocak 

2006'da söylediği sözleri AB güdümlü bir gençlik örgütlenmesinden beklenebilecek en uç sözler 
olarak tarihe geçecektir: "Silah: canlıları öldürmek için kullanılan alet, Vatan: kan dökülmesiyle 
oluşan toprak bütününden çok kendimi ait hissettiğim topraklar, Asker: omurilikten başka bir sinir 
sistemi organına ihtiyaç duymayan, düşünme kapasitesi olmasına gerek olmayan, gerektiğinde 
insanları öldürebileceğini söyleyen "katil olabileceğini" gururla söyleyebilen biri, Düşman: 
toplumların aptal korkularının oluşturduğu önyargı, Militarizm: düşünmeyen insanların düşünen 
insanları yönetmeye çalıştığı sistem ve çelişkiler bütünü." Bahçeci daha da ileri giderek, 
Güneydoğu konusuna geliyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "..vatan bölünmez nutukları 
çekiyorsunuz da, doğuda her 3 gençten 2'si işsiz, ve aç... kalkınma için harcanacak para 
adamların daha da aç kalmasına, kendilerini güvende hissetmedikleri bir ortamda yaşamasına, 
köylerinde özgürce oturmamasına neden olan olayların bir parçası olan, düşünmeyen sadece 
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saldırmak için eğitilmiş, insanlara harcanıyor. (bu arada kesinlikle pkk bir terör örgütüdür ama 
bu terör örgütünü besleyen unsurlardan biri de Türk devletidir) Yani insanlar temel 
haklarından mahrum yaĢıyorlar, acılar, güvenlik diye bir kavramdan habersizler ve siz 
onlara potansiyel düĢman gözüyle bakıp ordu politikalarını "askerlik yapmak lazım vatanı 
korumak için2 diyerek destekliyorsunuz... o bölgede yaşayan pek çok insan için pek de vatan 
gibi durmuyor maalesef.. ödedikleri vergiler onlara karşı doğrultulmuş silahlara dönüşüyor..." 
 

Vicdani Reddin 'Deneme Tahtası' Mehmet Tahran 
 

Türklüğün ve ulus devletin altını oyacak olan vicdani red olgusu, Türk gençlerini ablukaya 
almanın bir başka yolu olarak görünmektedir. Mehmet Tahran, bu gençlerden biri olarak, adeta 
vicdani redde, hukuku ve TSK'yı aşma girişimleri için "deneme tahtası" olarak görülmüştür ve 
görülmektedir. Tarhan'ın serüvenine kısaca, avukatları Suna CoĢkun ve Senem Doğanoğlu'nun 
12 Ağustos 2005 tarihli açıklamalarından okuyalım: "27 Ekim 2001 tarihinde vicdani reddini 
deklare eden müvekkil Mehmet Tahran, 'şiddetten arınmış, iktidar hesaplarından uzak, sınırsız ve 
doğayla barışık bir insanlığın özleminde' olduğunu, bu nedenlerle askerlik yapmayacağını, şiddet 
uygulamayacağını, savaşlara karşı olduğunu açıklamış ve buna dayanarak askeri elbiseyi 
giymediğinden 10 Nisan 2005 tarihinde tutuklanmış, hakkında 'toplu erat karşısında emre 
itaatsizlikten ısrar' suçlamasıyla ilk dava açılmıştır. Yoklama sürecinde 9 Haziran 2005 tarihinde 
tahliye edilmiştir. Tahliye sonrası mevcutlu olarak gönderildiği Tokat 48. Piyade Alay 
Komutanlığı'nda Mehmet Tarhan'dan aynı şekilde askeri üniforma giymesi istenmiş ve o vicdani 
retçi olduğu için bunu reddetmiştir. Bu uygulamanın ardından da Mehmet Tahran ikinci kez 
tutuklanmış ve hakkında yine 'toplu erat karşısında emre itaatsizlikte ısrar' suçlamasıyla dava 
açılmıştır. Yargılama sürecinde her iki dava birleştirilmiştir. 10 Ağustos 2005 tarihinde Mehmet 
Tarhan'a yargılandığı her iki davadan ayrı ayrı ikişer yıl olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası 
verilmiştir... bu cezanın siyasi bir ceza olduğu kanaatindeyiz... sırf vicdani reddini açıkladığı ve 
askerlik yapmayı, şiddet uygulamayı reddettiği, barış istediği, kimseye zarar vermediği için 
Mehmet Tarhan'a böyle bir ceza 'uygun görülmüştür'. Üstelik, şimdiye dek sonuçlanmış 'vicdani 
red' davaları içnide verilenler açısından en ağır cezadır. Bu, vicdani retçilere ve eşcinsellere 
verilmiş bir gözdağıdır." Mehmet Tarhan, 26.02.2005 tarihinde yaptığı bir açıklamada şunları dile 
getirmekteydi: "5 Eylül 2004 tarihinde Ankara Sıhhiye Orduevi yanındaki Danıştay Parkı'nda 
düzenlenen vicdani retçiler total retçiler pilav gününde katıımcılar adına yaptığım basın 
açıklaması nedeniyle TCK 155. madde (Halkı Askerlikten Soğutma) uyarınca hakkımda Ankara 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ifade vermeyeceğimi duyuruyorum. Çünkü, 'halkı 
askerlikten soğutma'nın değil, insanları militarize etmenin, onları üniformalara sokup 
kiĢiliklerinden sıyırarak ölme öldürme aletlerine dönüĢtürmenin suç olduğuna inanıyorum" 
İstanbul anti militarist inisiyatifinin, 15 Mayıs dünya vicdani retçiler gününde, Beyoğlu Başka 
Kültürevi'nde düzenlediği etkinlikler yaptığı konuşmada Tarhan, vicdani reddin cesaret 
gerektirmeyen 'olağan' bir insan davranışı olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Kürt 
eşcinsel ve vicdani retçi kimliğinden taviz vermeden yaşamasının kendisi için önemli olduğunu 
söylemişti.
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Tarhan'a destek veren, Ġnci Ağlagül şunları yazmaktaydı: "..bireyin tek aracı, amacıyla 

bir bütün oluşturacak şekilde sadece ve sadece 'kendisi'yse, tek donanımı düşündükleri ve 
hissettikleriyse... zorbalıkla veya baskıyla insanları sindirmeye, robotlaştırmaya çalışmak, 
insanlardan birer savaş aleti oluşturmak 'suç' olsa gerek. İnsanları disiplin abidesi ifadesiz 
suratlarla, gülemeyen, ağlayamayan varlıklar haline getirmek için yöntemler geliştirmek; 
düşünmemeye, yaşamamaya alıştırmanın her yolunu, çekinmeden uygulamak olabilecek en 
büyük 'suç' bence..."
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Numaralı cumhuriyetçi ve cemaatçi Etyen Mahçupyan da Zaman'da, Fetullahçıları 

Tarhan konusunda harekete geçirmeye çalışmaktaydı: "..bizlerde derin bir sessizlik var. 
Cemaatsel kimliğimize ait hissetmediğimiz bazı değerleri taşıyan bu insanı, bizim insanımız 
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olarak algılamanın yükü çok ağır geliyor."
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Yeşiller de 08.06.2005'te yaptıkları basın açıklamasında: "Biz yeşiller, kimsenin zorla 

silah altına alınamayacağına, kimseye zorla askerlik yaptırılamayacağına inanıyoruz... Mehmet 
Tarhan'ın başına gelebileceklerden dünya ve tarih karşısında sadece hükümet ve ordu sorumlu 
olacaktır" demekteydiler. 

 
Avrupa Parlamentosu da Tarhan konusunda boş durmamaktadır. Ahmet Necdet Sezer, 

Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Cemil Çiçek, Vecdi Gönül ve Abdülkadir Aksu'ya 
gönderdikleri emir gibi mektupta 15 milletvekili Tarhan konusunda, Türkiye'nin ulusal hukukunu 
ve iç işlerini hiçe sayarak şunları söyleyebilmekteydiler: "AP üyeleri, Uluslararası Kişisel ve 
Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin güvence altına aldığı, vicdani red hakkından mahrum bırakılan 
Mehmet Tarhan'ın durumu hakkında en derin kaygılarımızı ifade ediyoruz... Sadece avukatı Suna 
Coşkun, bir inceleme talep ettiğinde tacizler kayıt altına alındı. Ancak Mehmet Tarhan halen 
tehdit ve saldırıların hedefi... Tekrar edilen ve affedilemez kötü muameleler sonucunda, Mehmet 
Tarhan çeşitli sağlık sorunları yaşıyor... Mehmet Tarhan'ın acilen serbest bırakılmasını ve 
Mehmet Tarhan'ın askeri hizmetten muaf tutulmasını talep ediyoruz." Türkiye'yi sömürge ülkesi 
olarak gören bu milletvekillerinin isimleri şöyleydi; Tbias Pflueger, Dimitris Papadimoulis, 
Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Paula Casaca, Richard Falbr, Helmuth Markov, Erik 
Meijer, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Miguel Portas, Miloslav Ransdorf, Heide 
Ruehle, Eva Britt Svensson, Sahra Wagenknecht. 

 
Andreas Speck, Tarhan'ın 8 Haziran 2005'te Sivas'ta görülen davayı gözlemlemek 

üzere Uluslararası Savaş Karşıtları adına Türkiye 'ye gelmiştir. Davadan 2 gün sonra 11 Haziran 
günü de bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada Speck: "Uluslararası Savaş Karşıtları, Mehmet 
Tarhan'ın türkiye'deki destekçileri ve diğer Avrupa ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmayı 
sürdürerek, Mehmet Tarhan'ın durumuna dikkat çekecek ve onun cezaevinden ve askeriyeden 
salıverilmesi için mücadele edecektir. Bu konuyu özellikle Avrupa birliği'nin ilgili birimleri nezrinde 
gündeme getirecek, Türkiye'nin insan hakarı konusunda 'ikili konuşma' politikasına dikkatleri 
çekecek ve vicdani retçilere reva görülen davranışların, Türkiye'yle yürütülecek üyelik 
müzakerelerinde ele alınmasını sağlayacağız." sözleriyle; Türkiye'yi adeta tehdit etmektedir. İsrail 
Antimilistaristler Birliği'nden Amir Givol da aynı biçimde Türkiye'ye gelmiş ve şunları söylemiştir: 
"İsrail'de feminist anti militarist bir hareket olan 'New Profile' adına buradayım... Mehmet 
Tarhan'ın askerlik hizmetlerinin herhangi bir biçimini reddeden düşünceleri nedeniyle orduya 
hizmet etmemek için vicdani red hakkı vardır ve bu nedenle de derhal serbest bırakılmalıdır. Biz, 
'New Profile' olarak, Mehmet Tarhan'ın durumu çözüme ulaşıncaya ve Türkiye'deki bütün vicdani 
retçilerin askeri hizmet yapmama hakları tanınana kadar, durumu yakından izlemeyi 
sürdüreceğiz" Stephan Funk da Amerikalı bir vicdani retçi ve Mehmet Tarhan'ın durumunu içine 
sindiremeyen 'özgür(?) bir Amerikalıdır' Tarhan için yaptığı açıklamada: "..ne olursa olsun savaşa 
katılmayı kamuoyu önünde açıkça reddetmiş ve bunun için 6 ay hapis cezasını yatmış bir vicdani 
retçi ve eşcinsel bir adam olarak Mehmet'in içininden geçtikleriyle güçlü bağlarım var" 
demekteydi. Mexico City'den Ağustos 2005'te açıklama yapan John Ross, Mehmet Tarhan'a 
hitaben şunları söylemekteydi: "devletlerin savaşmamızı istediği savaşlar, bizim savaşlarımız 
değil. Onların savaşları açgözlülük ve kâr adına ve kendi isteklerini dünya halklarına dayatmak 
için yapılıyor. Bunlar emperyalist savaşlar." Ross, kendi devletinin faşist saldırıları ve masum 
insanları yok etmesine sessiz kalırken; terörle mücadele yapan Türk devletinin ve diğer 
devletlerin vatanlarını ve bağımsızlıklarını korumak için mücadele etmelerini 'emperyalist' 
savaşlar olarak niteleyebiliyordu. 

 
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi de, 27 Mayıs 2005'de şu açıklamayla karşımıza 

çıkmaktaydı: "Mehmet Tarhan'a Sivas Askeri Cezaevinde işkence uygulandı, paraları gasp edildi, 
ölümle tehdit edildi. Bütün bunlar askeri bir merkezde oldu. Duruşmasına katılanlar, güvenlik 
güçlerinin şiddetine maruz kaldılar, gözaltına alındılar." 
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Mehmet Tarhan'la Dayanışma İnisiyatifi kuruluyor ve 19 Kasım 2005'de yapılacak toplantı 
için şu duyuru metni açıklanıyordu: "8 Nisan'dan beri 'barış tutsağı' olarak militarizmin her türlü 
baskı ve işkencesiyle yüz yüze yaşamaya mahkum edilen vicdani retçi Mehmet Tarhan'a verilen 
4 yıllık hasip cezası, geçtiğimiz günlerde Askeri Yargıtay tarafından bozuldu.. Eşcinsel olması 
nedeniyle, kendisine verilmek istenen 'çürük' raporuna 'militarizmin kendi çürüklüğüdür' 
diyerek karşı çıkan Mehmet, şimdi de Askeri Yargıtay kararıyla 'zorla fiziksel muayene' edilmekle 
karşı karşıya..." Bu örgütler aynı zamanda: "çürüğü sağlamdan ayırmayı dert edinen ordu, hakiki 
çürüğün kokusunun Şemdinli'den geldiğini görmelidir" diyerek, TSK'Yı aşağılamak ve TSK'yı 
kendi vatandaşına karşı güç kullanmakla suçlayabilecek kadar körleşerek, terör örgütü PKK ve 
PKK'yı besleyenlere hizmet edebileceklerinden habersizlerdi. Bu örgütler: Amargi, Ankaralı 
Feministler, Demokratik özgür Kadın Hareketi, Dut Ağacı Toplumsal Ekoloji ve Tarih 
Kooperatifi, Film Kolektifi, Filmmor, GökkuĢağı Kadın Derneği, Ġnsan Hakları Derneği, 
Ġstanbul Feminist Ġnisiyatifi, Ġstanbul Ġndymedia, Lambda Ġstanbul, Mehmet Tarhan 
DayanıĢma Ġnisiyatifi gibi örgütlerdi. 

 
Faşist etnik milliyetçilik, alt kültürler, Türklüğü aşağılayan ve Türk devletinin hukukunu, 

varoluşunu hiçe sayan bu açıklamalar, bir sömürge ülkesinde söylenmiyor. Türkiye'de açıkça, 
ulusal bütünlüğe ve yasalara karşı alçakça bir saldırı söz konusu. Türkiye'yi hangi ölçütlerle 
belirlendiği belli olmayan, hiçbir kültürün ürünü olamayacak, vatan bilincinin ve ulus olma bilincini 
yitiren haymatloslarda ancak görülebilecek söylemler ve eylemler, bu ülke için tehdittir. Bunun 
daha açık söylenebilecek bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Bu topraklarda Türklüğün 
aşağılanmasından bıkan ve geleceği tehdit altında olan bir ulusun ufku görmesi engellenmiştir. 
Tüm antenleri ve duyarlıkları AB'ye kenetlenen bir ülkenin yurttaşları ve yöneticileri seçenerk 
üretmek, kendi öz gücüne, öz bilincine ve öz kültürüne dönmek durumundadır. 
 

Vicdani Reddin FaĢist, DıĢ Güdümlü Görünümleri 
 

Mehmet Tarhan olayı, -Serdar Tekin'in hezeyanlarında olduğu gibi
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- Türkiye'nin ulusal 
varlığına kasteden güçlerin, ulusul hukuku ve kendi başına hareket edebilme yetisini kısaca 
bağımsızlığını ve egemen devlet olma yapısını ortadan kaldırmaya dönük bir olaydır.  

 
Türkiye'de bir başka vicdani retçi olduğunu savalayan kişi Halil Savda'dır. Halil Savda, 

1990'lı yıllarda PKK'ya yardım ve yataklıktan Diyarbakır DGM'de ceza almış, 1997 yılının Kasım 
ayında da Mersin'de PKK'ya üye olduğu için gözaltına alınmıştır. Bu kişi, Josep Borrel 
Fontelles'e ve genel olarak da Avrupa Parlamentosu milletvekillerine hitaben 03.03.2006 
tarihinde bir mektup göndermiştir. Mektupta TSK'ya, Türkiye'ye karşı kin kusan ve AB'den yardım 
dilenen birinin hezeyanları yer almaktaydı: "..ülkem yıllardır kör ve kanlı bir çatışma içerisinde; 
insanlar bu çatıĢmalarda ölüyorlar, yaralanıyorlar, köyleri yakılıyor, yerlerinden 
ediliyorlar... sizlere kadim Mezopotamya uygarlığının kaynağından bu satırları yazarken 
Agade'nin ve ninova'nın başına gelen felaketin ve lanetin bir başka biçimi daha yaşanmakta.. 
Kitab-ı Mukaddes'te dile gelen bu ibret verici mesel yine aynı topraklarda yine Mezopotamya'da 
tekrarlanıyor.. Militarist güçler halkın, hukukun ve cumhuriyetin kurucusu ve koruyucusu 
olarak ortaya çıktılar ve halka, hukuka ve cumhuriyete tokat vurup onu kıç üstü oturttular. 
Halk, hukuk ve cumhuriyet askerlerin ellerinde hasta yatağına düĢtü. Kalkacak gibi de 
görünmüyor. Çünkü üzerinde oturtulan döĢek -buna militarizasyon diyorum- kanlı ve kirli." 
Halil Savda, düzeysizce, alçakça TSK'nın mücadelesini ve bağımsızlık onurunu ayaklar altına 
almaktadır. Savda, mektubuna devam ediyor: "Türkiye'nin Avrupa birliği yolunda ilerleyip, 
Avrupa'nın demokratik, özgürlükçü ve barışçıl değerlerini benimsemesi ve özümsemesi askerlerin 
siyaset, sosyal hayat ekonomi ve hukuktan ellerini çekmeleriyle mümkündür... Türkiye'deki 
çeteleĢmenin kaynağında militer yapı ve zihniyeti vardır. Bu nedenle ve bundan ötürü 
militarizmin zayıflatılması, askeri güçlerin etkinlik alanlarının daraltılmasına dönük bütün 
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giriĢim, çıkıĢ, oluĢum ve eğilimlere tarafından değer, ilgi ve güç verilmesi, Türkiye'nin 
sivilizasyonu ve demokratikleĢmesi için gerekli ve önemlidir... Türkiye'de marjinal olan, 
Türkiye siyasetçisi, aydını ve medyası tarafından görmezlikten gelinen vicdani red ve vicdani 
retçilere ilgi gösterip güç vermenizin vicdani reddin yaygınlaşmasına katkı sunacağı 
kanısındayım. Sahip olduğunuz tarihi, demokratik gleenek ve temsil ettiğiniz çıtası en yüksek 
demokratik ve özgürlükçü ilkeler bu mektubuma ilgi ve değer biçeceğinize dair kanımı 
güçlendirmektedir." Bu yazılanları bir PKK militanı yazsa; şaşırmayacağım ancak bunu hangi 
ölçütlere göre ve neye göre vicdani retçi olduğu bilinmeyen bir kişini sarf etmesi, Türkiye'deki 
vicdani red hareketinin ne kadar bağımsız(!) ve dış güdümsüz(!) olduğunun bir göstergesi olsa 
gerektir! 

 
Halil Savda gibilerinin AP'den yalakalıkla istekleri gerçekleşmiş olacaktır ki, Nobel Barış 

ödülüne teröristler ve TSK karşıtları aday gösterilmekteydi. Cumhuriyet Okurlarının (CUMOK) sert 
tepki gösterdiği Cumhuriyet Dergi eki, Kürtçü bölücü ve teröristlere de kucak açmaktaydı. Nobel 
Barış Ödülü Adayı 1000 kadından 4'ü Türkiye'de haberini veren, dergi eki, bu isimleri sıralıyordu: 
Leyla Zana, AyĢe Düzkan, Pervin Buldan, Müesser GüneĢ. PKK militanı terörist Leyla Zana 
bir yana, AyĢe Düzkan sorulan soruya şöyle yanıt vermekteydi: "şu anda savaş kararlarını 
erkekler alıyor, savaştan çıkarı olanlar, ordular, silah tüccarları vb. hep erkek, ama bunun sebebi 
biyolojik değil. Dünyayı yöneten, erkekleri baskı ve sömürü altına alan kadınlar olsaydı bu işleri 
onlar yapacaktı."
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Kendilerine, Kürt ve Türk Savaş Karşıtları İnisiyatifi diyen birkaç kişi adına Zeynettin Er, 

18 35452 Heuchelheim adresinden ve telefon numarası 0162-6997237 olan Alman merkezli bir 
yerden şu açıklamaları yapmaktaydı: "halen Türkiye'de insan hakları çiğnenmektedir. Her 
gün insanlar iĢkence görmektedir. Kürt halkı, halen baskı görmektedir. Türk devletinin 
baskısına bir örnek, 9 Eylül tarihinde Hakkari'nin ġemdinli ilçesinde yaĢananlardır... 
Devletin güvenlik elemanları Kürt halkının barıĢçıl istemlerine böyle yanıt veriyor... bütün 
insanları vicdani retçiliğe çağırıyoruz." 

 
Uluslararası Af Örgütü, EUR 44/036/2005 AI Index ve 338 nolu basın duyurusunda 

Türkiye'ye kural tanımaz biçimde şu 'emir'leri yağdırmaktaydı: "Mehmet Tarhan'ı derhal ve 
koĢulsuz serbest bırakın, zorla fiziksel muayene göremesini sağlayın, kiĢisen cinsel 
yöneliminin fotoğraf 'kanıtı' ya da fiziksel muayeneyle belirlenemeyeceğini kabul edin, aynı 
suçtan dolayı kiĢilerin bir defadan fazla yargılanması uygulamasına derhal son verin, 
Vicdani red hakkını tanıyın, askerlik hizmeti yapmayı reddedenler için ayrımcı ya da cezai 
uzunlukta olmayan alternatif sivil hizmet sağlayın." 

 
Sözde vicdan sahibi olduklarını ileri süren 'red'çiler, her fırsatta dile getirdikleri demokrasi, 

insan hakları, barış, kardeşlik, saygı, sevgi, dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın gibi kavramları; çıkar 
amaçlı kullanmanın doruk noktasında oldukların, söyledikleriyle ve yaptıklarıyla ortaya 
koymaktadırlar. Türkiye'de ilkin 1990'da görülen vicdani retçilere ve söylediklerine hiç yorumsuz 
bakalım. 

 
Şubat 1990 İzmir'de, Vedat Zincir: "..yaşam anlayışımla çelişecek kurum, kuruluş ve 

işlerde bulunmuyorum. 20 yaşından beri kendimi ne zaman askere alınmış düşünsem veya 
bunun rüyasını görsem mide krampları geçiriyorum. Emir alıp vermek benim kişiliğimle, 
duygularımla hiç bağdaşmayan bir şey. Hele kendimi tanımadığım insanları öldürmeye hazır 
düşünmek -bu, hiçbir şekilde kabul edemeyeceğim bir durum." 

 
16 Ocak 1993, İzmir'de, Erkan Çalpur: "insanlık ailesinin bir ferdi olarak gen, her türlü 

cinayete, bir cinayet örgütü (hem de en büyük olanı) olarak orduya ve tabii ki savaşa karşıyım. 
Düşüncelerim ve ahlaki ilkelerimle ben (elbette ki) insan öldürmek ve bunu yapacak kişileri 
eğitmek amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğunu düşündüğüm orduya katılmayı, bir olmayı 
reddediyorum.. kendimi, herhangi bir millete dahil ya da devlete ait hissetmiyorum" 

                                                 
248 Cumhuriyet Dergi, 10.07.2005. 



 
Mart 1993, İstanbul'da, Yavuz Atan: "ordular tarih boyunca en eli kanlı organize suç 

örgütleri olmuşlardır ve olmaya devam etmektedirler. Bir veya çok sosyal grubun, bir veya daha 
çok sosyal grup üzerindeki tahakküm ve sömürünün koruyucusu ve sürdürücüsüdürler. 
Taammüden cinayetin yasal güvence altına alınmış şeklinin toplu uygulayıcısıdırlar. İtaatin, 
hiyerarşinin, aşağılanmanın, cins ayrımcılığının, insanın eliyle doğal yıkımın, angaryanın, zulmün 
en billurlaşmış ifadesidirler... militarist aygıtın ve devletin işlediği hiçbir suça ortak olmayacağım. 
Askine, milliyetsiz, ülkesiz, devletsiz, savaşsız, adil ve özgür bir dünya için eylemeye devam 
edeceğim ve hiç kimsenin askeri olmayacağım." 

 
15 Mayıs 2000, İstanbul'da Timuçin Kızılay: "..sömürünün, egemenlik ilişkilerinin ve 

bunların sonucu olan sınırların ve devletlerin olmadığı, itaat ve tahakküme dayalı değil gönüllü 
dayanışma ve özgürlüğün olduğu bir dünyada yaşamakistiyorum.. devletlerin organize şiddet 
krumları olan orduya katılmayı, elime silah almayı, insan öldürmeyi, emirlere uymayı, gerekirse 
ölmeyi kabul etmiyorum." 

 
15 Mayıs 2000, İstanbul'da, Hasan Çimen: ".. İnsanlığın, binlerce önce ne yaptığını 

anlayamadan temellerini attığı bugün, adına devlet dediğimiz, insanlığın kahrolası çürük meyvesi 
olan kurumu tanımayarak, bu kurum ve onun büyük çarklarının kendisini korumak için ordu, polis, 
hukuk dediği kendi savunma ya da baka deyişle (SALDIRI) birimlerinin, insan varlığının üstüne 
çıkıp insanları vazgeçmediği kendisini besleyen çarklarından biri yapmasına karşı çıkıp... askere 
gitmeyi red ediyorum." 

 
27 Ekim 2001, İstanbul'da Mehmet Tarhan: "..ben devlet kurumunun gerekliliğine 

inanmıyor ve hiçbir devlete karşı aidiyet hissetmiyorum. Vatandaşlık görevi olarak addedilen 
eylemlerle militer yapıyı güçlendirmekse hiç istemem. Vatandaşı olduğumu iddia eden devlet 
hayatiyetini devam ettirmek için beni askere almak, gerekirse uğruna ölüp öldürecek bir savaş 
aletine dönüştürmek, dahası içine alarak yukarıda sözünü ettiğim insanlık suçuna dahil etmek 
istiyor. Buna izin vermeyecek ve inançlarımı koruyacağım. Eşcinsel olmam nedeniyle 'hak' olarak 
sunulan çürük raporunuysa militer düzenin kendi çürüklüğü olarak algılıyorum... herkesi de 
askere gitmemeye, askerlikle ilgili hiçbir işlem yaptırmamaya, MERNİS ve vergi numarası gibi 
denetim mekanizmaları reddetmeye, şiddetten arınmış eylemliliklere dayanışmaya çağırıyorum." 

 
27 Ekim 2001, İstanbul'da Erdem Yalçınkaya: "..ben hiçbir devlete ait değilim. Devletsiz, 

sınırsız, otoritesiz ve şiddetsiz bir dünya istiyorum. Devlet beni ordularına zorla alarak, insanları 
öldürmeye zorlayarak, bana insanları öldürmeyi öğreterek, bu düşüncelerimi yok etmek istiyor. 
Ben, düşüncelerimin ve hayallerimin yok edilmesine izin vermeyeceğim çünkü bu dünyaya, birileri 
veya bir şeylerin adına, ölmeye veya öldürmeye gelmedim.. bir kişinin ya da milyonların katili 
olmak istemiyorum. Bedelli askerlik kandırmacadır; namlularında mermi olmak istemiyorum." 

 
12 Eylül 2002, Celalettin Çokgezici: "..TC ordusu kuruluşundan günümüze, 

kürdüstandaki emellerini gerçekleştirmek için, Kürt halkına karşı tarihte eşi görülmemiş bir 
soykırım politikası uygulamıştır. Kürdistanda yürütmüş olduğu savaş sırasında; her türlü insani 
girişime kulaklarını tıkayan, onları görmezden gelen, halkların her türlü demokratik istemlerini 
kanla, sürgünle, hapis cezasıyla bastıran, bu uğurda mücadele eden insanlara en ağır yaptırımlar 
uygulamıştır. Ve kürdistanda yürütmüş olduğu savaş boyunca 60 bine yakın insan hayatını 
kaybetmiştir." 
 

22 Ocak 2003, Mersin'de, Mehmet Bal: "Bizzat 9.5 ay gibi bir süre içinde bulunduğum 
askerliğe, 18 Ekim 2002 tarihi itibariyle devam etmemeye ve vicdani reddimi açıklamaya karar 
vermiş bulunuyorum... gerek kendi yaşamımda bizzat yaşayarak edindiğim acı deneyimler, 
gerekse 9,5 ay doğrudan içinde bulunarak edindiğim izlenimler doğrultusunda vicdanımın sesini 
daha fazla inkar edemeyeceğimi anladım. Bundan sonrası için gerekçesi ne olursa olsun 
vicdanım ve iradem dışında bana askeri veya sivil, yerel veya evrensel, hiçbir kişi, kurum veya 
yapının dayatacağı hiçbir edimi yerine getirmeyeceğimi..." 

 



24 Ocak 2003, İstanbul, Erkan Ersöz: "...kurdukları yalan dünyasını korumak için 
yönettikleri insanların ellerine ölüm makineleri verip diğer yönetilenlerin üzerine saltırtan 
hükümranlardan da, bunların gereklilik olduğunu iddia ettikleri sistemlerinden de nefret ediyorum. 
Hiçbir devlet veya tahakküm üreten teşkilattan emir almayacağımı ve onlar için kimseyi 
öldürmeyeceğimi açıkca ilan ediyorum." 
 

24 Ocak 2003, İstanbul'da, Sertaç Girgin: "herhangi bir devletin otoritesini 
güçlendirmesi, sınırlarını genişletmesi ya da ekonomisini kurtarması uğruna yapacağı katliamda 
yer almayacağım. Bu katliam esnasında kaybedilen insan hayatları, birileri için kutsal sayılabilir 
ve bazı mertebelere yükselmiş kabul edilebilirler. Ancak benim hiçbir kutsallık veya yüksek 
mertebe için verecek bir canım yok. Ben insanların, sınırları olmayan, otoritenin olmadığı, bireyin 
kendi üzerindeki iktidarından öte bir iktidarın olmadığı, şiddetin hiçbir koşulda araç olarak kabul 
edilemeyeceği, paranın kullanılmadığı, cinsiyet ayrımcılığının yapılmadığı, anarşinin olduğu bir 
dünyada, devletsiz, sınırsız ve bayraksız da yaşayabileceklerine inanıyorum. Bu nedenle kendini 
sınırları, bayrağı ve yönetim şekli beli devlete ait görmüyorum. Bu yüzden hiçbir devletin 
ordusunda, elime silah alıp insan öldürmenin eğitimini almayı ya da aynı devletin başka bir 
kurumunda görev alıp bu yapının bir parçası olmayı reddediyorum." 

 
24 Ocak 2003, İstanbul'da, Emir Üner: "her türlü otoriteye, tahakküm ilişkisine, emir alıp 

vermeye ve şiddete karşı olduğum için tüm bunların kurumlaştığı bir yapı içerisinde bulunmayı 
reddediyorum." 

 
24 Ocak 2003, İstanbul'da, Mustafa ġeyhoğlu: "..elime hiçbir zaman silah almayacağım; 

herhangi bir ordunun, şiddeti organize edildiği herhangi bir grubun parçası olmayacağım." 
 
15 Mayıs 2003, İstanbul'da, Sami Serkan Kazak: "..ben bu dünyaya hayatımı bireylere 

veya kurumlara adamak için gelmedim. Oysa devlet doğduğum andan itibaren beni vatandaşı ilan 
edip, üzerimde hakkı olduğunu iddia ediyor. Hiçbir bireyin, üzerinde hak iddia etmesine izin 
vermediğim, gibi, hiçbir devlete ve kuruma da izin vermiyorum."  

 
15 Mayıs 2003, İstanbul'da, Ahmet Cem Öztürk: "..ben bu ssistemin hiçbir parçasında 

yer almayacağım. Özellikle askerlik kurumunun içine hiçbir şekilde girmeyeceğim. Diğer 
kurumlarınınsa; mümkün olduğunca dışarda kalacağım. Geçenlerde askerlik kurumundan bir 
mektup geldi ve beni askeriyeye çağırıyordu bu mektup... onlara diyorum ki sakın bana güvenip 
bir savaşa girmeyin. Ben hiçbir koşul altında savaşın bir parçası olmayacağım. Savaş hesapları 
yaparken bir kişi eksik olarak yapın." 
 

20 Kasım 2003, İzmir'de, Tuğkan Tuğ: "..orduya girmek, silah kullanmayı, insan 
öldürmeyi öğrenmek, itaat etmek insanlık dışı muamelelere maruz kalmak, düşünmemek, 
sorgulamamak.. ve tüm bunları en çaresiz ifadeyle 'askerliği aradan çıkarmış olmak için' yapmak. 
orduyu büyük bir güç ve iktidar sembolü olarak işselleştirmek." 
 

15 Mayıs 2004, İstanbul'da, Mahmut ElkuĢ: "..hayatımı şiddetten ve yaşamın her alanına 
bulaşmış tahakküm ilişkilerinden uzak durarak ve karşı çıkarak sürdürmeye kararlıyım. Otoritenin 
ve itaatin varolduğu hiçbir devlet, ordu, ideoloji, toplumsal ve ticari ilişkinin içinde yer 
almayacağım." 
 

15 Mayıs 2004, İstanbul'da, Cemal KarakuĢ: "şiddeti reddediyorum, öldürülen her 
çocukta, şiddete maruz kalan her kadında, insanı insan tarafından öldürme sanatını 
reddediyorum." 
 

15 Mayıs 2004, İstanbul'da, Ersan Uğur Gör: "..katilliği aşikar her üniformadan, kan 
döken her mermiden nefret ediyorum. Tüm savaşlar cinayet, tüm devletler katildir. Ben sınıfsız, 
sınırsız, savaşsız, sömürüsüz, şiddetsiz, hiyerarşisiz, otoritesiz bir dünya istiyorum... hiçbir 
coğrafyanın sınırlarla kaplanmasını, hiçbir devletin varlığını meşru bulmuyorum." 
 



15 Mayıs 2004, İstanbul'da, Ġnci Ağlagül: "..militarizmin ayrımcılığına ve cinsiyetçiliğine 
karşı bir kadın olarak yani doğuştan elenmiş biri olarak daha fazla susmayacağımı için, askere 
alınma gibi bir derdim olmadığı için, kardeşim, babam, arkadaşım, sevgilim gitmeye zorlandığı 
için karşı çıkıyorum. Kadınlara yönelik taciz, tecavüz, 'namus' cinayetlerini, cinsel kimliğinden ya 
da yöneliminden dolayı bireyin aşağılanmasını çürük sayılıp, ötelenmesini diğer toplumsal 
nedenleri de yok saymadan var olan militarist anlayışın da bir sonucu olarak görüyorum." 
 

15 Mayıs 2004, İstanbul'da, Ebru Topal: "..devletin otoritesini silahla, kanla ve kitleler 
halinde ölümlerle sağlamlaştıran, bunu kiralık medyayla halka duyurarak meşrulaştıran; her 
sağlamlaşan otoriteyle birlikte yoğunluğu artan yaptırımlara, yaptırımlarla güçlenen kapitalizme ve 
açlığa; çürümüş zihniyetleriyle; silaha ve sonuçlarına karşı çıkıp, ölümü değil.. eşcinselleri çürük 
raporu vasıtasıyla dolaylı yoldan toplumsal tavsiyelerinin sıradanlaştırılmasına, dair reddimi 
açıklıyorum." 
 

15 Mayıs 2004, İstanbul'da, Nazan Askeran: (24 Ağustos'ta ölmüştür): "..sistemin 
robotlaştırıp, emir komuta zincirine tabi kılıp, posası kalana kadar kullandığı ve sonra kaldırıp 
attığı zavallılardan biri olmak istemiyorum... sırf kadın olduğum için boynuma takılan 'anne', 'karı', 
'evlat' etiketleriyle beni mülkiyetleri altına aldıklarını varsayan birtakım erkekler ve toplum 
tarafından yönetilip yönlendirmeyi, güdülmeyi, yaşamımın, kimliğimin, bedenimin üzerinde hiçbir 
hak ve söz sahibi olamamayı istemiyorum." 
 

28 Haziran 2004, İstanbul'da, Doğan Özkan Güzel: "..hiçbir şekilde askere 
gitmeyeceğimi veya devletin herhangi bir biriminde bana verilecek herhangi bir görevi kabul 
etmeyeceğimi açıklıyorum.. insan öldürmeyi halkları katleden devletlerin hizmetinde olmayı, 'güç 
sahibi' insanların hizmetinde dünyanın yok edilmesinin bir parçası olmayı reddediyorum." 
 

27 Haziran 2004, İstanbul'da, Sinan Dündar: "..hayatının bir dönemini benden çalıp, 
bana bunları öğretmeye kendini adamış devlet ve ordu otoritesini reddediyorum. Silah kullanmayı, 
bomba atmayı, insan öldürmeyi, emir almayı ve emir veremiy öğrenmek istemiyorum. Şiddet, kan 
ve gözyaşı üstüne kendi güç ve tahakküm ilişkilerini sürdürenlere hizmet etmeyeceğim. Devletin 
beni askere çağıran kaba sesini değil, vicdanımın asil sesini dinliyorum." 
 

5 Eylül 2004, Ankara'da, Levent Duranyan: "hepimizden çok daha büyük ve muktedir 
olan doğa annemin güzelliği karşısında elime silah tutmaktan utandığım için; onun çeşitliliği ve 
çok renkliliği karşısında tek tip kıyafetler takınıp, onun müziği karşısında 'rap rap' yürümeyi güzel 
ruhuma ve zayıf bedenime yakıştıramadığım için; bireysel, politik, cinsel ve dini inançlarım beni 
reddetmeye kışkırttığı ve kısacık hayatımda sadece kendi seçtiğim insanlara ve inançlara hizmet 
etmekte ısrarcı olmak istediğim için... nedense beni kendisine hizmet borçlusu ilan eden Türkiye 
Silahlı Kuvvetleri'ne ne "banasordunuz mu?" demek ve beni çağırdıklarında kesinlikle 'evde' 
olmayacağımı, sonuna kadar direneceğimi ve dünya çapında bir rezalet hikayesine konu 
olmaktan onur ve keyif duyacağını pis pis sırıtmak suretiyle açıklamak isterim." 
 

23 Eylül 2004, İstanbul'da, Ceylan Özerengin: "gençlerin askere alınmasının bir insan 
hakkı ihlali olduğu düşünüyorum... yaşamlarının en genç ve verimli çağında kışlalara doldurulan 
genç erkeklere şiddeti, silah tutmayı ve kullanmayı, koşulsuz ve sorgusuz suatsiz itaati, ölmeyi ve 
öldürmeyi öğreten anlayışı toptan reddediyorum." 
 

4 Ekim 2004, İstanbul'da, ġahin Özbay: "..devlet diye bir şey seçmedim ama var. Var 
diye dediğini yaparsam ben, ben olmam. ne askeri, ne sivili, ben devleti tanımıyorum. Ve dediği 
hiçbir şeyi de yapmam". 
 

28 Ekim 2004, İstanbul'da, Necdet Özaktın: "..benim için askerlik bir hizmet değil, 
hezimettir." 
 

14 Mayıs 2005, İzmir'de, Ferda Ülker: "..militarist düşünce sadece askeriyenin sınırları 
içnide kalmayıp, günlük hayatın içine de yedirilen 'militer' bir dünya kurgular ki bu kurguda; 



kadınlık aşağılanır, kadınlar genellikle görmezden gelinir, yok sayılır. Koşullar gereği bazen öne 
çıkarılsa da bir iki adım geride konumlandırılır." 
 

14 Mayıs 2005, İzmir'de, Ayden Demir: "..insanların askere alınıp militaristleştirilmesine, 
kişiliksizleştirilip sistemin araçları haline getirilmesine, yok edilmesine karşı çıkıyorum." 
 

14 Mayıs 2005, İzmir'de, Yahsan Çatak: "..ölmenin öldürmenin kutsandığı hiçbir yapıda 
yer almayacağım." 
 

14 Mayıs 2005, İzmir'de, Halil Demir: "..Lana okul/eğitim vermelerini istemiyorum... 
savaşlarda ölsün diye kukla yetiştirmeye kalkan orduları istemiyorum.. cinsel kimliklerinin birileri 
tarafından değerlendirilip yargılanmasını istemiyorum..sadece kadın olduğum için 'anne', 'karı', 
'evlat', 'kız arkadaş' diye etiketlendirilip yönetilmek istemiyorum. Sınırlar içinde yaşamak 
istemiyorum." 

 
14 Mayıs 2005, İzmir'de, Bülent BektaĢ: "..yeni bir tarih ancak bütün yaşamlara ve 

insanın özgür iradesine saygıyla; dolayısıyla iktidarların olmaması, yok sayılmasıyla mümkündür. 
Bu nedenle hiçbir devletin askeri olmayacağım. Askeri ya da sivil hiçbir kurumda yer 
almayacağım." 
 

14 Mayıs 2005, İzmir'de, AyĢe Girgin: "..hepimiz biliyoruz ki, okullarda her Pazartesi ve 
Cuma günü militarizmin aynalarından biri olan marş okunmak zorunda. Ve her yeni gün 
milliyetçiliği daha daha güçlendirmek ve ayrımcılığı pompalamak için yemin töreni düzenleniyor. 
militarizm daha ilkokuldan başlayarak, evrenselliğe ve barışa karşı nifak tohumlarını içimize 
serpmeye başlıyor." 
 

14 Mayıs 2005, İzmir'de, Mehmet Öd: "..askerlik yapmayı reddediyorum. Belediyede 
çalışmayı reddediyorum... cinsimi reddediyorum. Annemi reddediyorum. Kutsal ne varsa 
reddediyorum. Görev ve ödev adına ne varsa reddediyorum. Hiçbir devletin ve devletler 
topluluğunun ordusunda askerlik ya da başka bir görevde bulunmayı kabul etmiyorum." 
 

14 Mayıs 2005, İzmir'de, Fikret YetiĢener: "..oterite, beni şimdi basbayağı bir de asker 
yapmaya çalışıyor. Bugün belki gerekir diye birilerini öldürmeyi zorla öğretmek istiyor. Ama şunu 
söyleeyim ancak beyni sökülmüş, ruhu koparılmış bir bedenimi kışlaya götürebilirler." 
 

14 Mayıs 2005, İzmir'de, Eylem BarıĢ: "..kürt halkına yönelik böl, işlet, yönet, yok say 
tutumunu ve politikalarını reddediyorum." 
 

3 Ağustos 2005, İstanbul'da, Figen: "..ordu korkudur, ordu korkutmak için vardır. Ordu 
terördür... son üniforma parçalanıp yer bezi yapılıncaya kadar, son silah, mermi ve bomba 
fabrikası işgal edilerek özgür yaşam alanına dönüştürülünceye kadar mücadelemiz devam 
edecek." 
 

Almanya ve Vicdani Red 
 

Türkiye'de Almanya'nın madenlerimiz üzerinde yapmış olduğu, faşist faaliyetleri 
açıklayan ve Almanya'nın yerli işbirlikçilerinin gerçek yüzlerini ortaya çıkaran Devrim şehidimiz 
Dr. Necip Hablemitoğlu, Star Gazetesi'nden Yasemin Güneri'yle yaptığı son röportajında, 
Almanya'nın vicdani redde olan desteğini açıklamaktaydı: Yasemin Güneri: "Alman vakıflarının 
tek faaliyet alanı Türkiye'deki altın rezervlerinin işletilmemesi mi? Başka ne gibi çalışmalar 
yürütüyorlar? Hablemitoğlu: tek faaliyet alanları bu değil. Almanya; MGK ve dolayısıyla TSK 
aleyhindeki faaliyetlerini yeni bir boyuta taşıyarak bu işle Yehova Şahitleri'ni görevlendirmiştir. 
Vicdani Retçiler kimliği altında yasadışı faaliyet gösteren ve halkı askerlikten soğutmayı, askere 
girmemeyi öngören bu yapılanma, başta yasadışı Heinrich Böll Vakıf temsilciliği olmak üzere, 
bugüne kadar alman vakıflarından destek gören tüm sivil toplum örgütlerince desteklenmektedir. 
Yasemin Güneri: "Halkı askerlikten soğutmak suç teşkil ediyor yasalarımızda. Bu faaliyetlerini 



nasıl yapıyorlar? Hablemitoğlu: "şimdi, vicdani retçilik adı altında Mehmet Bal adlı bir Türk'ün 
askere gitmek yerine, askeri cezaevine girmesi, Almanya'da 1. haber olarak verilmiş ve başta 
Almanya'daki Türkler olmak üzere Türkiye'deki geniş kitlelerin askere gitmeyi reddederek sivil 
itaatsizlik kapsamında TSK'ya karşı bir kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları gözlenmektedir. Alman 
vakıfları da bu görüşlere çanak tutarak, yeni bir lobicilik faaliyetine başladılar. Türkiye'de bu 
faaliyeti yürütenler, toplantılarına Almanya'dan konuşmacı getirmektedirler. Son yapılan ve 50 bin 
kişinin katıldığı 'savaşa hayır' mitinginin düzenleyicileri, Alman destekli vicdani retçilerdir." 
 

Devrim şehidi Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Yehova Şahitleri vurgusunu, değerlendirmek 
üzere geçiyorum ve Almanya'nın vicdani retçilere verdiği desteği, Almanya'daki vicdani red 
hareketine bakarak aktarmak istiyorum.  
 

Almanya'daki vicdani reddini açıklayanlar, açıkladığı tarih, yer ve isimlerine göre şöyle: 12 
Aralık 1991, Aziz KöĢgin, Aachen; Aralık 1992, Ġsmail Kılıç; Ağustos 1993, Ġlhami Akter, 
Hamburg; 15 Mayıs 1994, 9 kişi birlikte, Frankfurt; 1995, Mehmet Kutluay ve Osman Gültkin; 6 
Ekim 1995, Nesi Güneri, Ġsmet Geleç, Hasan Karaman, Ġsmet Duyar, hasan Uçur, Fevzi 
Sazpınarı, Frankfurt; Aralık 1995, Haydar Halıgür, Hasan Kalsen, M. Emin Aydın, Abdulvahap 
Gündüz, Mehmet Sevgin, Ġsmet Doğan, ġeyhmus IĢılak, Eyüp Baskın, Hamburg; 1996, Ali 
ġahin; 28.08.1996, Abdülcelil Nas, Sıraç Sönmez, Halef Yıldız, Ahmet Toksun, ġükrü Temel, 
Faik Günel, Mustafa Ünalan, Erdal Müç, Aachen; 14 Eylül 1996, Mustafa Yazıcı, Ali Yazıcı, 
Habib Doğan, Ali Düzgün Düven, Hamburg; 15.11.1996, Yusuf Eskin, Mehmet Salih, 
Hüseyin Bilecen, Ramazan Bozkurt, Kaptan Kazan, Ferhat Balıca, Kerim Öztürk, Hüseyin 
Eskin, Ebubekir Kömür, Mustafa Ay, Mustafa Yıldız, Sihan Genç, Hasan Demir, Dusseldorf: 
15.05.1997, enver umur, Adil BarıĢ, Selman Mıdık, Ali ĠĢcen, Bülent Er, Enver Akkaya, Kadir 
Erçel, Ahmet Mıdık, Ali Can Güney, Ramazan Uyar, Nihat Eren, Erdal Kılıç, Abdullah 
Akkaya, Serdar Çelik, Bayram TaĢtan, Ramazan Eren, Ercan Yılmaz, Ali Saluhan, Ġbrahim 
Alagöz, Mustafa IĢık, Taylan Akzorba, Aziz ĠtemiĢ, Celal Sakman, Mehmet Dapar, Hakif 
Adam, Bülent Ulurak, Hakan Güner, Müslüm ġahin, Mustafa Fıstık, Essen; Temmuz 1997, 
Seyit M. Genç; 1998, Abdulmanaf Düzenli, Mutterstadt; 26.01.1998, Berçin ġükrü, BeĢir 
ġaman, Aziz Sapuk, Bahri Akan, Mahmut Kaya, Cemal TaĢan, Zeki Eskin, Ahmet Aslan, 
Mehmet Keskin, Hüseyin Çiçek, Abidin demir, Hacı Bavli, Bahattin Bavli, Methi Mura, ġükrü 
Mura, Abdullaziz Demir, Hasan Ay, M. ġirin Özdemir, Abdul Vahap Ay, Salih Okan, 
Abdulgan Ak, M. Emin Evcimik, Metin Sapuk, Hakan Demir, Cem Korkmaz, Saim Kocabey, 
Köln Hürth; 16.02.1998, Cemal Sinci, Frankfurt; 08.12.1998, Seyit Mehmet Genç, Emrullah 
Özdemir, Mehmet Çelikel, Abdullah Ömür, Bahri Gören, Bayram ġahin, Seyit Battal 
Yıldırım, Abdülbaki Tanrıbilir, Ġslam ġahin, Vezir Düz, Ġbrahim Ürüç, Özcan Abasız, Baki 
Bavlı, Ġzzettin Tunç, Hasan Kavuldak, Faik Örük, Muzaffer Buldak, Abdulhakin Naz, Haydar 
Seçgin, ġükrü Demir, Saarlandische Landtag; 10.12.1998, Mehmet Çiçek, Emden; 01.02.1999, 
Hüsnü Ersoy, Mainz. 
 

Almanya'daki 44 sözde vicdani retçi, 1 Aralık 2000'de Türkiye Cumhuriyeti Hannover 
Başkonsolosluğu'na, "ortak vicdani red deklarasyonu" göndermişti. Deklarasyonda, Türkiye'yi 
aşağılayan şu ifadeler yer almaktaydı. "Türkiye'de yıllardan beri adı konulmamış bir savaş 
sürdürülmektedir. Bu savaşta binlerce köy yıkılmış, 3 milyondan fazla insan göçe zorlanmış, 
30.000'den fazla insan (asker; polisi, sivil halk, gerilla, korucu vd.) hayatını kaybetmiştir. Ordu 
mensupları tarafından sürdürülmekte olan iĢkence, keyfi gözaltı ve yargısız infazlar 
gündemden düĢmemektedir. Ordu devletler hukukuna aykırı olmasına karĢın defalarca 
Kuzey Irak'a girerek bu uygulamalarını orada da sürdürmüĢtür. Türkiye'yle Yunanistan 
arasındaki Kıbrıs sorunu halen çözümlenmiş değildir. Bizler asker olmak zorunda bırakılarak, 
insan öldürme sanatını öğrenmeyi, köyleri zorla boşaltılmalarını, ormanları yakarak doğaya zarar 
vermeyi, insanlara işkence yapmayı, yargısız infazları, kısacası insanlığa karşı suç işlemeyi 
reddediyoruz... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık bu uyguralamalarla bir halkı toptan yok 
edemeyeceğini kabullenmesini ve Kürt sorununun çözümü için şiddetten arınmış bir diyaloga 
girmesini, toplumun militaristleşmesi yerine demokratikleştirilmesini, insan haklarının özellikle 
vicdani red hakkını tanınması ve korunmasını talep ediyoruz. Yıllardır sürmekte olan bu savaşa 
seyirci kalan Avrupa Topluluğu ülkelerinde Türkiye'ye halen sürmekte olan silah sevkiyatının 



durdurulmasını, bu savaşta yakılıp yıkılan köylerin tekrar inşası için maddi yardım sağlanmasını, 
şiddetten arınmış diyalogun desteklenmesini ve herhangi bir savaşa katılmayı reddeden veya bu 
savaşlardan firar eden insanların politik mülteci olarak tanınmalarını talep ediyoruz." Dikkat 
edilirse son cümle savaşlardan firar edenlerin Almanya'da politik mülteci olması talep ediliyor, bu 
dolaylı yoldan, Almanya'nın PKK'ya sahip çıkmasını istemekten başkaca bir anlama 
gelmemektedir.  
 

"Almanya'da vicdani red" başlıklı çalışma yapan ve adını gizleyen bir vicdani retçi, şu 
bilgileri vermekteydi: "Almanya'da vicdani red 1991 yılının sonuna doğru Aziz Koşgir'in askere 
gitmeyi reddetmesiyle ilk defa kamuoyuna yansır. Aziz, 1980 yılından beri Almanya'da 
yaşamaktadır. O zaman en üst sınır olan 32 yaşına kadar askerliğini erteler. Milli Savunma 
Bakanlığı'ndan gelen "mümkünatı yoktur" yanıtı üzerine vatandaşlıktan çıkmak istediğini bildirir ve 
bu olayı kamuoyuna duyurmak için Ocak 1992'de Savaş Hizmetini Reddedenler Girişimi (SHRG) 
kurulmuş olur. 23 Ekim 1992'de Köln'de yapılan SHRG toplantısının Türkiye'de yayınlanan 
Devrimci Proletarya, Azadi, Direniş ve Mücadele dergilerinde haber yapıldıktan sonra DGM 
tarafından "halkı askerlikten soyuttuğu", "yasadışı örgüt olduğu" ve "bölücülük propagandası 
yaptığı" gerekçeleriyle toplatılıp ceza verilmesi üzerine kamuoyunda yavaş yavaş duyulmaya 
başlar. Aralık 1992'de İsmail Kılıç, bir Kürt olarak TC ordusunda askerlik yapmayı red ettiğini 
açıklar. Alman Barış Örgütü/Birleşik Vicdani Petçiler(DFG-VK) gibi 100 yıllık bir örgütün de maddi 
ve manevi desteğinin alınmasıyla Almanya'da yaşayan Türkiyeliler arasında sesini duyurmaya 
başlar. DFG-VK'nin avukatının yardımıyla Almanya'daki hukuki prosedür araştırılarak "Askere 
Gitme" adlı ilk broşür yayınlanır... 12-14 Mayıs 1995 tarihlerin Frankfurt'ta Uluslararası SavaĢ 
KarĢıtları-Türkiye Kürdistan ÇalıĢma Grubu toplantısıyla Avrupa çapında çalıĢma yapan 
kiĢi ve kuruluĢların bir araya gelmesiyle ortak bir çalıĢma düzenlenmesi sağlanır...şuana 
kadar Almanya'da askerliği reddedenlerin %95'ten fazlası Türkiye'deki savaĢtan kaçmıĢ ve 
Almanya'da iltica baĢvurusunda bulunmuĢ Kürtlerden oluĢmaktadır. Askerliği red nedenleri 
savaşın basit gerçekliğinden kaynaklanıyor. Örneğin kendi halkına karşı savaşmamak, düĢman 
Türk ordusuna hizmet etmemek. Bazıları kendi vicdani reddini PKK'nın bağımsızlık 
mücadelesinini bir parçası olarak algılıyor. Bu insanların bir bölümü okuma yazma 
bilmemekte, bazıları çok az Türkçe konuşabilmekte ve hemen hemen hepsi Almanca 
bilmemektedir. Bir çoğu vicdani red kavramını ilk defa duymakta ve politik bir organizasyon içinde 
çalışma deneyimleri yoktur. Askerliği red etmek için başvuranların çoğu Almanya'da çok dağınık 
olarak yaşamakta. Bizden danışmanlık hizmeti ve ciddi bir yardım beklemekteler, tabii ki ön 
planda iltica başvurularının kabulü yer almaktadır. Hemen hepsi kirli savaşa karşılar ama savaşa 
karşı gelen bir tavırları yok." Yazdıklarından ve sözünü ettiği konulardan anlaşılmaktadır ki bu 
kişi, Almanya'nın himayesinde kurulun Savaş Hizmetini Reddedenler Girişimi'nin bir yönetici üyesi 
olması kuvvetle muhtemeldir. PKK, DHKPC, TİKKO gibi terör örgütlerini barındıran Almanya, 
PKK yanlısı ve PKK merkezli bir hareket olarak vicdani reddi de Türkiye'ye karşı kullanmak 
istemektedir.  
 

Almanya'nın Giessen kentinde yaşayan Maraş'ın Pazarcık ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 
Hasan Saçak'la ilgili haberde, PKK'nın yayın organı görünümündeki Özgür Politika'da, şunlar yer 
almaktaydı: "Kürdistan'da yıllarca süren kirli savaşta, devlet güçlerince göçe zorlanan Saçak, 
1995'te geldiği almanya'da siyasi sığınma talebinde bulunmuş ancak başvurusu Alman 
makamlarınca reddedilmiştir... Saçak, 23.07.1999 tarihinde Frankfurt Türk Konsolosluğu önünde 
yapılan "Askerliği Reddediyorum" eyleminde bir dilekçeyi Türk Konsolosluğu'na verdi." Frankfurt 
Muavin Konsolos Adem Akay'a ulaşan dilekçesinde de bu sözde vicdani retçi, şu sözleri 
çekinmeden ve TSK'yı, Türk askerini "tecavüzcü" olarak gösterebilecekti: "Türk ordusunun 
denetiminde kardeş katili istemediğimden askerliği reddediyorm. Yıllardan beri kirli bir savaş 
yürüterek gençleri bile bile ölüme gönderen ve bu savaşla kürt köylerini bombalayan, insanları 
kadın, çocuk, yaĢlı demeden öldüren, tecavüz eden Türk ordusunun katliamlarına ortak 
olmamak için ve ileride vicdan azabı çekmemek için askerliği reddediyorum."
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Almanya'nın Neus kentinde 8 yıldan beri mülteci olarak yaşayan Urfa Halfeti 1973 
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doğumlu Mustafa IĢık da: "ben savaşın yaşandığı 1994 yılında elime silah alıp halkıma karşı 
kurşun sıkmak istemedim ve yurtdışına çıktım. Benim için başka bir seçenek kararı 
kalmadığından dolayı bu kararı verdim. Silaha karşı olduğu için askere gitmeyi reddettim"
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demiş ve 1997 yılında "iltica yurdu" Almanya'ya sığınmıştı.  
 

Almanya'nın şefkatli(!) kollarında olan İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı 
Avukat Eren Keskin de 16.03.2002'de, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Kadın Hakları 
İnsan Hakları Mıdır?" konulu toplantıda Türk askerini, "kürdistan'da girdiği evlerde kadınlara 
tecavüz etmek, gebe kadınları iel bekaret testine göndermekle" suçlayan(?) Eren Keskin, 
"Türkiye'de siyasal yönetimde ordunun belirleyici rol oyladığı; gözaltına alınan kadınları cinsel 
tecavüze uğradığı; ordunun banka kurarak ekonomide de söz sahibi olduğu; Türk askerinin 
Kıbrıs'tan çekilmesi gerektiği" konusunda propaganda yapmıştır. Bu Türklük düşmanının 
faaliyetlerini ortaya koyan ve açılan davaya tanık olarak katılan Prof. Dr. Necla Arat'tır. "ordunun 
manevi şahsiyetine hakaret ettiği" gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası 
6000 YTL para cezasına çevrilen Eren Keskin'in bu para cezasını ödemeyeceğini duyurmasından 
sonra, olayın aslı Türkiye aleyhine PKK yanlısı propaganda yapmak olduğu halde, bazı kadın 
örgütleri işin içyüzünü örtbas ve mahkeme kararını proteste ederek kamuoyuna yönelik "Kadın 
ve Ġnsan Hakları Mücadelesine Destek Verin", "Eren Keskin'le DayanıĢmaya" ve "Kadın ve 
Ġnsan Hakları Ġçin 1 YTL de Sen Ver!" çağrıları adı altında imza ve para toplama kampanyaları 
başlatmışlardır. Prof. Dr. Necla Arat bu kampanya için "Dikkat! Oyuna Getirmek Ġstiyorlar.." 
diyerek kampanyaları PKK'ya destek kampanyaları olarak nitelemekteydi. Prof. Dr. Necla Arat 
şunları şöylemekteydi: "İmza kamanyasında 11.04.2006 tarihi itibariyle 3172 imza toplanmıştır. 
Ne var ki bu imzaların dörtte üçü Kuzey Irak'ta 13.000 PKK yanlısı Kürt mülteciyi barındıran 
Maxmur Kampı mensuplarından alınmış, dörtte biriyse yurt dışındaki Uluslararası Af Örgütü ve 
İnsan Hakları Dernekleri yandaşlarından ve Türkiye'den toplanmıştır. Türkiye'den toplanan 
imzalar arasında şu isimler göze çarpmaktadır: "Baskın Oran, Hükhet Sirman, ġemsa Özer, 
Jale Parla, Fadime Gök, Gülser Öztunalı Kayır, Taha Parla, Zehra ĠpĢiroğlu, AyĢe Erzan, 
Pınar Selek, Filiz Koçali, Erol Katırcıoğlu, AyĢegül Altınay, Hülya Gülbahar, Saliha Paker, 
Sibel Irzık, Deniz Türkali, Gülsüm Cengiz, Etyen Mahçupyan, Berat Günçıkan, Müge 
Ġplikçi." Eren Keskin'in bölücü faşist faaliyetleri bu olayla da sınırlı değil. İstanbul Barosu Keskin'i 
bir yıl süreyle meslekten men etmiştir. PKK elabaşısı terörist Öcalan'ın ilk avukatlarındandır. Doz 
yayınevinin çıkardığı Paris Kürt Konferansına ilişkin bir kitapta PKK adına yaptığı bir konuşma yer 
almaktadır. Uluslararası Af Örgütü Almanya Şubesinin 2001 yılı ödülünü, 2004 yılı Aachener 
Barış Ödülünü, 2005 Theodor Haecker Siyasal cesaret ve mükemmellik ödülünü gururlar(?) 
taşımaktadır.
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Almanya'ya vicdani retçi olmak için değil, PKK'nın kışkırtmasıyla Almanya ve genel olarak 

batı tarafından, Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere gönderilmiş Türk vatandaşları, dilden, 
kültürden ve çevresinden bihaber olarak, kendilerini Almanya'nın pençelerinde bulmuşlardır. 
Okuma yazması dahi olmayan bu Türk vatandaşları, vicdanlarını satan terör örgütlerinin oyuncağı 
olarak; maalesef, "vicdani red" gibi bir ucbenin ve oyunun piyonları olarak sahnede yerlerini 
almışlardır. Tüm bunlara rağmen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi 
olan Serkan KöybaĢı, vicdani red Türkiye'nin yararına diyebilmekte ve gerçekleri çarpıtarak 
şunları söylemekteydi: "Almanya'da vicdani red gerçek bir kurum haline gelmiş, ülkedeki 
hastanelerin hastabakıcı ihtiyacının çoğu retçilerden karşılanır olmuştur. Öyle ki, zorunlu 
askerliğe geri dönülmesi halinde ülkenin hastane ve hastabakıcılık sisteminin çökeceği 
hesaplanmaktadır. Vicdani retçilerin iyi eğitim almış kişiler olması sık sartlanan bir durumdur. Bu 
nedenle vicdani retçilerin askerlik gibi onlara yabancı bir görevde değil de eğitimini aldıkları 
alanlarda görevlendirilmesi çok daha verimli bir üretime olanak sağlayacaktır."
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27.04.2006 günü basın açıklamasında: "...7 Mart 2006 tarihinde ailemin, yani annem ve 

                                                 
250 Özgür Politika, 09.08.2002 
251 Prof. Dr. Necla Arat, Dikkat Oyuna Getirmek Ġstiyorlar, "Kadın ve Ġnsan Hakları Mücadelesine Destek Verin", 
"Eren Keskin'le DayanıĢmaya" "Kadın ve Ġnsan Hakları Ġçin 1 YTL de Sen Ver!" PKK'ya Destek Kampanyalarıdır, 
Y.A.R. Müdafaa-i Hukuk, Haziran 2006, Sayı: 93, s. 23-24. 
252 Serkan Köybaşı, Vicdani Red Türkiye'nin Yararına, Radikal, 31.01.2006 



babamın evine dört sivil şahıs geldi. Bu "ziyaret" AİHM kararı çıktıktan bir buçuk ay sonra 
gerçekleşti. O güne dek aileme dönük çok sayıda taciz yaşandı ve yetkililer orada yaşamadığımı 
zaten biliyorlardı" diyen ve güvenlik güçlerinin ailesi üzerinden kendisini bastırma ve sindirme 
hareketi içinde olduklarını söyleyen vicdani retçi Osman Murat Ülke, 1970 doğumlu olup, 1985 
yılına kadar "eğitiminin bir kısmını tamamladığı" Almanya'da yaşamıştır.

253
 Ülke, AİHM'e 

başvurusunu, o dönemde Essex Üniversitesi İnsan Hakları Müdürü olan Prof. Dr. Kevin 
Boyle'ye birlikte hazırlamış ve 22 Ocak 1997'da de mahkemeye başvurmuştu.
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 Bu ortaklıkla 

olacak ki, Ülke'yle yapılan 21.01.2006 tarihli söyleşide kendisi "yargılanamayan paşalarla ve 
devlet olanaklarıyla semiren OYAK.."tan söz etmekteydi. 
 

Türkiye'deki vicdani retçi hareketlerden olan ġiddetsizlik Antrenman Grubu da Almanya 
bağlantılı çalışmaktaydı. Grubun sözcüsü olan Ferda Ülker, kendisiyle yapılan bir söyleşide 
sorulan: "bu antrenörlük eğitimini nasıl aldın? Bunun bir okulu filan varmı?" sorusuna şu yanıtı 
vermekteydi: "Almanya'da arkadaĢlarımız vardı, oraya gidip çalıĢmalara katıldık. Daha 
sonra oradan gelen antrenörlerle çalıĢma yaptık. Ġki kere yaptık. Ġlkinde biz katılımcıydık. 
Bir antrenman nasıl yapılır diye." Bir başka soruyu da şöyle yanıtlandırmaktaydı: "ben vicdani 
red hareketinden tanımlamaya çalışayım. O günlerde baskı daha yoğundu o günün koşulları da 
belki göz önünde bulundurulabilir. Bugünlerde bir çok vicdani retçilerin açıklamaları 
yayınlanabiliyor onlara karşı bir uygulama yok. biraz geçiş süreci. Avrupa Birliği süreci 
anlaşılmaya çalışılıyor."
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"Tanımadığın, hatta göremediğin bir düşmana karşı, tam olarak kavrayamadığın 

nedenlerle savaşmak zorunda kalırsan; seni alaycılığın ve belki de hayatı hafife alışın kurtarır."
256

 
cümlesiyle izleyici karşısına çıkan Jarhead filmi, vicdani reddin sinema perdesindeki yansıması 
olarak durmaktaydı. Kültür emperyalizminin saldırılarına açık bir ülke konumundaki Türkiye bu ve 
bunun gibi sözde savaş karşıtı filmlerle, vatan mücadelesine, haklı savunmaya karşı duyarlıkları 
törpülenerek, ulusal bilinci hiçleştirilmek istenmektedir.  
 

Kültür emperyalizminin bir başka boyutu da Almanya'nın, vicdani reddin yükselişe geçtiği 
bir dönemde gerçekleştirdiği: "Almanya'nın Sesi Radyosu Edebiyat Yarışması"nda 
gerçekleşmekteydi.

257
 1997 yılında gerçekleştirilen yarışmada "özel övgü"ye değer grülen öykücü 

"Kırmızı Eşarp" adlı öyküsüyle Fikret Doğan'dı. Doğan öyküsünde şunları yazmaktaydı: "..çok 
sevdiği Tom Waits boğuk sesiyle böğürürken Rita'yı düşleyerek otuz bir çekme aklıma gelen tek 
veda etme biçimi oldu... mahallede Türkler ve İtalyanlar ağırlıkla temsil ediliyordu, o yüzden etraf 
dönerci ve pizzacı kaynıyordu.. Yugoslavya'da iç savaş patlak verince, Bosnalı ve Hırvat 
mülteciler sokaklarımızda boy gösterir oldular, bunlara Nijeryalı, Ganalı, Kürt aileler de eklenince, 
hiçbir eksiğimizi kalmadı." Ödül kazanan bir başka öykü de Zerrin Polat'ın "Çakal" öyküsüydü. 
1945 Adana doğumlu Zerrin Polat, Ankara'da İş Bankası Genel Müdürlüğü Sanat Danışmanı ve 
Sanat Galerisi Yöneticiliği yapmaktaydı. Polat, vatan savunması karşısında Türk askerini 
hiçleştiren öyküsünde şunları yazmaktaydı: "..Dağda komandoluk kim, ben kim? Aç kalınca ot 
yiyemem, kar üstünde uyuyamam, adam öldüremem, kan görmeye dayanamam, ölü gözüne 
bakamam, sık sık kadın çekiverir canım. Bir ülkünün ardından gidecek yürek yok bende. Sadece 
yüreğin günahını almamalı, bedenim yüreğime isyankar. Askere alırlarken, iri yapılı dış 
görünüşüne bakıp, komando sınıfına yazmışlardı. Yedi aydır askerlik yapıyordu. Dört aydır da 
kan ve barut kokan bu dağlarda komando eriydi. "Götü çürük bir komando(!)..." diye içinden 
geçirdi."Polat, kahramanını bir çatışma içine yerleştiriyordu ve şunları çekinmeksizin 
söyleyebilmekteydi: "gözleri postallarındaki kan lekelerini izlerken sağ yanağında bir gerilme 
duydu; eliyle yokladı, kurumuş kan kabuklarına değdi parmakları. Eli sancımış gibi kasıldı ve 
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kucağına düştü. Rojbin'in kanıydı yüzündeki, korkuyla karışık bir tiksinti yüreğini ürpertti. Yerden 
aldığı avuç dolusu karla yüzünü ve postalını dakikalarca ovdu. "Rojbin, muhtarın kızıydı. 
Çocukluk aşkım. Karlı dağların arasına sıkışmış o Yezidi köyünde yaşıyorduk o zamanlar. On beş 
yaşındaydım. Kasabadaki ortaokula gidiyordum. Rojbin'e uzaktan uzağa aşık olmuştum. Bu gizli 
bir aşktı. Ancak onun da bana boş olmadığını sezinliyordum. Belki de öyle olmasını istediğim için, 
böyle bir duyguya kapılmıştım. Ona ilk sarktığımda -çünkü o olaydan sonra köylünün gözünün 
kıskacındaydım hep- dağda tek başına koyun otlatıyordu. Başörtüsünden kurtulan bir tutam sarı 
saç, soğuktan pembeleşen yanağına düşmüştü. Yüreğimi coşturacak kadar güzel görünüyordu 
gözüme. İlk kez onu bu kadar yakından görüyordum. Aynı yaşlardaydık. Birden canım çekiverdi 
kızı. Köyde tabu olan cinselliğin arsız tohumları bedenimde uç vermeye başlamıştı bile. önceleri 
yakın yakın duruyor, konuşma olsun diye sorduğum soruları gözümün için ebaka baka 
yanıtlıyordu. Ne ki, elimi, bir ipek çilesi gibi yanağının üzerine düşen sarı saç tutamına değdirince, 
kızgın bir kedi gibi elimi tırmalayarak yeşil tepelerden aşağıya koşmaya başladı. Koyunlar 
meleşerek ardı sıra koşuşuyor, çıngırak sesleri koyun melemelerine karışarak, çok hoş bir 
müziğin ezgileri gibi tepelerde yankılanıyordu. Suçlu suçlu bakakalmıştım ardından." Diğer 
askerlerden farklı yönlere ateş ediyordu. Su testisine, yastıklara aynaya, duvarlara... birden 
yüzünde ılık ıslaklık duydu, elini yüzüne götürdü, koyu ve yapışkan kan, yüzüne gözüne sıvaştı. 
Yüreği boğazıma çıkıp oturdu, nefes alamıyordu. İlk kez adam öldürüyordu. İşe bak ki, kırın 
kurşun yiyen gözünden fışkıran kan, suratının orta yerine bir tükürük gibi yapışıp kalmıştı. Oysa 
hedef gözetmeksizin rasgele ateş etmişti. Kesilen ağaç kütükleri gibi üst üste devriiyorlardı. 
Baskını uykudayken gerçekleştirdiklerinden, teröristlerin hiçbiri silahına davranamamıştı. İkisi kız 
on kadar varlardı. Kürtçe küfürler ederek haykırıyorlar; kurşunlar gövdelere saplandıkça çığlıklar 
acı bir sayhaya dönüşüyordu... Rojbin bu!.. Onu tanıyorum!.. Öldürdüm onu!.. Askerler onu 
sürükleyerek dışarı çıkarırlarken: "kan tuttu, hayal görüyor" diyor arkadaşı Mustafa. Dışarı çıkar 
çıkmaz askerlerin ellerinden kurtularak vahşi bir hayvanın çevikliğiyle karanlık ormana dalıyor. 
Komutan arkasından bağırıyor: "yakalayın şu yüreksiz Çakal'ı" Polat, psikolojik bir savaş da 
gerçekleştiriyordu okuyuculara. Askerin erkek olması ve teröristin kadın olması arasındaki güç 
eşitsizliği, teröristin temsil ettiği savlanan kesimin "mazlum" ve "masum" olmasının göstergesiydi 
ve arada aşk, sevgi olması da bunu örtmüyordu. Yine "baskın sırasında" betimlenen durumda da 
"ikisi kız olan" on teröristten söz etmekteydi. Bu da teröristlerin mazlumluğuna katkı 
sağlamaktaydı. Zerrin Polat, teröristlerle Türk askerine aşk yaşatırken ilerleyen sayfalarda, 
Türklüğü ve Türk Ulusu'nu aşağılayarak, Türkleri şöyle betimlemekteydi: "..Horasan'ın 
Semerkant'ın ötesinden, ansızın çıka gledi Türkler Ortaasya'dan... Lakin, hem adil, hem 
zalimdiler. Yüz binlerce kelleden kaleler diktiler. O yüzden kızıl akar, kılıçlarını yıkadıkları 
bu sular" Polat, bu sözleriyle, PKK'ya yapılan "baskın"larla, tarihten gelen "barbar"lığı 
buluşturma mutluluğuna erişmişti. Türk askerini temsil eden öykü kahramanı, öykünün sonunda 
intihar ediyordu. Ama nasıl? Polat şöyle anlatıyordu: "Çakal için ölümün son mekanına geçme 
zamanı gelmiĢti." Burada aslında, Türkler "çakal"ı temsil etmekteydi. En sonunda, Türkler, 
"çemberlerinde" kendilerine biçtikleri sınırda, yani Misakı Milli'de tarihe gömüleceklerdi. Bu 
Türklük düşmanı, TSK düşmanı öykü Almanya'nın Sesi Radyosu Edebiyat Yarışması 1997'de 
ödül kazanmıştı. Bu yarışmaya katılan ama ödül alamayan kişilere de Münih Goethe Enstitüsü 
burs vermişti. Bunu da Deutsche Well Radyo Televizyonu Genel Müdürü Prof. Dieter Weirich, 
muştuluyordu. 
 

Almanya'nın Sesi Radyosu Edebiyat Yarışmasının "tüzüğünde özellikle şu hususların altı 
çizilidir" demekteydi yarışma koordinatörü Dr. Joachim Burkhardt: "ödüle layık görüleck eserler 
halkların birbirini daha iyi anlamasına yardımcı olmalı, okuyucu ve dinleyicinin edebiyat 
yarışmasının yönelik olduğu bölgenin özellikleri konusunda bilgi sahibi olması sağlanmalı" 
Sanırım bu çerçevededir ki, halklar; teröristin aşkıyla yanan Türk askerini komu edinen bir öyküyü 
okuyunca birbirine kaynaşacaktır(?!) 
 

Türkiye için en acı olansa, bu yarışmanın ödül törenine, Türkiye Cmuhuriyeti Kültür 
bakanı Ġstemihan Talay'ın katılmış olmasıdır. Türk düşmanı, Türklük karşıtı böylesi bir 
yarışmada, Türk'ün kültürünü geliştirmek ve yaymakla görevli klütür bakanı nasıl olmuş da 
katılabilmiştir, mantık ve gerçeklere sığmamaktadır! Yarışmada katkısı olanlar şöyle sıralanabilir. 
radyonun genel müdürü Prof. Dieter Weirich, yabancı dillerden sorumlu yönetmen Dr. 



Hildegard Stausberg, basın ve halkla ilişkiler müdürü Dr. Ralf Siepmann, Güneydoğu Avrupa 
yayınları kısım şefi Dietrich Schlegel, AyĢe Tekin, Mine Selen, Türkçe yayın bölümünden 
emekli yönetici Beril Hofmann, yarışmanın fikir babası Dr. Joachim Burkhardt, Alman yazar 
Christoph Hein, Yüksel Pazarkaya, Aras Ören, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. ġara 
Sayın ve Prof. Zehra ĠpĢiroğlu, tercüman Deniz Göktürk, tercümanlar Ġngrid Ġren, Ġrene Sclör, 
Heike Offen Eren Sibylle Çizenel, Doğan Hızlan, Hıncal Uluç, radyofonik piyes bölümü 
yöneticisi Angela di Ciriaco Sussdorff, Bamberg Üniversitesi Türkoloji kürsüsü Prof. Klaus 
Kreiser YaĢar Kemal, Kültür Bakanı Ġstemihan Talay, Almanca yayın yönetmeni Dr. Alexander 
Kudascheff, Hidayet KarakuĢ, Goethe Enstitüsü İstanbul merkezi çalışanı Semra Bacakçı, 
Parantez yayınevi yöneticisi Metin Zeynioğlu, İstanbul Şehir Tiyatroları yöneticisi Emin And, 
yönetmen Engin Uludağ, Türkçe yayın bölümü yöneticisi Mehmet Barı. 
 

Robert Bosch Vakfı'nın da Almanca yazan göçmen edibiyatçıları ve yapıtlarını 
değerlendiren "Adelbert von Chamissu Ödülü"nün dokuzunu Türk yazarlar almıştır. Aras Ören, 
Güney Dal, Yüksel Pazarkaya, Zafer ġenocak, Zehra Çırak, Alev Tekinev, Ġsmet Elçi, Emine 
Sevgi Özdamar ve Selim Özdoğan."
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PKK ve Vicdani Red 

 
PKK terör örgütünün ve örgütün propagandasını yapan, yayın organı görünümündeki 

gazete ve dergilerde TSK ve ulus devlet karşıtı vicdani red hareketine önemli bir destek vardır. 
 

Mehmet Tarhan'la ilgili gündemin yoğunlaştığı dönemde ülkede Özgür Gündem 
gazetesi, manşetine olayı şöyle taşımıştı: "Tarhan'ı Çıkarın!" Gazetenin haberi şöyle: "Vicdani 
retçi Osman Murat Ülke davasında AİHM, zorunlu askerlik yapmadığı için 701 gün hapis 
yatırılmayı "kötü muamele" saydı. Başvrucunun "sivil ölüm"e zorlandığı tespitinin yapan, AİHM, 
felsefi görüşlerinden ötürü askerlik yapmayı reddedenlerle ilgili olarak yasaların yetersiz olduğunu 
belirledi. Karar, askerlik mevzuatını değişime zorlayabilecek."

259
 

 
PKK'nın yayın organı görünümündeki Ülkede Özgür Gündem Gazetesi'nde, vicdani retçi 

olduğunu savlayan Uğur Yorulmaz, adeta rapor verir ibçimde yapılan sözde savaş karşıtı 
etkinliklerle ilgili şunları yazmıştı: "Türkiye eylem literatürüne geçebilecek güzellikte bir etkinlik 
organize etmeyi başardık. İstanbul'daki militarist sembollere, üstelik aylar öncesinden açıkça ilan 
ederek bir 'turistik' gezi düzenledik ve 150 kadar anti militarist; orduları, silah şirketlerini, silah 
fuarına çevrilmiş parkları, ssavaşları asker uğurlamalarını, hayatımızın her noktasına temas etmiş 
militarist ritüelleri protesto ettik."

260
 Sözde vicdani retçi Uğur Yorulmaz, Birgün gazetesinde de 

şunları yazmıştı: "insan öldürme eğitimi almak, bir gün katil olma olasılığını düşünmek ya da birini 
öldürmek, insanlara bok yedirmek yerine tımarhanede kubur temizlemeyi tercih eden insanlar 
dünyanın her yerinde var, burada da olacağını biliyorum."
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Diyarbakır Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu: "Uluslararası örnekler ve en son 

güneyimizdeki gelişmeler (Kuzey Irak, KT) gösteriyor ki Kürt sorunu nihayetinde çözülecek. 
Otonomi, bölgesel federatif bir yapı yada bağımsız bir devlet olarak. Bu çözümlerden birine 
mutlaka ulaşılacak. Ama sorun, bu çözüme nasıl gidileceğidir." demekle Amerika güdümlü terör 
devletine olan beklentisini açıklamaktaydı. Şunları da ulusal bütünlüğü ve birliği hiçe sayarak 
söyleyebilmekteydi: "Türk ve Kürtlerin iç içe geçtiği doğru değildir. Türk Kürt etle tırnak gibidir 
sözünü en çok kullanan kesimin, aslında Kürtlere dipten kesilmesi gereken bir tırnak olarak 
gördükleri ortadadır."

262
 Türkiye'de kimsenin, herhangi bir etnik grubu ortadan kaldırmaya niyetli 

olmadığını söylemek, Tanrıkulu'na bir şey ifade etmeyecektir. Asıl tırnağı kökünden koparıp 
kendine bağımlı olarak oluşturacağı yapıda kullanmak isteyen ABD'dir ve bu gerçek ne yazık ki 

                                                 
258 Faruk Şen, Çiğdem Akkaya, Reyhan Güntürk, 2000 Yılının EĢiğinde Avrupa ve Türkiye, Cumhuriyet Kitapları, Aralık 
1999, s. 19. 
259 Ülkede Özgür Gündem, 26.01.2006 
260 Uğur Yorulmaz, DüĢünün ki Bir SavaĢ Var ve hiç kimse Gitmiyor!, Ülkede Özgür Gündem, 05.07.2004. 
261 Uğur Yorulmaz, Densizlik Tarihi, Bir Gün, 30.05.2004 
262 Evrensel, 12.06.2006. 



bazı faşist etnikçiler tarafından, kör cahillikle, bağımsızlık olarak nitelendirilebilmektedir. 
Diyarbakır Barosu ayrıca İstanbul Tabip Odası ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesiyle ortak 
düzenlenen "AB süreci ve Kürt sorunu" konulu bir panel düzenlemişti. Diyarbakır Barosu'nun AB 
finasmanlı, "Herkes İçin Adalet Projesi" kapsamında düzenlenen panelde konuşmacılar şöyleydi: 
Mehmet Atlan, Gencay Gürsoy, Celal Doğan, Gencay Gürsoy, gerçeği gizleyerek ve 
saptırarak şunları söylemekten çekinmemişti: "80'li yıllarda koşulların zorlamasıyla bir tercih 
olarak Kürt hareketi silahlı eyleme başladı, o dönemde bu silahlı hareketi besleyen en önemli 
etken cezaevinde yaşanan işkencelerdir."

263
 

 
Oğuz Sönmez isimli vicdani retçi de Yeniden Özgür Gündem gazetesinde şunları 

fütursuzca dile getirmekteydi: "bizler anti militaristizme, onun tüm yağı, kurum ve anlayışına da 
karşıyız. Kısaca tüm militarist yapıların dağıtılmasını istiyoruz. Bizler savaşları, savaşın tüm 
araçlarını ortadan kaldırmanın en doğru yolunun da onun insan kaynağını kurutmak, yani askere 
gitmemek olduğunu düşünüyor ve söylüyoruz. O nedenle vicdani retçileri de destekliyoruz."

264
 

 
Vicdani Redde, çıkarları açısından sahip çıkan Almanya, bu konuda ulus ayrımı 

gözetmeksizin, sözde vicdani retçilere ev sahipliği yapmasını, Özgür Politika gazetesi şöyle 
haberleştirmişti: "Almanya'da konuşlanmış Amerikan askerlerinden altısı, Irak'ta savaşmayı 
reddederek ordudan firar etti. Asker kaçağı sayılan bu askerler şimdi barış eylemcileri tarafından 
saklanıyor."

265
 

 
Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye temsilcisi Nadire Mater, PKK yanlısı 

görünümündeki kitabında, teröre karşı savaşan Türk askerlerini konuşturuyor. Kitaptan bazı 
alıntılar: "Ahmet, karşı taraftan Leyla'yı anımsıyor. Leyla kod adlı bir kadının komuta ettiği bir 
gerilla birliğine ateş açması emredilmiş. Ama, Ahmet'le Leyla, beş ay boyunca, karşılıklı 
dinledikleri telsizlerinden konuşmuşlar. Artık, operatörler telsizden Leyla'nın sesini duyduklarında 
Ahmet'e sesleniyorlarmış, 'seninki hatta' ahmet günün birinde Leyla'yı öldürebileceğinden 
korkuyor... kendi iradeleriyle ya da iradelerine rağmen savaşın öznesi olan/olmak zorunda kalan 
insanların sesini topluma duyurmayı.. istiyordum." Rum ilkokuluna giden bir erle yaptığı söyleşide, 
er şunları söylüyordu: "Herkes sıraya dizildi. Bölük komutanı geldi, herkesi saydı saymadı, 
"Tüfekler tamam mı?" diyor. "Adamlar tamam mı?" demiyor. Niye? Çünkü, tüfekler ona zimmetli." 
Diyarbakır Hükük fakültesinden mezun olan bir er de şunları söylüyordu: "ordu savaşı bitirmek 
istiyor mu? Bir gece tabur komutanı gledi karakola, bu arada köyden ateş geldi. Bana, "bin şu 
kariyere, git tara gel şu köyü" dedi. "Kendi köyümüzü nasıl tarayayım" dedim. "Yazılı emir vecek 
misin?", "Tara" diyor. Ama kendisi gitmiyor. Galeyana gelip tarasam... yorumu size bağlı; 
istiyormu istemiyormu?"

266
 öncelikle ateşin köyden geldiğini söylüyor, terör örgütü sözünü dahi 

kullanamıyor ve suçu(?) Türk Ordusu'nun üzerine yıkmaya çalışıyor. 
 

İnsan Hakları Derneği tarafından düzenlenen "İlkokul Öğretmenlerinin İnsan Hakları 
Açısından Eğitimi Projesi Ders Malzemesi"nde Tanıl Bora şu çarpıtmaları çekinmeksizin 
yapabilmekteydi: "..sağ ideolojinin evrensel bakış açısı doğrultusunda, "insan" olmak doğuştan 
gelen ya da liyakatle edinilen dolayısıyla kimilerinde zaten hiç olmayan veya kaybedilebilir 
birtakım vasıflara bağlıdır. "İnsanlık dışı"na çıktığına hükmedilenler için insan hakları geçerli 
olmaktan çıkar. Genel olarak karşıtlığının nirengisi budur. Düşmanlaştırılıp dışlananların insanlık 
dışı sayılması, bunların insan haklarından mahrum bırakılmaları talebinin ötesinde yaşam vd. 
temel (ve "doğal") haklarının ortadan kaldırılmasına çağrıdır."

267
 Bu sözleriyle düşmanlaştırılanın 

bazı etnik gruplar olduğunu ima etmekte ve Türklüğün bu etnik gruplara yaşam hakkı tanımayıp, 
ortadan kaldırılması gerektiğini söylediğini savlamaktadır. 
 

Heinrich Böll Vakfı'nın katkılarıyla yayımlanan ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan 
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Hakları Derneği'nce 23-25 Kasım 2001 tarihlerinde Antalya Belek'te düzenlenen, "Türkiye'de 
İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2001 Bildirileri"nde "Sürgün-Zorunlu Göç Deneyimi" başlığı 
altında, Travmanın kaynağı şöyle açıklanabilmektedir: "ulus devlet yapıcılarının ulusal topraklar 
üzerinde 'ötekiler'e (Kürtler, Süryaniler, Yezidiler, Rumlar, Ermeniler, Araplar, Aleviler, Lazlar, 
Gürcüler) karşı, asimilasyon ve zorla kültürleme yöntemleri uygulamışlardır. Benzer bir biçimde 
sistem muhalifleri de sürgün uyglamalarıyla ötekileştirilmeye çalışılmıştır. Asimilasyon kültürel, 
zorla kürtürleme siyasal ve etnik temizlik de şiddet araçlarının kullanımıyla gerçekleşmektedir." 
Terörle mücadeleyi "etnik temizlik", "soykırım" olarak nitelemek Alman vakfının himayesinde 
söylenen kolay(!) sözlerden olsa gerektir. Bu sözde analiz devam ediyor: "...ASALA'nın 
cinayetlerinden, halkın zihnine kazınmış "kötü Ermeni" imgesini beslemek ve 1915 olaylarını haklı 
göstermek için psikolojik bir unsur olarak faydalanılır... bu kez aynı silah Kürtlere doğrultulmuştur. 
PKK'nın çatışmalarda öldürdüğü siviller ve çatışmalarda ölen askerler, PKK karşıtı havayı 
beslemek üzere bilinçli bir biçimde kullanılmıştır." PKK karşıtı havayı beslemek bu kişilerce 
olumsuz bir şey olarak algılanmaktadır. Yandaşlığın farklı bir görünümü olan bu durum tarafsızlık 
adı altında vurgulanması ayrıca düşündürücüdür. Aynı kitapta, "Türkler/Kürtler, Anneler ve 
Siyaset: SavaĢta Çocuklarını KaybetmiĢ Türk ve Kürt Anneler Üzerine Bir Yorum" başlıklı 
yazısıyla Serpil Sancar da yerini almış ve şunları söylemekten çekinmemiştir: "..çoğunun çocuğu 
daha çok küçük yaşta (13-18 yaş) Kürt hareketiyle ilgilenmeye başlar başlamaz polis (devlet) 
baskısıyla karşılaşıyorlar...aileden bir kişinin PKK ya da HADEP'le ilişkisi bütün ailenin yaşamını 
değiştirecek sonuçlara yol açıyor... baskı ve işkence anlatısı giderek 'dağa çıkma' gerekçesine 
dönüşüyor. Dağa çıkmayanlar ya 'faili meçhul' cinayetler sonucu yaşamlarını yitiriyorlar ya da 
uzun süreli hapis cezalarına çarptırılıyorlar.. onlar, Türk annelerden farklı olarak evlerinin 
duvarlarını ölen çocuklarının boy boy resimleriyle süslememişler; evlerinin köşelerini bir mezar 
müze haline getirmemişler ya da getirememişler. Duvarlara asacak madalyalar, üstün hizmet 
belgeleri yok. Kürt annelerin evlerinde çocuklarınaait görünür hiçbir iz yok. Çocuklarının resimleri 
ancak konuşmanın bir aşamasından sonra saklı gizli yerlerden çıkıp geliyor; o da genellikle 
küçük, silik ve tek bir vesikalık fotoğraf... çocuğu dağa çıkıp silahlı çatışmalarda ölen kürt anneler 
için 'ölüm' çoğu zaman Türk annelerden farklı olarak, öngörülmemiş bir şey değil. Hatta, bazıları 
daha önce 'faili meçhul' biçimde öldürüleceklerine inandıkları çocuklarının dağa çıkaraak birkaç 
sene daha fazla yaşayabildiğini düşünüyor."

268
 PKK yandaşı biçiminde görülen bu sözler, tarafsız 

bir bakışın görünümü değildir. Türklüğü tasfiye sürecinin terör örgütünün, sosyolojik ve psikolojik 
yansımasının bir bakışı olarak durmaktadır. Kitabın "İşkence ve İnsanlık Dışı Muamele Deneyimi" 
bölümünün koordinatörü: Sezai Berber, katılımcılarıysa: Celal BaĢlangıç, CoĢkun Üsterci, 
Fatma KarakaĢ, Hüseyin Karabey, Kaan Arslanoğlu, Meral DaniĢ BeĢtaĢ, Muhsin Bilal, 
NeĢe ġahin, Pelin Erda, ġebnem Korur Fincancı, Ufuk Gezgin. "Sürgün Zorunlu Göç 
Deneyimi" başlıklı bölümün koordinatörü: Feray Salman ve katılımcıları: Ferda Cemiloğlu, 
Hasan Kemal Elban, Mahmut Özgür, Metin Kılavuz, Migirdiç Margasyon, Mecdet Ġpekyüz, 
Serpil Doğan, Sezai Sarıoğlu, Suavi Aydın, ġeyhmus Ülek, Yavuz Önen, Zübeyit Gün. 
"olağan Dışı Ölümlerin Travmasıyla İlgili Deneyimler" başlıklı bölümün koordinatörü: Tanıl Bora, 
katılımcıları: Ahmet ġık, Aytekin Sır, Ercan Kanar, Mehmet ElkatmıĢ, Nadire Mater, Serpil 
Sancar, Süleyman Çetintulum, ġahika Yüksel, Tuba Özpolat Oldun, Ümit Erkol, Yıldırım 
Türker. "Baskıcı Rejimleri Tasfiye Sorunu" başlıklı bölümün koordinatörü: Mithat Sancar ve 
katılımcıları: Cem Kaptanoğlu, Hrant dink, Hüsnü Öndül, Selim Ölçer, Mehmetbekaroğlu, 
Mehmet Alkan, Murat Belge, Naci Kutlay, Nemci Erdoğan, Nilgün Toker, Oral ÇalıĢlar, 
Ömer EkĢi, Ömer Laçiner, Selahattin DemirtaĢ, Sezgin Tanrıkulu, ġeyhmus Diken, Taha 
Parla. 
 

Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2000, 25-26 Kasım 2000'de Ankara 
Kızılcahamam'da Heinrich Böll Vakfı'nın katkılarıyla yapılmıştır. Sosyal Ekonomik Haklar 
çalışma grubunda: AyĢe Tatar, Nermin Yavlal, Cavit Olgun, Ġsmail Boyraz, Cineyt Ozansoy, 
Engin Sezgin, Nejat TaĢtan, Semih Temiz, Tayfun Görgün, Ġzzettin Önder; Kültürel Haklar ve 
Azınlık Sorunu çalışma grubunda: Mithat Sancar, Suavi Aydın, Abdullah Kaygı, Yılmaz 
Ensaroğlu, Kadir Cangızbay, Ömer Laçiner, Selahattin Esmer, Sezgin Tanrıkulu, Hrant 
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Dink, Sema Kılıçer, Sedat AslantaĢ, Selim Ölçer; Zorunlu Göç çalışma grubunda: Feray 
Salman, Bülent Peker, Necmettin Salaz, Rıfat Dağ, Remzi Azizoğlu, Osman Baydemir, Atilla 
Göktürk, Helmut Oberdiek, Naci TemeltaĢ, Mahmut Ortakaya, Mahmut Özgür, Necdet 
Ġpekyüz, Mehmet Barut, Nebahat Akkoç, Tahir Elçi, NeĢe ġahin, Fahrettin Güzel; Cezaevleri 
çalışma grubunda: Sezai Berber, Zeki Rüzgâr, Aydın Erdoğan, Meryem Erdal, Yasemin 
Özdek, Metin Bakkalcı, Mehmet Berakoğlu, CoĢkun Üsterci, ġenal Sarıhan, Berivan Kutlay, 
Yıldız Temurtürkan; Medya çalışma grubunda: Tanıl Bora, Fevzi Argun, Kemal Can, RuĢen 
Çakır, Rahmi Yıldırım, Ahmet Hakan CoĢkun, Metin Aksoy, Kamil Tekin Sürek, Ümit 
Kıvanç, Amberin Zaman, Harun Tepe, Doğan Kılıç, Tuğrul Eryılmaz, katılımcı olarak 
konferansa katkı sağlamışlardır.
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 Bu konferansta da yazılarda dikkat çekici bir nokta, yine 

Güneydoğu Anadolu'ya ilişkin yapılan analizlerdi(?!) PKK ve terörden söz edilmektedir. "Çatışma 
Ortamı", "Silahlı Çatışma" gibi ifadelerle, güdümlü örgütlenmelerin kendi açılarından sorunları 
çözümlenmiş olmaktadır. Kaldı ki, çatışma, yine bu örgütlere ve kişilere göre, -güdümlülüğün bir 
göstergesi olarak- Türk Silahlı Kuvvetleri'yle bir etnik kimlik arasında olmaktadır. Çatışmayı 
çıkaran ve uygulayan dış destekli faşist terör örgütü PKK ve yandaşları değil de, bu kör cahillere 
göre Türk askeridir. 
 

Konrad Adenauer Vakfı ve Türk demokrasi Vakfı Demokrasi KuĢağı'yla ortak 
yürütülen "Demokrasi ve Türk siyaseti 'bilinçli Birey' Eğitim Programı" kapsamında düzenlenen 
etkinliklerin ikinci oturumunda "Siyaset ve Ordu" konulu konuşmasıyla Barlas Doğu'nun 
ardından soru yanıt bölümünde, Özlem Kılıçaslan isimli bir katılımcı, halk arasında 
konuşulduğunu savladığı eleştirilerden şunları söyleyebilecekti: "Orduyu eleştirenlerin değindiği 
noktalardan birisi de personelin sosyal imkan açısından çok fazla şeylere sahip olması veya 
arazilerin fazla olması; yani görev alanı dışında, personelin ve ailelerinin geniş imkanlara sahip 
olması, belki devlet bütçesinin de buraya daha fazla bu açıdan pay ayırması gerektiği, bu da 
eleştirilen bir konu." Üçüncü oturumda "Türkiye'nin Yarını" başlıklı konuşmasıyla Baskın Oran 
bulunmaktaydı. Oran, her zamanki gibi Türklük karşıtlığını burada da sergilemekteydi: "..Türkiye 
neden korkuyor Kürdistan'dan? İki sebepten korkuğu, düşünülebilir; birincisi, kurulduğu taktirde 
saldırır ve Türkiye'den bir parça koparabilir. Bu zayıf olasılıktır; çünkü 3 veya 3,5 milyonluk feodal, 
en azından yarı feodal bir Kürdistan'ın 68 milyonluk kapitalist ve AB adayı Türkiye'ye saldırıp 
toprak koparması biraz zayıf olasılıktır. İkinci olasılık, böyle bir toprak koparma değil, yani ilhak 
değil, bir iltihak olasılğıdır. Yani Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt ağırlıklı bölgelerin Kürdistan'ın 
çekim alanına kapılarak oraya katılmaları olasılığıdır. Bu daha yüksek bir olasılıktır, fakat ben bu 
olasılığın da sıfır olduğu kanısındayım... böyle bir olasılık en azından şuanda mevcut değildir." En 
başta olasılıkları sıfır olarak, olanaksız olarak gören Baskın Oran, konuşmasının sonunda, 
çelişkili biçimde, "en azından şuanda" olasılığın olmadığını söylüyor. Ardından konuşmasının 
ilerleyen bölümlerinde şunları söylemekten kendini alamıyordu: "1990'ların başında Türkiye'de 
bütün taksi şoförleri çamurluklarına sticker yapıştırıyorlardı. Türk bayrağı, arka cama da, "Ya Sev 
ya Terk Et!" şimdi bunlardan hiçbirini görmüyorsunuz. Çünkü 1990'larda PKK askeri olarak çok 
başarılıydı, onun korkusu böyle bir milliyetçiliğin yükselmesine yol açtı."
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Toplumsal Bir Ortak Paydaya Doğru Sivil Önermeler 2004 projesi katılımcıları şöyleydi: 

Hüsnü Öndül, Baskın Oran, Fikret BaĢkaya, Salim Uslu, Melda Keskin, Mustafa Erdoğan, 
Mehmet ElkatmıĢ, Murat Belge, Hrant Dink, James Logan, Nuray Mert, Yılmaz Ensaroğlu, 
Atilla Yayla, Akın Birdal, Ece Temelkuran, Jonathan Sugden, Sami Selçuk, Ergin Cinmen, 
Mehmet Bekaroğlu, Mebuse Tekay, Aydın Engin, Hüseyin Hatemi. Bu kişilerin oluşturduğu 
projede, "Azınlıklar, Etnik Farklılıklar" başlığında beklenenler ve istenelerden şöyle sıralanmıştır: 
"devlet yurttaş ilişkilerinde, başta Anayasa olmak üzere tüm mevzuat, etnik referanslardan 
arındırılmalıdır. Kendini demokratik hukuk devleti olarak tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti, başka 
kürt kimliği olmak üzere tüm farklı kimlikleri tanımalı ve onların demokratik taleplerini yerine 
getirmeli, bunları inkara yönelik mevzuat ve uygulamaları sona erdirmelidir... Türkiye, Avrupa 
Konseyi Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalamalı ve onaylamalı, uluslararası 
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sözleşmelere azınlıklarla ilgili olarak koyduğu, "Ermeni, Rum ve Yahudiler dıĢında azınlık 
bulunmadığı" Ģeklinde çekinceleri kaldırmalıdır."

271
 Bu sözler, batı emperyalizmine koşulsuz 

bağlanmasını istenen Türkiye'nin sözde aydınlarının "Lozan iptal edilmelidir" anlamındaki 
zırvalarından öteye geçmemektedir. Hesaplaşılan Kemalizm'dir, Türklüktür ve Türk Ulusu'dur. 
 

Konrad Adenauer Vakfı, Türkiye Avrupa AraĢtırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi ortak etkinliği olan "Avrupa Yolunda Türkiye ve Polonya-değişim Sürecinde İki AB 
Aday Ülkesi"

272
 konulu konferansta konuşan Karen Fogg, "AB İçin Türkiye'nin Önemi ve AB'nin 

Bakış Açısından Türkiye" başlıklı bildirisinde şunları söylemekteydi: "..genişleme sürecinde 
sınırların güvenliğinin sağlanması çok önemli bir konu. Biz Türkiye'nin doğu kısmındaki 
sınırlarından bahsederken, aynı zamanda Gümrük Birliği açısından baktığımız zaman bu 
sınırların bizim sınırlarımız da olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla gittikçe artan bir şekilde bu 
sınırların Avrupa Birliği'nin doğu kanadında nasıl idare edildiğini, nasıl güvenli tutulduğu 
konusundaki endişelerin ve gözlemlerin arttığını söyleyebiliriz." Güneydoğu'da sınır güvenliği, 
terörle mücadele konularına Avrupalının bakışı bu yönde olduğ4u görülmektedir. Güvenlik 
önlemlerinden endişelilerdir. Aynı konferansa: "AB'nin siyasi Kriterleri ve Polonya" başlıklı 
bildirisiyle katılan Haftalık Dergi Polityki'nin redaktörü Adam Krzeminski Türk devletine şunları 
önerebilmektedir: "..Fransa tarafından Ermenilerle ilgili, Ermenilerin imhasıyla ilgili konular 
gündeme getirildi ve Türk devletinin sorunlu olduğu söylenmekte. Bugün Türk dilinde 'tövbe' diye 
bir kavramın olduğu söylendi bana. Yani bu Türk tarihinin bu kısmını da artık bir açıklığa 
kavuşturmak için böyle bir girişimin aslında bir adım olması gerektiğini söyleyebiliriz." Sözde 
Ermeni soykırımının açıklığa kavuşturulması gerektiğini, Konrad Addenauer Vakfı'nın 
toplantısında rahatlıkla söyleyebilmektedir, bir derginin redaktörü. Konferansın tüm konuşmacıları 
şöyledir: Asaf SavaĢ Akat, Andrzej Ananicz, Volkan Bozkır, Andrzej Byrt, Atilla Eralp, 
Güven Erdal, Karen Fogg, Harun Gümrükçü, Necdet Kenar, Emre Kongar, pawel Krupka, 
Adam Krezeminkski, Grzegorz Michalski, Lothar Rühl, Gerhard Stapelfeld, Orhan Uslu, 
Jerzy Wilkin, Irena Woyccka, Mesut Yılmaz. 
 

Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Gazeteciler Cemiyetiyle ortaklaşa; "Olağanüstü 
Hallerde Yerel Gazetecilik ve Yerel Basın" semineri 14 Kasım 1997'de, Diyarbakır'da 
düzenlemişti. Yerel Basın Projesi Koordinatörü A. Serap Ağırer'in söylediğine göre: "Adıyaman, 
Batman, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan meslek 
içi eğitimin önemini kavramış" kişiler katılmıştı. Seminerde, olağanüstü hallerde gazetecilerin ve 
basının karşılaştığı mesleki sorunlar konusunda konuşan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Naci Sapan şunları söylemekten çekinmemiştir: ".. bölgedeki gazeteci arkadaşlarımı 
tarihe şahit olarak gösterdim. Çünkü kendi bölgemizde yaşananların yanı sıra sıkı yönetim 
dönemleriyle balayan bu tarih şahitliği Ortadoğu çanağında medyana gelen kanlı olaylarla devam 
etti... Kuzey Irak'ta Kürtlerin üzerine yağdırılan kimyasal bombalardan sonra Kürtler için bir devlet 
modeli girişimleri gazeteci arkadaşlarım için birer kilometre taşı oldu..kendi içimizdeki köşlerin 
yakılıp boşaltılması sonucu büyük kentlerin varoşlarında son bulan ve bütün toplum düzenini alt 
üst eden iç göçlere şahitlik ettik"
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 Bu sözleri sarf eden kişiden sonra, seminerde konuşmacı 

olan, Recep Bilginer de Konrad Adenauer'a ve Almanya'ya övgüler düzerek konuşmasını 
tamamlıyordu. 
 

Büyük Ġsrail Projesi'nde Türklüğü Tasfiyeye Katkı: Vicdani Red 
 

İsrail'de askerler, İsrail devletinin güdümünde ve kontrolünde. En sağcı politikacılar bile, 
onlara 'vatan haini' demiyor.
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 NTV'nin haberine göre: "İsrail Askeri mahkemesi, Filistin 

topraklarında görev yapayacaklarını açıklayan 20'li yaşlardaki 5 İsrail askerini bir yıl hapis 
cezasına mahkum etti."

275
 TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Filistin Odalar Birliği Başkanı 
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Ahmet H. Azzghayar, İsrail İmalatçılar Birliği Başkanı ġraga BroĢ'un konuşma yaptığı Ankara 
Forumu'nda, Hisarcıklıoğlu: "..öyle projeler gerçekleştirmeliyiz ki, Filistin ekonomisinin 
zenginleşmesini kısıtlayan engeller teker teker ele alınabilsin. Bunun için örneğin ortak projeler 
kurulabilir, think thanklar oluşturulabilir. Ele aldığımız proje hem Filistin ekonomisinin kurumsal 
altyapı eksikliğini hem de karşılaştığı kısıtlamaları gündeme getirmelidir. Sanayi bölgesi yönetim i 
veya yatırım promosyon ajansı gibi projelerin amaca uygun olduğunu düşünüyorum. Bugünkü 
toplantıda iki açıdan somutlaşmamız gerek. Ne tür bir projeyi ele alacağımız ve Ankara Forumu 
olarak kendi işleyişimizi nasıl kurumsallaştıracağımızı karara bağlamalı, kendi aramızdaki iletişim 
mekanizmasını tesis etmeliyiz."
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 demekteydi. İsrail merkezli projelerle, bir tarafta uygulanan 

faşist devlet terörü ve altyapısı vurularak ortadan kaldırılan Filistin devleti ve kimyasal bombalarla 
kömür olan cesetler. İsrail'i Ortadoğu'nun çatışma merkezine yerleştirilerek, sürekli ve kontrol 
edilebilir istikrarsızlık stratejisi çerçevesinde faşist uygulamalar, İsrail'i ekonomik, siyasi, kültürel 
ve askeri yönleriyle kontrollü bir doku içine kilitlemektedir. Bu doğrultuda vicdani red hareketi de 
bu boyutta değerlendirilmelidir.  
 

İsrail'deki vicdani red hareketi ya da barış eylemcileri adlı oluşum, Kudüs'ün açık şehir 
yapılmasını ve tarafsız bölge olarak yapılanmasının ilanını istemektedirler.
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 Yine İsrail Hava 

Kuvvetleri'nin seçkin birimlerinden Şaldag'a mensup 4 subay, İsrail Genelkurmay Başkanı MoĢe 
Yalon başta olmak üzere ordunun üst düzey komutanlarına gönderdikleri mektupta: 
"operasyonu gayri ahlaki bulduklarını"nı elirtmekteydiler.

278
 27 Hava Kuvvetleri pilotu bundan 

sonra sivillerin ölümüne neden olan "ahlaksız ve yasadıĢı emirleri" yerine getirmeyi red 
edeceklerini komutanlarına bildirmiş ve Ġsrail'i yozlaĢtıran ve güvenliğine zarar veren işgali 
eleştirmişlerdi.
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 İsrail Ordusuna sözde başkaldıran askerlerin oluştuduğu 'Yesh Gvul' tam 

anlamıyla 'yeter artık' anlamına geliyor. Gayri ahlaki olarak gördükleri bir emre itaat etmemeyi 
seçmişler. Bu adamlar savaşın her türlüsüne karşı çıkan vicdani retçiler değil. Ordunun gayri 
ahlaki olan emirlerine karşı durma biçiminde bir başkaldırış söz konusu.
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İsrailli vicdani retçi pilot Jonatan Shapire, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 

ROJ TV'de şunları dillendirmekteydi: "Tüm söylemlerim ülkem İsrail ve Yahudi kökenime olan 
sevgimden kaynaklıdır. Tüm yaşamım boyunca pilot olmak istiyordum ve İsrail Hava Kuvvetleri 
mensubu olmaktan onur duyuyordum. Birçok görevde bulundum, özellikle Lübnan ve Filistin 
bölgelerindeki görevlerim sırasında çok kan gördüm. böyle bir görev sırasında durumumun 
farkına vardım, nasıl istemeyeceğim bir olayın işbirliçisi olduğumu anladım."

281
 Pilot, bindiği jetin 

hızında anamaktadır, sanırım. Tam bir faşist dini milliyetçilik sergileyerek tüm söylemlerinin ülkesi 
İsrail ve Yahudi olmasına bağlı olduğunu vurguluyor aynı zamanda da İsrail Hava Kuvvetlerine 
mensup olmaktan da onur duyuyor. Yani tamamen devlete bağlı ama, Yahudiliğinden ötürü gleen 
ahlaki değerler çerçevesinde İsrail ordusunun bazı(?) uygulamalarına karşı çıkarak, vicdani retçi 
olduğunu iddia ediyor. 
 

İsrail ordusunun bilinen en gözde komando birliği olan Sayeret Matkal'dan 3'ü subay 
toplam 13 yedek asker, Başbakan Ariel ġaron'a mektup yazarak şunları söylemişlerdi: 
"..milyonlarda Filistinliyi insan haklarından mahrum bıraktığı, demokratik bir Yahudi ve Siyonist 
devlet olan İsrail'in kaderini tehdit" etmektedir.
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26 yaşında İsraili bir bilgisayar programcısı olan Ronnie Barkan, İstanbul Anti Militarist 

İnisiyatifi'nin organize etmiş olduğu Dünya Vicdani Retçiler Günü'ne katılmıştı. İsrail'in 
Türkiye'deki vicdani retçileri etkilemede ilk adımların birisi olarak da anılabilecek bu oluşumda; 
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Ronnie Barkan'ı, İsrail'deki vicdani retçilerden ayıran özellik, Barkan'ın "total retçi" olması, yani 
Yahudiliğinden ya da İsrail'i çok sevmesinden kaynaklanan bir retçilik yok, bu kişide ve 
Türkiye'deki PKK yanlısı görünümlü vicdani retçilerle birlikteliğe girmesi, onlarla daanışma içinde 
ulus devlet karşıtlığının yükselerek büyümesi boyutunda önem kazanmaktadır. İsrail, Türkiye 
karşıtı vicdani retçilerin arasına, "total retçi"sini göndererek, Türk ve Türklük karşıtı yapılanmanın 
temellerinde harçlarıyla katkılarını eksik etmemektedir. Barkan, şunları söylüyordu: "dünyanın 
hiçbir ordusunda görev yapmam çünkü karşı tarafa 'düşman' dediklerine karşı sürekli olumsuzluk 
üretmeyi gerektiriyor, özellikle diğer tarafa zarar verdiğini, hemen her gün onlara acı çektirdiğini 
bildiğim İsrail ordusundaysa, görev yapmak için çok iyi bir gerekçesi olmalı insanın."
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27 Pilotun sözde direnişine katkı ağlayan 200 akademisyen imzaladıkları bir dilekçeyle bu 

direnişe(?!) katkı sağlamaktaydılar: "hükümetin orduyu yok etme hakkı yoktur. Profesör, 
öğretim görevlisi ve öğrenciler olarak, bir başka halka saldırmayı ve öldürmeyi reddetme cesareti 
gösteren pilotları destekliyoruz."
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 Hükümeti, İsrail ordusunu yok etmekle suçlamaktaydı, sözde 

aydınlar, İsrail devletinin, devlet terörü altında ezilen ve bağımsızlığı faşistlikle sınırlandırılmış, 
akademisyenler ve öğrenciler Filistin halkına yapılanlara karşı çıkarmış gibi görünmekte ancak 
tam tersine, İsrail'in Filistin'e karşı tüm hareketlerinin orduyu yıprattığını dile getirip, olayı 
çarpıtmaktadırlar. Kaldı ki, bu kendilerinden bu yönde istenildiği içindir ki bu çarpıtma olmaktadır. 
 

İsrail'deki Reddetme Cesareti (Courage to Refuse) isimli grup, sayıları 1.3377ye 
ulaşmaktadır. Bu grubun söylemleri şöyledir: "..senelerce işgal altındaki topraklarda görev yaptık 
ve İsrail'in güvenliğiyle ilgisi olmayan, tek amacı Filistinliler üzerindeki kontrolümüzü arttırmak 
olan emirleri uygulamak zorunda kaldık; İşgal, bizim sahip olduğumuz tüm değerleri yok ediyor, 
...işgal altındaki toprakların İsrail toprağı olmadığı ve bu topraklarda kurulmuş tüm Yahudi 
yerleşimlerinin eninde sonunda boşaltılacağını biliyoruz."
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İsrailli bir başka vicdaniretçi Itai Svırskı. Svırskı, 29 Şubat-1 Mart 2004 günleri arasında 

Kudüs'teki Hebrew Üniversitesi'nde düzenlenen "Asker Tanıklıkları ve İnsan Hakları" 
konferansında, "Reddetme Cesareti" başlıklı konuşmasında şunları söylemekteydi: "10 yıl 
boyunca paraşütçü asker bölümünde subay olarak ekip komutanlığı yaptım. Bu 10 yılın 4 yılı 
normal orduda, 6 yılı da yedek asker olarak geçti. Toplam olarak yaklaşık bir yıl boyunca 
Lübnan'da, bir buçuk yıldan fazla da işgal edilmiş topraklarda, yani Gazze ve Batı Şeria'da görev 
yaptım ve buralardaki çoğu şehir ve bölgede bulundum." Aynı zamanda bu kişi "retçi olmasına 
neden olan" şeyin; İsrail'in çıkarlarını tehlikeye attığını söylemekle yetineceğini ifade etmektedir. 
Reddetme konusunda iki boyutlu bir karşı çıkış sergilediğini de belirten Svırskı, reddinin hem 
vicdani hem de siyasi olduğunu söylemektedir: "Vicdani, çünkü orada görev yapmanın bu ülkede 
kazandığım tüm değerlere ters düştüğünü düşünüyorum ve en temel değerlerime ihanet etmeyi 
sürdüremezdim; siyasi, çünkü bunu sadece kendimi bazı şeylerden korumak için değil, çok büyük 
bir toplumsal etki yaratmak için, toplumu ve karar vericileri Filistin topraklarındaki işgale son 
vermenin aciliyetine ikna etmek için yapıyordum."
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"Sayıları belki çok değil ama onların gösterdikleri "reddetme cesareti", karamsarlığa 

kapıldığımız bir dünyada insanlık adına hâlâ umut verici"
287

 diyerek, Ishahi Menuhin, David 
Herson, Yuval Lotem ve diğerleri için, İsrail çıkarları çerçevesinde hareket eden sözde vicdani 
retçiler, Mete Çubukçu övgüler düzerek, destek çıkmaktaydı. 
 

Faşist İsrail'e ve devlet terörü merkezli dış politikası çerçevesinde hareketleri sınırlanan 
ve güdülen sözde vicdani retçilerin İsrail'deki davranışları ve söylemleri, Türkiye'ye gelen vicdani 
retçilerinkinden farklıdır. Türkiye'de gelen vicdani retçilerin söylemleri "total retçilik" boyutunda 
olmakta, yani devlete, ulusa, vatana ve ulusallığı barındıran hemen tüm değerlere düşmanlık 
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biçimi, ancak İsrail'deki söylem ve eylem, İsrail'in çıkarlarına uygun sadece ama sadece işgal 
topraklarında askerlik yapmayı reddetmekle örüldüğü görülmektedir. İsrailli sözde retçilere destek 
olan bazı kadın hareketleri de şöyledir: Bat Shalom, Beşinci Anne, Neled-Birlikte Yaşam İçin 
Kadınlar, Yeni Profil, Noga Feministler Dergisi, TANDI-İsrail Demokratik Kadın Hareketi, WILPF - 
İsrail Bölümü ve Siyahlı Kadınlar.
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Dinin Bozguncu Görünümü Yehova ġahitleri ve Vicdani Red 

 
Devrim Şehidi Dr. Necip Hablemitoğlu, Türkiye'de, vicdani red boyutunda önemli bir 

katkıyı Yehova Şahitlerinin yaptığını söylemişti. Yehova Şahitleri, ulusal değerleri hiçe saymakta, 
askerliği reddetmekte ve kan alıp vermeyi inançları açısından ahlak dışı bulmaktadırlar. Bu 
kapsamda Yehova Şahitlerine, vicdani red çerçevesinde, tarihi bilgileri de vurgulayarak kısaca 
bakmak gerekmektedir. Öncelikle uluslararası boyutta, son dönemde gelişmelere bakmalı ve 
Yehova şahitlerinin tarihine ve iddialarına da bundan sonra değinilmelidir.  
 

Yunanistan'da, "1970'lere dek sadece Yehova Şahitleri askerliği reddetmişti. Askeri 
mahkemeler, Yehova Şahitlerine oldukça uzun cezalar veriyordu. Bir Yehova Şahidi, 10-15 yılını 
askeri cezaevinde geçirebiliyordu. Hatta 1946-1949 İç Savaşında retçiye ölüm cezası verildi fakat 
uluslararası kamuoyu baskısıyla cezası 4 yıl hapse indirildi. 1970'lerin sonu itibariyle de Avrupa 
Konseyi'nin politik baskılarıyla, Yunan Parlamento'sunda Yehova Şahitleri için 4 yıllık sivil hizmet 
ya da 4 yıl mahkumiyet 'alternatifleri' tartışılmaya başlandı." 
 

Amerikan belgelerinde, Türkiye'deki Yehova Şahitlerinin durumunu şöyle rapor ediyordu: 
"2001 yılında İçişleri Bakanlığı, Protestanların, Bahailerin, Yehova Şahitlerinin ve İsevilerin 
toplantılarını kontrol etmek için yürürlükte olan yasaları (toplantıları, dini yapıların yerlerini ve 
eğitimi düzenleyenler gibi) kullanmalarını teşvik etmek amacıyla bütün il valilerine bir genelge 
göndermiştir. 20 Nisan'da, Mersin polisi, yerleşme kuralları uyarınca, 2002 yılında kiralanmış bir 
ibadet salonunu artık kullanamayacakları bildirilen Yehova Şahitleri'nin 12 üyesini özel bir 
meskende yasadışı bir toplantı düzenledikleri iddiasıyla tutuklamıştır. İddialara göre polis, grup 
Mayıs ayında eski ibadet salonunda hizmet vermeyi planladığı zaman, kullanılması durumunda 
salonu kapatmakla tehdit etmiş ve ardından da bunu takiben salonda yapılan 17 toplantıya 
katılarak notlar almıştır. Bir mahkeme Yehova Şahitlerinin söz konusu 12 üyesini 30 Eylül'de 
aklamıştır. Yıl içerisinde birçok olayda Mersin ve İstanbul'da Yehova Şahitleri üyeleri izin almadan 
dinsel toplantılar düzenledikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştır... yıl içinde, Yehova 
Şahitlerinin bir üyesi olan Bülent Bozdöğün, iki ayrı olaydan yargılanmış ve askeri hizmet 
yapmayı reddettiği için askeri hapishanede toplam 3 aylık hapis cezasına çarptırılmıştır. İddialara 
göre bu süre boyunca defelarca dövülmüş ve kötü muameleye maruz bırakılmıştır. İddialara göre 
yıl sonu itibariyle, Yehova Şahitlerinin başka üç üyesi daha benzer suçlamalardan yargılanmayı 
beklemektedir."
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Yehova Şahitleri, zorunlu askerliği reddederek, Türkiye'de şu gerekçeleri ortaya 

atmaktadırlar: "Silahlı askeri eğitim temel olarak insan öldürme üzerine kuruludur. İç Hizmet 
Kanunu'nda askerlik, insan öldürmeyi öğrenme sanatı olarak tarih edilmekte, vatan hizmetinin 
askeri eğitimle bir tutularak zorunlu düzenlemeye tabi tutulması Anayasa'da gösterilen temel hak 
ve hürriyetlere aykırıdır. Düşünce inançları nedeniyle eline silah almayan yaşama ve yaşatma 
hukukuna sahip çıkan bizlerin suçlanması Anayasa'ya aykırıdır."

290
 Halbüki Türkiye'de, bir 

kimseni "vicdani retçi" veya "Yehova Şahidi" olduğunu söylemesi özel bir suç oluşturmamakla 
birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun ve Avrupa 
Ġnsan Hakları SözleĢmesi'nin hükümleri doğrultusunda, bu hakkını kullanmak suretiyle 
zorunlu askerlik hizmetinden kaçınması mümkün değildir."
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Yehova Şahidi olduğunu, inancı gereği askerlik yapamayacağını, askerlik şubesinde sevk 

evreklarını imzalamadığını, zorla asker yapılmasının insan haklarına aykırı olduğunu söyleyen 
Yunus Erçep'in 2 ay 15 gün hapis kararı, Askeri Yargıtay tarafından onanmıştı.

292
 Yine Yehova 

Şahidi olduğunu söyleyen, inançlarına aykırı olarak üniforma giymeyi reddeden Fethi DemirtaĢ'ın 
5 aylık cezasını, Askeri Yargıtay onamıştı.
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Yehova Şahitleri tarafından kullanılan "Yehova" telaffuzu, Kutsal Kitap'ın asıl İbranice 

metninde hiçbir zaman YEHOVA olarak değil, dört ünsüz harften oluşan YHWH olarak 
kayıtlıdır.

294
 Yehova Şahitleri ismi, 26 Temmuz 1931 tarihinden sonra kullanılmaya ve dünyaya 

kendilerini böyle tanıtmaya başlamışlardır. Yehova Şahitleri "Tarihte ve Zamanımızda Din" isimli 
6 ciltlik ansiklopedide şunları söylemektediler: "Her devlet ve bütün milletler Ģeytanın bir aleti 
olarak reddedilir, kabul edilmezler. Yehova ġahitleri teokratik organizasyonun fertleri 
olarak her askeri görevi, daha sonra hapsedilseler bile reddetmektedirler." Zions Wactturn-
Traktat-Gesellschaft von Penssylvania, ABD (1884), Volks-Kanzel-Vereinigngung (Halk-
Vaizler-Hatipler Birliği) (1909), Ġnternationle Bibel-Forseher-Vereinigung Von Gross 
Britianien (Uluslararası Hıristiyanlık Kutsal Kitabı Araştırma Birliği) Tarassut Kulesi Derneği gibi 
örgütleri bulunan Yehova Şahitlerindeki örgüt hiyerarşisi, sırasıyla şöyledir: "direktörlük, bölge 
yöneticisi, şube yöneticisi, mıntıka eyalet hizmetçisi, çevre hizmetçisi, toplantı meclis hizmetçisi. 
En alt basamakta da Hıristiyanlık kutsal kitabı yorumcusu, Hıristiyanlık kutsal kitapları dağıtma işi, 
görevlisi, Ev ziyaretleri ve bu gibi işle uğraşanlarla ilgili örgüt blunmaktadır. Örgüt dereceleriyse 
şöyledir: nazır/cemaat hizmetçisi, cemaat hizmetçisi yardımcısı, mukaddes kitap tetkiki hizmetçisi, 
seyahat eden çevre ve bölge nazırları, müjdeciler ve öncü misyonerleri, tatil öncüleri, müjdeciler, 
edebiyat ve dergi yollama cemiyeti şube büroları ve Beytel'deki (İsrail) hizmetçiler, muhaberatla 
uğraşanlar. Yearbook of Jehovah's Witnesses (Yehova Şahitleri Yıllığı) isimli yıllığın 162. 
sayfasında, İsrail'in Arap ülkelerini işgali bir tarafa bırakılarak, bu Yahudi zaferini yehova Şahitleri 
merkez örgütü liderleri sevinçle karşılıyorlar; onlara göre Arap ülklerindeki Yehova Şahitleri 
birbirlerini ziyaret olanağını bulmuşlar. Bilhassa Yehova Şahitleri Başkan Yardımcısı F. W. 
Franz'ın İsrail'i ziyaretinin perdenin arka tarafını göstermesi açısından dikkat çekmektedir.
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Hırisyitanlık açısından Yehova Şahitlerinin inanç sistemleri ve düşünceleri çarpıklık 

göstermektedir. Brüksel İncili Avederadagan Kilisesi'nin verdiği bilgiler ve Sarkis PaĢaoğlu'un 
"Tarih ve Kutsal Kitap'ın IĢığında Yehova ġahitleri ve Ġddiaları ve Yanılgıları" isimli kitabında 
şu bilgilere yer vermektedir: "1 Ocak 1999 tarihli Yehova Şahitlerinin "Tarassut (Gözcü) Kulesi" 
dergisi, 1998 hizmet yılı raporunda 233 ülkede mevcut olan Yehova Şahitlerinin sayısının 
5.888.650'ye yükseldiğini, dünyada 87.644 cemaatin var olduğunu ve 1998 yılı içinde de tam 
316.092 kişinin vaftiz edildiğini ilan ediyordu. Yine aynı rapor tüm dünyada 4.302.852 kutsal kitap 
tetkikinin sürdüğünü, yıllık anma yemeğinde hazır bulunanların sayısının da 13.896.312 kişiye 
yükseldiğini bildirmektedir. Türkiye'deki Yehova Şahitlerinin durumuna gelince söz konusu rapor, 
Türkiye'de 23 cemaatten oluşan Yehova Şahitlerinin sayısının 1529 olduğunu, 1998 senesi içnide 
101 kişinin vaftiz olarak cemiyetlerine katıldığını, anma yemeğinde de 2596 kişinin hazır 
bulunduğunu ve 898 kişiyle de Kutsal kitap tetkikinin devam ettiğini belirtir. Yehova Şahitleri kendi 
teşkilatılarının ortaya çıkışını insansal değil, tamamen tanrısal kökenli görür. 1 Ağustos 1991 
tarihli Fransızca bir "Tarassut Kulesi" dergisi, bu konuda şu açıklamada bulunur: "Hezekiel'in 
kendi kendini peygamber tayin etmediği gibi, Tanrı'nın görünür teşkilatı da kendini yaratmadı 
veya tayin etmedi. İnsan arzusu veya gayretiyle ortaya çıkmadı. Arabanın sürücüsü olan Tanrı, 
bu teşkilatın var olmasına neden oldu." Yehova Şahitleri kendi teşkilatlarının son günlerde atılmış 
yeni bir tarikat olduğu görüşünü de kesinlikle reddeder ve kökenlerinin ta Adem zamanlarına dek 
uzandığını iddia ederler. Tanrısal Maksatta Yehova ġahitleri (Les Temoins de Jehovah dans 
Les Desseins Divins) adlı tarihsel kitaplarının 7. ve 8. sayfalarında teşkilat, bu görüşünü şöyle dile 
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getirir:" "..Yehova Şahitlerinin tarihi 600 senelik bir zamana uzanır. Çünkü onların tarihi, il insan 
Adem'in yaşadığı zamanlarda başlar. O'nun oğullarından biri, daha o zamanlarda şahit olarak 
çağrılıyordu." 
 

Yehova Şahitleri, üyelerinin serbest bir şekilde bilgilenmesini sınırlamaktadır. Cemiyetin 
dışından gelen, özellikle kendilerine karşı yazılmış bütün yayınların Şeytan'dan geldiğini 
vurgulayıp, bunların kesinlikle kabul edilmemesini ve okunmamasını özellikle üyelerine telkin 
etmiştir. Yehova Şahitleri, cemiyeti terk ederek, cemiyetin yanılgılarını tanıtmaya çalışan kişi ve 
yayınlardan o derece ürkmektedir ki, bir Tarassut Kulesi dergisinde bunlarla kontakta bulunmanın 
ve onların yayınlarını okumanın ne kadar tehlikeli olduğunu şu ifadelerle dile getirir. "ġeytani 
Propaganda", "Ġftira, yalanlarla dolu kitap ve broĢürler", "sapık Ģeyler", "murdar boĢ 
sözler", "yudum yudum içirilmeye çalıĢılan zehir", "ruhi kangren", "ruhi zina" olarak 
niteleyip; "ölüm getiren ruhi kangren sana da bulaşmasın" diyerek bunlara karşı "devamlı tetikte 
olmak" gerektiğini tüm üyelerine vurgular. 
 

Yehova Şahitleri, 1944 yılından itibaren Tekvin 9:3, Levliler 17:10-11 ve Elçilerin İşleri 
15:22-29 ayetlerine dayanarak her türlü kan içeren yiyeceklerin yenmesini yasaklamış ve bu 
yasağın zamanımızda uygulanan kan naklini de içerdiğini söyleyerek, hangi koşullarda olursa 
olsun kan nakline başvurulmasını veya bunun kabul edilmesini kesin bir şekilde üyelerine 
yasaklamışlardır. Hatta kendi kanını kendine nakletmek yani ototransfüzyon da yasaklanmıştır. 
Kan naklini kabul edenler çok sürmeden ortaklıktan kesilip, cemiyetlerinden de atılırlar. Onlara 
göre kan yemek veya kan naklini kabul etmek, Yehova'nın kanununu direkt olarak çiğnemek olup, 
ebedi hayat ödülünü de yitirmek demektir! Bundan dolayıdır ki, her Yehova Şahidi üzerinde 
herhangi bir kaza veya ameliyat anında doktorlara sunmak için kan naklini istemediğini belirten 
imzalı bir belge taşır. Bu belge cemiyet tarafından kendilerine sağlanmıştır. Yehova Şahitleri, kan 
naklini yalnızca kendileri için değil, ölümle pençeleşen çocukları için de reddederler. Şimdiye 
kadar binlerce Yehova Şahidi kan naklini reddederek yaşamını yitirenleri iman kahramanları gibi 
tanıtmakta ve üyelerinin bu uğurda ölümü bile göze almasını teşvik ve telkin etmektedir. Yehova 
Şahitlerine göre: doktorlar Şeytan'ın temsilcileridir, aspirin kalp hastalıklarına neden olur, 
alüminyumdan yapılmış mutfak aletleri Şeytani kökenli olup bunlar kanser de içinde olmak üzere 
her türlü hastalığın oluşmasına neden olur, mikroplar hastalıklara neden olmaz ama hastalıklar 
mikropların oluşmasına neden olur. Cemiyet bu teorisiyle 50 yıl Pastör'ün düşüncelerine karşı 
savaşmıştır, kanseri iyileştirmek için tek etkili çare sabah, öğle ve akşam üzüm yemektir, cemiyet 
hasta organların iyileşmesi için alüminyum mutfak eşyaların kullanılmasını, sağ tarafa veya sırt 
üstü uzanıp, toprağın manyetik akımından azami derecede yararlanmak için de başın kuzeye 
doğru yöneltilmesi gerektiğini teşvik ediyordu. Aynı zamanda kanı kirlettiği ve insanda öldürme 
arzusu yarattığı düşüncesiyle de serumdan tamamen uzak durulması ve sakız da çiğnenmemesi 
gerektiğini öneriyordu, 5 Ağustos 1931 sayılı "The Golden Age" dergisinin 727. sayfasında: 
"Aklımızda bulundurmalıyız ki, dostorlar tarafından tavsiye edilen serumlarda, aşılamalar, 
ameliyatlarda vs. bizi iyileştirebilecek geçerli hiçbir şey yoktur... Onların "bilim" diye ileri sürdükleri 
şey Mısırlıların kara büyüsü üzerine kurulmuştur ve Şeytani özünden hiçbir şey kaybetmemiştir.. 
Sevdiklerimizi bu kişilerin ellerine teslim ettiğimizde kritik bir durumda bulunuyoruz." 
 

Yehova Şahitleri, ülkelerinin, Amerika'nın çıkarları çerçevesine ne gerekiyorsa, o eylem 
biçimini gerçekleştirmektedirler. Bunu gerçekleştirirlerken de bir çok tutarsız söylem ve eyleme 
girişerek asıl amaç olan ABD'yi ve İsrail'i yüceltme ve çıkarlarına önceleme konusunu 
unutmamışlardır. Örneğin, 1. Dünya savaşında çoğu Yehova Şahitlerinin askerlik yapıp cepheye 
gittiği açık bir gerçektir. Cemiyetin ilk kurucsu Russell zaten başlangıçta, adam öldürmeme 
koşuluyla, askerlik hizmetinin yerine getirilmesini tamamen onaylıyordu. Bundan başka Yehova 
Şahitleri, 1918 yılında çıkan bir Tarassut Kulesi dergisinde açıkça bir ilanda bulunarak, Kutsal 
Kitap Etütçülerinden eldeki imkanlar mahiyetinde hükümeti desteklemeleri istenip, 30 Mayıs 
tarihinin de başkan Wilson'un isteği üzerine Federal Demokratların zaferi için özel bir dua günü 
olarak ayrıldığını bildirmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı'nda, Hitler dönemlerinde, Yehova Şahitlerinin 
İsviçre Bürosunun, askerlik konusunda yapmış olduğu şu beyan da oldukça ilginçtir: "Bizler, 
faaliyetleri askeri disiplini yıkmak, özellikle şahsi hizmete zorunlu kişileri, askeri kaidelere 
itaatsizliğe, hizmet görevinin çiğnenemesine, firara veya hizmeti redde iten veya sebep olan bir 



teşkilatmış gibi tanıtılmaktayız... Bizler açık bir şekilde görüyoruz ki, cemiyetimiz hangi şekilde 
olursa olsun, askeri emirlere karşı hareket etmeyi ne emreder, ne önerir ne de telkin eder. Bu 
sorular toplantılarımızda ve cemiyetimizce yayınlanmış olan yazılarda işlenmez... Bizim vazifemiz 
Yehova Tanrı'ya şahadet vermek ve herkese kutsal kitap gerçeğini ilan etmektir. Yüzlerce üyemiz 
ve arkadaşımız askerlik görevlerini yerine getirmişlerdir ve getirmeye de devam etmektedirler... 
Bizler hiçbir zaman askerlik görevinin yerine getirilişinin, Yehova Şahitlerinin statüleri içinde tespit 
ettiği prensip ve amaçlarıyla zıtlık teşkil ettiği iddiasında bulunmadık ve hiçbir zaman da 
bulunmayacağız. Bütün ye ve arkadaşlarımızdan... askeri emirlere karşı itaatsizliğe iter gibi 
yorumlanabilecek her şeye... engel olmalarını rica ediyoruz."
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Ermeni asıllı bir Yehova Şahidi olan Leonardo Chrefien, "Ben de Bir Şahidim" başlıklı 

yazısında şunları söylemekteydi: "Eşimle birlikte 1960 yılında Yehova Şahidi olarak vaftiz 
olduğumda 26 yaşındaydım. Eşimle birlikte Yehova Şahitlerinin vermiş olduğu tüm Kutsal Kitap 
tetkiklerini takip etmiştik. İkimiz de o zaman yeni şahitlerdik. İyi ve aktif bir bağlı olduğumdan 1970 
yılında cemaat ihtiyarı olarak tayin olundum. Eden eve hizmetimi sürekli ve sadık bir şekilde 
yerine getiriyordum. Evlerde Kutsal Kitap tetkiklerini sürdürüyor ve "Tarassut Kulesi Cemiyetinin" 
bütün taleplerine sevinçle uyuyordum. Ben ve eşim çocuklarımızı da bir "şahit" olarak büyütüp, 
yetiştirdik. Ailece arzumuz, Armagedon savaşından sağ geçip, cennete dönüşmüş yeni 
yeryüzünde ebediyen yaşamaktı. 1960 yılından itibaren Yehova Şahitleri Cemiyeti 1975 yılını 
dünyamızın sonu olarak ilan etmeye başladı. O zaanki yayınlarımız bu noktayı çok açık bir 
şekilde vurguluyor ve biz de yapmış olduğumuz tetkiklerde diğerlerini bu doğrultuda eğitiyorduk. 
Bize öğretiyorlardı ki, yahnızca iyi şekilde yaşayan sadık şahitler Armagedon savaşından sağ 
olarak geçeceklerdir. Sonuç olarak bu düşünceyle hareket ederek iyi bir şekilde işyelen ticari 
müessesemizi 1972 yılında sattık. 1974 yılında da evimizi sattık öyle ki, bu şekilde kalan kısa 
zamanımızı bütünüyle Yehova'ya hizmet için kullanabilelim... Ama 1975 yılı gelip, geçtiğinde çoğu 
Yehova Şahitleri hayal kırıklığına uğradı. Tarassut Kulesi Teşkilatı bu ve diğer sahte 
peygamberliklerin sorumluluğunu özellikle ilk on sene boyunca yazılı ve vaazlarıyla inkar edince 
bendeki şüpheler oldukça çoğalmaya başladı. Daha da ötesi cemiyet bu sahte peygamberliğin 
sorumluluğunu aceleci şahitlere yüklüyordu... Yehova Şahitleri geçmişte öğretmişti ki, dünyamızın 
sonu 1914 yılında gerçekleşecekti. 1914 yılın gelip geçtiğinde cemiyetin başkanı olan C.T. 
Russell bu tarihi önce 1915 yılına daha sonra da 1918 yılına kaydırmıştır. Daha sonra cemiyetin 
ikinci başkanı olan J.F. Rutherford da 1925 yılını dünyanın sonunun olacağı tarih olarak ileri 
sürmeye başladı. Aynı zamanda o ilan etmekteydi ki, İbrahim, İshak, Yakup ve diğer "eski 
mukaddesler" 1925 yılında kıyam ederek, dünyayı yöneteceklerdi. 1929 yılında hâlâ bu eski 
mukaddeslerin dirileceğine ikna olmuş olan Rutherford onların konu veya kalacağı yer olması 
amacıla onlara "Beth-Sharim" yani "Prenslerin Evi" adını verdiği çok konforlu büyük bir ev inşa 
ettirmiştir. Sonunda 1942 yılında Rutherford'un kendisi o ev içinde öldü. Onun ölüünden sonra 
dünyanın sonu yalnızca birkaç aylık zaman meselesiydi." 
 

Tüm bu gerçeklere karşın, Yehova Şahitlerinin tarihsel çaprıtmaları, Hıristiyanlık dinini de 
yozlaştırarak öğretilerini benimsetebilmektedirler. Türkiye'deki Yehova Şahitlerinin Başkanı olan 
Mete Süer, şeriat kafasıyla varsayılan "öteki dünya" için yaşayanlardı. Tufan ErbarıĢtıran'la 
yaptığı söyleşide: "dış ülkelerde de bu türden mahkemeler açıldı mı? sorusuna; "Tarihin her 
devrimde Tanrı'ya sadık insanlar, bu dünyanın saldırısına maruz kalmışlardır ve her ülkede de bu 
böyle olmuştur" olarak yanıtlandırmıştır.

297
 Mete Süer, bir sonraki soruyu da şöyle yanıtlamıştı: 

"..Eğer bir ülkede Yehova'nın Şahitleri yasaklanmışsa, o ülke, insan haklarına saygı göstermeye, 
demokratik olmayan, totaliter bir ülkedir." Süer, Hıristiyan şeriatını benimseyerek, dini 
gerekçelerle laik hukuku ortadan kaldırarak, çarpıtılmış inancını ortaya koymasına karşı yapıan 
hukuki mücadeleyi, o ülkenin totaliter olmasına bağlamaktadır. Ne hazin ki bunun tam tersinin, 
dini inançlar çerçevesinde, laik hukuku ortadan kaldırmak istemektir asıl olan konu ve sorun da, 
insan haklarına, Anayasa'nın eşitlik ilkesine temel olarak ters düşmekte ve şeriat hukukunu 
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ortaya koymaktadır. Süer, kitabın 31. sayfasındaki bir başka soruya yanıtında da, İsa'yla Yehova 
Şahitlerinin kurucusu Russell'i eşit görmekte yani Russell'i peygamberleşmektedir: "Hıristiyan 
ruhanilere sormak gerekir. İsa Mesih hangi teoloji seminerlerinden mezun olmuştur. İsa'nın 
resulleri hangi ilahiyat fakültesi mezunudur. İsa'nın resulleri hakkında Yahudi dinsel liderler şöyle 
demişlerdi: "onlar da Petrusun ve Yuhannanın cesaretini gördükleri ve okumamış avamdan 
adamlar olduklarını anladıkları zaman şaştılar." Russell'i ilahiyat fakültesinde veya teoloji 
seminerinden mezun olmadığı için hor görenler, kendilerini birinci yüzyılda, İsa'yı reddeden 
Yahudi dinsel liderlerin saffına koyuyorlar." Mete Süer, Akşam Gazetesi'ndeki söyleşisinde, 
sorulan "Neden askerlik yapmıyorsunuz?" sorusuna karşılık şunları söylemekteydi: "Vicdani retçi 
askerliği yapmam değil, 'yapamam' diyor... vatandaş vicdanını sakatlıyor, vicdanı bunu yapmaya 
müsait değil, zorla yaptırılırsa fıttırır hasta olur, bu yüzden 'yapamam' diyor.. Mukaddes kitapta 
çok önemli bir ilke var. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bu ilkeye hassasiyetle uyarlar, Allah'a ait olan 
Allah'a, hükümete ait olan hükümete aittir." Yehova Şahitleri askere gitmez mi? sorusuna da: 
"böyle bir genelleme yapılamaz, vicdani meseledir. Biz kimseyi yönlendirmeyiz, kimseye askere 
git ya da gitme demeyiz. Mesele kişilerin vicdanıdır herkes kendisi karar verir. İman eden kimse 
doğal olarak kılıç tutmak istemeyecektir."
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26.07.2002 tarihli bir habere göre, Belçika Biyo Etik Komisyonunu, Yehova Şahitlerine 

hak verdi. Kendi geleceğini tayin etme hakkı çerçevesinde, Yehova şahitlerine kan verilmemeli ve 
alınmamalı. Yine 20.12.2000 tarihindeki bir haberde de: "Yehova Şahitleri adlı dini örgüt, diğer 
kiliselerle eşit statüde tanınma konusunda kısmi bir başarı elde etti." Milliyet Gazetesi'ndeki bir 
haberde de, "Avrupa'da faaliyet gösteren singh, Yehova Şahitleri, Scientology, Evrensel Yaşam 
ve İnsan Psikolojisini Tanıma Birliği gibi tarikat, çocukların 'eğitiminde', cehennem kabusunu 
andıran inanılmaz yöntemler kullanıyor." denilmekteydi.

299
 Haberin Yehova Şahitleriyle ilgili 

bölümüyse şöyleydi: "Kısa süre içinde kıyametin kopacağına inanan Yehova Şahitleri, çocuklara 
eğlenmeyi, oyun oynamayı kesinlikle yasaklıyor. Yılbaşı gibi günleri kesinlikle kutlamayan 
tarikatta, çocukların doğum günü partilerine dahi gitmesi yasak."
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Samih Turgay Ünal ve Anibal Akdamar isimli iki avukat tarafından hazırlanan 

"Türkiye'de Laiklik Ġlkesi ve Yehova'nın ġahitleri" isimli kitap, Yehova'nın Şahitleri tarafından 
Mayıs 1983'te cemaatin temsil heyeti imzalı bir mektupla, Türkiye çapında, tüm valiliklere, 
emniyet müdürlüklerinde, Cumhuriyet savcılıklarına, Yargıtay dairelerine, bakanlıklara ve 
başbakanlığa gönderilmiştir. Yehova Şahitlerinin davalarında bilir kişi olarak rapor hazırlayanlar 
şöyledir:  
 

Doç. Dr. Çetin Özek, ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Dosya no: 1962/251. Çetin Özek 
ayrıca "Saidi nursi'nin görüşlerinin bir açıdan İslam dinini ana kurallarına ve Türkiye'nin ihtiyacı 
olan gelişim çizgisine ters düştüğüne inanan, kendisinin kendi ölçülerinde uygun ve geçerli 
saydığı ideali uğruna, yılmadan çaba göstermesini takdir etmeme engel değildir. Gerçekten de, 
Saidi Nursi'nin bir ömür boyu, inancı uğruna kavga verişini, uğraşısını salt bu açıdan takdir 
etmişimdir"

301
 diyen; İstanbul Üniversitesi eski Rektörü, onurlu öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal 

Alemdaroğlu'nun kütüphaneleri öldürdüğünü savladığı için, üniversite koridorlarında ağlayan
302

 
ve "Fetullah Gülen'in faaliyetleri suç teşkil etmiyor"

303
 diyebilen bir kişidir. 

 
İstanbul 1. Sorgu hakimliği dosya no: 1970/408'de bilirkişilik yapanlar; Recai Okandan, 

Sulhi Dönmezer, Kayıhan Ġçel. İstanbul 1. Soru hakimliği dosya no: 1973/351'de Adnan Oktar: 
"çıkaramaçlı suç örgütü kurmak", "tehditle menfaat sağlamak", "çıkar amaçlı suç örgütüne yardım 
etmek" suçlamalarıyla kamu davasında bilirkişilik yapmış ve suçlamaların geçersiz olduğunu arz 
etmiştir. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın bürosu, Dosya no: 1974/66'da, Doç. Dr. Duygun 
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Yarsuvat; Ankara DGM'de Dosya no: 975/5'te Doç. Dr. Eralp Özgen, Prof. Dr. Adnan güriz, Dr. 
Günay Tümer, Yehova Şahitleri davalarında bilirkişi olarak görev yapmışlardır.
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Yehova Şahitlerinin üzerinde taşıdıkları kart bilgileri şöyledir

305
: Bana kan verilmesini 

kesinlikle istemiyorum; bu beyanımı başkaları hayatımı veya sağlığımı kurtarmak üzere kan 
naklini gerekli gördükleri zaman için de geçerlidir. Kandan yapılmamış solüsyonları kabul etmeye 
hazırım. Bu rica bir hasta olarak hukuki haklarına ve Yehova'nın bir şahidi olarak inançlarına 
uygundur. Bununla, doktorların ve hastanenin kan almayı reddettiğimden dolayı doğabilecek 
zararlardan herhangi bir sorumlulukları olmadığını bildiriyorum. Bu belge bilinçsiz olsam dahi 
geçerlidir. Ve mirasçılarım ve kanuni temsilcilerim de bu beyanımın aksine karar veremezler. 
 
İmza: 
İsim:   Tarih: 
Şahit:   Şahit 
 
 
   (arkaya bakın)  
 
Alerjiler: 
Kullanmakta Olduğum İlaçlar: 
 
Tıbbi Sorunlar: 
 
Acil Bir Durumda lütfen şu kişiyle temas kurun: 
 
İsim:    Telefon: 
Adres: 
 
Mukaddes Kitap şunu emreder: "Kandan çekinin"  
Resullerin İşleri, 15:29.  
   (arkaya bakın) 
 

Toplumsal Dokuyu Parçalama Aracı EĢcinsellik ve Vicdani Red 
 

Homoseksüelleri, cinsel sapkınlığı, ortadan kaldırmayı değil, bunu belli bir noktada 
yayınlaştırmayı ve toplumsal kabullerin çerçevesi içinde yer bulmasının sağlanmasını 
hedefledikleri oldukça açık olan, eşcinsel, feminist, lezbiyen oluşumlar TSK karşıtlığını merkeze 
almaktadır. Melek Göregenli isimli kişiye göre, eşcinsellere ilişkin olumsuz duygu ve davranış 
olan homofobi: “…kişisel bir korku ve irrasyonel bir inanç olmanın çok ötesinde kültür ve anlam 
sistemiyle, kurumlar ve sosyal geleneklerle ilişkili olarak ele alınması gereken politik bir alanda 
oluşan, gruplar arası bir sürece işaret ediyor.”

306
 Söylenmek istenen, eşcinselliğin toplumsal 

dokulara ve kurumlara enjekte edilerek kabul edilmesinin yolunun açılması ve siyasi amaçlar 
içinde yer edinmesi. 
 

Toplumsal yozlaşmanın ve TSK’ya ve askerliğe “kin” duymanın yolu, toplumsal yapıda 
eşcinsel kimlik gediğinin açılmasından geçiyor. Aydın Doğan’a bağlı yeni kurulan Kanal 1’de “O 
şimdi Hanımefendi” isimli program başlamak üzere reklamlarına yer veriliyor. Erkekleri 
travestileştirerek, bir evin için gözetlenmesini temel alan programı, Pakize Suda överek 
anlatıyordu: 8 erkek, 21 gün boyunca bir evin içinde kadın gibi yaşayacaklar.”

307
 “O Şimdi Asker” 

genel deyişine paralel ele alınan “o şimdi hanımefendi”, askeri olanı hedef alarak, Türk askerini 
aşağılamanın başkaca bir yolu olarak görülmekteydi. 
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Duygu Leloğlu, AB çerçevesinde dayatmalar konusunda şunları söylemekteydi: “Avrupa 

Parlamentosu‟na sunulan Avrupa Eşcinseller Derneği‟nin (ILGA-Avrupa) raporunda, AB aday 
ülkelerinden eşcinsel haklarına saygı göstermeleri istenirken, Türkiye‟deki eşcinsellerin yaşadığı 
sorunlar çarpıcı örneklerle sergilendi. Bunlardan biri, „askerlikten muaf‟ tutulmak isteyen 
eşcinsellerden, homoseksüel olduklarını kanıtlamaları için, kendilerinden hemcinsleriyle ilişkiye 
girerken çekilmiş fotoğraf ve video görüntülerinin istenmesiyle ilgiliydi.”
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Kürşad Kahramanoğlu, eşcinseliği dayatan bir parti olan ÖDP’nin yayın organı 

görünümündeki Bir Gün’de, TSK’ya karşı şunları söyleyebilmektedir: “ülkemizin en yaygın, etkili 
ve saygı gören iki ayrı kurumunu ele alalım. Mesela Hürriyet Gazetesi ve ordumuz. Tabii ki 
Hürriyet gazetesi yazarları, idarecileri, patronları arasında bireysel homofoblar olabilir. Aynı 
şekilde tabii ki ordunun emir komuta zincirinde en tepeden neferine kadar binlerce mensubu olan, 
ülkemizin hep en güvenilir kurumu seçilen bu toplulukta bireysel homofoblar olabilir. Önemli olan 
o kurumun eşcinsellere ve diğer ayrımcılığa uğrayan insan grupları için deklare edilmiş ve 
uygulanan duruşudur.”

309
 

 
“Feminizm‟le Eşcinsel Hareket: Ortak Payda”, isimli ve 18.12.2005 günü düzenlenen 

panelin organizasyonunu Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Öğrencileriydi. Alt katında, terör 
örgütü PKK militanlarının kitaplarının satışını yapan Dipnot Kitabevi’nde yapılan panele, Ankara 
Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Aksu Bora, Kürtçü bölücü 
dergi Pazartesi’den Ayşe Düzkkan, Kaos GL örgütünden Ali Erol konuşmacı olarak hazır 
bulunmuştu. 
 

Lambdaistanbul Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi, 25 Eylül 2006’da düzenlediği “12 
Eylül Döneminde Travesti ve Transseksüel Olmak” konulu bir söyleşi düzenliyordu. Söyleşinin 
amacı: “12 Eylül askeri darbe döneminde sadece muhalif bireylerin değil travesti ve 
transseksüellerin de şiddete ve ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatmak, olarak belirtilmekteydi. 12 
Eylül dönemi tanıklarından olduğu savlanan Demet Demir: “Darbe döneminde cinsel kimliğimiz 
nedeniyle şiddete ve tacize maruz kaldık. Çalışma haklarımız elimizden alındı. Hepimiz seks 
işçiliğine zorlandık” iddiasında bulunuyordu. 
 

Terör örgütü PKK’ya yardımdan yargılanan ve aklanan Pınar Selek, AB’nin 
dayatmalarına karşı, AB’den övgülerle söz ederek, Amargi Kadın Akademisi adına şunları 
söylüyordu: “dış dinamiklerle iç dinamiklerin birbirini tamamlaması lazım. Ben Avrupa Birliği‟nin 
önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ama bu AB süreciyle dile getirilenler ilk defa dile gelen 
şeyler değil. Daha önce bu toprakların demokratları, sosyalistleri defalarca bu söylenenleri 
defalarca dile getirdiler. Dolayısıyla yeni değil. En azından değiştirmek bizi rahatsız etmemeli… 
kişiliğini bulması için de yerel dinamiklerin güçlü olması gerekiyor.” Selek, söyleşinin bir 
bölümünde de şunları dillendiriyordu: “..militarizasyon çok ciddi bir tehlike olarak gelişiyor. Güçlü 
olanın vurması, devirmesi erkek egemenliğiyle birleşerek sıradan olayların bile şiddetle çözümü 
artık toplumda çok doğal gözüküyor. Dolayısıyla millitarizasyonun da svil toplumun 
örgütlenmesine çok ciddi zarar vereceğini düşünüyorum.. ne kadar millitarize düşüncelerden 
arındık diye de düşünmemiz gerekiyor.”
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Hem eşcinsel hareket hem de sözde feminist, batı uyumluluğunu dorukta yaşayan bazı 

kadın hareketleri, özde Türklük karşıtlığını temel almakta ve eşitlik, özgürlük ve sözde ayrımcılığa 
karşı bir tavırla da etnik/mikro milliyetçi çerçevede ulus devleti zayıflatarak, güdümlü devlet 
yapısını oluşturma çabası içindedirler. Bu çevrelerle ortaklık içindeymişçesine, Ankara Kafkas 
Derneği ve Kafkas Dernekleri Federasyonu başkanı Fahri Huvaj, Türk Devleti’ni soykırımcı, Türk 
Ulusu’nu da barbar gibi göstermek istemekte ve şunları dillendirmektedir: “Ubıhça diye bir dil 
vardı. Dünyanın en zengin sesli diliydi. 83 sesten oluşuyordu. Bu dil Anadolu‟da öldürüldü. Ve 
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toprağa gömüldü. Şimdi bir devlet için bu olumlu bir iş midir? Barbar Türk imajına kanıt veren bir 
olay değil midir? „İşte doğayı tahrip ettiler. Ağacı tahrip ettiler. Her yeri tahrip ediyorlar. Kültürleri 
de yok ediyorlar.‟ Denmez mi? Bizim dillerimiz de aynı akıbete uğramak tehlikesiyle karşı karşıya. 
Yani birkaç yıl içersinde mesela 50 yıl sonra Türkiye‟de Çerkezce konuşan insan bulmak mümkün 
olmayacak. Bunun da sebebi Türkiye Cumhuriyeti olacak, 5 milyon insan bugün korumaya 
almanın mantığı yok mu? Ama maalesef bu düşünülmüyor. Düşünülmediği için de barbar Türk 
imajına örnekler sunulmaya devam ediliyor.”

311
 Mezopotamya Kültür ve Dayanışma Derneği ikinci 

başkanı Erol Dora da benzer görüşleri taşımaktadırlar. Erol Dora: “Lazlar, Çerkezler, Kürtler 
kadar demokratik mücadele verdi mi? verdiysek AB‟de bizi elbette tanıyacak, Kürtleri 
kıskanmamak gerek. Çünkü yıllarca demokratik mücadele verdiler. Bazı demokratik hakların 
Kürtlere verilmesi normaldir. Süryaniler olarak da bu şekilde davranmak gerek… AB süreci 
Helsinki‟den sonra hızlanmıştır. Daha önce bizim ilk toplantılara davet edilmemiz Helsinki 
Yurttaşlara Derneği‟yle oldu. AB sürecinde dil hakları toplantısına ilk defa Süryaniler davet edildi. 
Daha sonra Urfa‟da 4 günlük bir toplantı oldu. Ona da katıldık. HYD‟de vardı. O zaman AB 
temsilcisi Karen Fogg‟tu. Yani Süryaniler olarak görücüye çıktık… Lozan‟da azınlıklar hakları 
vardır. Gayri Müslimlerin haklarını korumaya yönelik uluslar arası güvence vardır. Lozan 
antlaşması 1923‟te imzalanmıştır. De-facto olarak Süryaniler bu azınlık haklarından 
yararlandırılmamışlardır. Bizim sivilleşemememizin önündeki en büyük engel budur. Ermeniler, 
Rumların, Yahudilerin lise düzeyine kadar okulları var ama Süryanilerin yok.”

312
 Türkiye’nin belirli 

yerlerinde, emperyalizme bağımlı güdümlü etnik devletçikler oluşturma politikası çerçevesinde 
şekillenen bazı projelerde, “görücüye” çıkılmakta; bazı projelerde de AB’den onursuzca 
beklentiler içine girilmektedir. Türkiye’nin etnik çıkışlar yoluyla parçalanmasının önünün açılması 
yolunda önemli mesafeler alan dış güdümlü örgütlenmeler; Türklüğü tasfiye yolunda çalışmakta 
ve ulus devleti, önünde en büyük engel olarak görerek çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu 
yolla Mardin’in %30’una yakın, Hatay’ın hemen yarıya yakını “yabancılara toprak satışı” altında, 
etnik oluşumlara temel atılma noktasında, feda edilmiştir. Etnik oluşumların etkisini artan oranda 
belirleyerek, toplumsal dokunun temel yapıtaşı olması yolunda ilerlenmektedir. Etnik devletçikler, 
ne yazık ki, etnik unsurların bütünleşerek toplumsal etkinlik kazanma boyutunda, belirli 
merkezlerden güdümlü olarak bazı kentlerde ve bölgelerde oluşmuştur. 
 

Barındırdığı, TİKKO, MLKP, PKK gibi terör örgütleriyle ve sahip çıktığı ve güdülmediği 
vicdani red hareketleriyle; Türkiye’nin azılı düşmanı Almanya’nın bir başka boyutunu da, kadın 
hareketlerini incelediğimiz bölümde Uçan Süpürge’de dile getirmiştim. “Türkiye‟nin ilk ve tek gay 
lezbiyen kültür ve yaşam dergisi” olduğu savlana Kaos GL, 26. sayısında 2005 yılının eşcinsel 
almanağını hazırlıyordu. Derginin kapak fotoğrafı, İngiliz hükümetinin teknik desteğiyle kurulan 
internet sitesiyle Uçan Süpürge’nin internet sitesinde yayınlanıyordu. Kaos GL Derneği’nin tepki 
çeken tüzüğünde bazı maddeler şöyleydi: Madde 2. Derneğin amacı: Kaos Gey ve Lezbiyen 
Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği‟nin benimsemelerine, eşcinsel varoluşlarını 
gerçekleştirme ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, 
toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmaktır… a. Kadın 
eşcinsellerle erkek eşcinselleri, hayata sorgulayıcı, girişimci ve üretici olarak hazırlamak; bilim, 
sanat, kültür ve uygarlık değerlerinden yararlanacak demokratik yaklaşımların oluşturulmasına 
katkıda bulunmak, b. Kadın eşcinsellerle erkek eşcinselleri, sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve 
benzeri alanlarda toplumun üretken insanları ve gücü haline getirmek; bu doğrultuda eşcinsellerin 
konumlarını, tutum ve davranışlarını, görüş, yaklaşım ve eğilimlerini, sorun ve isteklerini 
belirlemek; nihai olarak karar vermek sürecinde etkin rol üstlenmelerini sağlamak… d. Toplumu 
eşcinselliğin, diğer cinsel yönelimler gibi bir cinsel yönelim olduğu, ahlaksızlık, hastalık, suç vs. 
olmadığından hareketle, eşcinsellik ve eşcinsellere dair aydınlatıcı, eğitici faaliyetlerde bulunmak. 
e. Ülkemiz eşcinsellerine yönelik politikaların belirlenmesine ve uluslar arası platforma 
taşınmasına öncülük etmek, oluşturulacak politikaların benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını 
sağlamak. g. Tüm dünya ülkelerine (Avrupa Birliği, Balkanlar, Avrasya, Ortadoğu, Akdeniz vb.) 
yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. 
J. Türkiye‟nin dünyaya entegrasyonunun önemli adımlarından biri olan Türkiye Avrupa birliği 
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ilişkileri sürecine katkıda bulunmak; eşcinseller ve eşcinsel oluşumları arasındaki bilgi ağı ve 
işbirliğini artıracak iletişimi sürekli kılabilmek. o. Gey ve lezbiyen gençlerin aile, okul idaresi, yurt 
idaresi vb. kurum ve kuruluşların zoruyla, psikoloji ve psikiyatri kliniklerine kapatılması, 
dönüştürme terapileri ve/veya tedavi adı altında tıbbi, psikolojik ve psikiyatrik müdahalelere maruz 
bırakılmalarına karşı çalışmalar yapmak. Müdahalelerin takibini yapmak, raporlamak, 
gerektiğinde hukuki ve bilimsel girişimlerde bulunmak. s. Eğitim politikalarının, müfredatın ve ders 
kitaplarının cinsel yönelim ayrımcılığından arındırılması için çalışmalar yapmak. Ortaöğretimde 
gey ve lezbiyen öğrencilere yönelik cinsel yönelim ayrımcı, homofobik tutum ve uygulamaların 
takibini yapmak, bu uygulamaları raporlamak, Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sendikaları, psikolojik 
danışman ve rehber öğretmenlerle birlikte çalışmak için yollar ve politikalar geliştirmek. y. 
Kültürlerarası diyalogun arttırılmasına, karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesine katkıda 
bulunmak.” Özelleştirme adı altında yağmalanan ve talan edilen kamu kurumları, 
verimsizleştirilerek kamu emekçileri dışarılarda bırakılmış, üniversite kapılarında bekleyen genç 
işsizlerin ve baskılarla okumaları engellenen, türbana, dine, sapkınlıklara sürüklenen Türk 
gençlerinin sorunlarına çözüm bir kenara ilgi dahi duyamayan bu örgütler, hesaplaşmalarını 
devletle, TSK’yla ve Türk Ulusu’yla yapmaktadırlar. Travestileri, Transseksüelleri, Gayleri, 
Lezbiyenleri Koruma, YardımlaĢma ve Kültürel Etkinlikleri GeliĢtirme Derneği’nin genel 
başkanı Ömer Evren, AB sürecinde değişen kanunlarla kurulmalarının kolaylaştığını belirttikten 
sonra; “ne tür çalışmalar yapacaksınız?” sorusuna karşı da: “Toplum tarafından dışlanan 
arkadaşlarımız için, toplumun içinde sosyal olarak yer alabilecekleri çeşitli etkinler düzenleyelim 
istedik. Mesela arkadaşlarımızla aramızda piknik yapabiliriz.”

313
 yanıtını vermektedir. Eşcinsel 

olduğu savlanan kişilerin topluma kazandırılması, politika yapılması ve fuhuş, seks bataklığından 
kurtarılarak sağlıklı bireyler olmalarının önünün açılması yerine bu tür dernekler AB’nin parasal 
desteğini de yanlarına alarak, toplumsal dokuyu parçalayacak faaliyetlere girişmektedirler. 
Bataklığın içinde kıvranan yurttaşlarımızı, kurtarmak için en akıllı çözümün “piknik yapmak” 
olduğu düşüncesi de yine bu AB destekli derneklerden gelmektedir. Almanya Giessen 
Üniversitesi İnteraktif Medya Merkezi direktörü olan Claus Leggewie şu derin(?) saptamaları 
yapmakta: 2..önemli ilerlemelere karşın, demokratikleşme hâlâ eksiklidir, insan hakları henüz Batı 
Avrupa standartlarını karşılamamakta, dinsel ve etnik azınlıklar sadece kağıt üstünde tanınmakta, 
yakın tarihteki Ermeni katliamının kabulü lafta, silahlı kuvvetlerin sivil denetimiyse zayıf 
kalmaktadır. Ayrıca, psikiyatri koğuşlarındaki hastaların (ya da yetimhanelerdeki çocukların) veya 
eşcinsellerin gördüğü muameleye ya da hapishanelerdeki duruma baktığımızda, Türkiye‟nin 
Avrupa‟nın özünden ne kadar uzakta olduğunun mihenk taşlarını elde etmiş oluruz.”

314
 Sözde 

Ermeni soykırımının kabul edilmesinin lafta olduğunu söyleyebilen biri; Türkiye’de etnik azınlıkları 
kışkırtan yeni Nazi politikalarını içeren yaklaşımlarıyla faşist Almanya’nın öğretim üyelerinden 
gelebilirdi, ancak. 
 

Eşcinsel olduğu savlanan kişilerin, içinde bulundukları bataklıktan kurtarılmasına yönelik 
hiçbir girişim gerçekleştirmeyen ve programlarına, tüzüklerine dahi almayan bu örgütler, ne yazık 
ki cinsel sapkınlığı Türk Ulusal bünyesine eklemlemek istemektedir. Bataklıktan kurtarılmayı 
bekleyen, işsizlikle, bilinçsizlikle ve ezilmişlikle “seks işçiliğine” sürüklenen yurttaşlara buradan da 
yaşam ve çözüm çıkmayacak aksine, bu bataklık içinde yerlerinin kalıcılaştırılmasının 
sağlamlaştırılması doğrultusunda bataklığın ayrılmaz parçası haline getirileceklerdir. 
 

Ulus Devletle Hesaplaşma ve Vicdani Red 
 

Ailesine, sözde eşcinselliği hakkında, henüz bir şey söyleyemeyen (Timuçin Kızılay), 
ailesiyle çok sıkı bağlarının olmadığını söyleyen

315
 (Uğur Yorulmaz) kişilerden oluşan vicdani red 

hareketi, aile, toplum, ulus, devlet, ahlak gibi bir ulusu uygarlığa taşıyacak değişkenlere karşı bir 
harekete dönüşmüştür. Öyle ki bunun temel görünümü ulus devlet düşmanlığı ve Türklük 
düşmanlığı biçimindedir. Melek Göregenli isimli Türk ve TSK düşmanı vicdani redde destek olan 
kişi, ulus devlet düşmanlığında da geri kalmamaktadır: “Askerlik, askeri itaat ve daha genel 
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anlamda her türden „ordu‟ların iç yapısını anlamaya yönelik eleştirel düşünsel çabalar, 
çoğunlukla, bir kurum olarak askerlik görevinin meşru babasının demokrasi değil, ister monarşist 
ister faşist devletçi ya da sosyalist veya parlamenter olsun, modern ulusal devlet olduğunda 
birleşirler; kitleleri hem siyasal hem de askeri düzlemde harekete geçiren ulusal devlet, tek tek 
yurttaşların, kendilerini birbirlerinden korumak üzere görevlendirdiği ve tek tek yurttaşlar olarak 
hem birbirlerine hem de başka ulusal devletlerin yurttaşlarına karşı güç kullanmalarını 
meşrulaştırmanın ve yasallaştırmanın bir düzeneği olarak ulusal devlet.”

316
 

 
Almanya ve İsrail destekli vicdani red, özünde ulus devlet düşmanlığıyla hareket 

etmektedir. Tanıl Bora, bu konuda. “..globalleşmeye karşı, o sürecin yürütücülerinden biri olan 
(sosyal devlet veçhesinden sıyrılmış) ulus devlete sarılmayı önermek yanlış bir denklem 
kurmaksa, güvenliğin özelleşmesine karşı “ulusal ordulara” sahip çıkmak da öyle”

317
 demektedir. 

Yine Nilgün Toker de: “..anti militarizmin anlamı, salt bir savaş ve şiddet karşıtlığında değil bir 
tahakküm biçiminin eleştirilmesi ve reddedilmesinde bulunmalıdır. Bu tahakküm biçiminin 
militarist devlet formunda cisimleştiği göz önüne alınırsa, anti militarizm kapitalizmin yarattığı güç 
tekeli olarak devlet ve egemenlik formunun reddidir. Çünkü militarizm yalnızca ordulara ait bir 
nitelik değil, tersine bu orduları egemenliğini temel taşıyıcısı ve devam ettiricisi olarak tesis eden 
bir sistem ve düzenin niteliğidir.”

318
 Yani, ulus devlet sistemi, yapısallığı gereği orduya sahiptir. 

Asıl olan orduya karşı çıkmak değil, devlete karşı çıkarak devleti ortadan kaldırmaktır. Türkiye’de 
hemen her alanda saldırı odağı haline gelen ulus devlet, bunca ihanete rağmen dimdik ayakta 
durabiliyor. Vicdani red hareketi dediğimizde, karşımıza çıkacak en önemli konu bu hareketin 
kimlerle, nasıl bir ortaklık kurarak ulus devlete saldıracak olmasıdır. Yukarıda ele aldığımız gibi 
sözde çevreci, sözde kadın hakları, insan hakları boyutunda çalışan örgütler bu ortaklığın 
kurulmasında önemli rol oynamış ve Türklük düşmanı topluluklar oluşturulmuştur. Farklı 
ortaklıklarla birleşen vicdani red konuda Andreas Speck şunları söylemektedir: “..birçok farklı 
durumla yüzleşen red hareketinin aşması gereken pek çok mele var. Ama bunların altında yatan 
soru ve ilkeler sıklıkla aynı: savaş ve militarizme karşı ve sosyal değişimden yana efektif bir 
hareket nasıl kurulur? Peki ya bireyler için muafiyetler yaratmakla değil, toplumlarımızı taşıyan 
sistemler olan militarizm ve şiddeti aşmakla ilgilenen bir hareket? Erkeklik konularının ve cinsel 
kimlik teorisi ve pratiğinin ayrımında olan bir hareket?”

319
 yani kısaca sorulan sorular, ulus devleti 

daha hızlı, kolay ve kıza yoldan nasıl daha fazla yıpratarak, küresel patronun oyuncusu haline 
getirebilirizdir. Yine bu konuda Ayşe Gül Altınay isimli vicdani red destekçisi şunları 
buyurmaktadır: “..anti militarizmin Türkiye‟deki yeni yüzleri, militarizm, cinsiyetçilik ve karı 
cinsiyetçilik arasında önemli kuramsal bağlantılar kuruyor, çarpıcı açılımlar getiriyorlar.”

320
 

 
Hedef, Türkiye’nin bağımsız, kalkınmış ve gönençli bir devlet olmasının önüne 

geçmekse; İsrail ve Almanya vicdani reddi himaye eder ve ulus devleti ortadan kaldırmak için, 
Türkiye’nin üzerine saldırtır. Sözde vicdani red hareketi, etki ajanları biçiminde çalıştırılmakta; 
Almanya açısından, Alman Başkonsolosluğu’na Türk askerini aşağılaşan ifadelerle suçlayan 
mektuplar verilmiş, İsrail açısından, İsrail’de sadece ama sadece işgal topraklarında askerliği 
reddedenlerden oluşan vicdani retçiler, Türkiye’de gelince devlet, ulus karşıtı olmakta ve İsrail’in 
ajanlığını yapar görünmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç bu kadar sahipsiz bırakıldığına 
tanık olmamıştır. AB sevdası uğruna, ABD’ye bağlanmışlığı yırtamaması yüzünden yitmektedir.  
 

TSK’nın Gerçekliği ve Özgünlüğü 
 

Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) sözleşmesinin imzalanmaması 
uyarısında bulunan Hulki Cevizoğlu, şu önemli değerlendirmeleri yapmıştır: “UCM sözleşmesini 
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hangi Türk hükümeti imzalamaz acaba?.. cevabı diğer sorularda. Bugüne kadar hangi Türk 
hükümeti, ikiz sözleşmeleri imzalamam dedi ki?..Hangi Türk hükümeti, çatışmalarda çocuklara 
yapılan muamelelere ilişkin sözleşmeyi imzalamam dedi ki? (PKK, bu söleşmeyi bildiği için 
çatışmalarda çocukları öne sürüyor) Şimdi önümüze gelecek olan UCM sözleşmesi” göreceği 
açık. Artık o zaman “AB canavarının” önüne atılacak yemlere, terörle mücadele eden bir çok Türk 
generali de eklenecek..”

321
 Bu durumun, Altay Tokat’ın TSK’yı tokatlayarak, “..sivil görevlileri, 

hakimleri, savcıları rehavete kapılmamaları amacıyla birkaç bombayla uyardığını” söylemesi, 
TSK’yı içeriden vurmanın başka bir görünümü olmadığını düşünmek safdillilik değil midir? 
 

Vicdani redde gösterdiği tepkide Durmuş Hocaoğlu, vicdani redde felsefi kılıf 
uydurmanın müptezelliği (saygınlığını yitirmiş, değersiz, ortalık malı) üzerine durmaktaydı: “vatan 
savunması vazifesini, yani daha açık anlatımıyla, bir ülkenin nimetlerinden istifade etmek için 
koşmakta kusur etmezken, külfetlerini ve külfetlerin en kritik olanını prensip olarak reddedenlerin 
ileri sürmüş oldukları sözde “vicdani” gerekçe ve ona giydirilmeye çalıştıkları sözde felsefi kılıf 
kelimenin tam ve hakiki manasıyla bir fikri müptezellik, bir müptezel felsefe numunesi. Fikir, 
felsefe, bu kadar aşağılanabilir, bu denli tahkir edilebilir mi?”

322
 

 
TSK'nın vicdani redde ilişkin yaklaşımı net bir biçimde ortadadır. Yasalarla da güvence 

altına alınan askerlik hizmeti ve Türk askeri, Türk Ulusu'nu parçalamaya, ulusl devleti ortadan 
kaldırmaya yönelik eylemi ve söylemiyle vicdani redde ilişkin haklı bir biçimde, koruma altına 
alınmıştır. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın (AGIT) "Güvenliğin Siyasi Askeri Yönleri 
Hakkında DavranıĢ Ġlkeleri Rehberi"nde, "Askerlik Hizmetinde "Vicdani Red" başlığı altında 
şunlar söylenmektedir: "Yasalarımızda "vicdani red" gibi gerekçelerle askerlik hizmetinden 
muafiyet öngörülmemiştir. Bu bir bakıma ülkemizin stratejik konumunun ve içinde yaşanmakta 
olan koşulların yarattığı zorunlu güvenlik ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Türkiye'ye yönelik bu iç 
ve dış tehditleri doğuran söz konusu faktörler değişmediği müddetçe "vicdani red" kavramının 
düzenlemelerimize girmesi mümkün görülmemektedir." TSK bu görüşleriyle, "iç ve dış tehditleri 
doğuran söz konusu faktörler değişmediği" sürece diyerek, vicdani reddin ileride kabul 
edilebileceğine ilişkin bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu her ne koşulda olursa olsun kabul 
edilebilecek bir hareket olmadığı bilinmekte ve bu yönde kararlı tutum sergilenmesinin 
sağlanması önemli ve öncelikli olarak dikkate alınması gerekmektedir. 
 

TSK'yı dünyadaki diğer ordulardan ayıran özellik, TSK'nın kalkınmada, ulusal bilinçte 
önemli bir kurum olmasıyla ilintilidir. Savunma Bakanlığı'nın Genel Plan ve Prensipler Dairesi 
Başkanlığı'nca hazırlanan "Beyaz Kitap"ta "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Toplumsam Hayata 
Katkıları" başlığı altında şunlara yer verilmiştir: "TSK'ya tahsisli araziler üzerinde yılda ortalama 3 
milyon fidan dikilmektedir. Buna ilaveten, kışla dışı araziler üzerinde, Orman bakanlığı'yla işbirliği 
içerisinde, "Mehmetçik Ormanı" projeleri kapsamında, bugüne kadar, 10000 dönümden fazla 
alana toplam 1,5 milyona yakın ağaç dikilmiştir... 5-21 Kasım 1998 tarihleri arasında, Adıyaman 
ilinde düzenlenen ve bugüne kadar yapılmış en büyük kış gençlik kampı olan "Mehmetçik ve 
Üniversite Gençliğiyle El Ele" projesiyle, GAP Bölgesi Ağaçlandırma Kampanyası süresince 
bölgeye, 2.500.000 adet fidan ve 300.000 adet meşe tohumu dikilmiştir... Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı'nca; bünyesindeki üs ve limanlara, yeni deniz süpürgeleri inşası/tahsisi, yeni inşa 
edilen/edilecek gemilerle halihazırda envanterdeki gemilerde, biyolojik arıtma sistemlerinin 
imalatı/montajıyla atıkların nötralize edilmesi, ana üslerde, sahil sintine ve evsel atık arıtma 
tesislerinin kurulması, temin ve tahsisleri yapılan yangın/yağ bariyerleriyle denizde çıkacak 
yangın ve petrol atıklarının yayılmasının önlenmesi şeklinde muhtelif tedbirler alınmaktadır. Doğal 
afetlerde yardım: TSK, bir doğal afet meydana gelmesi durumunda, tüm imkanlarını seferber 
ederek, mülki makamlarla koordineli olarak yardım faaliyetleri icra etmektedir. Türkiye, 17 Afet 
Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasına bölünmüş olup, mülki makamların talebine istinaden 
hangi askeri birliğin nerede ve nasıl kullanılacağı Acil Yardım Planları'nda yer almaktadır... 
Genelkurmay Başkanlığı'nca, deprem, yangın, sel, çığ, kimyasal/biyolojik sızıntı ve benzeri doğal 
afetlerde, afet bölgesinde arama/kurtarma faaliyetleri icra etmek üzere uluslararası standartlarda 
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teçhiz edilmiş ve eğitilmiş, tabur seviyesinde, TSK Doğan Afetler Arama/Kurtar (DAK) Birliği 
kurulmuştur. Halkla İlişkiler ve Köy Destek Uygulamaları; 16 yıldır sürdürülen teröre karşı 
mücadelede, bölge halkının huzur ve mutluluğu için, "Vatandaş Mehmetçik El Ele" kampanyaları 
başlatılmıştır. Bu faaliyetler kapsamında, bölgede 1999 yılı içerisinde; sağlık hizmetleri verilmiş, 
aşı kampanyaları düzenlenmiş, veterinerlik hizmetleri sunulmuş, okul ve yol onarımları yapılmış, 
su ve elektrik şebekeleri yenilenmiştir... Kampanyayla ilaç, giysi, ayakkabı, kırtasiye, eğitim 
yardımcı malzemeleri dağıtılmıştır... 551 öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu verilmiş, bu 
öğrencilerin %60 sınavı kazanarak başarılı olmuştur."
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TSK'nın toplumsal işlevleri bunlarla da bitmemektedir. Askere alınan er ve erbaşlara 

meslek kazandırma kursları da verilerek, er ve erbaşların askerlik süresi sonunda iş bulmalarının 
yolunu açmaktadır. TSK'da verilen kurslar şöyledir: "Konfeksiyon (Hazır Giyim), Terzilik, Karo 
Fayans Döşeme, Sıva, Boya, Badana, Duvarcılık, Fayans ve Seramik Döşemeciliği, 
Isıtma/Soğutma Havalandırma, Sıhhi Tesisatçılık, Elektrik Tesisatçılığı, Radyo Televizyon 
Tamirciliği, Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Onarım, Telefon Santralleri Bakım ve İşletmenliği, 
Yangın Söndürme ve Kurtarma, İş Makineleri Bakımı, Jeneratör Kullanma ve Bakım, Ağıç İşleri, 
Mobilya Döşemeciliği, Marangozluk, Hasır Mobilya Yapımı, Oto elektrikçiliği, Motor Bakım ve 
Onarım, Oto Lastik Onarımcılığı, Motorlu Taşır Sürücülüğü, Akücülük, Kaynak Kaporta, Metal 
İşleri, Saç İşleri, Saç İşleri, Tornacılık, Kalıpçılık, Tesviyecilik, Esanjör İşletme, Frezecilik, Stüdyo 
Teknikleri, Buhar Kazanı Brülör, Kalorifer Ateşçiliği, Doğalgaz Ateşçiliği, Turizm Otelcilik, Yabancı 
Dil, Okuma yazma 1'nci ve 2'nci Kademe, Matbaacılık, İlk Yardım, Garsonluk, Berberlik, 
Kuaförlük, Enstrüman Yapım ve Onarımı, Fotoğrafçılık, Fırıncılık, Aşçılık, Bilgisayarlı Muhasebe, 
Daktilo, Bilgisayar, Bilgisayar Bakım ve Onarımcılığı" 
 

Tüm bu mesleki yetenek kazandırma kurslarının toplam sonuç tablosu çerçevesinde, 
08.02.2000-30.06.2004 döneminde kurslara katılan erbaş ve er sayısı 1 milyona yaklaşmıştır. 
Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı'nın uyguladığı kursların toplamda sayıları şöyledir: Açılan kurs miktarı: 19.521, 
Katılan Erbaş ve Er: 403.794, Tamamlanan Kurslarda Başarılı Erbaş ve Er: 313.280, Başarı 
Oranı: %78, Devam Eden Erbaş ve Er: 3.494. yine aynı tarihler arasında okuma yazma kursları 
toplam sonuç tablosunda; açılan kurs: 3.113, Katılan Erbaş ve Er: 122.462, Tamamlanan 
Kurslarda Başarılı Erbaş ve Er: 84.058, Başarı Oranı: %69, Devam Eden Erbaş ve Er: 2.257'dir. 
 

Sözde vicdani retçilerin sözünü ettikleri, aşağıladıkları kurum böyle bir kurumdur. TSK'nın 
toplumsal işlevini herkes ayrıntılarıyla bilmekte ve görmektedir. Sorun aslında, toplumsal dokuyu 
ve birlikteliği bozarak, ulusal devlet yapısını ortadan kaldırma sorunudur. Güneydoğuyu 
kullananlar, PKK'yı kullananlar, Almanya ve İsrail destekli vicdani retçiler; görmemektedirler ama 
çok da iyi bilmektedirler ki Güneydoğu'daki aşiretler, derebeylik gibi faşist ağalıkların ortadan 
kaldırılmasıyla sorun çözülecektir. bilinmektedir ki Ankara'nın köyleri, Artvin'in köyleri, Kayseri'nin 
köyleri daha büyük sefalet içindedir. Güneydoğu'daki sorun, faşist ağalık düzeni içinde yer 
almaya istekli ve sözde "barış" adına gazetelere çarşaf çarşaf nutuklar atmaktan geri durmayan, 
sözün ona aydınların, kuzular çevirerek, altın bileziklerin ağırlığından kalkamayan kollarıyla göbek 
attıkları ortamın ortadan kaldırılmaması sorunudur. Bu faşist ağalık düzeni yıkılmadan, devletin 
varlığının halkını sömüren, kemiren ağanın üstünde olduğunu yurttaşlarımıza duyumsatmakta ve 
anlatmakta güçlük çekilecektir. 
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