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BAŞKAN – Değerli milletvekilleri, değerli konuğumuz, Saygıdeğer Hocam Doğu Ergil öncelikle Komisyonumuza 
hoş geldiniz. 

DOĞU ERGİL – Teşekkür ederim, efendim. Sağ olun. 
BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında grubu bulunan dört siyasi partinin vermiş oldukları ortak 

önergeler doğrultusunda kurulmuş bir Komisyonuz ve Komisyonumuz geniş bir görev çerçevesi içerisinde hareket ediyor. 
Genel Kuruldan verilen önergeler çerçevesinde. O kadar geniş olunca da tabii biraz, konular konusunda kısaca bilgi 
vermem gerekiyor. 

Türkiye’de demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve muhtıralarla, demokrasiyi işlevsiz kılan bütün girişim ve 
süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş bir Komisyon. 
Komisyonumuzun hem tüm boyutlarıyla araştırılması gibi bir görev verilince tabii “Acaba bu tüm boyutlar neler olmalı?” 
konusunda yaptığımız iç toplantılarımızda belli başlıkları karar altına aldık. Bunlardan bir tanesi siyasi sonuçları yani bu 
dönemlerin siyasi sonuçları. Diğeri, hukuki sonuçları. Her bir dönemi ele alırken de darbelerin öncesi, darbe sırasındaki 
hukuki durum ve darbe sonrası olmak üzere meseleleri ele aldık. Bir diğer başlığımız ekonomik boyutları yani hem ülkeye 
maliyeti açısından hem ekonominin şekillendiği dönemlere ilişkin. Bir diğer araştırma konumuz, iç ve dış etkenler yani 
uluslararası sistemin veya dönemlerin bu, ülkemizdeki darbe dönemlerine etkisi olmuş mudur, olmamış mıdır? Bir diğer 
başlığımız medya. Bir diğer araştırma konumuz da, sosyolojik ve psikolojik etkileri. Belki de en önemlisi bu konu olmakla 
birlikte yani en azından bütün darbelerin bir ön hazırlığının ve toplumun hazırlanması süreçlerinin olduğu, o hazırlanma 
süreçlerinde de birtakım karanlık siyasi suikastlar ve olaylar dâhil olmak üzere yaşanan hadiseleri ele aldığımızda bunlar 
arasında organik bir bağlantı kurmak konusunda göstereceğimiz çabadan belki çok daha fazlasını çok partili sisteme 
geçtikten sonra sık sık demokrasisi kesintiye uğramış, bu nedenle siyasi partileri dâhil olmak üzere demokratik unsurları 
çok gelişememiş bir toplumun aynı zamanda bilinç düzeyini yükseltmek. Burada biz bir araştırma komisyonu olarak görev 
yapıyoruz, hâliyle soruşturma görevi yapmıyoruz, yargısal bir faaliyette bulunmuyoruz. Amacımız bu darbelerin toplum 
üzerinde yaratmış olduğu toplumsal ve psikolojik etkilerin de rolü. Siz 28 Şubat Alt Komisyonunun davetlisi olarak 
buradasınız ama 1960’dan başlayarak, akademik alanda faaliyet gösterdiğiniz hususlardan, diğerleriyle de birlikte 
değerlendirmek istemeniz durumunda elbette öyle ama kendi uzmanlık alanınızda bize söyleyecekleriniz olduğunu 
düşünüyoruz ve genellikle konuklarımıza bütün bunları değerlendirmek üzere bir söz hakkı veriyoruz genel değerlendirme 
yapmaları için, daha sonra somut sorular için milletvekillerimize söz veriyoruz. Burada bulunan milletvekillerimiz: İdris Şahin 
Bey, Çankırı AK PARTİ Milletvekili Komisyon Sözcümüz ve Feyzullah Kıyıklık Bey, AK PARTİ İstanbul Milletvekili. 

Kendinizi tanıtarak konuşmanıza başlamanızı rica edeceğim. Genel bir değerlendirme yapmak üzere söz sizde. 
Buyurun Hocam. 
DOĞU ERGİL – Sağ olun. 
Kendimi tanıtarak mı başlayayım istediniz? 
BAŞKAN – Evet, öz geçmişinizle, tutanaklara geçmesi açısından. 
DOĞU ERGİL – Peki efendim. 
Adım Doğu Ergil. Bir akademisyenim. Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli öğretim üyeliklerinde bulundum. Mektebi 

Mülkiyede kariyerimin büyük bir kısmını tamamladıktan sonra emekli oldum ve şimdi İstanbul’da bir özel üniversiteye 
haftada bir gün gidip doktora eğitimi verip dönüyorum. Bugün gazetesinde haftada üç gün Türkçe, Today Zaman’da da 
haftada iki gün İngilizce yazı yazıyorum. İşte arada bir de televizyonlarda karşılaşıyoruzdur. Sokakta birisi “Ağabey seni bir 
yerden tanıyacağım.” dediği zaman çıkartamıyor “Ben sizin evinize kaç kere geldim.” dediğimde “Ulan, yoksa ben yokken 
bizim hanım mı bunu eve alıyor?” diye bana çok kızdıkları olmuştur. 

BAŞKAN – Etmeyin eylemeyin Hocam, Türkiye’de yaşıyorsunuz. Töre cinayetine kurban gidebilirsiniz. 
DOĞU ERGİL – Aynen öyle. Yani sık sık da düşüncelerimi kamuyla paylaşmışımdır. Buna rağmen 

Genelkurmayın telefonlarını izlettiği insanlar listesinde ikinci kişiydim. Ben de dedim ki: “Ya, her gün yazıyorum ve 
söylüyorum, eğer anlamıyorlarsa ve duyduklarını bir türlü kavrayamıyorlarsa çok vahim bir durum var. Eğer bir açık 
yakalamak için dinliyorlarsa da bu ahlaksızca bir şeydir.” diye bir şey söylemiştim. Genelkurmay en ufak şeyden alınır, 
hiçbir şekilde geri dönmedi ve beni dava etmedi. Neyse.  

Efendim, bir kere Allah size yardım etsin çünkü çizdiğiniz çerçeve birkaç düzinelik bir ansiklopediyi dolduracak 
kadar bilgi toplamanıza neden olur. 

BAŞKAN – Kesinlikle. 
DOĞU ERGİL - O nedenle ben size bir teorik çerçeve çizeyim bu darbeler yani darbeleri hazırlayan koşullar, 

ortam konusunda, ondan sonra siz somut sorularınızla meseleyi açarsınız.  
Şimdi, toplumun hazırlanmasından söz ettiniz darbeler konusunda. Toplumun hazırlanmasına bir kere lüzum 

yoktur. Türk toplumu, meseleyi eninde sonunda felakete götürecek sivil yönetimlere karşı sadece koruyucu ve kollayıcı 
değil, kurtarıcı olarak askerin bulunduğuna inandırıldığı için darbeleri bekler hâle getirilmiştir. Ama şeyin farkında değildir. 
Darbe dediğiniz şey, kendi silahlı gücünün kendisine darbeyi vurmak için hazırladığı ve icra ettiği bir tür saldırıdır. Yani eline 
ülkenin güvenliğini sağlasın diye verilmiş olan silahı kendi halkına doğrultmasının başka bir ifadesidir. Bunun hiç 
övünülecek bir tarafı yoktur. Belki gençliğimizde biz de askerler sokağa düştüklerinde alkışlamıştık, küçükken fakat 
sonradan durumun vahametini anladıkça yani bunun demokrasiye hiç yakışmayan bir durum olduğunu anlayınca meseleyi 
biraz daha derinden irdelemeye başladık ve ondan sonra şunu gördük ki, bütün mesele sevgili arkadaşlar, bizim bir ulus 
devlet değil bir devlet ulus olma gerçeğimizden kaynaklanıyor. Önce devlet var, kendine uygun bir ulus oluşturmaya 
çalışmış. Bu ulus ne tarihle bağdaşıyor, ne sosyolojiyle bağdaşıyor, ne de kendi doğasında olan kültürel çoğulculukla 
bağdaşıyor. Yani bir olan değil olması gereken bir ulus kavramından hareket etmiştir, bunu da görünüşte, düşünüşte, 
davranışta, bilgide benzer kılmak için devlet kendisine bir siyasi misyon biçmiştir. Yani devletin birinci görevi, toplumun 
özgürlüğü, refahı, adalet dağıtmak, gençleri geleceğe hazırlamak falan değil, bu ülkedeki farklılıkları ortadan kaldırıp 
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yekpare tek tip bir toplum yaratmak ve bu toplumun da devletine itaatkâr olmasını sağlamaktır. Devletin siyasi misyonu 
budur. Peki, bu misyonu kim üstlenecektir? İşte bu misyonu devlet adına askerler üstlenmişlerdir ve askerlerin de bu görevi 
yapacağı bir ön kabul olarak bizim siyasi kültürümüzün merkezine yerleştirilmiştir. O yüzdün, hani darbeler için zemin 
hazırlamaya falan lüzum yoktur. Darbeleri sivil hükûmetin toplumu yönetemez hâle geldiği veya böyle göründüğü her an 
toplum kendisi talep etmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki “Toplumu yönetemez hâle geldiği için.” Şimdi, toplumu yönetemez hâle 
getiren sadece sivil yönetimin becerisizliği değildir. Var olan yasaları, devletçi ekonomik düzen, bu kurumların sadece 
otoriter ve yukarıdan toplumu şekillendirmek gibi bir diktatoryal görev üstlenmiş olmaları, temsilde adalet olmaması falan 
gibi bir sürü faktör vardır. Şimdi, bakın bu faktörler şu anda mevcut Anayasa’da kendi kendini yeniden üretiyor, kendini 
tekrarlıyor ama bugün çok daha topluma yakın bir Parlamento var olmasına rağmen yeni bir anayasa yapmakta zorlanıyor. 
En son işte Meclis Başkanımız çıktı ve dedi ki: “Yapılamıyorsa biz de bırakırız bu işi.” Yani bir toplum askerlerin yaptığı için 
eleştirdiği ve kendisine deli gömleği gibi dar gelen bir Anayasa’yı değiştiremiyorsa sevgili arkadaşlar, bu, demin sözünü 
etmiş olduğum hep o son derece sınırlı olan yasal idari yapı ve bunu makul karşılayan, makul karşıladığı için de sürdüren 
siyasal kültürümüzden kaynaklanıyor. Siyasal kültürümüzün merkezinde, devletin toplumun üstünde ve dışında yani devleti 
istediği gibi şekillendirebilecek, istediği gibi yönetebilecek, istediği gibi yönlendirebilecek… Yönlendirmenin altını çiziyorum, 
daha ağırlıklıdır. Yönetmek, tek başına önemli değildir, yönlendirebilmektir. Kalıcı bir biçimde, sürekli olarak o topluma yön 
verebilmek kabiliyeti. Bunu, devletin toplumdan daha üstün olduğu… Bakın bir emniyet müdürümüz “Vatan değil, insan.” 
dedi. Ben 20 yıl önce “Vatan değil önce vatandaş üzerine temellendirilmiş bir idari ve hukuki sistemimiz olsa çok farklı 
sonuçlar ortaya çıkar.” demiştim. Ama bildiğiniz gibi, zamanı gelmiş bir fikir kadar etkili bir şey yoktur, demek ki o zaman 
algılanmadı bu söylediğim. 

Neyse, bir, devletin merkezî konumu. İkincisi, devletin -devleti bir robot gibi düşünün- içinde onu işleten insan 
unsurunun askerler olması ve bunun da makul karşılanması. Sivil yönetimleri hizaya getirecek bir güç olarak toplumda 
itibar görmesi bu fikrin. Birinci şey budur darbeleri hazırlayan şey budur. 

İkincisi de sevgili arkadaşlar -ağzım alışmış kusura bakmayın- sayın Komisyon üyeleri… 
BAŞKAN – Arkadaşlar demenizden hiç rahatsız değiliz. Sivil, demokratik bir çatı altındasınız. 
DOĞU ERGİL – İkincisi de şudur: Bakın, İttihat Terakkinin önde gelenlerine bakın, bu ülkenin bugünkü siyasal 

kültürünün temellerini atmış olan kadro. Cumhuriyeti kuran kadrolar buradan gelmişlerdir biliyorsunuz, onun eğitiminden 
geçmişlerdir. Dikkat edin bunların hepsi mütevazı orta kesim ailelerinin çocuklarıdır. Bu çok önemli. Yani Talat Paşa –
Sadrazam- bir posta memurudur örneğin. Enver Paşa’sından Mustafa Kemal Paşamıza kadar hepsi mütevazı orta sınıf 
ailelerin çocuklarıdır. Bunların bir ekonomik gücü yoktur yani üretim sürecinde belirleyici bir rolleri yoktur. Toplumun 
beğenisini kazanıp, onun üzerinden bir siyasi güç devşirme kaygıları yoktur. Peki, nereden aldılar güçlerini? Devlet 
memuriyetinden ve devlet memuriyeti içinde o etkili olan üniformalı ve silahlı olmaktan kaynaklanan devlet aygıtı üzerinden 
toplumu işte, yönetmek ve yönlendirme geleneğinden aldılar. İttihat Terakki anlayışı, sevgili arkadaşlar, hiç bugüne kadar 
değişmedi Türkiye’de. Memurun ne topluma sorumlu olmadan ne ekonomik bir artı değer yaratma kaygısı olmadan sırf 
devlet aygıtını kontrol edip toplumu şekillendirmek, yönetmek ve yönlendirme erkini, gücüne eline geçirmesi bu toplumda 
normalleştirildi, makulleştirildi, yasallaştırıldı ve kurumlaştırıldı. Şimdi, darbeleri çağırmaya, darbe ortamı yaratmaya lüzum 
yok, anlatabiliyor muyum? Zaten bunu hem hukuksal, hem kurumsal, hem psikolojik alt yapısı oluşturulmuş bulunuyor 
Türkiye’de. Askerlerin sadece yaptıkları zamanı geldiğinde bu alt yapıyı, bu mekanizmaları harekete geçirmek ve bu İttihat 
Terakki geleneğini… İşte bakın Mehmet Ali Birand galiba Komisyonunuza söylemişti işte: “Faks çektim Genelkurmay 
Başkanına ‘Allah’a faks çekilir mi?’ dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz, bir teşkilat ki kendi teorisini oluşturmuş, bu tabii laik 
siyasal bir teoloji, kendi Allah’ını ve ruhban sınıfını da oluşturmuş. Şimdi, bu anlayış fevkalade tehlikeli bir şey ve bu 
toplumdan soyut. İşte Bilsay Kuruç Hoca, galiba dün mü evvelsi gün mü size söyledi? “Lojman, lojman, lojman.” Bu orduyu 
toplumdan soyutlamanın, gerekçesi de nedir biliyor musunuz? Askerler halkın içinde yaşayınca yani kiralık ev falan tutunca 
o zaman halk gibi düşünmeye başladılar. Ordunun yeniçeri gibi düşünmesi lazım yani padişahın şahsına bağlı olması, bu 
çok tehlikeli bir şey. 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Sıradan olmaması lazım. 
DOĞU ERGİL – Aynen öyle, evet. Sıradan olmaması lazım.  
Şimdi, bakın bunun önemi şurada. Siz ordumuzu halkın içindeki, halkı bir tarla olarak görün, oradaki çiçekleri 

kökünden koparıyorsunuz; işte askerî orta okul, askerî lise, harp okulu işte daha ileri olanları, harp akademisi. Ben babamı 
tarif ediyorum. Bu halk çocuklarının bir zaman sonra artık halkla hiçbir teması kalmıyor, bunlar devletin çocukları oluyorlar. 
Devletin çocuğu olduğu zaman, kendisini de bakın, kamu görevlisi olarak görmüyor yani topluma karşı sorumlu memur 
olarak görmüyor, “devlet memuru” diyor kendisine ve sadakati devlete karşı ama o “Sadakati devlete karşı.” dediğimiz o 
devleti de kendisi işleten bir aygıt olarak gördüğünden aslında kendine hizmet ediyor. Kendi ayrıcalığına, kendi gücüne 
hizmet ediyor. O yüzden, değerli arkadaşlar, bürokrasinin devlet aygıtını bırakması mümkün değildir. Bütün gücü, imtiyazı 
ve bütün kaynakları, derlediği ve kullandığı kaynakları devlet mekanizmasından elde ediyor ve bunu da paylaşıyor. Bunu 
kısmen siyasilerle, kısmen işte akademisyenle paylaşıyor, basınla paylaşıyor işte basının arkasındaki ekonomik çıkarlarla 
paylaşarak yani bir tür avantajların distribütörlüğünü yaparak, bu ayrıcalıklı konumunu ve bu ayrıcalıkları sağlayan düzeni 
sürdürebiliyor. Bu düzen bugün siyasi gücünü kaybetmiştir ama hukuken varlığını sürdürmektedir, kurumsal olarak da hâlâ 
ayaktadır. Ne zaman ki bugün, baskın olan siyasi otorite yavaşlar bu mekanizma tekrardan işleyebilir, dikkatinizi çekerim 
hepinizin birer siyasi olarak, toplumun birer temsilcisi olarak. Neticede siz toplumun temsilcisisiniz.  

Şimdi, bu alt yapıyı gördükten sonra, artık böyle münferit darbeler için psikolojik ortamı hazırlamak falan çok 
kolay, görüyorsunuz çok kolay. Sadece ve sadece var olan bu makine işletiliyor ve psikolojik olarak insanlar bir müdahaleyi, 
siyaset dışı müdahaleyi hükûmete karşı desteklemeye başlıyorlar. Bu kadar. Genel çerçevesi olayın bu. 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Teşekkür ederiz. 
DOĞU ERGİL – Yani bu bizim siyasal kültürümüzün yapısında eski tabirle mündemiç olan bir olgudur.  
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FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hocam, çok teşekkür ederiz.  
DOĞU ERGİL – Estağfurullah efendim. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ben bazı sorular soracağım ama işin acı tarafı ne biliyor musunuz Hocam? 

Bu kadar içinde oluyorsunuz ki bu işin, yani toplum olarak, içinde olduğunuz bu yanlışlığın veya bu tehlikenin farkına 
varamayacak kadar da ondan bir parça oluyorsunuz. Kim bunu hatırlatıp da bizi bundan vazgeçtirecek?  

İDRİS ŞAHİN (ÇANKIRI) – Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Alışkanlık değil ki.  
DOĞU ERGİL – Söyleyeyim hemen. Efendim, bakın ben buradan nasıl şey yapıyorum. Ben bir kurmay subay 

çocuğuyum. Bir üst orta sınıf aileden geliyorum. Ne zaman ben bana sunulmuş olan ayrıcalıklardan vazgeçtim? Şükürler 
olsun ki bilim insanı olduğum zaman çünkü benim sahip olduğum ayrıcalıkların toplumda bir ayrımcılık olarak tezahür 
ettiğini gördüm çünkü ayrıcalıkla ayrımcılık birer eştir, zıt eşlerdir bunlar. Bunu gördüğüm zaman, o insan fıtratında var olan 
her şey benim istediğim gibi olsun, her şey benim gibi olsun ve benim dediğim olsun egoizminin ne demokrasi 
getirebileceği ne de adaleti sağlayabileceğini anladıktan sonra. Ama ondan sonra başıma gelmeyen kalmadı. Ben ilk 
piyasaya çıktığımda –piyasa derken hani kamuoyunda görünürlük kazandıktan sonra- neredeyse sistemin yıldızı gibi ortaya 
çıkmıştım, sonra bu zafiyetleri, yapısal zafiyetlere işaret etmeye başladıktan sonra mahkemeler… Mahkemeler ki ne 
mahkemeler, DGM. Mesela Kürt sorununu anlayalım ve çözelim diye. DGM vatana ihanet suçlarıyla iştigal ediyor 
düşünebiliyor musunuz? Yani bu ülkenin en temel, yakıcı sorunlarından biri üzerine araştırma yapıyorsunuz, tavsiyelerde 
bulunuyorsunuz sizi içeri atmaya çalışıyorlar. Üniversite idaresi… 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ama insanın kendi haddini bilmesi gerekmez mi Hocam? 
DOĞU ERGİL – Bakın, üniversite idaresi desteklemiyor sizi, düşünebiliyor musun? Üniversiteye verilen görev 

araştırma yapmak, kendi toplumu hakkında bilgi üretmektir. Basın, ad bile verebilirim, birtakım basın tetikçilerine emir 
vererek, iftiralar, hakaretler… İsim de verebilirim. Şimdi, o adamlar karşınıza sanki mazlum ve mağdur olarak çıkıyorlar, 
çıldıracağım. 

BAŞKAN – Hocam, verebilirsiniz, buyurun. 
DOĞU ERGİL – Ya, işte Emin Çölaşan. Benim için neler yazdı? Bakın, elden büyük paralar aldığı, offshore 

bankalarında paraları olduğu, bunların hepsi yazıldı çizildi ve benim Odalar Borsalar Birliği için yapmış olduğum o meşhur 
araştırmayı… Büyük paralar aldığımı iddia etti. Hâlbuki Odalar Birliği Başkanlığı basına bir deklarasyonda bulundu, dedi ki: 
“Doğu Ergil Başkanlık Özel Danışmanıdır zaten burada bir maaşı vardır. Bizden maaşlı olan kimseye başkaca bir para 
verilmez. Buna rağmen yalan söyledi ve devam etti. O sırada kendi tabiriyle bir sürü parayı cukkalıyormuş mesela ve benim 
için neler… “Araba hırsızı.” diye yazdı benim için. “Bütün istihbarat örgütlerinin Türkiye’deki casusudur.” diye yazdı. Bir 
Murat arabayı çalmışım doçent olarak. Düşünebiliyor musunuz? Yani bütün mesele yazdıklarımı, söylediklerimi inkar 
edemiyorlar, o yüzden kişiyi inanılmaz kılarak böylece yazdıklarımın inanılmamasına… 

İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – İtibarsızlaştırma. 
DOĞU ERGİL – Şükürler olsun ki, ben direndim ve toplum da gerçeği bugün gördü. Bunun gibibir sürü başka 

şey yani bir sürü. Bir sürü böyle hak esirgemeler, hiçbir zaman resmî kurulların içine almamalar falan filan yani benim bir 
beklentim yoktu ama yani benim gibi birtakım akademisyenler, özgür araştırmalar yapan, araştırmaları dünyada 
yankılananlara yurt dışında “Buyur bak, al sana bir enstitü, araştırmalar yap, bul, bulgularını sergile.” falan derler, tam 
tersine mesela şeyden gizli damgalı üniversiteye talep gelir. “Doğu sorunu için araştırma yapın.” Sen araştırmanı verirsin, 
yaptığın araştırmanı verirsin, seni DGM’ye gönderirler yani böyle saçma sapan bir dönemden geçtik, durum budur. Tabii, bir 
de ölüm tehditleri. Ben yıllarca değerli arkadaşlar, yıllarca, küçük çocuğumu arabama bindirmeden önce, onu apartmanın 
demir kapısı arkasında tutup arabaya gidip bir sokağın başına bakıp bir öteki tarafına bakıp altına eğilip “bomba” arayıp 
ondan sonra, motoru çalıştırdıktan sonra o çocuğu bindirdim. Yıllarca böyle devam etti. Bütün yaptığım araştırma yapmak, 
yazmak ve bulgularımı paylaşmaktı.  
Şimdi, darbe dediğiniz şey sadece mevcut iktidarı değiştirmek değildir. Darbecinin yıldırarak ve sindirerek bir toplumu 
köleleştirmesidir,  onu bir sürü hâline getirmesidir ve Türkiye’de toplum maalesef bir sürü hâline getirildi ve darbeyi ve 
darbecileri onaylayacak bir psikolojiye kavuşturuldu. Bizim asıl mücadele etmemiz gereken budur ve buna üniversite de alet 
oldu, basın da alet oldu ve kendisine aydın diyen… Çünkü değişmeyen iktidar askerler olduğu için devletin olanaklarından 
onlarda yararlandırıldı.  
Bakın, ben de davet edildim Milli Güvenlik Kuruluna, bana dediler ki: “Kürt kimliğini, Türk Milliyetçiliği içinde eritecek bir 
projeyi yürüt bizim için. “Ben de dedim ki: Çok etnili bir toplumda, sol kümeli bir toplumda bir etnik küme üzerine bina edilen 
bir milliyetçilik anlayışı mikro milliyetçiliklere yol açar, diğer milliyetçilikleri azdırır. Başka bir vesileyle söylediğim gibi, Kürt 
milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğinin gayrimeşru çocuğudur. Bu olur dedim. İşte o sırada bir sürü profesör parayla, “Kürt yoktur” 
işte bunlar “kart kurt”, biliyorsunuz, dağda, karda gezerken falan gibi saçmalıklar… Paralarla kitap yazıyorlar ve 
ödüllendiriliyorlardı ve birileri de bunun hesabını sormalı, ya bu saçmalıklar için bu toplumun alın teriyle derlenen vergiler 
nasıl harcandı? Bir hesabının sorulması lazım… İşte, böyle efendim. Başka sorularınız varsa… 
Bu arada şunu da söyleyeyim: Ben bu Emin Çölaşan hakkında birkaç tane dava açtım. Bu davaların bir ikisini kazandım. 
Diğerlerini o zaman ki yargı sistemi onu kollayarak beni o “hain” kategorisinde nitelendirerek sonuçlandırmadı. Tekzibi 
gönderiyorsunuz tekzibi yayınlamıyor mesela, Basın Savcılığı yayınlatmıyor, işte  “üç saat gecikti” diyor mesela, “Üç gün 
doldu.” diyor, bekletiyor. Yani bütün devletin kurumları bu sözünü etmiş olduğum davaya hizmet ettiler. Bugün bu 
soruşturmayı yaparken… 
BAŞKAN –Araştırmayı. Hep düzeltiyoruz soruşturma kelimesini, ifade kelimesini. 
DOĞU ERGİL – Araştırmayı yaparken o günkü koşullarda yapamayacağınızı da düşünerek diğer insanların işte bu sele 
niçin kapıldıklarını da anlamak lazım biraz.  
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BAŞKAN – İdris Bey’in sorusuna geçmeden önce toplantımıza şimdi katılan Ahmet Toptaş Bey’i tanıtmak istiyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Afyon milletvekili… 
İdris Bey, buyurun lütfen sorunuz. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Değerli Hocam, hoş geldiniz.  
Açıklamalarınız için özellikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız… Demin bir Milli Güvenlik Kurulu veya Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliği veya Milli Güvenlik Akademisi bunlardan hangisine davet edildiniz? Siz, Milli Güvenlik 
Akademisine… 
DOĞU ERGİL – Doğrudan doğruya Milli… Milli Güvenlik Akademisinin yanına bile yaklaştırmadılar beni ve çok ilginçtir, 
kendi fakültemde birtakım arkadaşların orada öğretim üyeliği yaptığı, bir kısmının da işte eğitime gittiğini öğrendiğimde çok 
şaşırdım, ben duymamıştım bile ve sonra bunlar birleştiler bir dernek bile kurdular. O tezgâhtan geçmiş devletin sivil 
kadroları, devletin, milletin değil… 
Ben doğrudan doğruya, vefat etmiş olan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Doğan Beyazıt tarafından davet 
edildim. Bana bu görevi teklif ettiler ben de bunun olmayacağını söyledim. Ondan sonra da benimle temas etmediler zaten.  
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Peki Hocam, teşekkür ediyoruz. 
Şimdi, konuşmanızın içeriğinde geçtiği için kısaca bir yorumunuzu almak adına… Diğer sorularımı bunların akabinde 
soracağım. Özellikle devlet erkini ve devlet adamlığını, devlet memurluğu kavramını, devleti kutsayan bir yapının bu ülkede 
oluştuğunu yıllardan beri yazıyorsunuz, bizler de bunları takip ediyoruz. Biraz daha özgürlükçü ve millet eksenli bir duruşun 
bu ülkede şu ana kadar fazlaca vücut bulmadığı noktasında da düşünce ve kanaatleriniz var.  
Bu noktada, eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ bir gazeteciyE kendisine devlet adamı yerine devlet memuru 
dediği için dava açmıştı. Bu konuyla alakalı bir  yorumunuz nedir? Öncelikle bunu öğrenmek istiyorum. Devamında sizin bu 
28 Şubatı tanımlarken “Bu darbede doğrudan kuvvet kullanılmadığı askerin harekete geçirdiği ve arkasında durduğu iş 
çevrelerinin, sivil toplum örgütlerinin, işçi örgütlerinin, üniversitelerin, akademisyenlerin, yargının, basının önemli bir 
kesiminin yanında zamanın Cumhurbaşkanı Demirel’in içeriden desteklediği, dışarıdan ABD ve İsrail’in omuz verdiği 
karmaşık bir hükûmet devirme ve rejimi şekillendirme operasyonuydu.” gibi bir tespitiniz var. 
DOĞU ERGİL – Bu benim sözlerim değil ama galiba. Benim yazımdan mı bu?  
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sizin yazınızdan alıntı… 
DOĞU ERGİL – İlginç… Karşı çıktığımdan değil… 
BAŞKAN – “İyi yazmışım” diyorsunuz. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – “28 Şubat benzeri yoktu, suç ortakları çoktu, çıkar ilişkileri karmaşıktı.” diyorsunuz. Bu sözler size 
ait. Bugün itibariyle özellikle bir süreç olarak 28 Şubatta olayın aktörlerini belirlemek konusunda konuklarımızın hepsine 
soruyoruz. Medyadan, iş çevresinden, sivil toplum örgütlerinden arkadaşlarımızı biz burada dinledik. Kimisi kendisinin bu 
dönem içerisinde korkudan bu işlerin içerisinde yer aldığını, kimisi böyle bir süreç ve algılamanın kendilerine göre o gün 
ciddi koşullarının olduğu ve o günkü havayı özellikle ifade ederek, o günkü konjonktürün farklı bir noktada olduğunu ifade 
ederek bunları söylediler, oysa siz bugünkü konuşmanızda dediniz ki: “Bunun için darbelerde, toplumun hazırlanmasına 
gerek yoktu, bu millet, zaten anlayış olarak devletçi bir anlayışın hâkim kılındığı bir toplulukta yaşıyoruz, kendiliğinden 
hazırdı” gibi bir anlam çıkarttık biz sizin sunumunuzdan. 
Şimdi, bu iki söylem içerisinde özellikle “Cumhurbaşkanı Demirel’in içerden desteklediği, dışarıdan da ABD ve İsrail’in 
omuz verdiğini düşünüyorum” diye bir beyanatınız olmuş, bugün de aynı şeyleri düşünüyor musunuz?  
Bir de değerli Hocam, biz 28 Şubat alt komisyonu olarak 90’lı yılların başındaki karanlık cinayetleri, Özal’ın ölümünü, 94’teki 
yerel yönetimlerdeki Refah Partisinin başarısı ve sonrasındaki genel iktidara gelişini, Susurluk olayını, Susurluk’un 
aydınlığa çıkartılması hadisesini ve bu dönem içerisinde özellikle sizin çalışmalarınızın da içerisinde olan “Doğu’daki Kürt 
Raporu”  gibi çalışmaların 28 Şubat’a gelen süreçte bu olayı tetikleyen hamleler olduğunu, 28 Şubat sürecinden sonra da, 
işte Türkbank ihalesi gibi, Beyaz Enerji gibi, bankaların batırılması onların ihale sürecini ve ondan sonraki süreç içerisindeki 
Apo’nun yakalanması ve bir kısım olayları da irdeliyoruz ve öncesinde de “Sivas Olayları”nı da tabii bunun içerisine 
katmamız lazım. 
Bu düşünceler ışığı altında andıçlanmanıza sebep olan konulardan birinin biz bu “Doğu Raporu” olduğunu düşünüyoruz. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin size bu raporu hazırlatırken son derece özgürlükçü bir düşünce yapısıyla bu çalışmayı 
başlattığı görülüyor. Ama daha sonraki aşamalarda maalesef, Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak kaydıyla bu sivil 
toplum örgütlerinin 96 sonları 97 başlarında tamamen askerin kontrolünde bu tür sokak hareketlerini de başlatması, 
vatandaşı sokağa davet etmiş olması ve Hükûmete karşı bir yola girişmiş olmasında sizce sebepler nedir? Bunları 
cevaplandırırsanız sevinirim. 
DOĞU ERGİL –Çok belagatle yirmi tane falan soru sordunuz. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) –  Öyle mi Hocam? 
DOĞU ERGİL –  Evet yani. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Ben sizin söylediklerinizi değerlendirdim, içinden üç tane soru sordum. 
DOĞU ERGİL – Fevkalade güzel bir özetleme oldu. Fakat bunun içinde bunun yirmi tane soru var, hatırlayabildiklerimi şey 
yapayım. Siz eksik kalanları bana lütfen hatırlatın. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Biz de büyük bir memnuniyetle sizin cevaplarınızı yazacağız, kaydediyoruz. Yarın, ilerde gelecek 
kuşaklara ışık olması adına söylediklerinizi de biz yansıtacağız.  
DOĞU ERGİL – Efendim sağ olun.  
Şimdi, sözünü etmiş olduğum kurgu yani devletin toplumun üzerinde ve dışında konumlanması, toplumu bir plastik antite 
gibi yani tarihi olmayan, kültürü olmayan, farklılıkları olmayan bir madde gibi alıp istediği gibi yoğurup şekillendirebileceği 
anlayışı ve bunu yapacak kadronun içinde de adı takılmıştır, “diri güç” olarak askerlerin görülmesi bizim siyasi 
kültürümüzün maalesef merkezi değeridir, merkezi olgusudur. Onu bir kere daha hatırlatayım. Milli güvenlik denilen işte bu 
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kurguyu sürdürmektir. Peki, askerin içinde bulunduğu ve sürekli olarak tehdit altında olduğumuz, ulusumuzun tehlikede 
bulunduğu duygusu nasıl diri tutulacaktır, bu ateş nasıl harlı olacaktır? Sürekli olarak tehlikeye delalet eden birtakım 
işaretlerin olması lazım... İşte Çorum ve Maraş olaylarının çıkarılması budur. Dışarıdan falan filan bir güç gelip şey 
yapmıyor… O Amerika ve İsrail’in etkisi sözünün bana ait olmadığını tahmin ediyorum, bir yerden… 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Bugün gazetesindeki bir açıklamanız. Tarih olarak da söyleyebilirim. “28 Şubat 97 postmodern 
askerî darbesinin kudretli isimleri rejime ve topluma verdikleri zarar açısından yargı önüne çıkmak üzereler” diye… 
DOĞU ERGİL – Hayır, itiraz ettiğimden değil, pek Amerika, İsrail şeylerini iç şeylerle beraber kullanmam, demek ki orada 
kullanmak ihtiyacı duymuşum. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – İsrail ve Amerika sadece dışarıdan omuz verdi, diyorsunuz.  
DOĞU ERGİL – Evet, tamam. 
Ama ben, Türkiye’deki güçler harekete geçmemişlerse dışarıdan etkilerin tek başına bir hareketi başlatabilecekleri, bir 
darbeyi gerçekleştirebileceklerine hiçbir zaman inanmam, onu söyleyeyim. Şey gibi işte, bir bünye eğer zayıf düşmüşse 
dışarıdan gelen mikrop bir hastalığı başlatabilir. Zaten genellikle mikrop da biliyorsunuz, dışarıdan gelmiyor.  Vücudumuzda 
var olan bir şeydir, aktive olur.  
Bu Milli güvenlik dediğimiz şey, bu kurgunun yani devletin belirleyiciliğinin ve devletin içinde de askeriyenin belirliciliğinin 
sürdürülmesi olgusudur. O yüzden de hep iç çatışma hep bir dış düşman… Biliyorsunuz, iç ve dış düşmanlar tabirleri biz de 
çok yaygındır. Uzun yıllar tanımlanmadı, sonra bulundu, işte bu ya içerideki birtakım etnik gruplardır, işte sonra adları 
konmaya başladı; Amerika’dır, İsrail’dir, İran’dır falan filan… Bu unsurlara karşı nasıl savunacağız kendimizi? İşte, orduya 
güvenerek savunacağız. Ordunun merkezî rolünün tescillenmesi, kutsanması ve sürdürülmesi bu sayede olmuştur. Şimdi, 
ben, kan gövdeyi götürüyor, bir vatandaş olarak sorumluluk hissetmek ama bir akademisyen olarak zorunluluk hissi ile bir 
araştırma yapmak istiyorum. Yani, niye 74 yılında askere gitme yaşı gelmeden bile, yeni bıyıkları terlemiş çocuklarını alıp, 
yanına da hayvanlarını alıp Kürt babalar askerlik şubelerine gidip “Bunları askere alın, -74 Kıbrıs çıkartması sırasında- 
bunları da işte bunlara yedirin.” diye hayvanlarını teslim ettikleri bir ortamdan on yıl sonra, on iki yıl sonra, onların 
çocuklarının silah çekmesi… Ne oldu bunu anlamamız lazım, bilmiyoruz. Mesela Amerikalılar da 11 Eylül olayında “İkiz 
Kulelerin” vurulmasından sonra, “Niye bize bu yapıldı?” diye çok şaşırmışlardı. Niye? Ve gerçekten niye sorusunun 
cevaplarını bulsalardı sağlıklı olarak, dünyada niye kendilerinden nefret edildiğini de anlarlardı. Biz hâlâ anlamış değiliz 
Kürtlerin niye bu davranışta bulunduklarını.  
Neyse, bunu araştırmak için bir kurum lazım bana. Üniversite böyle bir destek vermiyor. Üniversite de zaten bu dediğim 
sistemin içinde. Bir gün havaalanında Yalım Erez’le karşılaştık, kendisine dedim ki: Yalım Bey, Türkiye’nin bir zafiyeti var 
Kürt sorunu. Türkiye’nin bir gücü var hiç farkında değil, kullanmaya da hazır değil, o da sınır aşan suları. Petrol bitecek ama 
su hepimizin varlıksal ihtiyacı, bu işte Dicle, Fırat, Asi’nin bir hidropolitiği üzerine bir araştırma yapalım, bir de Kürt sorununu 
Türkiye için bir zafiyet olmaktan çıkaralım. Şöyle bir iki-üç dakika düşündü, “Perşembe günü Hocam siz bir gelsenize bana.” 
dedi. O İstanbul’da yaşardı da, Odalar Birliği Başkanı olduğu için birkaç gün Ankara’ya gelirdi, gittim. Bunu düşünmüş “Bir 
kez daha anlat şunu dedi.” Birkaç kişi daha çağırdı, anlattım. Genel Sekreteri çağırdı, dedi ki: “Üniversiteye yazı yaz, full 
time statüsü bozulmadan, Hoca buraya başkanlık özel danışmanı olarak gelecek özel projelerden sorumlu olacak, bunları 
yürütecek.” Bu sayede bu araştırma yapıldı. Bu araştırmanın yapılmasını kolaylaştıran birtakım faktörler vardı. Tansu Çiller 
yeni Başbakan olmuş ve DYP delegeleri büyük ölçüde Odalar Birliği üyeleri, Yalım Erez’in büyük katkılarıyla Başkan oldu 
Doğru Yol Partisine ve oradan da Başbakan oldu. O yüzden araları fevkalade iyi ve bu araştırmaya ben başlarken… Bu 
arada topu topu ne kadar harcandı biliyor musunuz, bütün bu araştırma için arkadaşlar, 100 milyar harcandı. Bu kadar 
basit, 100 milyar. Üstelik bu araştırma sadece Güneydoğu Anadolu’da yapılmadı. Ben, Kuzey İrlanda, İngiltere, Bask yöresi 
ve İspanya’ya gidip orada bu konudaki araştırmalar nasıl diye de, bütün oradaki ilgilerle görüşerek son bölümünü 
hazırladım mesela. 
Odalar Birliğinin, kasabalarda bile bir odası var, en azından bir ticaret odası var. Gittiğimiz her yerde Odalar Birliği 
yönlendirdi, anketçilerimiz anketlerini uygulayabildiler ve oradaki mahallî istihbarat ve polis gücü de bunu devletin yaptırdığı 
inancıyla bize karışmadı. Yoksa bir on yıl daha böyle bir araştırma yapılmayabilirdi. Ortaya çıktı araştırma. Bakın bu 
araştırmanın iki tane büyük olgusu vardı arkadaşlar. Bir daha tekrarlayım size: Kürtler kendilerine Kürt olarak saygı 
gösterilmek koşuluyla Türkiye Cumhuriyeti’nin sadık vatandaşları olmaya hazırdılar.  
Bir, Kürt olarak saygı göstermek demek, Kürtlüğün gereği ne varsa buna izin verilmesi anlamında. 
İki, sadece yüzde 10, hem de çatışma bölgesindeki Kürt halkının yüzde 10’u PKK’yla en son istasyona yani bağımsız 
Kürdistan’a kadar gidiyor, yüzde 90’ı işte Kürtlerin ezilmiş onurunun tamiri, daha iyi iş imkânları, daha iyi eğitim imkânları 
falan filan gibi nedenlerle bu harekete, bu katara… Bir istasyonda binip başka bir istasyonda iniyor ama son istasyona 
gitmek istemiyor, bağımsız Kürdistan’a gitmek istemiyor.  
Şimdi, akıllı bir kamu yönetimi bu bulguları sevinçle karşılar, zil takıp oynar, Türkiye bölünmeyecek Kürtler de birliği 
zedelemeyecek. Şart, Kürt olarak kabul görüp saygı görmeleri koşuluyla ama ne siyaset ne de Türkiye halkı buna hazırdı. 
Bugün hazır mı, bakın, bugün hazır mı? Hâlâ kuşkuluyum çünkü araştırma yapıyoruz, ana dilde eğitim seçimlik ders olarak 
diye ana dilde eğitime yüzde 60 küsür hâlâ hayır diyor, anlatabiliyorum. Bu araştırma böyle çıktı benim teklifimi Yalım Erez 
gerekli buldu ve Türkiye’nin hakikaten o çok dar boğazdan geçtiği bu dediğim baskı döneminde böyle bir araştırma ki tarihî 
bir araştırmadır gerçekleşti. Yalım Bey’e sonuçları sundum. Hiç unutmuyorum gene böyle bir Kurban Bayramı dönemiydi, 
Antalya’da o başka bir otelde kalıyor, ben başka otelde… Sundum, okudum ona aynen bana şunu söyledi: “Başımız çok 
ağrıyacak Hocam.” dedi. Dedim ki: Bakın, bu kurumun başı sizsiniz, yayınlayıp yayınlamamak sizin şeyiniz. “Yayınlayım” 
dedi ve yayınlama cesaretini gösterdi ama ne yaptık biliyor musunuz yayınlanabilmesi için? Hemen DGM savcılığına verdik, 
DGM savcılığı inceledi.Eğer bakacak olursanız, orijinal kopyada DGM savcılığının “sakınca yoktur” diye yazısı vardır orada. 
Ondan sonra yayınlandı ve Yalım Bey siyasete gitti. Yerine Fuat Miras Bey geldi ve derhâl benim Odalar Birliğiyle ilişkimi 

 



 

T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : 28 Şubat Giriş :18.30 Tarih : 18/10/2012 Grup : Çakır Sayfa : 6 
 
kestiler, Hoca yorulmuştur, üniversiteye dönsün diye ve ikinci araştırma yapılmadı. Eğer yapılsaydı, bugün Orta doğu’da 
ağabeyliğe soyunmadan önce suyun musluğu elinde olan çok daha farklı bir rolde olacak bilimsel altyapıyı oluşturabilirdik.   
Başka efendim sorularınızdan bana hatırlatın lütfen, yanıtlamaya çalışıyım.  
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Dış ilişkileri söylediniz, içerideki karışıklık olmadan dışarının herhangi bir etkisi olmayacağını 
noktasında düşüncenizi söylediniz. 
Cumhurbaşkanı Sayın Demirel’in içeriden bu süreci desteklediğini ve bu sürece dair etkin pozisyonda olan sivil toplum 
örgütlerine ve bir kısım iş dünyasında, akademisyenlere ve üniversitelere de içerden desteği olduğu noktasında bir beyan 
var efendim.  
DOĞU ERGİL – O kesindir efendim.  
Demirel’in rolünü şöyle tanımyayım size, Demirel bir değişim adamı değildir. Mesela ben Demirel’in “Davamız davamız” 
diye hep söylediği şeyin ne davası olduğunu bir türlü anlamamışımdır. Ya cehaletime ya zekâmın eksikliğine verin! Ama 
Demirel’in davasının ne davasını olduğunu anlamadım doğrusu.  Yalnız şu kadarını söyleyebilirim, Demirel için bir statüko 
veya statükoyu koruma sanatkarı diyebilirsiniz. Ama değişimi yönlendirme asla… 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Devlet memuru dediği için dava açılmıştı, bununla alakalı yorumunuz nedir, diye sormuştum? 
DOĞU ERGİL – Şimdi, bakın… 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Bir gazetecinin kendisine “devlet adamı” yerine “devlet memuru” dediği için dava açılmıştı. 
Bununla alakalı… 
DOĞU ERGİL – Bu çok güzel bir soru. Bakın, bu gene siyasi kültürümüze atıf yapacak bir bilgi notudur sizin bana 
verdiğiniz. O da şu: Harbiyenin açılış merasimini izliyorum. Biliyorsunuz, orada numara numara öğrenciler şey yapılır, 
Atatürk’ün de numarası da söylenir. “Burada” veya “İçimizde” diye bir şey söylenir biliyorsunuz. O merasim de zamanın 
Genelkurmay başkanı -hangisi olduğunu hatırlamıyorum-  “Biz, sizi burada devlet adamı olarak yetiştiriyoruz.” dedi.  
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Harbiye’nin mezuniyet töreninde oluyor. 
DOĞU ERGİL – Galiba, öğretim yılının açılış töreninde. 
Şimdi, düşündüm askerlik yapmış biri olarak, asker çocuğu olarak yani kışla lojmanlarında, ordu evlerinde büyümüş bir 
çocuk olarak. Benim bildiğim, Harbiye bir meslek okuludur, tıbbiye gibi, işte Mülkiye ve şey gibi -ne derler- yani meslek 
okuludur. “Devlet adamı” dediğimiz şey mektepten yetişmez biliyorsunuz. Nasıl oluyor da, siz orada doğru dürüst bir 
profesyonel asker, bir savunma elemanı yetiştireceğinize kendinize böyle bir rol biçiyorsunuz? Bu işte sınırı aşmaktır. Öyle 
koşulluyorsunuz o öğrencilerinizi. Ben askerî eğitimin hem içeriği –yani ders içeriği- ama hem de mantığının… Askerlerin 
askerlik yapması gerektiğine, siyaset falan değil, rejimi tartışmak değil, onu kendi aralarında tartışırlar, yapmaması 
gerektiğine kesinlikle inanıyorum ve o zihniyete yetişmiş olan bir generalin de kendisine “Sen devlet memurusun.” dendiği 
zaman memuriyeti bir küçültücü ifade olarak görmesini de sistemin içinde var olan eğitimin bir sapması olarak görüyorum. 
Meslek eğitiminden bir sapmadır bu.  
Zaten en büyük sorun da askerliğin bir ideolojik meslek grubu hâline gelmesidir ve toplumu militarize eden bir ideolojiye 
dönüşmesidir. Askerlerin merkezinde olduğu bir siyasal sistemin varlığını ve sürdürmesini içeren bir ideoloji bu. Askerlerin 
merkezinde olduğu bir sistemin sürmesi demek, onun otoriter, hiyerarşik ve devletin toplum üzerindeki tahakkümünü 
içeriyor olması demektir zaten. Büyük sakıncası bu…  
BAŞKAN – Sorusu olan var mı? 
Buyurun. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hocam, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. 
DOĞU ERGİL – Estağfurullah efendim. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Benim soracağım soru, biraz da… Ben önce bir açıklama yapıp sonra sizin bu konuda 
görüşünüzü almak istiyorum.  
Bizde, nedense iş olduğu zaman birçok insan ya susarak ya da alkışlayarak bu işin olmasına bir nevi kucak açar, yardım 
eder ama aradan birkaç yıl geçer, bu yapılan işin çok kötü olduğu -zaten kötü bir iştir- ortaya çıktıktan sonra da herkes bu 
işin tarafında olmadığı konusunda bir sürü beyanatlar, davranışlar, konuşmalar, konferanslar, açık oturumlar yaparlar ve 
ben de bundan çok rahatsız olmuş olan bir insanım. 
DOĞU ERGİL – Bu, insan doğası üstadım, maalesef.  
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ama ömrümüz de hep bunları bu şekilde görmeyle geçti. 
DOĞU ERGİL – Maalesef. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Benim size sormak istediğim şu Hocam: Çok açık sözlü bir insan aslında. Evren’in bir 
sözünden hareketle konuşuyorum. İşte, “Olgunlaştırıyoruz, olgun hâle gelince de bu işleri, darbeleri yapıyoruz.” demişti. 28 
Şubat olayı da aslında 1991’li yıllarda ufak ufak yeşermeye başladı ve Sayın Erbakan o dönemde hemen hemen sağda 
görünen –bunun içinde milliyetçisi de olabilir- partileri bir araya toplamaya çalıştı biliyorsunuz ve bir koalisyon şeklinde de 
seçimlere girilmişti ve işte, ilk defa, o gün, belki dışarıda olan bir grup Parlamentoya girebildi. Bu olaydan sonra da 94’lerde 
yerel yönetimlerde bazı başarılar elde etti Refah Partisi ve bu başarılardan sonra biraz daha Sayın Erbakan Hoca’nın partisi 
Refah Partisinin yıldızı parlamaya başladı. Eksikleriyle, hatalarıyla ama 94 yılından itibaren belediyelerdeki o güne kadar 
görülemeyen bazı hareketlilikler ve hizmetler bu işi bayağı hızlandırdı ve 95 yılında Refah Partisi o günkü partilere göre en 
yüksek oyu aldı. Bu oyu aldıktan sonra darbe olgunlaştırılmaya başlandı. Siz o günkü bütün konuşmaları, davranışları çok 
iyi hatırlayan insanlarsınız. Ben o partinin içinde hep bulunduğum için, bazen gazetelerde haberler okuyorduk. Mesela, ben 
açık ve net çok iyi biliyorum Sayın Erbakan hiçbir dönemde “İmam hatip okulları bizim arka bahçemizdir.” sözünü hiç 
söylemedi. O olayın nasıl çıktığını da biliyorum. Bir gazeteci böyle bir soru sordu, Erbakan da hiç cevap vermedi. O soru 
daha sonra “Bizim arka bahçemizdir.” diyerek gazetenin birinde yayınlandı. O yayımlanan gazete temel alınarak da bu söz 
devam etti gitti daha sonra. “Kanlı mı kansız mı?” hadisesi çok değişik şekilde yorumlandı ama aslında hiç alakası olmayan 
bir sözdü. Ve neticede de 96’da, belki de biraz da bu mecburiyeti Sayın Çiller de gördü, Erbakan’la ortak bir hükûmet 
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kuruldu. Bana göre de çok iyi niyetlerle kurulmuş, görünüşte ve Türkiye’de bir şeyler yapmak isteyen bir anlayışla bu 
başladı ancak, darbe de bayağı, epey ısıtılmış ve olgunlaştırmaya da başlamıştı. O dönemlerde, mesela, orduda birçok 
subaylar hakaretlerle, bazen de sövgülerle hem milletin kafasında çok büyük dalgalanmalar meydana getiriyor hem de ister 
istemez o partililerin de psikolojisini de bozmaya yönelik bir harp de başlatılmıştı.  

Tabii, tarikatlar ortay çıktı birdenbire. Bizim hiç görmediğimiz, duymadığımız yani hatırımıza bile gelmeyecek 
şeklide kadınlar, erkekler, zikirler, fikirler ve Kur’an kursları, Kur’an kurslarında hareketler, ortalıkta bir telaşe başladı 
gidiyor. Ve daha sonra da biliyorsunuz 28 Şubat olgunlaştığı anlaşıldı ve hakikaten kansız bir darbedir ama sonra çok 
büyük, insanların kanına dokunan zararlar da vermiş olan bir darbedir. Bu darbede, sizin de bütün yazılarınızda da gördük, 
TSK, Cumhurbaşkanlığı, medya, sermaye, yargı, üniversiteler, -tabii ki, bunların mutlaka istisnaları var onlara bir şey 
demiyorum- ilim adamları, sözde tarikatlar ve sivil toplum kuruluşları, hep beraber de bu işe aslında iyice de teşne 
olmuştuk, ortada da yalnız 2 kişi kalmıştı; Erbakan ve Çiller. Ve neticede de onları da halletti ve bitirdiler.  

Size şunu soracağım: Eğer o dönemde hemen hemen buna bütün dinî gruplar da dâhil, liberaller de dâhil, 
özgürlükçüler de dâhil bu kadar teşne olmasalardı ordu bu işi yapabilir miydi? 

DOĞU ERGİL – Kesinlikle yapamazdı ama bakın bir kez daha hatırlatayım: Darbelerin en önce siyasal kültür 
olarak, bir kere bir alt yapısı olduğunu, sivillerin ülkeyi tehlikeye atabileceklerini, sistemi yanlış kararları ve uygulamalarıyla 
yozlaştıracaklarına ilişkin genel bir kanı var. Ordu da hep bu yanlış yapanları düzeltecek toplumun en güvendiği kurum 
olarak ortaya çıkıyor. İşte, yapıyoruz araştırmaları, ordu hep en güvenilir kurum olarak görülmüştür yüzde 90’lar 
mertebesinde. Bakın, bu kadar yıprandı ordu, bu kadar siyasallaştığı için eleştiriyoruz değil mi. Kendi mesleki becerilerinde 
yeteri kadar özenli olmadığını, başarılı olmadığını delillerle görüyoruz. Bugün, en güvenilir kurumlar arasında… 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Yine ordu… 
DOĞU ERGİL – … ordu gene yüzde 70 oranında, anlatabiliyor muyum, gene yüzde 70 oranında. Şimdi, bu 

sözünü etmiş olduğum siyasal kültür denilen alt yapı büyük ölçüde hâlâ varlığını sürdürüyor. Onu ne tetikliyor? İşte, o 
tehlikedeyiz, tehdit altındayız psikolojisinin uyarılması, tetikleyici şey o. Hani, bir şeyin… Filmlerde görmüşsünüzdür, 
psikolojik telkin altına alınır bir kişi. Her istediğini yaptırmak için onu psikolojik telkin altında tutan kişi onu şartlandırır ve bir 
uyarıcı kelime söylenir. Mesela, Topkapı dersin senin sözünü dinlemeye başlar gider adam öldürür, bir yeri yakar falan. 
İşte, toplumun büyük tehdit altında olduğu, olağanüstü hâl durumunda bulunduğu, bu yüzden de kendisini sivil yönetimlerin, 
sivil toplumun değil ordunun kurtaracağı duygusu, inancı bu toplumun hücrelerine kadar işletilmiştir. Eğitimimiz, hukukumuz 
ve icraatımız bu şekilde tecelli etmiştir. Yani okullardaki askerlik dersinin falan filanın anlamı da budur. 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hocam açıklamak için söylüyorum. Bu arada bizim biraz çok dar menfaat 
içinde kalmamız ve korkaklığımızın da bir etkisi var mı bunlara? 

DOĞU ERGİL – Efendim, bakın, sistem, kendisine biat edenlere, kendisine itaat edenlere olanaklar sunuyor. Her 
iktidar bunu yapar ama mutlak iktidar hiç sorgulanmadan bunu yapar. Şimdi, işte, orada medya patronları diyoruz. Medya 
patronlarının işte bankalarla ilintisi olduğunu biliyoruz değil mi. O bankalarla bürokrasinin bir kesiminin -o zamanın- ilintileri 
var ve bankalar bir anda soyuluyor. Bankanın soyulması halkın soyulması demek. Hâlâ da şey yapılmış değildir. Kimse bu 
konuda ciddi biçimde sorgulanmış ve cezalandırılmış değildir, birkaç kişi işte birkaç yılla kurtardı bunu. Bu nasıl oluyor? O 
biat kültürünün ödüllendirilmesinin ifadesidir bu, anlatabiliyor muyum? Ve mutlak olunca iktidar da sorgulanmıyor, fevkalade 
önemli olan bu. Bakın, sizin söylediğiniz dönem var ya, Refahın yükselişi, siyasal olarak yükselişi ve seçim zaferleri 
kazanması -o da çok büyük oranlarda kazanmadı ama birinci parti dönemine geldi- sizi temin ederim, bütün arkadaşlarımı 
temin ederim, içinden geldiğim laik kesim, bunu çok açıkça söylüyorum… Bakın, ben 98 daireli bir şeyde oturuyorum, iki 
hörgüçlü bir binada. İşte, büyükelçiler var, genel müdürler, şunlar bunlar… 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Elit… 
DOĞU ERGİL – Öyle diyelim. Üst orta sınıf diyelim. Bana “Merhaba” diyorlar ve geçiyorlar. Çünkü benim kendi 

sınıfıma ihanet ettiğimi düşünüyorlar. Şimdi, o dönemde de bir sürü insan -beni kendilerinden bilen, özellikle hanımlar- 
telefon ettiler: “Ne yapacağız!” diyorlar, böyle ellerinin ayaklarının titrediğini hissediyorum, sesleri titriyor “Ne yapacağız!” 
Dedim ki: Bakın, oturacaksınız Refah Partisi birinci parti hâline nasıl geldi? Mahalle mahalle, sokak sokak, bina bina 
örgütlenip insanları nasıl ikna etti aynısını yapacağız. Çat, suratıma kapattılar. “Ordu gelsin kurtarsın.” şeyi. “Ordu gelsin 
kurtarsın”ın resmini gördüm. Yüksek yargıyı brifinge çağırıyorlar Genelkurmayda, bir yüksek hanım yargıç kapıda kendisini 
karşılayan generale aynen şunu söyledi: “Kurtardınız bizi paşam.” dedi, bu muhtıra verilince. Yani bir yüksek yargıç, darbe 
tehdidinde bulundu diye kendisinin, sınıfının ve ülkesinin kurtarıldığına inanıyorsa kaybettik bu davayı Sayın Vekilim. 
Kaybettik bu davayı . Şimdi, bu davayı kazanmak için temyize gideceğiz, o aşamadayız. 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Temyiz hakkını kazanmış olduk demek ki. 
DOĞU ERGİL – Evet efendim. (Gülüşmeler)  
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Peki, bir soru daha soracağım Hocam. Siz hakikaten o gün Doğu Raporuyla 

veya Kürt Raporu diyelim aslında bir kapı açmıştınız bir yere ama hepimiz belirli şekillerde -hepimiz derken toplumun bir 
kısmı- şartlandığı için maalesef o gün bu rapor pek revaç görmedi.  

DOĞU ERGİL – Bir ara verebilir miyim sözünüze yani katkıda bulunmak için? Efendim, 2009, yani bundan ne 
kadar önce, iki buçuk sene falan sene önce. Sabah gazetesi aradı: “Millî Güvenlik Kurulu bugün toplandı, sizin yaptığınız 
araştırmadan yararlanma kararı aldı.” dedi. On dört yıl sonra, on dört.  

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – On dört yıl onu hiç görmediler, yok kabul ettiler. 
DOĞU ERGİL –Tamam, peki, madem öyle, bir çağırın da “Bak bakalım Hoca, on dört yıl geçmiş, yeni birtakım 

tavsiyelerin var mı?” denmedi. Bakın, bu kadar Kürt sorunu üzerine konuşuyoruz, tedbirler diyoruz, bilmem ne, devletin 
hiçbir kurumu, hiçbir siyasi parti -burada temsil edilenler de- beni bir gün çağırıp: “Bak, o zaman bir araştırma yaptın…” Ben 
her beş yılda bir gidip orada düzineyle ili içine alan binlerce denekle yapılan araştırmalar yaptım, 4 araştırma yaptım o 
günden bugüne. Bunların hepsi birleşti, “Kürtleri Anlamak” diye bir kitap var, bunların hepsi yayınlandı. Yahu bir kişi de, bir 

 



 

T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : 28 Şubat Giriş :18.30 Tarih : 18/10/2012 Grup : Çakır Sayfa : 8 
 
siyasi de, bir yüksek bürokrat da karşısına alıp “Ne yapabiliriz?” diye sormadı üstadım. Yani biz toplumu veyahut da 
birtakım kötü niyetli adamaları suçluyoruz ama unutmayalım ki kendi sorumluluklarımız da var.  

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hocam ama biz hepimiz birbirimizin aynısıyızdır. 
DOĞU ERGİL – Ben de onu söylemek istedim. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Şimdi, ben şunu söyleyeceğim: Türkiye’de tabii ki insanlar hakikaten önceden 

şartlandırılıyor ve bu şartlandırmalar da insanlara çok etki ediyor. Kürt olayı da insanlar üzerinde çok şartlandırılmıştır. Ve 
ben çok iyi hatırlıyorum, öğrenciydik, bir olaydan dolayı başımıza bazı sıkıntılar geldi. Konuşurken ben bir şeyler söyleyince 
arkadaşın birisi bana aynen şunu söylemişti: “Sizin Türklüğünüzden ben şüphe ediyorum.” demişti. Benim çok kızıp kavga 
dövüş edeceğimi zanneden arkadaşa “Ben de yahu aynı düşüncedeyim, nasıl kurtulayım bundan?” diye sorunca çok 
bozulmuştu.  

Şimdi, biz insanlara eğitimde maalesef düzgün bir eğitim veremediğimiz için buralara getiremedik. Ve bizim 
kararlarımızın yüzde 90’ında da ben ön fikirlerimiz yani şartlanmışlıklarımızın etkili olduğuna inanıyorum. Dün de bir başka 
gazeteciyi dinledik, dedi ki: “Ben şu adamlardan çok korkuyordum, çok da kızıyordum, nefret ediyordum ama tanımaya 
başlayınca da bayağı zevkli anlar yaşıyoruz ve çok da güzel programlar yapıyoruz.” dedi, Sayın Fatih Altaylı. 
Arkadaşlarımız, hepimiz de bunu dinledik. Bir tarikat üyesi bir adam için söyledi bunu. 

DOĞU ERGİL – Biliyorum, çok çıkardılar onu. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – E neyse. Benim sizden buradaki arkadaşlarla birlikte bir talebim olsa… 

Türkiye’de irtica hâlen büyük öcü. Yani komünizm öldü gittiği için gelmeyeceğini anladık. O da gelecekti bir sıralar, bayağı 
Hocam sabahlara kadar uykusuz kaldığı dönemler oldu insanların çünkü ne zaman geleceği pek belli değildi. Fakat bu 
irtica bu toplumun hâlâ gönlünün bir tarafında korku olarak kalan bir olay. Tabii, ben, yani belki dinî tahsil yaparak geldiğim 
için -ben hukukçuyum ama aynı zamanda imam hatip ve İslam enstitüsü mezunuyum- benim böyle bir korkum yok, içimden 
böyle bir sıkıntım da yok, aynen Kürtlere korkum olmadığı gibi burada da böyle bir korkum yok. Çünkü bir ön şartlanmam 
yok. Böyle bir rapor yazmayı düşünür müsünüz? 

DOĞU ERGİL – Efendim hemen yanıtlayayım ve bu çok dürüst soruya aynı yalınlıkta yanıt vereyim. Bakın, irtica 
dediğiniz gericiliktir, gericiliktir.  

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Türkiye’deki anlaşılan şey böyle. 
DOĞU ERGİL – Söyleyeceğim. Gericiliktir. Nedir? Geride kalmış bir altın çağın yani ideal bir çağın bugün 

yeniden ihya edilmesini savunmaktır yani ne demek? İleriye doğru giden değil geriye doğru bir bakışın savunulmasıdır 
gericilik, irtica da bu. Şimdi, biz ne diyoruz irtica için? Şeriatı getirecekler. Şeriat nasıl tanımlanıyor? İlahi olduğu için 
değiştirilemez, üzerine soru sorulamaz, sorgulanamaz kurallar. E kardeşim bunun illaki dinsel olması gerekli değil ki. Siyasi 
ve laik naslar da, şeriat da olabilir, değişmez. Bunu şu söylediği için değişmez, bu devletin doğrusu olduğu için değişmez. 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Anayasa’mızın maddeleri var bu konuda. 
DOĞU ERGİL – Aynen öyle. Bu da bir gericiliktir, anlatabiliyor muyum, bu da bir gericiliktir. Değişmez, 

değiştirilemez, insan iradesinin dışına çıkarılamaz dediğiniz her şey bir tür irticadır. İrtica sadece dinsel bir olgu değildir. 
Cevabımı verebildim mi efendim? 

FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ama bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? dedim. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Sponsor olursan bak… 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Ben zengin değilim, param olmadığı için sponsor… 
Teşekkür ederim Hocam. 
DOĞU ERGİL – Estağfurullah. Bir sürü kitap projem var ama şu kadarını söyleyeyim: Bir çalışma daha 

yapacağım inşallah yani başka projelerin arasında insanların inandıkları şeyler; bütün dinlerde, bütün inanç sistemlerinde 
ortak olarak neye inanıyorlar? İnşallah bir gün bitirir de sizlere takdim ederim efendim. 

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum, Sayın Toptaş’a söz veriyorum, on beş dakika içerisinde tamamlayalım 
diyorum ama sizi biliyorum evet. 

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Ben zaten kısaca bir değerlendirme isteyeceğim Sayın Hoca’dan. Hocam, 
darbecilerin değirmenine su taşıma olayını da değerlendirmek gerekir değil mi? 

DOĞU ERGİL – Kesinlikle efendim. 
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Şimdi, darbelerde 4 tane 5 tane askerin turşu kurmak gibi yaptıkları bir iş 

değil elbette. 
DOĞU ERGİL – Doğru, doğrudur. 
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Bununda bir alt yapısı var. Alt yapısını hazırlayanlar da askerler değil 

aslında, alt yapısını hazırlayan da bu toplumda yaşayan insanlar; siz, biz, öbürü.  
Birçok gazete patronu veya gazeteciyi dinledik, hâlâ bugün ileri demokrasinin artık militanları olan gazetecileri 

dinledik. Hâlbuki, biz bunların daha önceden yazılarını okuduk.  
DOĞU ERGİL – Çok haklısınız. 
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Gazeteleri, darbelere methiyeler düzen, darbeler gelmeden önce darbecileri 

davet eden, darbeciler geldikten sonra onlara methiyeler düzen gazetecileri gördük. Bugün bu gazetecileri çok farklı 
noktalarda çok farklı şeyleri savunurken görüyoruz. Bugün darbelere karşı şiddetle karşı çıkanların 12 Eylül darbesinden 
sonra Kenan Evren ayetlerle, hadislerle miting yaparken Kenan Evren’in mitinglerinde ağladıklarını da gördük. Bunu 
sanıyorum siz de görmüşsünüzdür; araştırmacısınız, bu toplumu en iyi tahlil edenlerden birisisiniz. Yani bugün darbelerden 
şikayet edenlerin o gün o darbecilerin o ayetle hadisle konuşmasını gördüğü zaman nasıl duygulanıp hıçkıra hıçkıra 
ağladığını televizyonlarda, gazetelerde ve de o mitinglerde gördük.  
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Hassasiyetlerden, insanların bir kısmının hassasiyetinden bahsettiniz. Hatta, kadınların “Eyvah ne yapacağız?” 
noktasına geldiklerini söylediniz. Bunlar da kendiliklerinden gelmediler herhâlde yani bir sabah kalkınca “Eyvah biz ne 
oluyoruz!” 

DOĞU ERGİL – Korkutuldular hep, tabii, korkutuldular hep. 
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Yani, biraz önce Sayın Feyzullah Bey’in söylediği şeyler şaka değildi bu 

ülkede, şaka mıydı? Orta yerde, sadece gözleri görülen yüzlerce kadın dolaşıyor; erkekler ellerinde sopalar, bellerine kadar 
sakallarla, ruhbani kılıklarla, kıyafetlerle yani bizim alışık olmadığımız kıyafetlerle dolaşıyor, “Asayı vurmaya geliyorum.” 
diyor. Zikirler, tarikat toplantılarını izliyoruz. Şunların izahatı yok, bunların izahatı yok, bunlar oluyor, olan şeyler bunlar.  

DOĞU ERGİL – Çok doğru. 
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Aynı grup içerisinde demir bağıyla, kendi ideolojisinden olan insanları bile 

demir bağıyla bağlayıp betona gömenleri izliyoruz bu toplumda, Kur’an kurslarında yeminler izliyoruz, hacda yeminler 
izliyoruz, Şevki Yılmaz’ları izliyoruz televizyonlarda. Bunun siyasetini yapanların toplumu nasıl dönüştürecekleri 
konusundaki radikal söylemlerini izliyoruz. Bunların hiç mi etkisi olmadı bu toplumda, bu darbeleri hazırlayanlara bu 
darbeleri tetikleme konusunda hiç mi etkisi olmadı? Bunlar, bu toplumda yoksa olmadı mı? Bir araştırmacı olarak bunlara 
tanık oldunuz mu? Bir de sizden laiklikle demokrasi arasındaki ilişkiyi anlatmanızı istirham ediyorum. 

DOĞU ERGİL – Biraz siyaset sosyolojisi dersi gibi olacak ama bağışlayacaksınız tabii. 
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Buyurun, tabii. 
BAŞKAN – Mümkün olduğu kadar da Hocam kısa tutarsanız diğer konuğumuz da gelmiş. 
DOĞU ERGİL – Şimdi, efendim dediklerinizde çok haklısınız bir kere, sizi onayladığımı söyleyeyim. Bunun 

altında yatan önemli bir zafiyete dikkati çekerek bu konuyu kapatayım. Türk Milleti veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, 
hep kurtarıcı aramaya koşullandırdılar. Hâlbuki, kurtuluşu aramayı kendi aralarında anlaşarak, ortak ilkeler üzerinden 
birlikte yaşamın çerçevesini çizmek, kurallara bağlamak bunu birlikte yönetmenin şartlarının ne olduğu konusunda bir 
arayışta bulunmadılar, hep kurtarıcı aradık biz o yüzden de tek adam kültürü üzerinden gidiyoruz. Bundan kurtulmamız 
lazım bizim.  

Laiklik… Laiklik kısaca şudur değerli arkadaşlar: Bir, günlük hayatı yöneten yasaların o hayatı paylaşan insanlar 
arasında varılmış olan anlaşmayla şekillenmesi. Yani, insanların değiştiremeyecekleri kutsallık atfedilen bir merkezden 
geldiğine inanılarak değiştirilemez, sorulamaz, sorgulanamaz kuralların olmaması. Yani, yasaların dünyevi olması, birinci 
şey bu, hukukun dünyevi olması, insanların kendi hayatlarına ilişkin kararları kendileri vermeleri; ikincisi, laikliğin, ahlakın 
dinsel telkinlerden de yararlanılsa bile gene insanlar arasında birbirlerine nasıl davranacaklarına ilişkin bir ilkesellik 
biçiminde konumlandırılması, gerçekleştirilmesi, tek merkezli, o da ilahi merkezli değil; üçüncüsü de, yönetimin şunun veya 
bunun adına, laik veya kutsal bir otorite adına değil toplum adına yöneten ve toplum adına bu yönetmeyi üstlenen, 
sorumluluğu üstlenen insanlardan oluşmasıdır, laikliğin çerçevesi budur. Bu çerçevenin dışına çıkıp da şu veya bu 
nedenden ötürü yönetmenin kendisinin hakkı olduğunu veya tabi olunacak kuralların ilahi kaynaklı olduğunu söylemek 
laikliğin dışında bir şeydir. Bu kadar. 

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Burada bir açıklama fırsatı vermek açısından. Yani kişilerin laik olması 
olmaması, devletin laik olması tartışmaları konusunda ne dersiniz? 

DOĞU ERGİL – Efendim dindar olmak başka bir şeydir, dinci olmak başka bir şeydir. Dindar olmak imanî bir 
şeydir ama dinci olmak her şeyi sabahtan akşama, doğumdan ölüme kadar kutsal olduğu iddia edilen ilkelere bağlamak ve 
o şekilde şey yapmaktır. Bu hayatı ve bireyin iradesini kendisinin dışına çıkarmak demektir. 

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Çok teşekkür ederim. Bir de baştan söylediğim olaylar hiç olmamış mıydı? 
dedim. 

DOĞU ERGİL – Oldu, ben kabul ettim onu dedim.  
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Hocam teşekkür ediyoruz katılımınıza, katkılarınıza tüm arkadaşlarım adına 

teşrifiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum. 
DOĞU ERGİL – Sağ olun efendim. Bir cümle ekleyebilir miyim? 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Buyurun efendim. 
DOĞU ERGİL – Odalar Birliğinin 95’te göstermiş olduğu cesareti… Ondan sonra görüştüğüm Odalar Birliği 

yöneticilerine dedim ki: Bakın, bu konunun anlaşılması için tarihî bir destek oldu Odalar Birliği. Bugün nasıl çözülebilirin 
araştırmasını yapalım, bu da Odalar Birliğinin ikinci tarihî katkısı olsun. Hiçbir Odalar Birliği yöneticisi bu cesareti 
gösteremedi. 

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Yapılabilir miydi? 
DOĞU ERGİL – Kesinlikle yapılır. Ben geçen seneden bahsediyorum. Bugün daha iyi yapılabilir çünkü çözümü 

hepimiz istiyoruz. 
YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Bu gayretlerin devam etmesini diliyoruz. Hocam, teşekkür ederiz. 
DOĞU ERGİL – Sağ olun ama destek lazım efendim. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Şimdi, sorularda zaten onu özellikle sormuştuk. O bölüm atlandı. O günün sivil toplum 

örgütleri siz 95’te bunu yaparken 96’nın ortalarında yan yana gelerek bu ülkede demokratik işleyişin askıya uğraması 
noktasında birliktelik yaptılar, farklı işlerle uğraştılar. Bu çözüm yollarıyla belki uğraşmış olsalardı bu meselelerin çoğu 
çözülebilirdi. Bu konudaki düşünceleriniz Hocam? dedim ama demek ki onu en sona bıraktınız, son cümleyle söylediniz. 

DOĞU ERGİL – Ama zaten sorunuz içinde cevabı taşıyor çok haklısınız. 
İDRİS ŞAHİN (Çankırı) – Peki, teşekkür ederim. 
FEYZULLAH KIYIKLIK (İstanbul) – Hocam teşekkür ederiz. 
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sanıyorum İktidardan da böyle bir talep yok değil mi? 
DOĞU ERGİL – Hayır efendim. 
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YAŞAR KARAYEL (Kayseri) – Hocam çok teşekkür ederiz. 
 

 


