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ÖNSÖZ

Türkiye siyasal hayatı, olaylar ve kişiler örgüsü bakımından başka ülkelerde 
eşine az rastlanır biçimde muazzam bir zenginlik ve karmaşıklıktadır. Güncel 
siyaseti anlamak, yakın ve uzak geçmişteki siyasal kişilere ve onların yapıp et-
tiklerine dair bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Sosyal medyadaki bilgi kirli-
liğine karşı uzmanlar eliyle hazırlanmış, rahat okunur, derli toplu, bilgilendirici 
olduğu kadar da analitik bir biyografiler çalışmasının eksikliği ve buna duyulan 
ihtiyaç bu çalışmanın çıkış noktasıdır.  Bu ihtiyaç, Türkiye siyasetini izleyen 
yabancı kamuoyu, uzmanlar ve ilgililer açısından daha da yakıcıdır.

Bu çalışma yakın dönemde Türkiye siyasal hayatına etki etmiş veya Türkiye 
siyasal hayatında gündem olmuş, güncel Türkiye siyasetini anlamak için önemli 
olan kişilere dair kısa, bilgilendirici ve analitik 130 biyografiden oluşmaktadır. 
Çalışmada yer alan her bir kişinin biyografik tanıtımı salt kuru bilgilerle değil, 
siyasal hayatta rol oynadığı dönemin genel bağlamı, farklı olaylar ve kişiler ara-
sındaki ilişkiler dikkate alınarak hacmin izin verdiği oranda analitik biçimde 
yapılmıştır. Hiç şüphe yok ki siyasal hayatın bu kadar dinamik ve zengin ol-
duğu bir ülkede, çalışmada yer alacak isimlerin seçimini gerçekleştirmek ko-
lay değildir ve olmamıştır. Bu kitaba dâhil edilecek isimleri belirlerken, yakın 
dönem Türkiye siyasal hayatında etki etmiş ve gündem olmuş figürleri esas 
aldık. Kapsamı sadece parlamenter siyasal alanla sınırlı tutulmayıp, sivil toplum 
alanından isimleri de içermeye dikkat ettik. Türkiye siyasal hayatının çok güçlü 
bir erkek egemen yapıya sahip olduğu hepimizin malumu. Kitaba konu olan 
kişileri belirlerken toplumsal cinsiyet açısından da dengeli bir dağılım oluştur-
maya çalıştık. İsimleri belirlerken üzerinde durduğumuz kriterlerden bir tanesi 
de, günümüz siyasetindeki ağırlıkları her ne olursa olsun, farklı siyasal akımla-
rın temsil edilmesi oldu. Yasal politik faaliyetin dışında kalmakla birlikte siyasal 
hayatta ve gündemde çok etkili olmuş bazı kişileri de kitaba dahil ettik. 

Kitaba katkı sunan yazarlar, kaynak olarak gazete ve dergi arşivlerinden, 
günlük gazetelerden, anılardan, kurumsal tarihlerden ve Türkiye siyaseti üzeri-
ne yazılmış çok sayıdaki incelemeden faydalandılar. Ancak amacımız akademik 
bir eserden ziyade Türkiye siyasetindeki gelişmeleri takip etmeye ve anlamlan-
dırmaya çalışan okuyucu için genel bir rehber hazırlamak olduğu için metni 
dipnot ve kaynaklarla bölmek istemedik. 

Elinizdeki kitapla sonuçlanan Türkiye Siyasal Hayatından Portreler projesi, 
Tarih Vakfı koordinatörlüğünde Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Tem-
silciliği ortaklığında yürütülmüştür.

İsmet Akça, Barış Alp Özden
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1929 İstanbul doğumlu olan İpekçi, Galatasaray Lisesi’ni 1948’de bitirdik-
ten sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam etti.

1943-1948 yıllarındaKırmızı Beyaz ve Şut isimli spor dergilerinde yazıları ve 
çizdiği karikatürleri yayımlandı. İpekçi, gazeteciliğe profesyonel olarak 1949’da 
Yeni Sabah gazetesi ile başladı. Yeni İstanbulve İstanbul Ekspres gazetesi gibi 
çeşitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri, yazı işleri müdürü olarak ça-
lıştı. 1954’de Milliyet gazetesinde çalışmaya başladı. Milliyet gazetesi Ali Naci 
Karacan tarafından 1935’te satın alınarak Tan ismini aldı. 1945’de Türkiye’nin 
dış politikasında Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri ilerleme kaydederken 
Tan gazetesi Sovyetler Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesini savunuyordu. Tan 
gazetesi,Tan Olayı olarak bilinen gazete binasının 1945’te anti komünist slo-
ganlar eşliğinde yağmalanması sonucunda kapatıldı. Ardından tekrar Milliyet 
gazetesi olarak yayın hayatına devam ettiği sırada Abdi İpekçi önce yazı işleri 
müdürü, bir süre sonra da Genel Yayın Müdürü ve 1959’da Başyazar oldu.

Milliyet gazetesi İpekçi’nin varlığıyla Türkiye’nin en etkili siyasi gazetelerin-
den biri haline geldi. 40’lı yıllarda Demokrat Parti’ye yakın iken 60’lı yıllarda 
Bülent Ecevit’in de yazılar yazdığı, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yaklaşan bir 
Milliyet gazetesi söz konusu oldu. 70’lerde gazete sosyal demokrat bir çizgiye 
oturdu. Abdi İpekçi Milliyet gazetesinde üstlendiği rol ile Türkiye’de evrensel 
standartlarda gazeteciliği ve basın ilkelerini yerleştirmeye çalıştı, muhabirliğin 
önemini vurguladı ve halkın bilgi edinme hakkını gözeterek gazetecilik yaptı. 
Yazılarında ise akıldan yana, uzlaşmacı politikaları savundu.

Abdi İpekçi

Gazeteci,yazar
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İpekçi, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanlığı (1959) ve Basın Şeref  Di-
vanı Sekreterliği (1960) yaptı. 1961- 1970 yıllarında TRT’de açık oturum prog-
ramları düzenledi. Uluslararası Basın Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi (1964) 
oldu. 1968’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nde 
ders verdi. 1972’de Türkiye Basın Enstitüsü Başkanı oldu.

1980 Darbesi öncesinde tırmanan şiddet karşısında demokrasiyi talep ede-
rek hak ve özgürlükleri savunmaya, tarafsızlık ilkesinden şaşmamaya devam 
etti. Ancak İpekçi, 1 Şubat 1979’da trafikte seyir halinde iken Mehmet Ali 
Ağca tarafından vurularak öldürüldü. Ağca’yı azmettiren Oral Çelik sadece 3 
ay hapiste kaldı, bir diğer azmettiren Mehmet Şener’in gıyabi tutuklama kararı 
1999’da zaman aşımına uğradı. Ağca cinayet sonrasında hapisten kaçırıldı ve 
1981’de Papa II. Jean Paul’a suikast girişiminde bulunup İtalya’da 19 yıl hapiste 
kaldı. 2000’de Türkiye’ye getirilip 2010’da tahliye edildi. Abdi İpekçi cinayeti-
nin sebepleri tam olarak bilinemese de, içinde devlet görevlilerinin olduğu, bir 
suç örgütü üzerinde çalıştığı dosyanın öldürülme sebebi olduğu söylenecekti.
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Çatlı 1959 Nevşehir doğumludur. 1977’de Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı 
oldu. 25 Mayıs 1978’de Genel Başkanının Muhsin Yazıcıoğlu olduğu Ülkücü 
Gençlik Derneği’nin Genel Başkan Yardımcılığına başladı. 

1980 Darbesi’ne giden süreçte artan şiddet ortamında gerçekleşen cinayet-
lerde adı çok defa geçti. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi yazar Bedrettin 
Cömert’in 11 Temmuz 1978’de öldürülmesinin faili olarak Ağustos ayında iki 
kere gözaltına alınıp her ikisinde de serbest bırakıldı. Bedrettin Cömert o sı-
rada Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığını ve Hacettepe Üniversitesi’n-
deki öğrenci çatışmalarında Araştırma Komisyonu Başkanlığını üstlenen ve 
bu sebeple ölüm tehditleri alan bir akademisyendi.Yine 1978’de Bahçelievler 
Katliamı olarak bilinen Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) 7 öğrencinin öldürül-
mesinde Çatlı’nın planlayıcı olduğu iddia edilip tutuklama kararı çıktıysa da, 
Çatlı bulunamadı. Bu sürede Hasan Kurtoğlu sahte kimliğiyle İstanbul’da ya-
şadı. Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’yi öldüren Mehmet 
Ali Ağca’nın hapishaneden kaçırılmasını sağladığı ve sonrasında sakladığı ileri 
sürüldü.

1980 Darbesi sonrasında kendisine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafın-
dan sağlanan Mehmet Saral ismiyle düzenlenmiş sahte pasaportla yurtdışına 
çıkıp Bulgaristan, Viyana ve İsviçre’de kaldı. Bu sürede İsviçre’de yakalanıp 
serbest bırakıldı. Avrupa’da olduğu dönemlerde de ismi pek çok cinayet ve 
saldırıyla birlikte anıldı. Mehmet Ali Ağca’nın 1981’de Papa II. Jean Paul’a karşı 
düzenlediği suikast girişiminin düzenleyicisi olduğu iddia edildi. Hakkındaki 
diğer iddialardan biri de 1982’de İtalyan kontrgerilla Stafane Deele Chiaie’yle 

Abdullah Çatlı

Ülkücü militan, MİT Ajanı,
suç örgütü 

ve şebekesi liderlerinden
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beraber Amerika’da Dünya Anti Komünistler Birliği toplantısına katıldığı id-
diasıdır. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) resmi belgelerinde Çatlı’nın 1983’de 
farklı ülkelerde Türk sivil ve diplomatlara karşı silahlı eylemler gerçekleştiren 
Ermeni milliyetçisi ASALA’ya karşı yapılan beş ayrı eylemde yer aldığı, ancak 
1984’de Fransa’da uyuşturucu ile yakalanmasının ardından MİT ile ilişkilerinin 
kesildiği bilgisi yer aldı. 1985’te Papa Suikastı davasında tanık olarak dinlendi; 
Oral Çelik’in suikastla ilişkisi olmadığını söyleyip Ağca’nın Bulgar ajanı oldu-
ğunu söyledi. Yine uyuşturucu bulundurmak suçuyla İsviçre’de Bostadel Ceza-
evi’nde hükümlüyken 1990’da kaçtı. 

Yaşamı boyunca pek çok cinayette adı geçen ve farklı kimliklerle yaşayan 
Abdullah Çatlı, 1993’te Türkiye’ye döndü ve 1996’da Susurluk Kazası olarak 
bilinen trafik kazasında öldü. Kaza Türkiye siyasi tarihinin en büyük skandalla-
rındandır; aracın içinde Çatlı’yla beraber sevgilisi Gonca Us’ın yanı sıra Doğru 
Yol Partisi (DYP) milletvekili, Bucak isimli Kürt Aşiretine mensup Sedat Bu-
cak ve İstanbul Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ bulunuyor-
du. Kazadan sadece Sedat Bucak yaralı olarak kurtuldu. Bu kaza devlet-siya-
set-mafya ilişkilerini açığa çıkardı ve Abdullah Çatlı’nın devlet adına çalışan bir 
kontrgerilla olduğunu doğruladı. Abdullah Çatlı 5 Kasım 1996’da Nevşehir’de 
geniş katılımlı bir cenaze töreniyle defnedildi.

Kazanın ardından devlet-siyaset-mafya ilişkilerinin ortaya çıkarılması için 
iktidardaki DYP ve Refah Partisi (RP) Koalisyonunu hedef  alan “Sürekli Ay-
dınlık için Bir Dakika Karanlık” gibi sivil itaatsizlik eylemleri düzenlendi. Araş-
tırma Komisyonlarının kazanın üzerini kapatma girişimleri tepkiyle karşılandı. 
Seneler sonra, 2008’deki Ergenekon Soruşturmaları sırasında; Necmettin Er-
bakan, Tansu Çiller ve ordunun, o dönemde Tuğgeneral olan Veli Küçük’ün,-
Susurluk Olayı hakkında dinlenmesini engelledikleri ifade edilecekti.

Çatlı, her yıl mezarı başında ailesi ve Ülkücü Hareket tarafından anılır. Ölü-
münün 20. yılında adına konferanslar düzenlendi ve bir konferansta Bahçe-
lievler Katliamı’nın sanıklarından Haluk Kırcı söz alarak Çatlı’nın yolundan 
gitmenin önemine vurgu yaptı.
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1950 Kayseri doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’n-
den 1971’de mezun oldu. Üniversite yıllarında Milli Türk Talebe Birliği’nde 
(MTTB) yer aldı. 1916’da kurulup 1980 Darbesi’nde kapatılan MTTB’nin Ab-
dullah Gül’ün de içinde yer aldığı 1965-1980 yılları, birliğin komünizme karşı 
örgütlendiği, muhafazakâr ve milliyetçi kimliğinin öne çıktığı dönemine denk 
gelir. Bu dönem Türkiye siyasetine yön veren AKP’nin pek çok kurucusunu 
bir araya getirdi. Gül, o yıllarda Kayseri’de Necip Fazıl ekolünde yer alan Söğüt 
Fikir Kulübü’nde çalıştı. İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam 
ederken Exter ve Londra’da 2 yıl eğitim aldı ve 1983’de doktorasını tamamladı. 

1980-1983 yıllarında Sakarya Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü’nün kuruluşunda yer alıp ekonomi dersleri verdi. 1983-1991 yıllarında 
İslâm İşbirliği Örgütü tarafından kurulan İslâm Kalkınma Bankası’nda uzman 
olarak çalıştı.

Uluslararası ekonomi alanında doçent olduğu 1991’de Refah Partisi’nden 
(RP) Kayseri Milletvekili seçilerek meclise girdi. RP’nin dışişlerinden sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1996-1997 yıllarında RP–Doğru Yol Partisi 
Koalisyonunda Devlet Bakanlığı ve Hükümet Sözcülüğü yaptı. RP’nin kapa-
tılmasından sonra yerine açılan Fazilet Partisi (FP) ile 1999’da tekrar meclise 
girdi. Abdullah Gül bu sırada “Kayıp Trilyon Davası”nın sanıklarından oldu 
ancak dokunulmazlığı sebebiyle yargılanmadı. Kayıp Trilyon Davası, RP’nin 
kapatıldıktan sonra geri vermek zorunda olduğu hazine yardımını sahte mak-
buzlarla harcanmış gibi göstererek iade etmemesi sebebiyle açıldı ve Necmet-
tin Erbakan ve partinin 68 yöneticisine hapis cezası verilmesiyle sonuçlandı.

Abdullah Gül

Siyaset insanı, ekonomist, 
akademisyen.
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Abdullah Gül, FP’nin “yenilikçi kanadı”nın yüzüdür. Gelenekçi kanadın 
adayı Recai Kutan’ın karşısında çok az bir farkla Genel Başkan olamadı, ancak 
yenilikçi kanattaki partililerle 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 
kurucusu oldu. AKP’de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve NATO Parlamenterler Meclisi üyesi görevlerini üstlendi. 1992-2001 
yıllarında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi oldu ve Konsey’in 
Kültür, Tüzük, Siyasi ve Ekonomik Kalkınma Komitelerinde çalıştı. 2001’de 
Avrupa Konseyi’ndeki çalışmalarından dolayı kendisine “Pro-merito” madal-
yası ve sürekli “Onursal Üye” unvanı verildi.

2002 genel seçimlerinde tek başına iktidar olan AKP’nin Genel Başkanı 
ve 58. Hükümetin Başbakanı oldu. Dört ay sonra siyasi yasağının sona erme-
sinin ardından Recep Tayyip Erdoğan 59. Hükümetin Başbakanı olunca Gül, 
2003’te Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu. Başbakan Erdoğan’ın 
Gül’ün cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasıyla Gül’ün milli görüş çizgi-
sinden gelmesi ve geçmişte laikliği ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılan Refah ve 
Fazilet Partilerinin yönetim kadrolarında yer alması tartışmaları şiddetlendirdi. 
27 Nisan 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasında mecliste 
yeter sayıda (367) milletvekili bulunmadığı için CHP Anayasa Mahkemesi’ne 
itiraz etti. Aynı günün akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) “e-muhtıra” ola-
rak bilinen bildiriyi internet adresinden yayımladı ve TSK’nın laiklik tartışma-
larında taraf  olduğunu ve laikliğin kesin savunucusu olduğunu belirtti. İtirazın 
kabul edilmesiyle ortaya çıkan siyasi kriz erken seçimle çözüldü. Oluşan yeni 
mecliste, 28 Ağustos 2017’de AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla Gül 
Türkiye’nin on birinci Cumhurbaşkanı seçildi. Bu görevi 2014’e kadar sürdür-
dü. 

Gül, Cumhurbaşkanlığı sırasında Kayıp Trilyon Davası sebebiyle ev hap-
sindeki Erbakan’ın cezasını affetti, kendi yargılaması Başsavcılığın kovuştur-
maya yer olmadığı kararıyla ortadan kalktı. Cumhurbaşkanı olarak TBMM’nin 
kabul ettiği yasa tasarılarının neredeyse tamamını onayladı. Ancak Gezi Ey-
lemleri, Twitter yasakları ve 17-25 Aralık Yolsuzluk Soruşturmaları Erdoğan’la 
ayrıştıkları noktalar olarak öne çıktı. Gül TBMM tarafından seçilen son cum-
hurbaşkanıdır, yerini halk oylamasıyla seçilen Erdoğan’a bıraktı. 2014 sonra-
sında aktif  siyasete katılmadı. İslâm Kalkınma Bankası’nın Başkanlık Danışma 
Kurulu’nda yer aldı.

Gül 15 Temmuz sonrasında çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararnameyle 
darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki terör eylemlerine müdahale 
eden sivillere yargı dokunulmazlığı getirilmesini eleştirip AKP’lilerin hedefi 
oldu. 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde çatı aday olarak Erdoğan’ın 
karşısına çıkıp çıkmayacağı gündeme oturdu ancak Erdoğan’ın aday olmaması-
na dönük baskılarının ardından güçlü bir demokrasinin, kuvvetler ayrılığı pren-
sibinin, hak ve özgürlüklerin evrensel standartlarda olması gerektiğinin altını 
çizdiği konuşmasında aday olmayacağını açıkladı.
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Yaygın olarak kullanılan kısa ismiyle Apo, 1949 Şanlıurfa doğumludur. 
Ankara’da Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi’nde eğitim görüp 1969’da Diyar-
bakır’da kadastro memurluğu yapmaya başladı. 1971’de atandığı İstanbul’da, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu, sonrasında Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçiş yaptı. 

Üniversitede sosyalist Kürtlerin ulusal dava arzusuyla yürüttüğü Devrimci 
Doğu Kültür Ocakları’na (DDKO) dahil oldu. 1970 başlarında Mahir Çayan’ın 
kurucularından olduğu ve şehirde gerilla savaşı yürütmeyi amaçlayan Türkiye 
Halk Kurtuluş Cephesi’nde (THKP/C) yer aldı. 1972’de Çayan’ın öldürülme-
sini protesto ettiği ve Doğu Perinçek’in çıkardığı Şafak dergisini dağıttığı için 
gözaltına alındı, 7 ay boyunca Mamak Cezaevi’nde tutuklu kaldı. 1975’te Cemil 
Bayık, Duran Kalkan, Kemal Pir, Mazlum Doğan gibi isimlerle Ankara De-
mokratik Yüksek Öğrenim Derneği’ni kurdu. Apocular olarak bilinen dernek 
üyelerinin tartışmaları sonucunda PKK’nın kuruluş çalışmaları başlamış oldu.

27 Kasım 1978’de Diyarbakır Lice’nin Fis köyünde Kürdistan Devriminin 
Yolu manifestosunu açıklayan Öcalan’ın da içinde olduğu Kürdistan Devrim-
cileri örgütü daha sonra PKK adını aldı. PKK ulusal kurtuluş adına başın-
dan beri profesyonelleşmiş bir silahlı mücadeleyi öngörüyordu. 12 Eylül 1980 
Darbesi sonrasında pek çok PKK yöneticisi ve destekçisi öldürülünce örgüt 
Suriye’ye çekildi. Darbeden sonra Diyarbakır Cezaevi’nde uygulanan işken-
celer, üyelerinin intihar eylemleri PKK’ya katılımı artırdı ve hatta cezaevinde 
olanlar yeniden-doğuş miti olarak PKK’ya güç kattı. Öcalan gerilla savaşına 
hazırladığı örgüt üyelerine 1984 itibariyle silahlı eylem talimatı verdi. Çatışma 

Abdullah Öcalan

Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) 
Kürdistan İşçi Partisi’nin

 kurucu lideri.
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süreci 1980’ler boyunca artarak devam etti. 1990’lı yıllarda çatışmalarla birlik-
te ateşkesin ilan edildiği dönemler de oldu. 1993’te Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın isteğiyle yapılan ateşkes, Mayıs ayında 33 erin Bingöl’de öldürülmesiyle 
sonlandı. 

Öcalan 1998’de Türkiye’nin baskıları sebebiyle Suriye’yi terk etti. Rusya, 
İtalya ve ardından Kenya’ya gitti. Kenya’da kaldığı Yunanistan Büyükelçiliği’n-
den ABD’nin desteğiyle çıkmaya zorlanıp Kenya güvenlik güçlerince yakalandı. 
15 Şubat 1999’da Türk yetkililere teslim edildi. İmralı Adası’nda tutukluyken 
süren yargılaması sonucunda 29 Haziran 1999’da Devlet Güvenlik Mahkemesi 
tarafından silahlı terör örgütü lideri olarak devlet bütünlüğünü bozma amacı 
taşımaktan hüküm giydi ve vatana ihanet suçuyla hakkında idam cezası kararı 
verildi. Cezası 25 Kasım 1999’da onandı, ancak Avrupa Birliği uyum yasaları 
çerçevesinde bu karar hayata geçirilmedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza-
sına dönüştürüldü. 

Tutukluluğu boyunca Öcalan PKK üzerinde etkisini yitirmediği gibi destek-
çilerinin gözünde “tartışmalar üstü, ebedi lider” olarak görülmeye devam etti. 
Cezaevindeyken yazdığı kitaplarıyla hem teorik hem pratik olarak Kürt Hare-
ketini yönlendirdi. 2000 itibariyle Öcalan bir Kürt devleti kurma arzusunun 
ötesinde ulus-devleti sorgulamaya başladı ve yerine demokratik konfederalizmi 
önerdi. Bu yapının esnek, çok kültürlü, çoğulcu ve uzlaşma odaklı olduğunu, 
ulus-devletlerin karşısında güçlü bir alternatif  olduğunu ileri sürdü. Bu süreçte 
anarşist düşünür Murray Bookchin’in özyönetime dayalı ekolojist düşüncesin-
den ve feminist mücadeleden esinlendiğini belirtti. PKK da Öcalan’ın teorik 
tartışmalarına paralel olarak dönüştü. 2005 yılında demokratik konfederalizm 
ilkesi çerçevesinde bir araya gelen örgüt ve partilerin çatı örgütü olarak KCK 
(Kürdistan Topluluklar Birliği) kuruldu. Aynı yıl kabul edilen KCK Sözleşme-
si’yle “demokratik-ekolojik-cinsiyet özgürlükçü toplum tahayyülü” bir prog-
ram haline getirildi. Ancak diğer yandan Bağımsız Kürdistan arzusu bir varlık 
mücadelesi olarak tesirini sürdürürken PKK da silahlı varlığına devam etti. 
2013’te devlet-Öcalan görüşmeleri sonucunda Abdullah Öcalan’ın silah bırak-
ma çağrısıyla başlayan Çözüm Süreci’nin 2015’te sonlanmasıyla PKK silahlı 
eylemlerine devam etti. PKK’nın sivillere karşı zaman zaman gerçekleştirdiği 
terör eylemleri nedeniyle Öcalan uluslararası alanda da eleştirilen bir siyasi ki-
şilik oldu.

Abdullah Öcalan halen İmralı Cezaevi’nde tutukludur.
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1944 Diyarbakır doğumlu olan Aksu, Said-i Nursi’ye yakınlığı ile bilinen bir 
babanın oğludur. Lise öğrenimini Diyarbakır’da tamamladı, 1968’de Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Devlet Lisan Okulu’n-
da öğrenim gördü. Aksu’nun mülkiyedeki sınıf  arkadaşları arasında Türkiye si-
yasetine yön veren isimler vardı ve o dönemde Aydın Yalçın’ın girişimiyle Sos-
yalist Fikir Kulübü’ne karşı Hür Düşünce Kulübü’nü kurmuşlardı; başkanları 
Hasan Celal Güzel, genel sekreterleri Murat Karayalçın, ikinci başkan Melih 
Gökçek, yayın kurulu başkanı Mehmet Keçeciler, yönetim kurulu üyeleri ise 
Veysel Atasoy, Atilla Koç ve Abdülkadir Aksu’dur. Yedi kişilik yönetim kuru-
lundan altı bakan, iki genel başkan çıkmıştır. Aksu, Ankara’dayken Diyarbakır 
Derneği’ni kurarak Ankara’daki Diyarbakırlıları bir araya getirmiştir.

Mezun olduğu yıl mülki idare görevlerine başladı ve aktif  siyasete dahil ol-
duğu 1987’ye kadar geçen sürede İzmir Kınık ve Yozgat Sarıkaya Kaymakamı; 
Malatya Emniyet Müdürü; Kahramanmaraş Vali Vekili, Emniyet Genel Müdür 
Yardımcısı; Rize Valisi ve Belediye Başkanı; Merkez ve Gaziantep Valisi olarak 
görev yaptı. Gaziantep Valiliği sırasında 1985’de “Yılın Bürokratı” seçildi.

1987 seçimlerinde Turgut Özal’ın kurduğu Anavatan Partisi’nden (ANAP) 
Diyarbakır Milletvekili seçilip partisinin grup başkanvekilliğini yaptı. 1989-
1991 yıllarında İçişleri Bakanlığı yaptı. Turgut Özal’ın önerdiği demokratik sol, 
liberal, muhafazakâr ve milliyetçi sağı içeren “Dört Eğilim Siyaseti”nin başlı-
ca savunucularından oldu. 1995’te tekrar ANAP Diyarbakır Milletvekili olup 
grup başkanvekilliğini yürüttü ve Güneydoğu Anadolu Projesi’nden (GAP) 
sorumlu devlet bakanı oldu. 1996’da ANAP’tan ayrılarak Refah Partisi’ne (RP) 

Abdülkadir Aksu

Siyaset insanı, bürokrat.
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katıldı, Genel İdare Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini 
yürüttü. Anayasa Mahkemesi RP’yi kapatınca Fazilet Partisi’ne (FP) geçti ve 
İstanbul Milletvekili oldu. FP de kapatılınca AKP’nin kurucu üyelerinden olup 
İstanbul Milletvekili olarak mecliste yerini aldı ve 2002-2007 yıllarında yeniden 
İçişleri Bakanı oldu. Aksu, cumhuriyet tarihinin en uzun süre İçişleri Bakanlığı 
yapan isimlerinden birisidir.

Abdülkadir Aksu Türkiye siyasetinin son 25 yılında belirleyici oldu. Ancak 
hem bürokrat hem de İçişleri Bakanı olduğu zamanlar karanlık dönemlerdi. 
1977-1978 yıllarında Kahramanmaraş’ın vali vekilliği ve 1980 Eylül’üne kadar 
Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı sırada 111 kişinin öldürüldüğü Ma-
raş Katliamı yaşandı. Her iki bakanlık döneminde pek çok faili meçhul cinayet, 
gözaltında kayıplar gerçekleşti. İlk İçişleri Bakanlığında 1989’da Cizre’de asker-
lerin köylülere dışkı yedirdiği ve sonradan AİHM’nin Türkiye’yi mahkum ettiği 
olaylar gerçekleşti. 1991’de Diyarbakır HEP İl Başkanı Vedat Aydın öldürüldü, 
cenazesine katılanların üstüne ateş açıldı, yeni ölümler gerçekleşti. Araların-
da Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Muammer Aksoy, ilahiyatçı Bahriye 
Üçok, gazeteci Çetin Emeç, yazar Turan Dursun, tümgeneral Memduh Ünlü-
türk’ün olduğu faili meçhul cinayetler oldu. İkinci İçişleri Bakanlığı döneminde 
HSBC ve sinagog saldırıları, Gülen Cemaati’nin örgütlenmesi üzerine bir kitap 
hazırlayan tarihçi akademisyen Necip Hablemitoğlu, Devlet Güvenlik Mahke-
melerine (DGM) Gülen Cemaati aleyhine belge sağlayan İhsan Güven, Rahip 
Andreo Santoro ve 2007’de Hrant Dink suikastları yaşandı.

2008’de Erdoğan’ın tek millet, bayrak ve vatan söylemleri sonrasında Kürt-
leri temsil eden, uzlaşmacı Dengir Mir Mehmet Fırat AKP Genel Başkan Yar-
dımcılığından istifa etti ve yerine muhafazakâr Kürtler üzerinde etkiye sahip 
devlet adamı Abdülkadir Aksu getirildi. Bu değişim AKP’nin Kürt Siyasi Ha-
reketi’ne karşı değişecek olan politikalarının işareti olarak yorumlandı.

2016’daki darbe girişimi sonrasında kurulan Darbe Girişimini Araştırma 
Komisyonu’nun ön taslak raporunda Aksu’nun ismi Gülen’in talimatlarına 
göre hareket eden siyasetçiler arasında geçti.
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1954 Sivas doğumlu olan Abdüllatif  Şener, ilk, orta ve lise öğrenimini Si-
vas’ta tamamladı. 1977’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bi-
tirdi. Doktorasını yaptığı Gazi Üniversitesi’nin Bolu İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Maliye Bölümü’nde ise öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlı-
ğı’nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştı.

Abdüllatif  Şener, 1991’de milli görüş çizgisindeki Refah Partisi’nden (RP) 
Sivas Milletvekili seçildi. Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin (DYP) koa-
lisyonunda Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan 54. Hükümetin Mali-
ye Bakanı olarak görev yaptı. RP’nin 1998’de laiklik ilkesine aykırı davrandığı 
gerekçesiyle anayasa mahkemesi tarafından kapatılması sonucunda aynı siyasi 
çizgideki Fazilet Partisi’ne (FP) geçti. FP, RP’nin kapatılma ihtimaline karşı 
İsmail Alptekin tarafından 1998’de kuruldu, bir yıl sonra ilk olağan kongresini 
gerçekleştirdi. Ancak 2001’de Anayasa Mahkemesi tarafından benzer gerek-
çelerle kapatıldı. FP’nin ilk olağan kongresine, parti içindeki gelenekçi ve ye-
nilikçi grupların tartışmaları damga vurdu. Kongrede gelenekçi kanadın adayı 
Recai Kutan, yenilikçilerin adayı Abdullah Gül’le aralarındaki az bir farkla par-
tinin Genel Başkanı seçildi. FP’nin kapatılmasıyla bu iki kanat ayrıldı ve Recai 
Kutan başkanlığında Saadet Partisi (SP), Abdullah Gül başkanlığında Adalet ve 
Kalkınma Partisi (AKP) kuruldu. Abdüllatif  Şener de yenilikçi kanatta yer aldı 
ve AKP’nin kurucularından oldu.

AKP seçime katıldığı ilk yılda, 2002’de meclise en yüksek oyu alarak girdi 
ve Abdüllatif  Şener, hem Abdullah Gül’ün kurduğu 58. Hükümet hem de si-

Abdüllatif Şener

Siyaset insanı, akademisyen. 
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yasi yasağının sona ermesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu 59. 
Hükümet’te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu. 2007 seçimlerinde 
AKP’den aday olmadı ve yeni bir parti kuracağını belirterek istifa etti. İstifası-
nın nedenini o yıllarda açıklamasa da, yıllar sonra özelleştirme ve yolsuzluklar 
dolayısıyla istifa ettiğini söyleyecekti.

25 Mayıs 2009 tarihinde “Dürüst bir siyaset için haydi Türkiye” sloganıyla 
Türkiye Partisi’ni kurdu. Şener, Türkiye Partisi’ni 27 Ağustos 2012’de kapattı. 
Sonraki dönemde Gezi Süreci ve özellikle 17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyon-
ları sonrasında AKP’ye yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdi.

Abdüllatif  Şener, 24 Haziran 2018’den bu yana CHP Konya Milletvekilidir.



13

1899 Aydın doğumlu olan Adnan Menderes, toprak zengini bir ailenin oğ-
ludur. İzmir Amerikan Koleji’nden mezun oldu. 1920’de Kurtuluş Savaşı’na 
katıldı, 1923’te terhis oldu ve İstiklal Madalyası aldı.

Adnan Menderes aktif  olarak siyaset yapmaya Aydın İl Başkanlığını yaptığı 
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nda (SCF) başladı. SCF, çok partili sisteme bir ge-
çiş denemesi olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün onayıyla, Ali Fethi Okyar baş-
kanlığında 1930’da kuruldu. Cumhuriyetçilik, laiklik ve milliyetçilik ilkelerine 
sadık ancak devletçilik ilkesine muhalif  bir konumda, ekonomik liberalizm çiz-
gisinde bir partiydi. Bir denge mekanizması oluşturması için kurulan SCF’nin 
hızla destekçi toplaması ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) karşı muhale-
fetin odağı haline gelmesi üzerine parti kurulduğu yılda feshedildi. SCF’nin 
feshinin ardından Menderes CHP’ye katıldı ve 1931’de CHP Aydın Milletvekili 
olarak mecliste yer aldı. Milletvekiliyken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’ne devam edip 1935’te mezun oldu. Sonraki üç seçimde de meclisteydi. 

1945’de Başbakan Şükrü Saraçoğlu Hükümetinin kısmi bir toprak refor-
munu öngören Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na Menderes karşı çıktı. Bu 
çıkışın ardından 1945’te Menderes’le birlikte Celal Bayar, Refik Koraltan ve 
Fuad Köprülü mecliste görüşmek üzere tek parti yönetiminden çok partili 
hayata geçişi, serbest seçimlerin yapılmasını, üniversite özerkliğini, tek dereceli 
seçim sistemini ve yürütme erkinin CHP’nin tekelinden çıkarılmasını isteyen 
önergeyi sundular.Dörtlü Takrir olarak adlandırılan parti içi bu muhalefetin 
sonucunda bu dört isim CHP’den ihraç edilip, 1946’da Demokrat Parti’yi (DP) 
kurdular. 

Adnan Menderes

Siyaset insanı.
Hukukçu. 

Başbakan.
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1946 seçimleriyle Kütahya Milletvekili olan Menderes, 1950’de DP Genel 
Başkanı olarak meclise girdi, 10 yıl boyunca Başbakanlık yaptı. Bu sürede Tür-
kiye siyaseti ve ekonomisi üzerinde ciddi değişimler gerçekleştirdi. Türkiye 
1950’de Birleşmiş Milletler güçlerinin yanında Kore Savaşı’na katıldı, böylece 
Soğuk Savaş döneminde Türkiye’nin aldığı konum netlik kazandı. DP bu sü-
rede savaş karşıtı muhalefeti bastırdı; Behice Boran’ın kurucularından olduğu 
Türk Barışseverler Cemiyeti’ni kapattı, Nazım Hikmet vatandaşlıktan çıkarıldı. 
Kore Savaşı’na katılması Türkiye’nin 1952’de NATO üyesi olmasını kolaylaş-
tırdı. Ekonomide liberal adımlar atıldı; Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası çıka-
rıldığı gibi ilk kez yabancılara petrol arama ve çıkarma izni verildi. 1950-1954 
yılları arasında Marshall Planı’nın da etkisiyle ekonomik büyüme hızlandı. 1955 
itibariyle artan dış borç ödenemez hale geldi. Cumhuriyet tarihinin en yük-
sek oranlı devalüasyonu gerçekleşti ve Türkiye moratoryum ilan ederek IMF 
ile ilk stand-by anlaşmasını imzaladı. Ancak ekonomideki zorluklar aşılama-
yınca 1950’lerin sonunda Menderes Sovyetler Birliği ile yakınlaşmaya başladı. 
1955’de Birleşik Krallık’ın Kıbrıs’tan çekilmek istemesi adada yaşayan Rum ve 
Türkler arasında gerilimlerin başlangıcı oldu. Menderes bu dönemde örtülü 
ödenekten kaynak sağlayarak Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için mücadele 
eden EOKA örgütünün karşısında yer almak üzere Türk Mukavemet Teşkila-
tı’nın (TMK) kurulmasında rol oynadı. Kıbrıs hakkında görüşmeler sürerken 
6 Eylül 1955 gecesinde Müslüman olmayan azınlık gruplara yönelik 6-7 Eylül 
Olayları olarak bilinen saldırılar gerçekleşti. 1960 yılında muhalefet ve basının 
baskı altına alınması amacıyla Tahkikat Komisyonu’nun kurulması ve CHP 
Genel Başkanı İsmet İnönü’nün meclisten uzaklaştırılması üzerine üniversite 
öğrencileri bahar aylarında geniş gösteriler düzenlediler. İstanbul’da 40 civa-
rında öğrencinin yaralandığı ve Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz’in 
polis kurşunuyla öldüğü 28 Nisan günü “Kanlı Perşembe” olarak anıldı.

Bu gelişmeler 27 Mayıs 1960 Darbesi’nin zemini oldu. Alparslan Türkeş’in 
radyodan yaptığı açıklamayla Milli Birlik Komitesi’nin yönetime el koyduğu 
ilan edildi. Menderes Kütahya’da gözaltına alınıp Yassıada’ya götürüldü. Cun-
tacılar tarafından özel olarak kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından 9 ay 27 
gün boyunca yargılandı. Suçlamalar arasında örtülü ödenekten zimmetine para 
geçirmek, 6-7 Eylül Olayları’nı engellememek, devlet radyosunu siyasi çıkar-
lar için kullanmak, Döviz Yasasını ve anayasayı ihlal etmek gibi suçlar vardı. 
Yargılama sonucunda 17 Eylül 1961’de İmralı Adası’nda idam edildi. 17 Eylül 
1990’da çıkarılan bir yasayla itibarı iade edildi.
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Tam adıyla Ahmet Hüsrev Altan, 2 Mart 1950’de Ankara’da doğdu. Türkiye 
İşçi Partisi’nin 13. Dönem milletvekili olan yazar ve gazeteci Çetin Altan’ın 
oğlu, yine gazeteci ve yazar olan akademisyen Mehmet Altan’ın kardeşi. Lise 
eğitimini, Robert Koleji’nde başlasa da, Ankara Koleji’nde tamamladı. Üni-
versite öğrenimine Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) başladı, ancak 
buradan ayrılarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 

Ahmet Altan hem yazarlığı hem gazeteciliği birlikte yürüttü; her iki alanda 
kamuya mal olan tartışmalara alan açtı. Bu tartışmalar ona ödüller kazandır-
dığı gibi çeşitli cezalar da getirdi. 1982’de “Dört Mevsim Sonbahar” adlı ilk 
romanını yazdı. Bu romanı ve diğer roman ve yazıları için pek çok edebiyat 
ve düşünce ödülüne layık görüldü. 1985’te yazdığı “Sudaki İz” isimli romanı 
nedeniyle yargılandı. Bu romanı üçüncü baskısının ardından toplatıldı, yargı-
lamanın sonucunda müstehcen bulunarak ilgili kısımların imhası ile yeniden 
basıldı. Gazeteciliğe ise Nokta dergisindeki köşe yazılarıyla başladı, ardından 
Hürriyet, Güneş, Milliyet ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde devam etti. Köşe yazar-
lığı yaptığı gazeteciliği boyunca katıldığı TV programları ve pek çok köşe yazısı 
dolayısıyla kendisine Türklüğe, cumhurbaşkanına, hükümete hakaret, halkı kin 
ve düşmanlığa sevk etmek gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi ve bu suçlardan 
hüküm giydi. 

Altan, “Düşünmek Taraf  Olmaktır” sloganıyla 15 Kasım 2007’de yayın 
hayatına başlayan liberal çizgideki Taraf gazetesinin kurucu genel yayın yönet-
meni ve “Kum Saati” adlı köşesinin yazarı oldu. Taraf gazetesi yayın hayatının 
başlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör saldırılarında ihmal yaptığı-

Ahmet Altan

Yazar, gazeteci.
Taraf gazetesi kurucu

Genel Yayın Yönetmeni.
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na dair belge ve iddialar sunmasıyla öne çıktı. Özellikle muhabirleri Mehmet 
Baransu’nun TSK hakkında yaptığı manipülatif  haberler ve gazetenin 2008 
yılında başlayan Ergenekon Soruşturması’na delil olan bilgi ve belgeleri ya-
yımlamasıyla mevcut politik gündem üzerinde belirleyici oldu. Taraf gazetesi 
ayrıca WikiLeaks’ın sızdırdığı Türkiye ile ilgili diplomatik belgeleri 2011’de ilk 
elden yayımlayan gazete oldu. Altan 2012’de Taraf gazetesindeki görevinden 
istifa etti ve gazeteciliğe 2015’te Said Sefa tarafından kurulan Haberdar.com’da 
devam etti. Ancak hem Taraf gazetesi hem de Haberdar.com, 15 Temmuz 
2016 Darbe Girişimi sonrasında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler 
ile kapatıldı. 

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Ahmet Altan, kardeşi Meh-
met Altan ile birlikte “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın 
(FETÖ/PDY) medya oluşumuyla ilgili soruşturma” kapsamında, 14 Temmuz 
günü katıldıkları bir televizyon programında “darbe çağrışımıyla subliminal 
mesaj içeren söylemlerde bulundukları” suçlamasıyla gözaltına alındı. Altan 
kardeşler hakkında verilen karar 16 Şubat 2018’de açıklandı ve anayasal düzeni 
ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla müebbet hapis cezası aldılar. Meh-
met Altan 27 Haziran 2018’de Anayasa Mahkemesi’nin kararına binaen tahliye 
edilirken, Ahmet Altan’ın tutukluluğu devam ediyor. 
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Babası ticaretle uğraşan Ahmet Davutoğlu 1959 Konya doğumludur. Lise 
eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden 1984’te 
mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans 
eğitimini, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktorasını ta-
mamladı. 

1990’da Malezya Uluslararası İslâm Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Üni-
versitenin Siyaset Bilimi Bölümü’nü kurdu, 1993’te doçent oldu.1995–1999 
yıllarında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, 1998–2002 
yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Harp Akademileri’nde ders verdi. Bu 
yıllarda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 1999’da profesör olduk-
tan sonra 2004’e kadar Beykent Üniversitesi’ne geçen Davutoğlu, “Stratejik 
Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu” isimli kitabını 2001’de yayımla-
dı. Kitabında soğuk savaş sonrasındaki Türkiye’nin konumunu değerlendirip 
Türkiye’nin geçmişinden ve konumundan kaynaklı sahip olduğu siyasi kültürel 
miras ve potansiyel güç unsurlarının gözetilerek, yakın havzalarla ilişkiler geliş-
tirmesine dair stratejiler önerdi.

Siyasi hayatının temelleri Abdullah Gül ile 1980’lerde başlayan dostlukla-
rındadır. Abdullah Gül’ün 2002’de Başbakan olarak 58. Hükümeti kurmasıyla 
Davutoğlu, Başbakanlık Başdanışmanı olarak göreve başladı. Gül’ün önerisi 
ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in onayıyla büyükelçilik unvanını aldı. 
Gül’ün 2003’de Başbakanlığı Recep Tayyip Erdoğan’a devredip Dışişleri Ba-
kanı olmasından sonraki 59. ve 60. Hükümetler sırasında bu görevlere devam 

Ahmet Davutoğlu
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etti. 2007’de The Economist dergisi  Davutoğlu’nu Kıbrıs ve Irak açılımları 
için “perde arkasındaki güç” olarak nitelendirdi. 2009’da meclis dışından ya-
pılan atamayla Dışişleri Bakanı oldu, 2011’de AKP Konya Milletvekili olarak, 
Ağustos 2014’e kadar bu göreve devam etti.

Davutoğlu bu sürede “Stratejik Derinlik” kitabında kuramsal olarak temel-
lendirdiği dış politikaları uyguladı. Davutoğlu’na göre Türkiye’deki temel çe-
lişki, bir medeniyet çevresine siyasi merkez olmuş bir toplumun siyasi elitler 
tarafından başka bir medeniyet çevresine dahil edilme çabası karşında uyum 
sorunu yaşamasıdır. Türkiye’yi Osmanlı Devletinin hüküm sürdüğü yakın hav-
zaların (Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya vb.) siyasi merkezi olarak inşa etmeye 
çabaladı. Türkiye’yi Müslüman ülkelerle ilişkileri genişletmeye, Latin Ameri-
ka’dan Afrika’ya kadar geniş bir alanda temsilcilikler açmaya yöneltti. Davutoğ-
lu’nun politikalarının Batı’dan kopmaya yönelik ve dolayısıyla eksen değişikliği 
arayışı içinde olduğu dile getirildi ve bu politikaları yeni Osmanlıcı, Panislâmcı 
olarak değerlendirildi. 2011’de Foreign Policy dergisi Davutoğlu’nu bu politi-
kaları sebebiyle Erdoğan’la birlikte “İlk 100 Küresel Düşünür” listesinde gös-
terdi.

2014’de Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra AKP Genel Baş-
kanı ve Başbakan oldu. 7 Haziran 2015’ten sonra koalisyon hükümeti kurula-
madı, bir sonraki seçime kadarki geçici 63. Hükümeti, Kasım 2015’te ise 64. 
Hükümeti kurdu. Başbakanlığı sırasında Ocak 2015’de açıkladığı “Şeffaflık Pa-
keti” ve 17-25 Aralık Yolsuzluk Soruşturması’nda adı geçen Bakanların Yüce 
Divan’a gönderilmesi, Barış Akademisyenleri’nin tutukluluğu, Milli İstihbarat 
Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’ın milletvekili adaylığı, koalisyona taraf  
olması konularında Erdoğan’la aralarında uyuşmazlık yaşadı. 29 Nisan 2016’da 
parti Genel Başkanının yetkilerinin Merkez Yönetim Kurulu’na verilmesiyle 
etkisizleştirildi. Mayıs ayında “Pelikan Dosyası” isimli bir internet adresinden 
Davutoğlu’nun Erdoğan’la gerilimleri sıralanıp ona ihanet ettiği gündem edildi.

4 Mayıs 2016’da Erdoğan ve Davutoğlu arasında gerçekleşen görüşmede 
Davutoğlu’nun doğrudan istifa etmesi yerine AKP’yi kongreye götürmesi ve 
Genel Başkan adayı olmaması kararlaştırıldı. Sonraki gün Davutoğlu istifa edip 
AKP’yi 2. Olağanüstü Büyük Kongre’ye çağırdı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 
askeri darbe, gensoru ve seçim mağlubiyeti gibi sebepler olmaksızın bir Başba-
kan partisinin Genel Başkanlığını ve Başbakanlığı bırakma kararı aldı. Bu süreç 
“Saray Darbesi” olarak nitelendirildi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı.
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1941 Afyon doğumludur. 1958’de Afyon Lisesi’nden, 1962’de Ankara Hu-
kuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl hakim olarak çalışmaya başladı. Dicle 
Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi olduğu sırada, 55’ler Olayı ya da Sivas Kam-
pı olarak bilinen Kürt aşiret liderlerinin sürgün edilmesi sonucunda bölgesinde 
uzlaşmaya dönük kararlar aldı. 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrasında Demokrat 
Parti’ye (DP) yakın oldukları gerekçesiyle Türkiye’nin batısına sürülen 55 aşi-
retten biri olan Ensarioğlu Aşireti’nin muhalifleri tarafından el konulan ev ve 
arsalarının aşirete iadesini sağladı. Sivil yönetime yeni geçildiği ve Ensarioğlu 
Aşireti’nin bölgede dışlandığı bir dönemde verdiği bu kararla bölgede yaşan-
ması muhtemel çatışmaların önünü kesti. 

1978’de Ankara Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk alanında yüksek li-
sans eğitimini tamamladı. 1983’te Yargıtay üyesi oldu. 1988’de Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren tarafından Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine atandı. O güne 
kadar atanmış en genç üye oldu. Anayasa Mahkemesi Kurulu’nun seçimiyle  
Sezer, 1998’de Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu.

Bülent Ecevit’in önerisiyle adı öne çıkan Ahmet Necdet Sezer, 5 Mayıs 
2000’de TBMM tarafından seçilerek Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı oldu. 
TBMM’deki ilk konuşmasında meclisin saygınlığının gözetileceğini,  laiklik il-
kesinden ödün verilmeyeceğini, inanç özgürlüğünün ve emeğin korunacağını, 
demokratik ilkelerden vazgeçilmeyeceğini ve polis devleti olmaktan uzaklaşı-
lacağını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı sırasında açlık grevi yapan sol siyasetten 
tutuklu mahkumları açlık grevine bağlı olarak oluşan ve hafıza kaybına sebep 
olan Wernicke Korsakoff  Sendromu’nu gerekçe göstererek affetti. Cumhur-

Ahmet Necdet Sezer

Hakim,
Anayasa Mahkemesi Başkanı. 

Türkiye Cumhuriyeti
10. Cumhurbaşkanı.
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başkanlığı boyunca veto hakkını en çok kullanan Cumhurbaşkanı oldu. 28 Şu-
bat kararları içinde yer alan irticai faaliyetlere katıldığı saptananların memuri-
yetten çıkarılmasını gerektiren kanun hükmünde kararnameyi meclisin ısrarına 
rağmen Haziran 2000’de meclise iade etti. Bunun yanı sıra üç kamu bankasının 
özelleştirilmesini içeren kararnameyi onaylamadı ve Anavatan Partisi (ANAP), 
Demokratik Sol Parti (DSP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) koalisyon hü-
kümetinin Başbakanı Ecevit tarafından ekonomik istikrarı tehlikeye sokmakla 
itham edildi. 19 Şubat 2001’de Milli Güvenlik Kurulu’nda anayasa kitapçığını 
Bülent Ecevit’e fırlatması ekonomik krizin sebebi olarak görüldü ve o gün 
Kara Çarşamba olarak adlandırıldı. Ancak Sezer, daha sonra anayasa kitapçı-
ğını Ecevit’in Fazilet Partisi’nin kapatılmasına dair ısrarı sebebiyle fırlattığını 
açıklayacaktı. 2002’de Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağını ortadan kaldı-
racak anayasa değişikliğini ilkinde veto etse de ikincisinde kabul ederek refe-
randuma gitmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) hükümet kurduğu 
2002’den itibaren Ahmet Necdet Sezer başörtülü kadınların düzenlediği resep-
siyonlara katılmadığı gibi, başörtülü kadınları Çankaya Köşkü’ne davet etmedi.

Kurallara ve hukuka bağlılığından vazgeçmeyen Ahmet Necdet Sezer 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinde ciddi tasarruflar sağladı ve 16 Mayıs 2000’de Sü-
leyman Demirel’den devraldığı cumhurbaşkanlığı görevini 2007’de Abdullah 
Gül’e bıraktı.
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1970 yılında Adana’da doğdu. Maraş Katliamı’nın müdahil avukatlarından, 
1980’de öldürülen Ahmet Albay’ın yeğeni. İlk ve ortaokulu Adana’da, liseyi 
Antalya’da okudu. 1989’da başladığı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü’nden 1994’te mezun oldu.

Gazeteciliğe üniversitenin ilk yılında Milliyet’te stajyer muhabir olarak baş-
ladı. 1991-2007 yıllarında Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, Radikal, Birgün 
gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında foto muha-
biri olarak çalıştı. 2005’te Radikal gazetesinde çalışırken sendikal faaliyetleri ve 
Doğan Grubu aleyhine haklarının iadesi için açtığı dava sonucunda perfor-
mans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Ardından çalıştığı Aktüel 
dergisi, açtığı bu dava sebebiyle işine son verdi. Bu sürecin sonucunda İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nde 7 yıl boyunca gazetecilik dersleri verdi. Şık bu yıllarda da 
sendikal faaliyetlerine ve gazeteciliğe devam etti.

Hrant Dink Suikastı sonrasında Nokta dergisinde yayımlanan “Asker İç 
Güvenlikten Elini Çekmeli” başlıklı röportaj ve Hayata Dönüş Operasyon-
ları’nda Bayrampaşa Cezaevi’nin kadın koğuşundan sağ kurtulan Münevver 
Köz’le yaptığı “Bayrampaşa’da O Gün” başlıklı söyleşisi nedeniyle Türk mille-
tini, Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılamak suçlamasıyla yargılandı. 

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte yazdığı “Kırk Katır Kırk Satır (Er-
genekon’da Kim Kimdir/Ergenekon’u Anlama Kılavuzu)” (2010) kitabıyla 
Ergenekon soruşturmalarını derinlemesine inceledi. Bu kitap sebebiyle so-
ruşturmaların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla üç yıl hapis istemiyle yargılanıp, 
13 Mayıs 2011’de beraat etti. 3 Mart 2011’deyse Ergenekon Terör Örgütü’ne 
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üye olma suçlamasıyla gözaltına alınıp Oda TV Davası olarak adlandırılan bu 
soruşturma kapsamında 6 Mart’ta gazeteci Nedim Şener’le birlikte tutuklandı. 
Bu süreç Ahmet Şık’ın polisin kendisini evinden aldığı sırada “Dokunan ya-
nar” demesiyle hafızalara kazındı. Şık’ın tutuklu olduğu 2011’de “İmamın Or-
dusu” adını vermeyi planladığı, Gülen Cemaati’nin güvenlik bürokrasisi, yargı 
içindeki örgütlenmesi ve Ergenekon soruşturmalarındaki hukuksuzluklardaki 
rolünü incelediği kitabı, “000 Kitap – Dokunan Yanar” adıyla altına imza veren 
125 isimle yayımlandı. 12 Mart 2012 tarihinde Nedim Şener’le birlikte tahliye 
oldu. 2014’te AİHM, Ahmet Şık ve Nedim Şener’in özgürlük ve güvenlik hak-
larının, ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verip Türkiye’yi tazminata 
mahkum etti. Şık, Ergenekon Soruşturmasıyla demokratikleşme illüzyonunun 
yaratıldığını ve aslında 12 Eylül sonrasında devletin Gülen Cemaati tarafından 
nasıl ele geçirilmeye çalışıldığını ve kendisini içinde bulduğu Ergenekon soruş-
turmasının nasıl ilerlediğini “Pusu: Devletin Yeni Sahipleri” (2012) kitabıyla 
aktardı.

“Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” (2014) kitabında AKP ve Gülen Cema-
ati ilişkisinin nasıl kavgaya dönüştüğüne yer verdi. Ahmet Şık yazıları ve attığı 
tweetleri ile PKK/KCK ve FETÖ/PDY örgütlerinin propagandasını yaptı-
ğı suçlamasıyla 30 Aralık 2016’da tutuklandı. İfadesinde “Soruşturma konusu 
edilen, mesleğim yani gazeteciliktir... Gazetecilik faaliyetlerim nedeniyle her 
devrin kötüsü olmayı başardım” dedi.“Cumhuriyet Gazetesi Davası” olarak 
bilinen yargılamada 9 Mart 2018’de tahliye edilip 25 Nisan’da terör örgütüne 
üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan hüküm giy-
di.

Ahmet Şık gazeteciliği boyunca pek çok ulusal ve uluslararası gazetecilik 
ödüllerine layık görüldü. Milletvekili adayı olana kadar Cumhuriyet gazetesin-
de çalıştı. 24 Haziran 2018’de HDP İstanbul Milletvekili olarak mecliste yer 
aldı.
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1939 Tokat doğumlu olan Kışlalı, gazeteci ve yayımcı Mehmet Ali Kışla-
lı’nın kardeşidir. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te tamamladıktan sonra İstan-
bul’da Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında spor muhabirliği yaptığı Yeni 
Gün gazetesinin 1962-1963 yıllarında Yazı İşleri Müdürlüğünü yürüttü.

1967’de doktora eğitimi almak üzere burslu olarak Paris’e gitti. Anayasa hu-
kuku ve siyaset bilimi üzerine çalışıp “Modern Türkiye’de Siyasi Güçler” isimli 
doktora tezini yazdı. Aynı zamanda 1968-1972 yıllarında Hacettepe Üniversi-
tesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1972’de doçent oldu.

1971-1977 yılları arasında ağabeyi Mehmet Ali Kışlalı’nın sahibi olduğu 
Kemalist çizgideki Yankı dergisinde yazdı. Bu sırada Bülent Ecevit’le tanıştı. 
Ecevit’in davetiyle 1977’de CHP İzmir Milletvekili olarak mecliste yer aldı ve 
1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit’in kurduğu 42. Hükümet’in Kültür Bakanı 
oldu. Kültür Bakanlığı sırasında Ulusal Kültür dergisini yayımlamaya başladı.

12 Eylül 1980 Darbesi’nin ardından Turgut Özal’ın hükümet kurmasıyla 
üniversiteye geri döndü ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders ver-
meye başladı. 1988’de siyaset sosyolojisi profesörü oldu. Akademik hayatının 
yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Başkan Yardımcılığını yaptı. Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliği içinde oldu.

1991’de Cumhuriyet gazetesinde “Haftaya Bakış” köşesinde Kemalist bir 
bakışla ülke gündemini belirlediği yazılar yazmaya başladı. Özellikle 12 Mayıs 
1999’da Malatya’da başörtüsü yasağına karşı yapılan eylemlere katılanlar hak-
kındaki yazısı nezaket sınırlarını aştığı gerekçesiyle eleştirildi. Akit gazetesi 13 
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Mayıs 1999’de “Halkı Köpeğe Benzetti” manşetiyle üzerine çarpı koyulmuş 
bir şekilde Kışlalı’nın fotoğrafını paylaştı. Kışlalı ölümünden dört gün önce 17 
Ekim 1999 tarihli köşesinde “Tanrıyı kim kullanır?” başlıklı yazısında Said-i 
Nursi’nin yolundan gidenlerin ve özellikle Gülen Cemaati’nin cumhuriyetin 
temelleri için tehdit oluşturduğunu savundu.

Ahmet Taner Kışlalı, “Kınıyorum” başlıklı yazısını Cumhuriyet gazetesine 
gönderdiği gün, 21 Ekim 1999’da Ankara’daki evinin önünde aracına yerleş-
tirilen bomba sonucunda hayatını kaybetti. Saldırının failleri ise bulunamadı. 

Ölümünden sonra 1999’da Sertel Gazetecilik Vakfı’nın Cumhuriyet gazete-
si kurucularından Zekeriya Sertel adına her yıl demokratik, bağımsız, laik hu-
kuk devleti savunucusu kurum ve kişilere verdiği Sertel Demokrasi Ödülü’ne 
layık görüldü.
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Kanco Aşiretine mensup Ahmet Türk, 1942 Mardin doğumludur. Kapa-
tılan Demokrat Parti’nin (DP) ardılı Adalet Partisi’nde (AP) milletvekili olan 
ağabeyi Abdürrahim Türk’ün öldürülmesi, onun aktif  siyasete katılımı için 
başlangıç oldu. İlk milletvekilliği AP’den ayrılarak kurulan Demokratik Parti’de 
oldu ancak Türk, bu partiden istifa ederek CHP’de siyaset yapmaya devam etti 
ve 1974’de CHP milletvekili oldu. 1980 Darbesi sonrasında Diyarbakır Cezae-
vinde 3 yıl kalıp işkence gördü.

12 Eylül sonrasında CHP’nin kapatılmasıyla kurulan Sosyaldemokrat Halk-
çı Parti’de (SHP) siyaset yapmaya devam etti. Ancak 1988 Halepçe Katliamı 
sonrasında Paris’te düzenlenen Kürt Ulusal Kimliği ve İnsan HaklarıKonfe-
ransı’na katılımı gerekçesiyle SHP’den ihraç edildi. 1990’da ihraç edilen diğer 
milletvekilleriyle beraber Kürtlerin kimlik mücadelesini yürüten Halkın Emek 
Partisi’ni (HEP) kurdu. 1993’de kapatılana kadar HEP’in pek çok yöneticisi 
faili meçhul cinayetlerle öldürüldü.

HEP, 1991’de yüzde 10 seçim barajını, 21 milletvekilini SHP listelerinden 
meclise sokarak aştı. Ancak mecliste Leyla Zana’nın Kürtçe yemin etmesi ve 
1992 Nevruzu’nda yaşananlardan sonra Erdal İnönü’nün isteğiyle HEP’li ve-
killer SHP’den istifa ettiler. HEP’in Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılma-
sı sonrasında bu vekiller Leyla Zana başkanlığında 1993’te kurulan aynı siyasi 
çizgideki Demokrasi Partisi’ne (DEP) geçtiler ve Ahmet Türk DEP millet-
vekili oldu. Ancak DEP 1994’te kapatılıp milletvekillerinin dokunulmazlıkla-
rı kaldırıldı ve Ahmet Türk de dahil hapse konuldular. O sırada Halkın De-
mokrasi Partisi (HADEP) kuruldu ve birbiri ardına Demokratik Halk Partisi 

Ahmet Türk
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(DEHAP), DTP, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Halkların Demokratik 
Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) kuruldu. Anayasa Mah-
kemesi’nin kapatma kararları sebebiyle bu partiler kısa süreli olsalar da her biri 
daha uzun bir sürecin, DTP ile partileşen Demokratik Toplum Hareketi’nin 
parçasıdır. 

Ahmet Türk, Aysel Tuğluk’la birlikte 2005‘te DTP Eşbaşkanlığına seçildi 
ve böylece Türkiye’de ilk kez eşbaşkanlık sistemi uygulandı. Sonraki süreçte 
tek başına yürüttüğü DTP Genel Başkanlığı sırasında Bin Umut Adayları lis-
tesinden 2007 yılında Mardin bağımsız milletvekili olarak meclise girdi. Ancak 
2009’da DTP kapatılınca Aysel Tuğluk’la birlikte vekillikleri düştü. 2011 genel 
seçimlerinde de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku’nun desteklediği bir 
aday olarak Türk meclise girdi.

Kürt siyasi hareketinin mihenk taşı olan Ahmet Türk, Türkiye’de toplum-
sal barışın sağlanması için müzakere süreçlerine dahil oldu. Cumhurbaşkanı 
Özal’ın demokratik çözüm mesajını Bekaa Vadisi’ndeki Abdullah Öcalan’a o 
götürdü ve Öcalan Nisan 1993’te süresiz ateşkes ilan etti. Fakat bu girişim 
Özal’ın ölümü ve Bingöl’de 33 erin öldürülmesiyle son buldu. 2013’e gelindi-
ğinde ise Çözüm Süreci olarak bilinen müzakere döneminin başında Ayla Akat 
Ata’yla birlikte İmralı’da Öcalan’la görüştü. İki kez yumruklu saldırıya uğrayan 
Türk, bu saldırılara “Bu yol aklın yolu değil, sorunlar diyalogla çözülür” diye-
rek karşılık verdi.

Ahmet Türk, 2009’da Kürt siyasetçilerine yönelik geniş çaplı tutuklamalarla 
yankı uyandıran ve medyada “PKK’nın şehir örgütlenmesi” olarak lanse edilen 
KCK Operasyonları’nda yargılanıp hapis cezası aldı.

2014’te HDP’den Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlığına seçildi. Ocak 
2016’da hakkında terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası yapma gibi 
suçlamalarla dava açıldı, Kasım 2016’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevin-
den alındı. 24 Kasım’da  tutuklandı, 2017’de ise sağlık sorunları sebebiyle adli 
kontrol şartıyla tahliye edildi.
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1948 Niğde doğumlu Akın Birdal, ilk ve orta öğrenimini Niğde’de tamam-
ladıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1970’de mezun oldu. 
Öğrenciliği sırasında Niğde Gençlik Derneği Başkanlığı yaptı ve Ziraat Fa-
kültesi Talebe Cemiyeti’nde görev aldı. 1973’te Gazi Üniversitesi İşletme Fa-
kültesi’nde yüksek lisans yaparken aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Birliği 
ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Odası Merkez 
Yürütme Kurulları’nda yer aldı. 1977’dekır yoksullarının ekonomik ve demok-
ratik mücadele örgütü olan KÖY-KOOP’un Niğde Birlik Başkanlığını yaptı. 
Daha sonra KÖY-KOOP’un merkez yönetim kurulunda yer aldı ve Eğitim, 
Örgütlenme, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

1977-1980 yıllarında Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi oldu. Bu 
yıllarda Gazi Üniversitesi Kooperatifçilik Enstitüsü’nde öğretim görevlisi ola-
rak çalıştı. 80 Darbesi sonrasında KÖY-KOOP yöneticileri ile birlikte bir yıl 
hapiste kaldı.

Akın Birdal 1986’da Ankara’da kurulan İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) 
1992’ye kadar Genel Sekreterliğini, 1992-1999 yılları arasında da Genel Baş-
kanlığını yaptı. 1998’de Ankara’da İHD’nin genel merkezinde iki tetikçinin 
silahlı saldırısına uğradı, açılan 13 el ateşten 6’sı isabet etti, ağır yaralı olarak 
kurtuldu. Yapılan yargılamanın iddianamesinde saldırıyı gerçekleştirenin Türk 
İntikam Tugayı (TİT) adı altında Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve Fırat kod 
adlı Cengiz Ersever’in planladığı, Semih Tufan Gülaltay’ın ise suikast girişimini 
organize ettiği yer aldı. TİT, Kıbrıs ve Türkiye’de sol görüşlü aydın ve siyaset-
çileri hedef  alan suikastlar düzenleyen, kim tarafından kurulduğu ve sürdürül-
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düğü tam olarak bilinmeyen yasadışı bir örgüttür. Örgütle birlikte anılan ve pek 
çok faili meçhul cinayetin azmettiricisi olarak adı geçen Mahmut Yıldırım, hâlâ 
hayatta olup olmadığı tam olarak bilinmeyen ancak nüfus kaydına göre yaşıyor 
görünen bir kontrgerilladır. Gülaltay 19 yıl hapis cezası alsa da 4.5 yıl sonra 
tahliye edilip Türkçü Ulusal Birlik Partisi’ni kurdu, yıllar sonra 2008 Ergene-
kon soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Akın Birdal 1995 ve 1996 1 Eylül Dünya Barış Gününde Mersin ve An-
kara’da yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanıp 1999 ve 2000’de hapse girdi. 
Bu cezalar, İçişleri Bakanlığı’nın İHD’yi uyarması sonucunda Birdal’ın İHD 
Başkanlığını bırakmasına sebep oldu.

Siyasete aktif  olarak katılması 1995 genel seçimlerinde bağımsız Mersin 
Milletvekili adayı olmasıyla oldu, ancak yüzde 10 seçim barajı aşılamadı. 2002 
genel seçiminde YSK Birdal’ın adaylığını “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” 
suçundan hüküm giydiği için veto etti. Birdal, 1994’de sosyalist hareketin birlik 
sağlama çabalarının ürünü olan Birleşik Sosyalist Partisi’nin (BSP) ve onun ar-
dılı olarak 1996’da kurulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kurucu 
üyesi oldu. 2002’de ÖDP’den ayrılarak Sosyalist Demokrasi Partisi’ni (SDP) 
kurdu ve Genel Başkanlığını yürüttü. Uluslararası İnsan Hakları Federasyo-
nu’na (FIDH) Başkan Yardımcısı olmasıyla 2 yılın ardından Genel Başkanlığı 
bırakıp 2007’ye kadar FIDH’de görevini sürdürdü.

Akın Birdal 2007 seçimlerinde Bin Umut Adayları içinde Diyarbakır’dan 
bağımsız Milletvekili adayı oldu. Birdal seçim sonucunda meclise girerek diğer 
bağımsız adaylar gibi DTP’ye katıldı. 2009 yerel seçimlerinde DTP’nin İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup seçilemedi. 

Akın Birdal kooperatifçilik ve insan hakları üzerine makale ve kitaplar yaz-
dı.
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1953 Trabzon doğumlu olan Çakıcı, kan davası sebebiyle İstanbul Gültepe 
Mahallesi’ne göçmüş bir ailenin çocuğudur. 

Ailesiyle birlikte milliyetçi hareket içinde yer aldı ve Ülkü Ocakları’nda ör-
gütlendi. 1980 Darbesi öncesinde kuzeni Necati Çakıcı sağ-sol çatışmaları sı-
rasında öldürüldü. 1979’da Alaattin Çakıcı’ya ateş açıldı ve ölümden döndü. 
1980’de kahvehane işleten babası Ali Çakıcı bir saldırıda hayatını kaybetti. 1980 
sonrasında darbeye giden süreçte işlenen pek çok cinayetten sorumlu tutularak 
askeri cezaevinde kondu. 1982’de hakkında kesin delil olmaması sebebiyle tah-
liye edildi. Ardından Alaattin Çakıcı kumar borcu tahsil etmeye, hayali ihracat 
yaparak vergi indirimi alan iş insanlarından haraç almaya başladı. Kendisi bu 
eylemleri dolayısıyla Ülkücü mafya olarak tanındı.

Alaattin Çakıcı’yı asıl güçlendiren Milli İstihbarat Teşkilatı’yla (MİT) kur-
duğu ilişkiler oldu. Süleyman Seba 1984’te Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı se-
çildiğinde güvenliği Çakıcı tarafından sağlandı. 1986’da MİT Müsteşar Yar-
dımcılığına getirilen Hiram Abas’ın Güvenlik Daire Başkanlığı’nı kurması ve 
bu başkanlık altında kontrgerilla faaliyetlerinin yürütülmesi Çakıcı’yla MİT’in 
ilişkilerini güçlendirdi. Farklı ülkelerde Türk sivil ve diplomatlara karşı silah-
lı eylemler gerçekleştiren ASALA’ya karşı MİT tarafından kullanıldığı iddia 
edildi. Çakıcı 2005’de yargılandığı sırada MİT Dış Operasyonlardan Sorumlu 
Daire Başkanı Yavuz Ataç, Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı Korkut Eken 
ve Kontr-Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ile Çakıcı’nın birlikte çalış-
tıklarını aktaracaktı. Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ise Alaattin Çakıcı 
ile MİT’in işbirliğini inkar etmeyip aksine devletin yararına olacaksa birlikte 
çalışılabileceğini söyleyecekti.

Alaattin Çakıcı

Suç örgütü lideri.
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Alaattin Çakıcı’nın ismi en çok 1997 ve 1998 yıllarında kamuoyuna yansıdı. 
1997’de Flash TV’de katıldığı bir televizyon programında, o dönemin REFAH-
YOL Hükümetinin Başbakanı Tansu Çiller’i özel hayatını gerekçe göstererek 
karaladı. 28 Şubat 1997’de bir muhtırayla varlığına son verilen REFAHYOL 
Hükümetinin ardından Mesut Yılmaz 55. Hükümeti kurarak Başbakan oldu. 
Çakıcı 1998’de Türk Ticaret Bankası’nın (Türkbank) özelleştirilme ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla gündeme oturdu. İhale iş insanı Korkmaz Yi-
ğit’e verilmişti, ancak dönemin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili ve 
Devlet Bakanı Fikri Sağlar, kamuoyuna açıkladığı ses kaydıyla Çakıcı ve Yiğit’in 
ihaleye girecek diğer iş insanlarını tehdit, şantaj ve hatta suikast girişimleriyle 
sindirdiğini ortaya koydu. Bu skandalın sonucunda ANAP’lı Bakan Eyüp Aşık 
bakanlık ve milletvekilliğinden istifa etmek zorunda kaldı. CHP’nin desteğini 
çektiği Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki ANASOL-D Hükümeti son buldu. 
2000’de Meclis Soruşturma Komisyonu’na verdiği ifadede Çakıcı, ANAP Baş-
kanı Mesut Yılmaz, bakan Eyüp Aşık ve Flash TV sahibi Ömer Göktuğ’la 
birlikte REFAHYOL Hükümetini yıkmak amacıyla Tansu Çiller’e yönelik ağır 
ithamlarda bulunduklarını itiraf  etti. Mesut Yılmaz, yolsuzluk iddiaları sonu-
cunda Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan’a sevk edilen ilk ve tek Başbakan 
oldu.

Kendisine pek çok suç isnat edilse de Çakıcı bunların çok azından hü-
küm giydi. 2004 itibariyle Türkiye’de cezaevindedir. Boşandığı eşi Uğur Kılıç’ı 
1995’te öldürtmesi, 2000’de Karagümrük Spor Kulübü’ne yapılan ve 15 kişinin 
yaralandığı silahlı saldırıyı organize etmesi hüküm giydiği suçlar arasındadır. 
Cezaevinde olduğu sürede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret 
ettiği gerekçesiyle 2017’de bir hapis cezası daha aldı. 2018’de Karar gazetesi 
yazarlarını kendisi hakkında yaptıkları bir haberden dolayı ölümle tehdit etti. 
24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı’nın bir parçası olan Mil-
liyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) lideri Devlet Bahçeli, seçim vaatleri arasında 
da saydığı gibi devlet hizmetinde bulunduğunu söylediği Çakıcı için hükümet-
ten af  talep etti. Alaattin Çakıcı halen cezaevindedir.
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1967 Ankara doğumlu olan Babacan TED Ankara Koleji’ni ve Ortado-
ğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü birincilikle bitirdi. 
1990’da Fullbright bursu ile ABD’de Northwestern Üniversitesi Kellogg Scho-
ol of  Management’da işletme yüksek lisansı yaptı. Pazarlama, organizasyon ve 
uluslararası iş idaresi üzerine uzmanlaştı.

1992-1994 yıllarında ABD’de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine 
danışmanlık yapan bir şirkette, Türkiye’ye döndükten sonra da 2002 yılına ka-
dar tekstil alanındaki aile şirketlerinde çalıştı. 1994-1995’de Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek’e danışmanlık yaptı.

Abdullah Gül’ün ikna etmesiyle siyasete girdi ve 2002’de partinin merkez 
karar ve yönetim kurulu üyesi olarak AKP’nin kurucu üyelerinden biri oldu. 
2002 seçimlerinde Ankara Milletvekili olarak mecliste yer aldı. 2002’de 35 
yaşında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı oldu ve cumhuriyet tarihinde 
kabineye giren en genç üye unvanını aldı. 2007 seçimlerine kadar bu görevi-
ne devam etti, seçimlerde yeniden meclise girerek 60. Hükümetin Dışişleri 
Bakanlığını yürüttü. 2005-2009 yılları süresince bakanlığının yanı sıra Avrupa 
Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak çalıştı. 2009’da 
Dışişleri Bakanlığını Ahmet Davutoğlu üstlendi, Babacan ise 2015’e kadar 
ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı yaptı.

Ekonomi Bakanlığı döneminde Babacan, 2001 Krizi sonrasında Bülent 
Ecevit’in davetiyle Türkiye’ye dönen ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Baka-
nı olan Kemal Derviş’in politikalarını sürdürdü. Derviş’in krizi aşmak üzere 
önerdiği IMF reformlarını hayata geçirdi. Özelleştirmeler, sıkı bütçe disipli-
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ni ve emek piyasalarının esnekleştirilmesi başta olmak üzere neoliberal uyum 
programının sadık bir takipçisi oldu. Uluslararası finans kurumlarının çerçe-
vesini çizdiği makroekonomik politika setine sadakati, hükümetin “popülist” 
eğilimlerine karşılık, Babacan’ı Türkiye ekonomisinin “piyasalara güven veren” 
sembol ismi haline getirdi. 2003-2010 yılları boyunca Dünya Ekonomik Foru-
mu ve Bilderberg Görüşmeleri gibi uluslararası ekonomik toplantılara Türkiye 
adına katılan hep Ali Babacan oldu.

Babacan’ın baş etmeye çalıştığı bir diğer kriz, 2008 küresel krizi oldu. Dö-
nemin başbakanı Erdoğan’ın “teğet geçecek” dediği kriz, 2009’da Türkiye’yi 
sert bir şekilde vurdu. Ekonomi yüzde 4,7 daralırken işsizlik ve yoksulluk 
oranları hızla arttı. Babacan ve Erdoğan arasındaki görüş farklılıkları bu kriz 
sonrasında daha görünür hale geldi. Babacan’ın bu dönemde IMF’yle yeni bir 
stand-by anlaşmanın yapılması, mali kurala geçilmesi gibi önerileri Erdoğan 
tarafından kabul görmedi.

Ali Babacan AKP’nin 2002’deki ilk seçim vaatlerinde kayıt dışı ekonomiyle 
mücadele edeceklerini, vergi adaletsizliğinin giderileceği bir vergi reformunu 
hayata geçireceklerini söyledi, ancak 2011’de bu hedeflere ulaşamadıklarını dile 
getirdi. Babacan döneminde Türk Lirası’ndan altı sıfır atıldı, 2013’de IMF’ye 
borç ödemesi tamamlandı. 

Babacan 2018 genel seçimlerinde milletvekili adaylığı başvurusunda bulun-
madı.
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Türkeş, 1917’de Kıbrıs’ta Ali Arslan (veya Hüseyin Feyzullah) ismiyle doğ-
du. 1936’da Kuleli Askeri Lisesi’nden mezun oldu. 1938’de Harp Okulu’nu 
bitirip 1939’da teğmen oldu. Üsteğmen olduğu 1944’te Nihal Atsız ve Nejdet 
Sançar’la birlikte Irkçılık-Turancılık Davası’nda yargılandı.  Irkçılık-Turancı-
lık Davası, Türkçü-Turancı düşünce üzerine eserler veren edebiyat öğretmeni 
Nihal Atsız’ın dönemin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Başbakanı Şükrü Sa-
raçoğlu’na Başyazarı olduğu Orhun dergisinden açık mektup yazması sonu-
cunda gelişen olaylar sonrasında açıldı. Nihal Atsız 1944 mektubunda içinde 
Sabahattin Ali’nin bulunduğu entelektüelleri Marksist faaliyette bulundukları 
ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in bahsettiği isimleri kolladı-
ğını yazdı. Mektupları antikomünist, Türkçü gösterilere sebep oldu. Sabahattin 
Ali’nin Atsız’ın aleyhine açtığı hakaret davası 26 Nisan 1944’te başladı. İkinci 
oturumunun yapıldığı 3 Mayıs günüyse mahkeme salonuna alınmayan öğren-
ciler Ankara’da gösteri yaptılar ve yüzlercesi gözaltına alındı. Ankara Nümayişi 
olarak adlandırılan 3 Mayıs daha sonra Türkçülük Günü olarak kabul edildi. 
Hem gösterilere katılan hem de davada sanık olan Türkeş hüküm giyerek ha-
piste kaldı. 1947’de beraat etti. 

Alparslan Türkeş, 1947’de ABD’ye giderek Piyade Okulu ve Kara Harp 
Akademisi’nde öğrenim gördü. Türkiye’ye dönüp 1955’te Kurmay Binbaşı un-
vanını aldı. 1957’ye kadar tekrar Amerika’ya gidip NATO Türk Temsil Heyeti 
üyesi oldu. Bu sürede Uluslararası ekonomi öğrenimi gördü. 1959’da Alman-
ya’ya Atom ve Nükleer Okulu’na gönderildi ve Kurmay Albay oldu.

Alparslan Türkeş
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Talat Aydemir’in davetiyle Türkeş 1960’da Milli Birlik Komitesi’ne (MBK) 
dahil oldu. 37 kişilik bu komite 27 Mayıs 1960 darbe sürecini yönetti ve Türkeş 
darbe bildirisini radyodan okuyarak darbeyi halka duyurdu. Darbe sonrasında 
Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Ancak MBK içindeki anlaşmazlıklar 1960’ta 
“Ondörtler” olarak bilinen, içinde Türkeş’in olduğu, 14 subayın tasfiyesiyle so-
nuçlandı ve sürgüne gönderildiler. Türkeş, Türkiye’nin Hindistan Büyükelçiliği 
müşaviri olarak yurtdışına çıktı. Oradayken MBK’ya yazdığı açık mektubunda 
Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamının doğru olmadığını söyledi.

1963’te dönen Türkeş, Huzur ve Yükseliş Derneği’ni kurdu. Kısa bir süre 
sonra Talat Aydemir’in darbe girişiminde bulunduğunu hükümete kendisi ih-
bar etse de tutuklandı ve Mamak Askeri Cezaevi’nde dört ay tutuklu kalıp 
beraat etti. 1965’te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne katılarak önce Ge-
nel Başkan sonra Ankara Milletvekili oldu. Bu yıl kendisinin “Başbuğ” olarak 
tanımlanmaya başlandığı yıldı. 1969’da Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin 
adı Milliyetçi Hareket Partisi olarak, amblemi Üç Hilâl olarak değiştirildi ve 
böylece Alparslan Türkeş MHP’yi kurmuş oldu. Ülkü Ocakları ve Büyük Ülkü 
Derneği örgütlenmeye başladı. 1969 ve 1973 seçimlerinde Adana Milletvekili 
olarak meclise girip, 1975-1977 yıllarında Süleyman Demirel Başbakanlığında 
kurulan “Milliyetçi Cephe” koalisyon hükümetlerinde MHP Genel Başkanı 
olarak, Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı yaptı. 

1980 Darbesi’ne kadar geçen sürede Türkeş komünizm karşısında Türk 
toplumculuğunu, Türk milliyetçiliğini anlatıp Dokuz Işık Öğretisi etrafında 
gençleri Ülkü Ocakları altında örgütledi. Dokuz Işık Öğretisi milliyetçilik, ül-
kücülük, ahlakçılık, ilimcilik, toplumculuk, köycülük, hürriyetçilik ve şahsiyet-
çilik, gelişmecilik ve halkçılık, endüstricilik ve teknikçilik ilkeleri etrafında Türk 
devleti için kurucu bir milli öğreti olarak temel alındı. Ülkücü Hareketin dahil 
olduğu öğrenci çatışmaları, darbeye kadar sürdü. Darbenin ardından Türkeş 
şiddet ortamına katkı sağladıkları gerekçesiyle diğer parti başkanlarıyla birlikte 
tutuklandı, 1985’e kadar tutuklu kaldı, idam cezasıyla yargılanıp beraat etti. 
1987’de siyaset yasağı kalkan Türkeş, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel 
Başkanı oldu. 1991’de Milli Görüşçü Refah Partisi (RP) ve milliyetçi muhafa-
zakâr Islahatçı Demokrasi Partisi (IDP) ile ittifak kurarak Yozgat Milletvekili 
olarak meclise girdi. 1992’de 1980 Darbesi’yle kapatılan partilere dair yeni dü-
zenlemeler imkan verilince MÇP, MHP’ye dönüştü.

Türkeş 1995’te parlamento dışında kaldı. 1997’de geçirdiği kalp krizi sonu-
cunda öldü.
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1969 Artvin doğumlu Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi’nden mezun, patoloji uzmanı bir doktordur. Öğrenciliği doksanlı 
yıllara denk geldi. Doksanların ilk yarısı 12 Eylül 1980 Darbesi’nin ardından 
öğrenci hareketinin yeniden yükseldiği yıllardı; öğrenciler darbe sonrasında 
kurulan Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) kaldırılması ve parasız eğitim 
talepleriyle üniversiteleri aşarak toplumsal muhalefeti tetiklediler. Arzu Çer-
kezoğlu, bu dönemde öğrenci derneği yöneticiliği yaptı ve 1990’da kurulan İs-
tanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu (İÖDF) Kurucu Genel Sekreterliğini 
üstlendi. Hekim olduktan sonra ise sağlık emekçilerinin sendikal mücadelesi 
içinde aktif  görev aldı. Üç dönem Tüm Sağlık-Sen ve ardından Sağlık ve Sos-
yal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube Başkanlığını yürüttü. Çerkezoğ-
lu’nun içinde olduğu bu dönem de öğrenci hareketine benzer şekilde 1980 
Darbesi’nin sonuçlarına karşı toplumsal muhalefetin yükseldiği ve neoliberal 
politikaların artan etkisi sonucunda ortaya çıkan sendikal krizin toplumsallaşa-
rak aşılmaya çalışıldığı bir dönemdi.

2007 yılından bu yana Dev Sağlık-İş’in Başkanlığını yürüterek Türkiye’nin 
ilk kadın sendika başkanı oldu. Dev Sağlık-İş kamu sağlık kurumlarında taşe-
ron, geçici ve sözleşmeli, güvencesiz çalıştırılan işçilerin sendikalaşmasında ve 
yürüttükleri hak mücadelesinde kazanımları olan bir sendikadır. Verdiği hukuki 
mücadele sonunda Çalışma Bakanlığını üniversite hastanelerinde çalışan işçile-
rin lehine karar vermeye zorladı. Arzu Çerkezoğlu 2013 yılında, kurulduğu 13 
Şubat 1967 tarihinden bugüne DİSK’in ilk kadın genel sekreteri oldu. DİSK’in 

Arzu Çerkezoğlu

Sendikacı, doktor.
Devrimci İşçi Sendikaları 
Federasyonu’nun (DİSK)
ilk kadın Genel Başkanı.
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önceki Genel Başkanı Kani Beko Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İzmir 
Milletvekili adayı olması ve Genel Başkanlıktan istifa etmesi üzerine 29 Mayıs 
2018’de Arzu Çerkezoğlu Genel Başkan seçildi.

Türkiye’de sendikal örgütlerde kadının temsili oldukça azdır ve yönetim 
kurullarında neredeyse hiç kadın yoktur. Bazı sendikalar tüzükleriyle kadın 
komisyonlarını kurup farklı derecelerde de olsa kurumsallaştırdılar. DİSK ve 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bu konfederasyona 
bağlı bazı sendikalarda fiili olarak işleyen kadın komisyon-komite-büroları bu-
lunmaktadır. Bunların yanı sıra hala hiçbir kadın birimi ve çalışması olmayan 
sendikalar vardır. Tüm bu tablo içinde Arzu Çerkezoğlu sendikal mücadelede 
kadınlar adına pek çok ilki gerçekleştirdi ve şimdi bir konfederasyonun ilk ka-
dın Genel Başkanı olarak kendi sendikasının var olan tüzüğüne karşı eleştirel 
bir duruşla kadın kotasının uygulanmasını şart koşmakta, kadının sendika yö-
netimlerinde ve sendikalaşma sürecinde eşit temsili için çaba sarf  etmektedir.
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1936 Gümüşhane doğumludur. Babası Kelkit Belediye ve CHP İlçe Baş-
kanlığı yapmış İrfani Doğan’dır. Lise öğrenimini Erzincan’da, üniversite öğ-
renimi adı daha sonra Marmara Üniversitesi olan İstanbul İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi’nde tamamladı.

İş hayatına 1959’da Mecidiyeköy Vergi Dairesine kaydolup 1961’de otomo-
tiv alanında ilk şirketini kurarak başladı. İlk yıllarda lastik, bisiklet, radyo, ticari 
araç, iş ve inşaat makineleri tüccarlığı, nakliyecilik ve müteahhitlik yapmasının 
yanı sıra zahirecilik ve ecza depoculuğu yaptı. Doğan Holding ilerleyen süreçte 
enerji, sanayi, otomotiv ticareti, finansal hizmetler, medya ve turizm alanla-
rında faaliyet yürüttü. Aydın Doğan 1974’te İstanbul Ticaret Odası Meclis ve 
Yönetim Kurulu üyesi, sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 
Kurulu üyesi oldu.

Doğan, medya sektörüne 1979’da Milliyet gazetesini satın alarak girdi. Bu 
girişim Türkiye medya tarihinde bir kırılma noktası olarak değerlendirilir. 1980 
öncesinde medya gazetecilik kökenli ailelerin kontrolünde iken artık gazete-
cilik geçmişi olmayan sermaye gruplarının kontrolünde olmaya başladı. Do-
ğan Medya sonraki yıllarda pek çok gazeteyi bünyesine katarak büyüdü. Ga-
zetelerin yanı sıra haber portalları, dergi, televizyon ve radyo kanalları, dijital 
platformlar, prodüksiyon, online reklam ve e-pazarlama,  basım ve dağıtım 
faaliyetleri ve Doğan Haber Ajansı’nı (DHA) içeren Doğan Yayın Holding’i 
1999’da kurdu, 2014’te feshederek Doğan Holding’le birleştirdi. Aydın Doğan, 
1986-96 yıllarında Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanlığı’nı yürüttü. 
1998’de Dünya Yayıncılık Birliği toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine Tür-

Aydın Doğan

İş adamı, medya patronu.
Doğan Holding Onursal Başkanı.
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kiye’den seçilen ilk kişidir. 1999’da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet 
Madalyası ile ödüllendirildi. 

1990’lı yıllardan itibaren medya üzerindeki artan kontrolü sayesinde Aydın 
Doğan, siyaset üzerinde de önemli bir etki gücüne sahip oldu. Amerikan Va-
riety dergisi 2017’de Aydın Doğan’ı dünyada en etkin 500 kişi arasında göste-
riyordu.

Doğan 1979’da girdiği medya sektöründe, AKP iktidarına kadar büyüyerek 
var oldu. Büyümesindeki son adım, 2007’de Vatan gazetesini iki yıl sonra kendi 
şirketleri dışında birine satma şartıyla satın almasıdır. AKP iktidarı sırasında 
geçirdiği iki büyük soruşturma ve yüklü miktarlardaki vergi cezaları sonucunda 
küçülmeye başladı. 2009’da bir televizyon şirketinin hisse satışına dair kesi-
len vergi cezası gazeteci dernekleri tarafından basına baskının bir yolu olarak 
değerlendirildi; cezanın kesildiği dönemde Recep Tayyip Erdoğan kendisine 
yönelik eleştirileri dolayısıyla grubun gazetelerini boykot çağrısı yapmaktaydı. 
2011’de Milliyet ve Vatan gazetesini Demirören ve Karacan Grubuna satsa da 
2012’de Demirören Grubu bu iki gazetenin tamamına sahip oldu.

2015 yılı Erdoğan–Doğan arasında gerilimin görünür olduğu, Aydın Do-
ğan’a yönelik soruşturma ve davaların yeniden arttığı yıldır. Hürriyet gaze-
tesinin “Dünya şokta! Yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı’na idam” başlığını 
eleştiren Erdoğan seçilme hakkı elinden alındığında kendisi için Doğan Med-
yasının “Muhtar bile olamaz” dediğini hatırlattı. Ardından Hürriyet ve Posta 
gazetesinde “Sayın Cumhurbaşkanına Sesleniyoruz” başlıklı yazıda “Bizden 
ne istiyorsunuz” sorusu yer aldı. Doğan Medya Grubu’na haberleri dolayısıyla 
terör örgütü propagandası yaptığı, Aydın Doğan’a ise POAŞ Davası olarak bi-
linen davada 2000’de İş Bankası ortaklığıyla bünyesine kattığı Petrol Ofisi’nin 
yöneticisi olarak 2001-2007 yılları arasında örgüt kurarak kaçakçılık yaptığı 
suçlaması yöneltildi. 

Zamanında Türkiye’deki medya takipçilerinin (okuyucu, dinleyici, izleyici) 
yüzde 85’ine ulaşan Doğan Grubu, 2018’de tüm medya kuruluşlarını Demirö-
ren Holding’e, ardından Türkiye’nin en büyük kitap-müzik mağaza zinciri 
D&R’ı Turkuvaz Grubu’na sattı.
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Ayşe Nur Bahçekapılı, 26 Kasım 1954 Trabzon Maçka’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre serbest avukat olarak 
mesleğini sürdürdü. 1988-1992 yılları arasında sol çizgideki Çağdaş Avukatlar 
Grubu’ndan Turgut Kazan’ın başkanlığı döneminde İstanbul Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Bahçekapılı 1997-2005 
yılları arasında Eralp Özgen ve Özdemir Özok’un başkanlıkları döneminde ise 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 

Mesleki kariyeri ile birlikte Bahçekapılı Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) 
İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Sosyaldemokrat Hareket Platformun-
da Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu oldu. SHP, 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1980 Darbesi sonrasında kapatılmasının 
ardından Sosyal Demokrasi Partisi ve Halkçı Parti’nin birleşmesi ile 3 Kasım 
1985 yılında Erdal İnönü tarafından kuruldu ve 18 Şubat 1995’te 1992 yılında 
yeniden kurulan CHP ile birleşene kadar varlığını sürdürdü.

Daha sonra AKP’de siyaset yapmaya başlayan Bahçekapılı 22 Temmuz 
2007 yılından 2018’e kadar AKP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Milletvekilliği 
sırasında 23. ve 24. Dönemde Türkiye-Küba Parlamentolar arası Dostluk Gru-
bu Başkanlığı görevinde bulundu. 2009-2013 yıllarında Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grup Başkanvekilliği yaptı, 24. Dönem Temmuz 2013’den  27. Dönem 
Haziran 2018’e kadar TBMM Başkanvekilliği görevini yürüttü. 

Bahçekapılı Mayıs 2015’de ihraç edilene kadar Çağdaş Avukatlar Grubu’n-
dan oluşan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi bir avukattı. Ancak AKP 
Grup Başkanvekili iken ve özellikle İç Güvenlik Yasa Tasarısının görüşüldüğü 

Ayşe Nur Bahçekapılı
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sırada mecliste sergilediği tavır ve aldığı konum dolayısıyla antidemokratik, te-
mel hak ve özgürlükleri kısıtlayan düzenleme ve uygulamalara taraf  olarak der-
neğin temel ilke, gelenek ve mücadele birikimine açıkça aykırı davrandığı ge-
rekçesiyle ihraç edildi. 1974 yılında kurulan ÇHD ise 15 Temmuz 2016 Darbe 
Girişimi sonrasında 22 Kasım 2016’da çıkarılan 677 sayılı KHK ile kapatıldı.

Ayşe Nur Bahçekapılı,24 Haziran 2018’de milletvekili adayı olarak göste-
rilmedi.
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Aziz Nesin 1915 yılında İstanbul’da doğdu. 1935 yılında Kuleli Askeri Li-
sesi’ni, 1937 yılında Harp Okulu’nu bitirdi. Sonrasında ordunun çeşitli kade-
melerinde görev aldı. 

1945 yılında askerlikten ayrıldı ve Türkiye edebiyat tarihinin en önemli hi-
kaye anlatıcılarından biri olarak yazarlık hayatına adım atmış oldu. Karagöz 
gazetesinde redaktörlük ve yazarlık yaparken, tek parti döneminin en bilinen 
muhalif  gazetesi olan Tan’da köşe yazıları yayımlanmaya başlandı. Zekeriya 
Sertel’in Başyazarlığını yaptığı sol görüşlü Tan, 4 Aralık 1945 yılında anti-ko-
münist bir güruh tarafından yakıldı.    

Ertesi yıl Sabahattin Ali ile birlikte haftalık mizah dergisi Marko Paşa’yı 
çıkarmaya başladı. Yazarları arasında Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un 
da bulunduğu sosyalist eğilimli Marko Paşa, tek parti yönetimine yöneltilen 
muhalefetin önemli bir aracı oldu. 1947 yılında Bursa’ya sürgün edilerek bir 
süre gözaltında tutulmasıyla beraber hayatı boyunca sürecek tutuklanma ve 
yargılanma süreci de başlamış oldu. 1948 yılında “Azizname” isimli kitabını 
yayımlayan Nesin’e bu kitabıyla ilgili dava açıldı.  4 ay tutuklu kalan Nesin dava 
sonucunda beraat etti. Bundan bir sene sonra İngiltere Prensesi Elizabeth, 
İran Şahı Rıza Pehlevi ve Mısır Kralı Faruk Nesin’in kendilerine yazılarında ha-
karet ettiği gerekçesiyle başvurdu ve Nesin’e başka bir dava daha açıldı. Nesin 
bu defa 6 ay hapse mahkum edildi.

6-7 Eylül 1955 yılında gayrimüslimlere karşı gerçekleşen pogromun sol dü-
şünceye sahip aydınların provokasyonu olduğu yönündeki iddialar sonucunda 
tutuklananlar arasında Aziz Nesin de bulunuyordu. Sonraki yıllarda Tanin ve 

Aziz Nesin
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fikir insanı,

aktivist. 
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Yeni Gazete’de köşe yazarlığı yaparken, dergi yayıncılığı ve yayınevi işletmecili-
ği gibi işleri de yaptı. Diğer yandan, öykü, oyun ve roman yazarlığına da devam 
etti. Eserlerinde ağırlıklı olarak Türkiye’deki sosyal ve ekonomik eşitsizlik ve 
adaletsizlikleri elen alan Nesin, siyasi ilişki ve yönetimleri hicvederek eleştirdi. 
Yazdığı roman, öykü ve oyunları yurtiçi ve yurtdışında birçok ödül kazandı. 
1972 yılında, arkasında bıraktığı en büyük eserlerden birisi olan, kimsesiz ço-
cukların bakımının sağlandığı Nesin Vakfı’nı kurdu.

Her zaman ödün vermeyen muhalif  bir tutum sergileyen Aziz Nesin, 1980 
sonrasında siyasi mücadelesini sürdürdü. Hayatında ilk kez 50 yaşındayken ala-
bildiği pasaportuna 1983 yılında tekrar el konuldu. 1984 yılında 12 Eylül Dar-
besi sonucunda işbaşında olan askeri yönetime karşı en çok ses getiren eylem-
lerden biri olan Aydınlar Dilekçesi girişimine önayak oldu. Askeri yönetimin 
eleştirildiği ve demokrasi ilkelerinin bir an önce yerine getirilmesi çağırısında 
bulunulduğu imza metni nedeniyle imzacı olan diğer aydınlarla beraber idam 
cezasıyla yargılandı. Dava sonucunda beraat etti. 1989 yılında Demokrasi Ku-
rultayı’nın toplanmasını organize edenler arasında bulunan Nesin, Demokrasi 
İzleme Komitesi’nin başkanlarından biri oldu.

Aziz Nesin Türkiye tarihinin en acı ve karanlık olaylarından 2 Temmuz 
1993 tarihindeki gerçekleşen Sivas Katliamı’nda da hedefteydi. 37 aydının ha-
yatını  kaybettiği olayda Aziz Nesin sağ kurtuldu.

Ardında aralarında “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Zübük”, “Surname”-
gibi birçok eser bırakan ve Türkiye’de siyasal mizahın en bilinen ismi olan Aziz 
Nesin, 5 Temmuz 1995 yılında geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda hayatını kay-
betti.
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1919 yılında Trabzon’da doğdu. Kandilli Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, 
Ankara Dil, Tarih Coğrafya Fakültesi Ortaçağ ve Türk-İslâm Tarihi Bölümü’n-
den mezun oldu. Aynı zamanda devam ettiği Devlet Konservatuarı Opera Bö-
lümü’nü de bitirdi. Üniversite eğitimi sonrasında 11 yıl süreyle lise öğretmeni 
olarak çalıştı. 

Akademik kariyerine devam etme kararı alan Bahriye Üçok, 1953 yılında 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin ilk kadın üyesi olarak çalışmaya baş-
ladı. Akademik çalışmalarında özellikle İslâm, kadın hakları ve ikisinin arasın-
daki ilişkiye yoğunlaştı. “İslâm Devletleri’nde Kadın Hükümdarlar” isimli tezi 
ile 1964 yılında doçent unvanı aldı. Çalışmalarında İslâm dininin hoşgörüye 
dayalı çağdaş ve ılımlı bir yorumunu geliştirmeye uğraş verdi. Böylelikle aka-
demisyenlik yaptığı yıllardan itibaren aşırılıkçı dini grupların eleştiri ve tehdit-
lerine maruz kaldı. 

1971 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından kontenjan 
senatörü olarak atandı. Cumhuriyet Senatosu’nda 5 yıl boyunca divan üyeliği 
yaptı. 1977 yılında CHP’ye üye oldu. 1983 yılında ise dönemin askeri yönetimi-
nin kısıtlamaları altında kurulan Atatürkçü çizgideki merkez sol eğilimli Halkçı 
Parti’nin (HP) kurucu üyesi oldu. 1984 genel seçimlerinde Halkçı Parti’den 
Ordu Milletvekili olarak seçildi. Aktif  siyaset yaşamına 1986 yılından itibaren 
katıldığı Sosyaldemokrat Halkçı Parti’de (SHP) devam eden Üçok, bu partinin 
Parti Meclisi’nde hizmet verdi. Bahriye Üçok aynı zamanda Atatürkçü Dü-
şünce Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Hem akademik hem de siyasi 
hayatı boyunca merkez sol bir Atatürkçülük çizgisinde kalarak özellikle laiklik 

Bahriye Üçok

Akademisyen,
siyasetçi, 

yazar, 
kadın hakları aktivisti.



44

ve kadın hakları konularına eğildi.
1988 yılında TRT’de çıktığı bir programda yaptığı İslâm dininde başörtü-

sünün zorunlu olmadığına ve örtünmenin Atatürk ilkelerini ve laikliği zedele-
diğine dair açıklamaları sonucunda birçok tehdit almaya başladı. “İslâm’dan 
Dönenler”, “İslâm tarihinde İlk Sahte Peygamberler”, “İslâm Tarihi: Emevi-
ler-Abbasiler”, “İslâm Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar” 
ve “Şeriat Sarmalında Türkiye” gibi kitaplara imza atan Üçok, 1990 yılında 
evinde uğradığı bombalı saldırı sonucunda siyasi bir cinayete kurban gitti. 
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Bedrettin Dalan 1941 yılında Bayburt’ta dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üni-
versitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre TCDD’de 
çalıştıktan sonra iş hayatına özel sektörde devam etti. 

Dalan siyasete 1983 yılında kurucu üyesi olduğu Anavatan Partisi’nde 
(ANAP) atıldı. 1984 yılında ANAP adayı olarak katıldığı yerel seçimlerde 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Belediye başkanlığı döneminde 
İstanbul’da köklü dönüşümler yaşandı. İstanbul’u küresel ekonomi içerisinde 
önemli bir finans ve ticaret merkezi kılmak amacıyla Dalan, kentin altyapısını 
ve çehresini dönüştürmeye yönelik birçok adımlar attı. Akılda kalan bazı belli 
başlı uygulamaları Tarlabaşı Bulvarı’nın açılışı, çeşitli sahil yollarının yapımı, 
bazı yeni raylı sistem hatlarının açılışı, Haliç civarındaki bölgenin dönüştürül-
mesi oldu. Belediye Başkanlığı dönemindeki bu uygulamaları aynı zamanda 
birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi. Kentin tarihi dokusunun tahrip edilme-
si, hukuki süreçlerin önüne geçilmesi ve kentin yoksul kesimlerinin dışlanması 
sosyal belediyecilik anlayışından uzak olan Dalan’a yöneltilen eleştirilerin ba-
şında gelmekteydi. 1989 yılında girdiği yerel seçimler sonucunda yerini özellikle 
yoksul kesimlerin desteğini arkasına alan SHP adayı Nurettin Sözen’e bıraktı.

Sonrasında ANAP’tan ayrılan Bedrettin Dalan, 1990 yılında Demokrat 
Merkez Partisi’ni (DMP) kurdu ve partinin Genel Başkanı oldu. Liberalizmi 
ulusalcı bir yaklaşımla harmanlayan merkez sağ DMP, kısa bir süre sonra Sü-

Bedrettin Dalan
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leyman Demirel’in Genel Başkanı olduğu Doğruyol Partisi’ne (DYP) katıldı. 
1991 genel seçimlerinde DYP’den aday olan Dalan milletvekili olarak seçildi. 
1994 yılı yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bu defa 
DYP’den aday olan Dalan bir kez daha seçilemedi. 1995 yılında DYP’den istifa 
eden Dalan, tekrar ANAP’a döndü.

Uzun süre aktif  siyasetten ayrı kalan Bedrettin Dalan’ın ismi, 2010 yılında 
Ergenekon Davası ile tekrar gündeme geldi. Uzun süre yurtdışında kalan Da-
lan, 2015 yılında Türkiye’ye döndü. 

Artık siyaset sahnesinde faal olarak yer almayan Bedrettin Dalan, özellikle 
1980’lerde Türkiye’nin geçirdiği neoliberal dönüşümün sembol siyasetçilerin-
den biri oldu. Özelleştirme, girişimcilik gibi neoliberal kavramların siyaset ala-
nındaki sözcüsü olan Dalan, merkez sağ görüşlerinin yanı sıra özellikle siyasi 
hayatının son zamanlarındaki ulusalcı yaklaşımıyla da tanındı.     

 Bedrettin Dalan siyasi faaliyetlerinin dışında, 1985 yılında İstanbul Eğitim 
ve Kültür Vakfı’nı (İSTEK Vakfı) kurdu. Bünyesinde birçok ilk ve orta dere-
celi eğitimi kurumunu ve Yeditepe Üniversitesi’ni barındıran İSTEK Vakfı’nın 
başkanlığını halen sürdürmektedir.
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1 Mayıs 1910 tarihinde Bursa’da doğdu. Arnavutköy Amerikan Kız Ko-
leji’ni 1931 yılında bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören 
Boran kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Sonra burs kazanarak gittiği Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki Michigan Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimini doktora 
derecesini alarak tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaya başladı. Aynı üniversitede doçent oldu. 

Marksist ideolojiye sahip Boran, 1941 yılında aralarında Pertev Naili Bora-
tav, Niyazi Berkes ve Adnan Cemgil’in de bulunduğu bir grup arkadaşı ile Yurt-
veDünya dergisini çıkardı. 1942 yılında ise Muzaffer Şerif  Başoğlu ile beraber 
Adımlar dergisini yayımladı. Her ne kadar doğrudan siyasi yazılar içermeseler 
de, güncel olayları sol bir çerçeveden inceleyen her iki dergi de tek parti yöneti-
mi çevrelerinin tepkisini çekti ve bu dergilerin ömrü kısa oldu. Görüşler isimli 
dergide yazdığı bir yazıdan dolayı açılan tahkikat sonucunda başlayan süreç 
üniversitedeki kadrosunun kaldırılmasıyla sonuçlandı. Kurucusu ve başkanı 
olduğu Türk Barışseverler Derneği’nin Türkiye’nin Kore Savaşı’na girmesini 
eleştiren bir bildiri yayımlaması nedeniyle 15 ay hapis cezasına mahkum oldu 
ve öğretim üyeliğinden ihraç edildi. 

Behice Boran siyasi hayatı boyunca parlamenterist bir çizginin savunucusu 
oldu. Buna göre, demokrasi sınıf  temelli siyasi örgütlenmesinin imkanlarını 
sağlamaktaydı.1961 yılında kuruluşuna, fikri olarak, katkıda bulunduğu Türki-

Behice Boran
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ye İşçi Partisi’nin kurucuları arasında, isminin tepki çekme olasılığına karşılık, 
yer almadı. 1962 yılında TİP’in üyesi oldu. Kendisi gibi sosyalist devrimin de-
mokratik yollarla gelebileceğini savunan dönemin TİP Genel Başkanı Meh-
met Ali Aybar’la fikir ayrılığı yaşamaktaydı. Aybar’ın Türkiye’ye has yerli bir 
sosyalist modelin geliştirilmesini benimseyen görüşüne karşılık, Behice Boran, 
Sadun Aren ile birlikte Sovyetler Birliği modeline yakın durarak daha ortodoks 
bir bilimsel sosyalizm çizgisini savunuyordu. 

1970 yılında Aybar’ın yerine TİP Genel Başkanı olarak seçildi. 12 Mart 
1971 Darbesi’nde TİP kapatıldı ve Behice Boran tutuklandı. Sıkıyönetim Mah-
kemesi tarafından 15 yıl ağır hapse mahkum edildi. İki yıl sonra hapisten çıkan 
Boran, TİP’i ikinci defa kurdu ve partinin Genel Başkanı oldu. 1979 yılında 1 
Mayıs eylemlerinin yasaklanmasını ve sokağa çıkma yasaklarını protesto için 
arkadaşlarıyla eylem yapan Boran, bunun sonucunda bir kez hapis cezasına 
mahkum edildi.

12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra ev hapsinde tutulan Boran, ömrünün 
geri kalan zamanında yurtdışında sürgün hayatı yaşadı. Sol hareket içerisinde 
teorisyen ve siyasetçi olarak önemli bir yere sahip olan Behice Boran 10 Ekim 
1987 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
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1978 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bö-
lümü’nü bitirdikten sonra New York’ta Pace Üniversitesi’nde finans dalında 
yüksek lisans derecesi aldı. Marmara Üniversitesi’nde enerji üzerine doktora-
sını tamamladı.

Berat Albayrak dini muhafazakâr çevreler içerisinde tanınan bir aileden 
gelmektedir. Gazeteci-yazar olan babası Sadık Albayrak’ın Recep Tayyip Er-
doğan ile tanışıklığı 1980 öncesinde çeşitli camilerde vaizlik yaptığı dönemlere 
dayanır. 12 Eylül Askeri Darbesi’nde çeşitli defalar yargılanan ve hapis yatan 
Sadık Albayrak’la Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilişkisi uzun yıllar devam 
etti. Berat Albayrak’ın Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan ile 2004 
yılında evlenmesiyle beraber aralarında aile bağı kurulmuş oldu. Böylelikle, 
1996-2001 yılları arasında özel sektörde çalıştıktan sonra bir süreliğine eğitimi 
için ABD’ye giden Berat Albayrak’ın sonraki dönemdeki iş ve siyaset hayatı, 
kurulmuş olan aile bağı nedeniyle eleştiri konusu oldu. ABD’den dönüşünden 
kısa bir süre sonra AKP hükümetleriyle yakın bağlantıları olduğu iddia edi-
len Çalık Holding’in Genel Müdürlüğünü ağabeyi Serhat Albayrak’tan devral-
dı. Genel müdürlüğünü yaptığı şirketler grubunun devletin bazı projelerinde 
ihalelere girmeden yer aldığı iddiaları tartışmalara neden oldu. Bu da, siyaset 
ve ekonomi alanlarının kişisel ilişki ve çıkarlar üzerinden birbirine bağlanmış 
olduğu   kayırmacılık ekonomisinin varlığına işaret eden örneklerden biri ola-
rak sunuldu. Çalışmakta olduğu şirketler grubunun Tasarruf  Mevduatı Sigorta 
Fonu (TMSF) tarafından el konulan Sabah gazetesini 2008 yılında almasıy-
la, bu gazetede köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2013 yılında çalıştığı şirketler 
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grubundan ayrılan Albayrak, köşe yazarlığına yine Sabah gazetesinde bir süre 
daha devam etti. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi’nde bankacılık ve finans 
üzerine ders verdi.

Berat Albayrak, 2015 yılında aktif  siyasete atıldı. 7 Haziran 2015 Genel 
Seçimleri’nde milletvekili olarak seçildi. Kasım 2015 tarihli erken genel seçim-
lerde meclise tekrar girdi. Aynı yıl AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu’na 
(MKYK) seçildi. AKP’nin ekonomi politikalarında kilit roller üstlenen Ali 
Babacan ile görüş ayrılığı yaşadığı iddiaları bir süre gündemdeydi. 2015-2016 
yıllarında 64. Hükümette ve 2016-2018 yıllarında 65. Hükümette Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. 12. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olması Berat Albayrak’ın siyasi kari-
yeri boyunca kendisine yöneltilen eleştirilerin başında geldi.  Siyasi kulislerden 
yansıyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile girdiği tartışmalara dair haberler 
AKP içinde kapalı kapılar ardında yaşanan çekişmelerin su yüzüne çıkması 
olarak yorumlandı.

Berat Albayrak, 2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı. 
Albayrak, gittikçe merkezileşen AKP yönetimi içerisinde az sayıda etkin isim-
den biri olarak anılmaktadır.
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Berfo Ana, 1907’de Ardahan’ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. Üçü kız ol-
mak üzere altı çocuk dünyaya getirdi. Çocuklarından Cemil Kırbayır, darbe-
nin ertesi günü olan 13 Eylül 1980’de Ardahan’ın Göle ilçesi Okçu köyündeki 
evinden gözaltına alındı. Göle’den sonra Kars Askeri Gözetimevi’ne gönderil-
di. Sorgu evi olarak kullanılan Dede Korkut Eğitim Enstitüsü’nde sorgulandı.
Sorgu sırasında işkenceden ölen Cemil Kırbayır’ın nerede olduğu sorusuna 
devlet yetkilileri uzun yıllar firar etti yanıtını verdi.

12 Eylül Askeri Darbesi sonrası süreçte Türkiye’de ağır insan hakkı ihlalleri 
yaşandı. Kayıplar, faili meçhuller, senelerce yakınlarını bulma ümidini taşıyan 
insanları bir araya getirdi. Berfo Ana da 1995 yılından beri her Cumartesi Ga-
latasaray Lisesi önünde oturma eylemiyle, kayıplar, faili meçhuller için hak ara-
yan CumartesiAnneleri’nden biri ve sembollerinden oldu.

Nisan 2011’de Berfo Ana’nın oğlu Cemil Kırbayır’ın işkencede öldürüldü-
ğü TBMM İnsan Hakları Komisyonu tarafından tespit edildi.Berfo Ana, AKP 
milletvekili Zafer Üskül’ün oğul Kırbayır’ın işkencede öldüğünü açıkladığı 
günden son nefesine dek oğlunun kemiklerini aradı. 

5 Şubat 2011’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi An-
neleri’yle görüştü. Görüşmeye katılan Cumartesi Anneleri’nden biri de, Baş-
bakandan oğlunun kemiklerinin bulunacağı sözünü alan Berfo Ana’ydı.  Er-
doğan’ın faili meçhullerle mücadele konusunda hükümetin kararlı olduğunu 
dile getirmesi veTBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun inceleme başlatmasına 
rağmen, Kars’taki savcılık soruşturma açmadı. Daha sonra Berfo Ana ve Ce-
mil Kırbayır’ın kardeşi Mikail Kırbayır, 27 Ekim 2011’de Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne başvurdu.

Berfo Ana (Berfo Kırbayır)
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Yönetmen Veysi Atay tarafından, Berfo Ana’nın mücadeleyle örülmüş ha-
yatını ölümsüzleştiren “33 Yıllık Direniş, Berfo Ana” adlı bir belgesel çekildi. 
Oğlunun kemiklerini bulmaya ömrü yetmeyen Berfo Ana, mide kanserine ya-
kalanarak 21 Şubat 2013’te hayata veda etti.
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1945 yılında Rize’de doğan Besim Tibuk, liseyi AFP bursu ile gittiği Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Diplomasi (Uluslararası İlişkiler) Bölümü’nden mezun oldu. 

İlk olarak 1964-1967 tarihleri arasında Devlet Planlama Teşkilatı’nda ça-
lışma hayatına atılan Tibuk, daha sonra turizm sektörüne geçti. 1974 yılında, 
sonradan büyüyerek Net Holding’e dönüşecek olan Net Turizm isimli şirketini 
kurdu. 

Siyaset hayatına ise, 1990’lı yılların başında tekrardan kurulan Demokrat 
Parti’de (DP) yaptığı İstanbul İl Başkanlığı görevi ile başladı. 26 Temmuz 1994 
tarihinde Liberal Demokrat Parti’yi (LDP) kurdu. Ekonomik ve siyasal libe-
ralizmin tüm ilkelerinin savunuculuğunu üstlenen LDP’nin ilk Genel Başkanı 
oldu. Tibuk, LDP programını da şekillendiren serbest girişimin desteklenme-
si, piyasa mekanizmalarının tam olarak işletilmesi, devletin ekonomiden çe-
kilmesi ve olumsuz bir şekilde değerlendirilen politikalar arasında geniş çaplı 
vergi indirimleri ve muafiyetleri, sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal güvenlik ve kent 
hizmetleri gibi alanların özel sektöre devredilmesi bulunuyordu. Şeffaflığın 
ve adaletin tam sağlanabilmesi için kuvvetler ayrılığının altını çizen Besim Ti-
buk, Türkiye’deki diğer sağ partilerden ve siyasetçilerden farklı olarak siyasal 
liberalizme de sahip çıkarak bireysel hak ve özgürlüklere özellikle vurgu yap-
maktaydı. Öte yandan, sol politikaları olabildiğince eleştiren ve sendika karşıtı 
görüşlere sahip Tibuk, sosyal ve ekonomik haklar konularında aynı hassasiyeti 
göstermemekteydi. 

Türkiye’nin 1980’lerden itibaren girdiği neoliberalleşme sürecinin uç tem-
silcisi olan Besim Tibuk, LDP’nin girdiği genel seçimlerde aldığı başarısız so-
nuçlardan sonra partisini ve aktif  siyaset hayatını bıraktı.

Besim Tibuk
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1947 yılında Kırıkkale’de doğdu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 1972 yılında Erzurum Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde asistan olarak görev yapmaya başladı. 
Bundan 4 yıl sonra doktorasını aldı. Bir dönem Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde Michigan Üniversitesi’nde çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra Atalay, 
Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sosyal Planlama Daire Başkanlığı 
gibi farklı devlet kurumlarında görev aldı. 

1992 yılında tekrar akademik hayata dönüş yapan Atalay, önce Marmara 
Üniversitesi’nde görev yaptı. Kırıkkale Üniversitesi’nin kurucu rektörü oldu. 
28 Şubat döneminde “irticai faaliyetlerde bulunduğu” iddiası ile Kemal Gürüz 
başkanlığındaki Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından 1997 yılında gö-
revden alındı. Açığa alındıktan sonra 1998 yılında bir araştırma şirketi kurdu ve 
şirketin koordinatörlüğünü yürüttü. 

2002 yılına gelindiğinde AKP saflarından aktif  siyasete atıldı. 2002 Genel 
Seçimlerinde Ankara Milletvekili seçildi. 58. ve 59. Türkiye hükümetlerinde 
Devlet Bakanlığı yaptı. Bu dönemde ismi Milli Eğitim Bakanı olarak geçse 
de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in onayını alamadığı iddia 
edildi.

2007 Genel Seçimlerinde Ankara’dan bir kez daha milletvekili seçildi. 2007-
2011 yılları arasında 60. Türkiye Hükümeti’nde İçişleri Bakanlığı görevine geti-
rildi. 2011-2014 yılları arasında da 61. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı oldu. 

2009 yılında başlatılan ve daha sonra Çözüm Süreci olarak anılan Kürt açı-
lımıyla beraber tartışmaların odak noktasındaki isimlerden biri haline geldi. 

Beşir Atalay
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Çözüm Süreci’nin koordinasyonu ve kamuoyuna açıklanması gibi kilit roller 
üstlenen Atalay, süreç boyunca düzenlenen Kürt Çalıştayı ve kamuoyunun tep-
kisini çeken 34 PKK üyesinin Türkiye’ye döndüğü ve sorgulandıktan sonra 
serbest bırakıldığı Habur Olayı gibi gelişmelere bağlı olarak çeşitli kesimlerin 
eleştirilerine hedef  oldu.

Partisinin milletvekilliğini üç dönemle sınırlayan kuralı gereği 7 Haziran 
2015 Genel Seçimlerinde aday olmadı. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Van 
Milletvekili olarak tekrar meclise girdi. TBMM’deki görevinin yanı sıra AKP 
içerisinde Genel Başkan Yardımcılığı ve parti sözcülüğü gibi bazı üst düzey 
görevleri de yürüttü. 2018 Genel Seçimleri’nde aday olmayan Beşir Atalay şu 
an aktif  siyasetin içinde yer almamaktadır.
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1948 yılında Bursa’da doğan Bülent Arınç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’ni bitirdi. Üniversite eğitiminden sonra uzun süre serbest avukat olarak 
çalıştı. Dini-muhafazakâr sağ görüşlü çevrelerin içinde yer alan Arınç, genç 
yaşlarından itibaren siyaset ile iç içeydi. Üniversite yıllarında sağ çizgideki Mil-
liyetçiler Güç Birliği isimli bir dernek kurdu. Birçok siyasi davada avukatlık ya-
pan Arınç, kurumsal siyasetteki ilk resmi görevine Milli Selamet Partisi (MSP) 
Manisa Gençlik Kolları Başkanı olarak başladı. Sonrasında MSP Manisa İl Baş-
kanlığı görevini yerine getirdi. Temelde dini muhafazakâr değerler üzerinden 
milli bir kalkınmacılık anlayışını savunan Milli Görüş çizgisinin etkili isimlerin-
den biri hâline geldi. Partisinin 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nde kapatılma-
sından bir süre sonra MSP lideri Necmettin Erbakan tarafından kurulan yine 
Milli Görüş çizgisine sahip Refah Partisi’ne (RP) katıldı. RP’nin Merkez Karar 
Yürütme Kurulu’nda yer alan Arınç, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Ma-
nisa Milletvekili olarak seçildi. RP, Anayasa Mahkemesi kararıyla 1998 yılında 
kapatıldıktan kısa bir süre sonra Bülent Arınç, RP’nin kapatılmasından kısa bir 
süre önce kurulan yine aynı çizgideki Fazilet Partisi’ne (FP) katıldı.  2000 yılına 
gelindiğinde FP içerisinde ortaya çıkan “yenilikçi” kanadın içerisinde yer aldı. 
Liderlik yarışında FP Genel Başkanı Recai Kutan’a rakip çıkması beklense de, 
Abdullah Gül’ü destekleyen bir pozisyonda kaldı. 

FP’nin 2001 yılında kapatılmasından sonra, çalışmalarına reformist “yeni-
likçi” kanatla beraber devam etti. 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan, Abdul-
lah Gül ve Abdüllatif  Şener ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP) 

Bülent Arınç
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kurdu. Geleneksel ve dini muhafazakâr değerlere sahip çıkmakla beraber, 
AKP, Milli Görüş çizgisinden özellikle ekonomi politikaları konusunda ayrıl-
maktaydı. Milli Görüş’ün milli (ve merkezi) kalkınma ve sanayileşme savlarına 
karşın, AKP piyasa ilişkilerini öncelemekte ve küresel piyasalarla entegrasyonu 
hedeflemekteydi. Kendisini “muhafazakâr demokrat” olarak tarif  eden Arınç, 
2002 Genel Seçimleri’nde üçüncü kez milletvekili oldu ve sonrasında TBMM 
Başkanlığı’na seçildi. 2007 yılına kadar bu görevi yürüttü. 2009 yılında 60. Hü-
kümet’te Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. 2011 Genel Seçimleri’nde 
beşinci kez milletvekili seçildi. 61. ve 62. Hükümetlerde Başbakan Yardımcılı-
ğı’na devam etti.

Bülent Arınç AKP içerisinde yine kendi ifadesiyle “özgül ağırlığı” olan ve 
parti içerisinde farklı görüşler arasında dengeyi sağlayan bir konumda oldu. 
Özellikle Ergenekon ve Balyoz gibi döneme damga vuran davalarda girdiği 
siyasi polemiklerle de tanınan Arınç, muhafazakâr çıkışlarıyla başta kadın ör-
gütleri olmak üzere farklı kesimlerin tepkisini çekti. Öte yandan, 1 Mart Irak 
Tezkeresi’nin oylanması sürecinde AKP içerisindeki farklı görüşlere yer ver-
mesi ve Gezi Protestoları sırasında sergilediği görece ılımlı tavır AKP içerisin-
de tartışmalara neden oldu. AKP’nin milletvekilliğini üç dönem ile sınırlayan 
kuralı nedeniyle 2015 Genel Seçimleri’nde aday olmadı. Bu tarihten itibaren 
aktif  siyaseti bırakmış olsa da, dönem dönem yaptığı çıkışlarla partisinin ve 
hükümetin  yönetim biçimi ve politikalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.
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Babası akademisyen ve siyasetçi, annesi ressam olan Bülent Ecevit 1925 yı-
lında dünyaya geldi. Lise eğitimini Robert Lisesi’nde bitirdikten sonra üniversi-
te eğitimini tamamlamadı. Siyasete olan ilgisi gazeteci olarak çalıştığı CHP’nin 
yayın organı Ulus gazetesinde başladı.

1954 yılında üye olduğu CHP’den 1957 yılında milletvekili olarak seçildi.  
Ecevit 1961-1965 yılları arasında İnönü liderliğinde kurulan koalisyon hükü-
metlerinde Çalışma Bakanı oldu. Sendikalar Kanunu ve Grev, Lokavt ve Toplu 
Sözleşme Kanunu’nun meclisten geçmesine sağladığı katkılarla dikkatleri çek-
ti. 18 Ekim 1966 tarihinde CHP Genel Sekreteri seçilerek partinin ikinci adamı 
konumuna geldi. 14 Mayıs 1972 tarihindeki kurultayda Genel Başkanlığa seçi-
lerek partinin üçüncü lideri oldu.  

1965 yılında İsmet İnönü tarafından ortaya atılan Ortanın Solu görüşünü 
Demokratik Sol adı altında geliştirip CHP’nin resmi ideolojisi haline getiren 
Ecevit, Türkiye’de  merkez solun başlıca lideri ve fikir insanı oldu. Turan Gü-
neş ve diğer aydınların da katkısıyla Ecevit tarafından programlaştırılan De-
mokratik Sol, Batı-tipi sosyal demokrasiye benzeyen unsurlarına rağmen kö-
kenlerini Marksizm’den almayan bir görüştü. Sınıfların varlığını kabul etse de 
sınıf  siyasetini reddeden Demokratik Sol’un hedefi “egemen güçlerin” altında 
ezilen işçi, köylü, memur, esnaf  ve küçük üreticilerden oluşan dar gelirli geniş 
halk kitlesiydi. Revizyonist bir Atatürkçülük anlayışına sahip Ecevit, ağırlıklı 
olarak “halkçılık” ilkesini öne çıkartmaktaydı. O güne kadar gerçekleştirilen 
“üstyapı devrimleri”nin eksik kalan “altyapı devrimleri” ile tamamlanması ge-
rektiğini iddia eden Ecevit,  karma ekonomi içerisinde yapılacak bir dizi re-

Bülent Ecevit
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form ile sosyal adalet ve eşitliği sağlamayı öngörüyordu. 12 Mart 1971 askeri 
muhtırasını eleştiren Ecevit, CHP’nin askeri ve sivil bürokratik seçkincilik ile 
arasına mesafe koydu. 

Yerel unsurlardan beslenen bu sol popülizm Ecevit’in sade, samimi ve ka-
rizmatik bulunan liderliğiyle birleşince, CHP, tarihinde ilk kez kitleselleşme yo-
luna girdi. 1973 seçimlerinde CHP yüzde 33,3’lük oy oranına ulaşarak birinci 
parti oldu. MSP ile kurulan sekiz aylık koalisyon hükümeti dönemine, özellikle 
ABD’nin baskılarına rağmen haşhaş üretimine izin verilmesinde ve 1974 yı-
lında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’nda kendini gösteren milliyetçi dış siyaset 
damga vurdu. 1977 yılı genel seçimlerinde CHP yüzde 41,4 ile tarihinin en 
yüksek oy oranına ulaştı. 

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra verdiği demeçler ve yazdığı ya-
zılar nedeniyle çeşitli kereler askeri sıkıyönetim mahkemelerinde yargılandı ve 
siyasi tutuklu olarak cezaevine girdi. Siyasi yasaklı olduğu yıllarda dolaylı bir şe-
kilde Demokratik Sol Parti’nin kuruluşuna katkıda bulundu. Ecevit, 1987 hal-
koylaması sonucunda siyasi yasakların kalkmasıyla partinin Genel Başkanlığına 
seçildi. Avrupa sosyal demokrasisinden esinlenen SODEP ve SHP’yi eleştiren 
Ecevit, merkez solda birleşme çağrılarını sürekli reddetti. SHP’yi ve sonrasın-
da yeniden açılan CHP’yi katı laiklik anlayışına sahip, Kürt siyasi hareketine 
yakın duran ve hizipçi gruplardan oluşan partiler olarak tanımlıyordu. DSP’yi 
kendi karizmatik kişiliği etrafında bir lider partisi olarak örgütleyen Ecevit, 
“inançlara saygılı laiklik” anlayışıyla özünde sola yatkın olduğunu düşündüğü 
dindar ve geleneksel kesimlerin oyunu hedeflemekteydi. 1980 öncesi CHP’sine 
göre, DSP daha milliyetçi ve devletçi bir yaklaşıma sahipti. Ecevit, 1997 yılında 
Anavatan Partisi (ANAP) girdiği koalisyon hükümetinde Başbakan Yardım-
cısı, 1999 yılında DSP azınlık hükümetinde başbakan oldu. Partisi 1999 se-
çimlerinden yüzde 21.7’lik oranla birinci parti olarak çıktı ve başbakan olarak 
DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetini kurdu. Son başbakanlık döneminin 
en dikkat çekici uygulamaları, 2001 ekonomik krizi sonrasında ekonominin 
başına Dünya Bankası Genel Başkan Yardımcısı Kemal Derviş’in getirilerek 
birçok yapısal reformun hayata geçirilmesi ve 2002 yılında AB’ye tam üyelik 
için uyum yasalarının çıkarılması oldu.  

Birçok şiir ve siyasi içerikli kitabı bulunan Bülent Ecevit geçirdiği rahatsız-
lık sonucunda 5 Kasım 2006 tarihinde hayata gözlerini kapadı.
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Dündar, 1961 yılında Ankara’da doğdu ve ilk, orta öğrenimi ile yükseköğ-
reniminin büyük bölümünü aynı kentte tamamladı; 1982’de Ankara Üniversi-
tesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan 
sonra 1986’da İngiltere’de The London School of  Journalism’i bitirdi. 1988 
yılında ODTÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde “Med-
ya ve Demokrasi, Belgrane ve Kocatepe Olayları’nın Medya Tasviri Üzerine 
Karşılaştırmalı Bir İnceleme” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 1996’da yine aynı 
bölümde, “Liberal Teori Işığında Terör Olaylarının Televizyonda İşlenişine 
Eleştirel Bir Yaklaşım” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

Yazılı basında gazeteciliğe başladığı 1979’dan itibaren, Yankı, Hürriyet, Haf-
taya Bakış, Nokta, Söz, Tempo, Aktüel, Yeni Yüzyıl, Sabah, Milliyet ve Cum-
huriyet gibi dergi ve gazetelerde çalıştı. 1988’de Can Dündar televizyonculuğa 
adım attı. Dündar’ın televizyonculuktaki serüveni 1989-95 arasında 32. Prog-
ramı için Mehmet Ali Birand ile çalışmasıyla birlikte belgeselciliğe de yönelerek 
devam etti. Türkiye’nin yakın tarihindeki önemli siyasal kırılmaları konu ettiği 
“Demirkırat” (1991), “12 Mart” (1994) ve Atatürk’ün son üç yüz gününü an-
lattığı “Sarı Zeybek” (1993) gibi belgeselleri yayımlandıkları dönemde kamu-
oyunda ses getirdi ve tartışmalara neden oldular. Dündar sonraki yıllarda da 
gerek yakın siyasi tarih ve kişileri konu edinen “Yükselen Deniz” (1998), “İs-
met Paşa” (1999), “Halef ” (2001), “Karaoğlan: Bir Ecevit Belgeseli” (2004), 
“Mustafa” (2008) ve “Delikanlım İyi Bak Yıldızlara” (2012) gibi belgesellere 
ve gerekse görece popüler kültür temalarını ele alan, “Zaten Tiyatro Dediğin 
Nedir ki” (1999), “Bahçedeki Fener” (2002), “Garip: Neşet Ertaş” (2005) ve 
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“Yüzyılın Aşkları” (2006) gibi belgesellere yapımcı ve/veya yönetmen olarak 
imza attı. Ayrıca söz konusu belgesellerin bazıları kitaplaştı.

Dündar’ın 2014 yılında hazırladığı ve biri Gezi Direnişi’ni konu alan “Göz-
dağı”, diğeri  17-25 Aralık soruşturmalarını odağına alan, “17 Aralık: Erdo-
ğan’ın En Uzun Günü” adını taşıyan belgeselleriyse dönemin siyasi iktidarının 
büyük tepkisini çekti ve bir bakıma Dündar’ın yaşamındaki kırılmanın da ha-
bercisi oldular. Nitekim Gezi Direnişi sonrasında Milliyet’teki işinden ayrılmak 
zorunda kalan Dündar, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği sıra-
sında, Suriye’ye insani yardım götürdüğü savunulan tırların aslında silah taşı-
yan “MİT tırları” olduğuna ilişkin haber dolayısıyla dönemin başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın büyük tepkisini çekti. Basına “bu haberi yapan kişi bunun 
bedelini ağır ödeyecek, öyle bırakmam onu” açıklamasını yapan Erdoğan’ın 
savcılığa yaptığı başvuruyla başlayan hukuki süreç sırasında Cumhuriyet An-
kara muhabiri Erdem Gül’le birlikte Kasım 2015’te tutuklandı. Erdem Gül ile 
birlikte hakkında “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri 
casusluk amacıyla temin etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da 
tamamen engellemeye teşebbüs etmek, silahlı terör örgütüne üye olmaksızın 
bilerek isteyerek yardım etmek” suçlamalarıyla dava açılan Can Dündar, tutuk-
lu yargılama sırasında hak ihlalleri yapıldığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne 
yapılan bireysel başvurunun lehte kabulü sonrasında Gül ile birlikte tahliye 
edildi. Tahliye sonrası devam eden yargılamada yöneltilen suçlamaların bazıla-
rından beraat eden ancak “devletin gizli belgelerini temin edip yayınlamaktan” 
beş yıl ceza alan Dündar, yargılama sürecinde Çağlayan Adliyesi önünde Mayıs 
2016’da suikast girişimine uğramasından bir süre sonra Ocak 2017’de can gü-
venliği endişesiyle Almanya’ya gitti. Dündar aynı süreçte, Ağustos 2016 itiba-
riyle Cumhuriyet Yayın Yönetmenliği görevinden ayrıldı. Halen, Almanya’ya 
gittikten bir süre sonra kurduğu Özgürüz adlı internet sitesi aracılığıyla sesini 
duyurmaya devam etmekte. Dündar, özellikle son dönemde siyasi iktidarla ya-
şadığı sorunlar ve kovuşturmalar sonrasında gazeteciliğe ilişkin birçok ödü-
le layık görüldü. Bunlar arasında, Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü (2016), 
İsveç Basın Kulübü Fikir Özgürlüğü Ödülü (2016), Avrupa Basın ve Medya 
Özgürlüğü Merkezi Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü (2016), 
Gazetecileri Koruma Komitesi Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü (2016) 
özellikle sayılabilir.
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Can Paker 1942 yılında doğdu. Çocukluğunun bir bölümü Eskişehir’de geç-
ti. İstanbul Robert Kolej’deki orta öğrenim yıllarının ardından 1962’de Berlin 
Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği eğitimine başlayarak önce lisans 
ve 1968’de de yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Yıldız Teknik Üniversite-
si’nde başladığı doktora eğitimini 1973’te bitirdi. Paker, 1971 yılından itibaren 
Türk Henkel adlı şirketin üst yönetim kademelerinde görev yaptı, 1984’ten 
2004 yılına kadar da Türk Henkel Genel Müdürü olarak çalıştı. Adı geçen 
şirketten 2004’teki emekliliğinin ardından, kurucusu olduğu B.O.Y. Consulting 
adlı firmanın yöneticiliğini yapmaya başladı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu 
ve Akbank Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdüren Can Paker’in iş insanı ve sivil 
toplum örgütü yöneticisi olarak yönetiminde görev almış olduğu kuruluşlardan 
bazıları ve üstlendiği görevler şöyledir: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
üyeliği, Dedeman Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Golden Horn Ventures 
Yönetim Kurulu üyeliği, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği, TÜSİAD Hay-
siyet Divanı üyeliği, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, 
Robert Kolej Mütevelli Heyeti üyeliği, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler 
Vakfı (TESEV) kuruculuğu ve başkanlığı, Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Da-
nışma Kurulu üyelik ve başkanlığı, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları 
Merkezi (PODEM) kuruculuğu ve başkanlığı.

Can Paker

İş insanı, Türkiye Ekonomik ve 
Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) 

kurucularından ve 1997-2015 yılları 
arası başkanı. 2015’te kurulan Kamusal 

Politika ve Demokrasi Çalışmaları 
Merkezi’nin (PODEM) kurucularından ve 

yönetim kurulu üyesi.



63

Canan Arın 1942’de Ankara’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’ni bitirmesinin ardından London School of  Economics and Political 
Science’ta anayasa hukuku üzerine çalıştı. 1976’da Türkiye’ye dönerek avukat-
lık yapmaya başladı. Kendi ifadesine göre, 1980’li yılların başında Şirin Teke-
li’nin davetiyle gittiği bir toplantıdan sonra Türkiye’deki kadın hareketi içinde 
aktif  olarak rol almaya başladı. Arın, geçirdiği değişimin başlangıcını, “ben 
Türkiye’de kadın ve erkeklerin eşit olduğu illüzyonuyla büyümüş bir kuşakta-
nım. Her zaman eşit olduğumu düşündüm. Sonra olaylara dikkatle bakınca hiç 
de öyle olmadığını gördüm. Her ne kadar anayasada cinsiyet ayrımı olmaksızın 
herkesin kanunlar önünde eşit olduğu yazılı idiyse de, önce anayasanın eşitlik 
maddesini, medeni kanunun aile hukuku ihlal ediyordu, arkasından ceza ka-
nunu ihlal ediyordu, yani yasalar anayasaya aykırıydı” sözleriyle özetlemekte 
ve bir bakıma hukukçu kişiliği ile kadın-erkek eşitsizliğiyle mücadele etmeye 
başlamasının ilişkisini ortaya koymaktadır. 

Arın, 1990’da Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 1997’de Kadın Adayları Des-
tekleme ve Eğitme Derneği ile 1998’de kurulan İstanbul Barosu Kadın Hak-
ları Uygulama Merkezi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Ancak, kadınlara 
karşı şiddetin önlenmesi için çalışmalar yapma ve aile içi şiddetle karşı karşıya 
kalan kadınlara hukuki ve psikolojik destek de vererek barınmalarını sağla-
ma amacıyla 1990 yılında kurulmuş olsa da, maddi olanaksızlıklar nedeniyle 
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağlı kadın sığınaklarının açılması gecikti. Bu 
arada Arın, açılacak kadın sığınaklarının nasıl işlemesi gerektiğine ilişkin fikir 
edinmek üzere benzer örneklerin bulunduğu İsveç’e gitti. Nihayet Arın ve yol 
arkadaşlarının çabalarıyla ilk kadın sığınağı 1995’te açıldı. 

Canan Arın
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Canan Arın’ın verdiği rakamlara göre, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın 
çalışmaları sonucu sadece kadınların değil, şiddet mağduru çocukların da sı-
ğınaklardan yararlanması sağlandı ve geçen 25 yılda 35.000 kadın ve çocukla 
dayanışma halinde olundu, 379 kadın ile 453 çocuğa sığınak desteği verildi. 
Yalnızca 2014 yılında 832 kadın ve çocuğun sığınma talebinde bulunduğu söz 
konusu Vakıf, aynı yıl içinde 29 kadın ve 31 çocuğa sığınak desteği verirken 
mağdurlarla sayısı 2043’ü bulan görüşmeler gerçekleştirdi.

Arın, yukarıda anılan çabalarıyla ulaştığı birikimin neticesi olarak, 1994-
1997 yılları arasında Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliği ve Kadına Yönelik 
Şiddet Uzmanlar Kurulu’nda görev yaptığı gibi, Birleşmiş Milletler tarafından 
1995’te Pekin’de düzenlenen Dünya Kadın Konferansı ile aynı toplantının de-
vamı niteliğinde 2000’de yapılan + 5 New York toplantısında resmi delegas-
yonda da yer aldı. Ayrıca, 2005’te yine Birleşmiş Milletler’deki toplantıda hü-
kümet dışı kuruluşlar adına gölge rapor veren grup içinde Türk Ceza Kanunu 
Kadın Platformu’nun kadrosunda yer aldı.

Kadına yönelik şiddet konusunda birçok makalesi bulunan ve “Sıcak Yuva 
Masalı: Aile İçi Şiddet ve Taciz” adlı kitabın da yazarlarından olan Canan Arın, 
özellikle sözü edilen alandaki aktivizmi nedeniyle sık sık siyasi iktidarların tep-
kisini çektiği gibi hukuki davalarla da yüz yüze geldi.
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Cavit Cağlar

İş ve siyaset insanı, eski devlet 
bakanı, 18., 19. ve 20. dönem 

milletvekili, bir dönemin medya 
patronu, eski Bursaspor başkanı.

Cavit Çağlar 1944’te Gümülcine-Yunanistan’da doğdu. Ailesi 1946’da göç 
ederek Manisa-Akhisar’a yerleşti. Babasının 1961’deki ölümünün ardından lise 
öğrenimini tamamladıktan sonra ailesiyle İstanbul’a taşındı ve Mahmutpaşa’da 
tezgahtarlık yapmaya başladı. 1967’de babasından kalan bir miktar parayı ser-
maye yaparak Bursa’da Uygun İpek adında bir firma kurdu ve Yapı Kredi Ban-
kası’ndan da yeni işi için kredi aldı. Ancak, asıl yükselişe geçtiği dönem 1977-
1980 arasıydı ve kendisine atfedilen yaygın iddiaya göre Çağlar bu dönemdeki 
zenginleşmesini, “bana enflasyon zengini diyebilirsiniz” sözleriyle açıkladı. 
1979’da kurduğu Nergis Tekstil isimli şirketi, 1980’li yılların sonuna doğru 30 
şirket ve 16.000 çalışanıyla Nergis Holding’in bir bakıma ilk halkasıydı.

Çağlar’ın siyasetle ilişkisiyse 1968’de Adalet Partisi Gençlik Kolları’na ka-
tılmasıyla başladı. Ancak siyasi yaşamındaki çıkışı, yıllar sonra, eski Dışişleri 
Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil tarafından siyasi yasaklı olduğu dönem-
de Süleyman Demirel’le tanıştırılmasıyla başladı. Siyasi yasağı kalkan Demirel, 
Doğru Yol Partisi’nin (DYP) başında girdiği 1987 Genel Seçimleri’nde Isparta 
Milletvekili sıfatıyla TBMM’ye girerken, dönem içinde kamuoyunda finansörü 
olarak bilinen Cavit Çağlar da Bursa Milletvekili ve en yakın yol arkadaşların-
dan biri olarak Demirel’in yanında yer aldı.

Milletvekili seçilmesine rağmen şirketlerinin borcu dolayısıyla ekonomik 
açıdan sıkıntıda olduğu ve Ziraat Bankası başta olmak üzere onlarca banka 
tarafından şirketleri üzerinde ipotek ve haciz işleminin uygulandığı bir süreçte 
Çağlar, Ekim 1991 Genel Seçimleri’ni takiben kurulan DYP-SHP koalisyon 
hükümetinde Hazine ve Ziraat Bankası’ndan sorumlu Devlet Bakanı oldu. Dö-
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nemin önemli siyasetçilerinden Anavatan Partisi (ANAP) üyesi Adnan Kah-
veci’nin “kediye ciğerin emanet edilmesi” olarak nitelediği bakanlığı sırasında 
Çağlar’ın söz konusu bankaya olan borcunu önemli oranda düşürdüğü iddia 
edildi. Her ne kadar iddia edilen bu işlemle ilgili olarak Haziran 1993’te ANAP 
Genel Sekreteri Rüştü Kazım Yücelen tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulunulduysa da suç duyurusu dosyasının kaybolduğu gerek-
çesiyle herhangi bir sonuç alınamadı. Bakanlığı sonrasında da  hakkındaki iddi-
aların sürdüğü bir süreçte, Çağlar bir yandan özellikle dönemin ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz’ı hedef  alan ve yer yer hakarete varan siyasi polemiklere 
girişirken diğer yandan da İnterbank ve Etibank gibi bankaları tartışmalı bi-
çimde satın alarak ticari faaliyetlerine devam etti. Ayrıca aynı dönemde, Bursa 
merkezli Olay Medya’nın sahibi ve NTV gibi yayın organlarının hisse sahibi 
olarak medya patronluğuna da soyundu. 

1990’ların sonuna doğru Cavit Çağlar’ın yukarıda özetlenen siyasi ve iktisadi 
alandaki yükselişi tersine dönmeye başladı. 1993’te Tansu Çiller’in DYP Genel 
Başkanı olmasıyla partideki nüfuzu kısmen azalan Çağlar, en büyük destekçisi 
Süleyman Demirel’in 2000’lerin başında Cumhurbaşkanlığının sona ermesi ve 
siyasetten de çekilmesine koşut olarak gücünü önemli oranda yitirmeye başladı. 
1999’dan itibaren etkisini hissettiren ekonomik kriz sırasında Etibank ve NTV 
hisselerini elden çıkaran Çağlar’a bir darbe de Tasarruf  Mevduatı Sigorta Fonu 
(TMSF) tarafından İnterbank’a el konulmasıyla geldi. Sonraki süreçte 2000’li 
yıllar Çağlar açısından bir anlamda ekonomik çöküş, yolsuzluk soruşturmala-
rı ve hakkında açılan davalarla geçti. Bu arada Ocak 2001’de İstanbul DGM 
Savcılığı’nca hakkında çıkarılan tutuklama kararı sonrasında yurtdışına kaçtıysa 
da, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlandıktan bir süre sonra 
Nisan 2001’de ABD’de yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Hakkındaki birçok 
dava zamanaşımı gibi gerekçelerle düşse de Kasım 2006’da “nitelikli dolandırı-
cılık” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 20.830 TL para cezasına çarptırıldı.
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Cem Boyner

İş insanı, 1990’lı yılların başından 
ortalarına kadar süren kısa bir dönem 

siyaset insanı. Boyner Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Boyner markasıyla 

bilinen mağazalar zincirinin sahibi. 
1989-1991 yılları arasında Türkiye 

Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
önce başkan yardımcısı daha sonra da 

başkanı.

Cem Boyner 1955’te İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Robert Kolej’de 
yapan Boyner, yükseköğrenimini de 1978’de Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bö-
lümü’nde tamamladı. Aynı yıl aile şirketi olan Altınyıldız’da iş hayatına baş-
ladı. 1992-1994 arasında Boyner Holding Yürütme Kurulu Başkanı, 1996’da 
Boyner Holding Murahhas üyesi oldu. 2010 yılında babası Osman Boyner’in 
Onursal Başkan olmasıyla birlikte Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkan-
lığı’nı devraldı.

Boyner 1990’ların başında aktif  olarak siyasetle ilgilenmeye başladı. Kuru-
cusu olduğu Yeni Demokrasi Hareketi’nin (YDH) 1992-1994 arasında Genel 
Başkanlığını yaptı. Açık Toplum, çoğulculuk, serbest piyasa, bireysel ve siyasal 
özgürlük gibi liberal slogan ve değerleri savunan YDH’nın kuruluşuna, Boy-
ner’in liderliğinde Asaf  Savaş Akat, Cengiz Çandar, Can Paker, Kemal Ana-
dol, Etyen Mahçupyan gibi iş insanı, yazar ve akademisyenlerden oluşan bir 
grup katkıda bulundu. YDH kuruluşundan itibaren medyadan anlamlı ölçü-
de destek görürken, özellikle Kürt Sorunu konusundaki yaklaşımı dolayısıyla 
milliyetçi çevrelerin tepkisini çekti. Hareket partileştikten sonra 1995 Genel 
Seçimleri’nde % 0.48’lik oy oranıyla başarısızlığa uğramasından bir süre sonra 
Nisan 1996’da Boyner, YDH’nın misyonunu tamamladığına inandığını açıkla-
yarak görevinden ve YDH üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Kurucusu olduğu 
YDH da yaklaşık bir yıl sonra kendisini feshederek Kasım 1996’da Barış Parti-
si’ne katıldı. Cem Boyner aktif  siyasetten ayrıldıktan sonraki dönemde siyasete 
mesafeli bir duruş içinde oldu.
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Cem Uzan 1960’ta Adapazarı’nda doğdu. Alman Lisesi’nden mezun ol-
duktan sonra yüksek öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Pepperdine 
Üniversitesi’nde işletme eğitimi alarak tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra 
iş insanı babası Kemal Uzan’ın 1950’lerden beri faaliyet gösteren ve 1956’da 
Uzan Holding bünyesinde toplanan inşaat, finans, enerji ve medya gibi sektör-
lerdeki aile şirketlerinde çalışmaya başladı. 

Uzan ailesinin gerek şirketlerinin sayısı ve gerekse etkinlikte bulunduğu 
alanlar 1980’lerin sonlarından itibaren büyük artış gösterdi. Öyle ki bu artışa 
paralel olarak söz konusu şirketler için Uzan çatısı altında, 1988’de Rumeli, 
1992’de Prime, 1995’te Standart ve 2000’de Simetri adıyla 4 holding kuruldu. 
2000’lere gelindiğinde, yukarıda sıralanan sektörlere ek olarak aile, sahibi ol-
duğu yüzlerce şirketle telekomünikasyon, demir-çelik, otomotiv ve spor gibi 
alanlarda da iş yaparken Cem Uzan, babası Kemal Uzan’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu Uzan Grubu yönetiminde Genel Başkan Vekili olarak görev 
aldı. 

Cem Uzan’ın kamuoyundaki tanınırlığı Uzan Grubu içindeki pozisyonu-
nun ötesinde özellikle, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal ile 
birlikte 1989’da Türkiye’nin ilk özel televizyon kanalı olan Star 1’i kurmasıyla 
gerçekleşti. 1982 Anayasası’na göre Türkiye’de radyo ve televizyon yayınlarının 
devletin yayın kurumu olarak TRT’nin tekelinde olduğu ve dolayısıyla özel 
radyo ve televizyonların kurulamadığı bir dönemde, yurtdışından Türkiye’ye 
yönelik yayın yapan bir televizyon kanalı olan Star 1 üzerinden Cem Uzan ve 
ailesi iktisadi faaliyetlerinin yanı sıra siyasetle ilişkileri dolayısıyla da tartışmala-
ra konu oldu. Ancak anılan dönem içinde söz konusu tartışmalar Uzan ailesi-

Cem Uzan

İş insanı ve siyasetçi,
eski Genç Parti Genel Başkanı.
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nin iktisadi varlığının büyümesine engel olmadığı gibi özellikle satın alınan ya 
da kurulan yeni medya organlarının varlığı Cem Uzan’ın popülerliğine önemli 
ölçüde katkı sağladı. Yine aynı dönem içinde bir yandan Türkiye’nin belli başlı 
iktisadi aktörlerinin de talibi olduğu Kepez ve Çukurova Elektrik şirketleri ile 
ülkenin en büyük mobil iletişim şirketlerinden Telsim, Uzan ailesinin kontro-
lüne geçerken, Cem Uzan da Adanaspor’la birlikte satın alınan İstanbulspor 
Kulübü’nün 1992’de başkanı olarak flaş transferler eşliğinde 4. büyük İstanbul 
takımını yaratma sloganıyla popülaritesini daha da arttırdı. 

2002’de artık Uzan ailesi Türkiye’nin en büyük iktisadi aktörlerinden biri 
haline gelmişken, ailenin kamuoyundaki en tanınan yüzü olan Cem Uzan da, 
Uzan Holding’in 46. kuruluş yılı kutlamalarını vesile edip, Türkiye’yi dolaşarak 
ve ülke meseleleri hakkında popülist milliyetçi çizgide konuşmalar yaparak si-
yasete giriş sinyali vermeye başladı. Aynı zamanda Uzan Grup’un Türkiye’de 
ortaklıklar kurmuş olduğu büyük uluslararası şirketlerden Motorola ve Nokia 
ile anlaşmazlığa düşerek davalı hale geldiği bir süreç işlerken, Temmuz 2002’de 
Genç Parti’yi kurarak, siyasete girdi. Ancak Kasım 2002’de yapılacak genel 
seçimlere çok kısa bir süre kalması ve Genç Parti’nin bu süre zarfında ör-
gütlenmeye ilişkin yasal zorunlulukları tamamlayarak seçimlere katılma hak-
kını elde etmesinin olanaksızlığı karşısında Cem Uzan, arkadaşlarıyla birlikte 
Türkiye siyasetinde bilinen bir yöntemi uygulayarak önce Hasan Celal Güzel 
tarafından 1992’de kurulmuş olan Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) katıldı ve 
sonra da Genel Kurul kararıyla Genç Parti adını alan eski partinin yeni başkanı 
oldu. Genç Parti’nin başında ilk seçim mitinglerini Ağustos 2002’de yapmaya 
başlayan ve sahibi bulunduğu medya organlarında bütün mitingleri canlı ya-
yımlanan Uzan, evi olmayanlara düşük krediyle ev vermek, Katma Değer Ver-
gisi’ni (KDV) sıfırlamak ve çiftçinin kullandığı mazotu 1 liraya düşürmek gibi 
vaatlerle girdiği seçimlerde sürpriz sayılan bir başarı elde etti ve seçim barajını 
aşamasa da aldığı % 7.2 oyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ancak Cem Uzan’ın gerek kendisinin siyasetten ve gerekse mensubu oldu-
ğu Uzan Grubu’nun ülkenin iktisadi hayatından neredeyse bütünüyle tasfiyesi 
de, seçim öncesi ve sonrasında sert eleştirilerde bulunduğu Adalet ve Kalkın-
ma Partisi’nin iktidara gelmesinden sonra ve kısa sayılabilecek bir sürede ger-
çekleşti. Nitekim Haziran 2003’te Çukurova ve Kepez Elektrik’le ilgili imtiyaz 
sözleşmelerinin iptali ve Temmuz 2003’te aileye ait İmar Bankası ile Adabank’a 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından el konul-
masıyla başlayan soruşturma ve tasfiye süreci, 2004 yılında bu kez Uzan Grup 
bünyesindeki 219 şirketin Tasarruf  Mevduatı Sigorta Fonu’na devriyle zirveye 
ulaştı. Sonuçta söz konusu şirketler satılırken, ailenin holding yönetimindeki 
diğer üyeleri gibi hakkında ceza davaları da açılan Cem Uzan, Ekim 2009’da 
iltica talebiyle Fransa’ya sığındı. Uzun yıllar sonra Mayıs ve Haziran 2018’de 
bazı medya organlarında hakkındaki davaların çoğunun düştüğü ve yeniden 
Genç Parti’nin başına geçeceği/geçtiğine ilişkin haberler yer aldı.
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Cemil Çiçek Kasım 1946’da Yozgat’ta doğdu. Orta öğrenimini Yozgat 
İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1965’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’ne girdi ve 1971’de buradan mezun olduktan sonra bir süre Yozgat’ta 
serbest avukatlık yaptı. 20 Mayıs 1983’te Turgut Özal’ın liderliğinde İçişleri 
Bakanlığı’na verilen kuruluş dilekçesiyle siyasi yaşama katılan Anavatan Parti-
si’nin (ANAP) kurucuları arasında yer aldı, ancak kuruculuğu Milli Güvenlik 
Konseyi tarafından veto edildi. 

Çiçek, ANAP kurucusu olarak veto edilmesi nedeniyle 1983 Genel Seçim-
leri’ne giremese de bir yıl sonraki yerel seçimlere aynı partinin Yozgat Belediye 
başkan adayı olarak girdi ve seçimi kazanarak Mart 1984’te bu görevi üstlendi. 
Kasım 1987 Genel Seçimleri’nden sonra ise 2. Özal kabinesi olarak bilinen 
46. Hükümet’te Aileden Sorumlu Devlet Bakanı oldu ve Yıldırım Akbulut’un 
başkanlığındaki 47. Hükümet döneminde de sürdürdüğü bu görevi sırasında 
muhafazakâr/milliyetçi tutum ve demeçleriyle kamuoyunda tartışma yarattı. 
Özellikle Kasım 1990’da Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, flörtü fa-
hişelik olarak nitelemesi, başta kadın örgütleri olmak üzere bazı sivil toplum 
örgütleri ve muhalefetin bir bölümü tarafından protesto edildi. 

Cemil Çiçek’in Anavatan Partisi mensubiyeti, 28 Şubat sürecinde imam ha-
tip okullarının ortaokul kısmının kapatılması sonucunu da doğuran ‘8 yıllık 
kesintisiz eğitim yasası’ olarak bilinen yasaya muhalefetiyle sona erdi. Söz ko-
nusu yasanın, partisi ANAP’ın Genel Başkanı Mesut Yılmaz başkanlığındaki 
koalisyon hükümeti tarafından TBMM gündemine getirilerek yasalaşmasına 
partisinin grup kararına rağmen ret oyu vermesi üzerine Çiçek nezdinde ihraç 

Cemil Çiçek

Siyaset insanı, avukat. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 

Adalet Bakanlığı ile Aileden 
Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın yanı 

sıra bir dönem Yozgat Belediye 
Başkanı olarak görev yaptı.
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istemiyle parti disiplin kurulunda soruşturma başlatıldı ve hakkında Ağustos 
1997’de kesin ihraç kararı verildi. 

Anavatan Partisi’nden ihracından yaklaşık bir yıl sonra Fazilet Partisi’ne 
katılan ve adı geçen partiden 1999 Genel Seçimleri’nde Ankara Milletvekili se-
çilen Çiçek’in bir sonraki durağı Adalet ve Kalkınma Partisi oldu. Kasım 2002 
Genel Seçimleri’nde bu partiden yeniden milletvekili seçilerek, AKP iktidarın-
da kurulan 58. ve 59. hükümetlerde Adalet Bakanlığı, 60. hükümette Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile 24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı görevlerini yürüttü. 

Çiçek, Adalet Bakanlığı sırasında da diğer görevlerindekine benzer biçim-
de muhafazakâr/milliyetçi çizgideki uygulama ve açıklamalarıyla dikkat çekti. 
Nitekim Adalet Bakanı olarak, 32 kişinin öldüğü ‘Hayata Dönüş Operasyonu’ 
sırasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü olan Ali Suat Ertosun’a 2004’te 
Devlet Üstün Hizmet Madalyası vermesi ve yanı sıra, 2005 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi’nde ‘Ermeni meselesi’ üzerine konferans düzenlenmek istenmesi-
ni ‘Türk Milleti’nin arkadan hançerlenmesi’ olarak nitelemesi tartışma yaratan 
icraatlar olarak siyasi tarihe geçti.
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Cengiz Çandar 1948 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimini Ankara’da, or-
taöğreniminin ilk bölümünü Kayseri-Talas Amerikan Ortaokulu’nda ve liseyi 
de 1963’de kayıt olduğu Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlayan Çandar, yük-
seköğrenimini ise 1966’da girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Diplomasi ve Dış Münasebetler Bölümü’nde 1970’te tamamladı. Mezuniyeti 
sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde asistan olarak görev yapsa da dönemin siya-
sal iklimi ve siyasi faaliyetleri dolayısıyla bu görevi kısa sürdü. Nitekim, üniver-
site öğrencilik yıllarından itibaren içinde olduğu ve 1970 yılı başında bölünen 
Aydınlık hareketinden ayrılan grubun çıkardığı Proleter Devrimci Aydınlık 
dergisindeki yazı işleri müdürlüğü nedeniyle hapis cezası aldı ve 12 Mart süre-
cinde cezası kesinleşince de yurtdışına çıktı. Temmuz 1971’de Filistin’e giden, 
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kamplarında eğitim alarak Şam ve Beyrut gibi 
şehirlerde bulunan Çandar, Nisan 1973’te İtalya üzerinden Avrupa’ya geçerek 
iltica talebinde bulunduğu Hollanda’da kaldı ve ardından 12 Mart süreci çıkı-
şında ilan edilen genel af  yasası üzerine Ekim 1974’te Türkiye’ye döndü. 

Çandar, 1975 yılında Çanakkale’de 4 ay kısa süreli askerlik yaptı. Sonraki yıl 
ise, Çandar’ın gazetecilik mesleğine dönemin Vatan gazetesinde dış haberler 
şefi ve dış politika yorumcusu olarak adım attığı yıl oldu ve Vatan gazetesiyle 
başlayan meslek hayatı, Türk Haberler Ajansı, Cumhuriyet, Hürriyet, Güneş, 
Sabah, Yeni Şafak, Referans ve son olarak da 2008’den itibaren Radikal gaze-
tesiyle devam etti. Adı geçen gazetenin Mart 2016’da kapatıldığının kamuo-
yuna bildirilmesinden sonraysa Çandar, Nisan 2016’da yazdığı veda yazısıyla 

Cengiz Çandar

Gazeteci-yazar.
Kısa süreli siyasetçiliğinin yanı 

sıra bir dönem eski başbakan ve 
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 

danışmanı.
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yalnızca gazetedeki görevinin değil, kendi deyimiyle “40 yıllık aktif  meslek 
hayatı(nın) da noktalan(dığını)” duyurdu. Çandar, kendisiyle yapılan ve Ka-
sım 2012’de Milliyet’te yayımlanan bir röportajında kendi gazeteciliğini “bir tür 
vakanüvislik olarak görmediğini” belirterek, yaptığı işi “misyon gazeteciliği” 
olarak tanımladı ve “inandığı davaya katkıda bulunmak için gazeteciliği araçsal-
laştırdığını” dile getirdi. Kurulduğu yıllardan 2011’e kadar, iktidar partisi olan 
Adalet ve Kalkınma Partisi’ni güçlü biçimde destekleyen Çandar, söz konusu 
veda yazısında ise gerek Radikal’in kapatılmasının ve gerekse mesleğini nokta-
lamasının nedeni olarak, ülkedeki sivil otoriterleşmenin zirveye tırmanmasını 
gösterdi.

Cengiz Çandar, gazeteciliği dışında 1991’den 1993’teki ölümüne kadar 8. 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın özel danışmanlığında bulunduğu gibi, Aralık 
1994’te Cem Boyner’in liderliğinde partileşen Yeni Demokrasi Hareketi saf-
larında da bir süre çalıştı. 1987’de Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü’nü 
kazanan Çandar’ın sonuncusu 2012’de yayımlanan “Mezopotamya Ekspresi- 
Bir Tarih Yolculuğu” olmak üzere, yazar olarak imza attığı kitaplardan bazıları 
şunlardır: “Dağdan İniş-PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu’nun Şiddetten 
Arındırılması”, “Çıktık Açık Alınla”, “Ortadoğu Çıkmazı”, “Benim Şehirle-
rim”, “Tarihle Randevu-Beyrut’un Ateş Çemberinde FKÖ”, “Dünden Yarına 
İran”, “Güneşin Yedi Rengi”, “Direnen Filistin”.
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Çevik Bir, 1939’da İzmir’de doğdu. 1954 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 
1958’de Kara Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra, 1970’te Kara Harp 
Akademisi’ni bitirdi. 1973’te NATO Savunma Koleji’ndeki eğitiminin akabin-
de,  1973-1976 arasında Belçika-Mons’daki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yük-
sek Karargahı’nda plan subaylığı yapan Bir, ülkeye döndüğünde, Genelkurmay 
Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Başyaverliği, 
Devlet Başkanı Başyaverliği ve Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanlığı 
görevlerini yürüttü. 1983 yılında tuğgeneral olarak NATO Avrupa Müttefik 
Komutanlık Karargahı’nda Lojistik ve İnfrastrüktür Daire Başkanlığı’nı 1985’e 
kadar yürüttükten sonra Türkiye’de 1985-1987 arasında sürdüreceği görevi-
ne, 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na atandı. Söz konusu görevinin son yılında 
Tümgeneral, 1991’de de Korgeneralliğe terfi eden Bir, aynı yıldan 1993’e kadar 
Genelkurmay Harekat Başkanlığı ve 1993-1994’te ise Somali’de Birleşmiş Mil-
letler Barış Gücü Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendir-
me Başkanlığı görevini yerine getirdi. 

Çevik Bir’in, Ağustos 1994’te Genelkurmay Harekat Başkanı olmasından 
bir yıl sonraki Askeri Şura ile Orgeneralliğe terfi etmesini takiben atandığı yeni 
göreviyse 1995-1998 arasında sürdüreceği Genelkurmay 2. Başkanlığı oldu. 
Ağustos 1999’da 1. Ordu Komutanı olarak emekli olan Bir, Genelkurmay 2. 
Başkanlığı sırasında gerçekleşen 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısıyla başlayan 28 Şubat sürecinin ülke siyasetinde adı en çok öne çıkan 
isimlerinden biri oldu. Bir’in, kamuoyunda Refah-Yol Hükümeti olarak bilinen 
ve Necmettin Erbakan ile Tansu Çiller’in liderlik ettiği koalisyon hükümetinin 

Çevik Bir

Orgeneral rütbesiyle 1. Ordu 
Komutanlığı görevinden emekli Türk 

Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu. 
Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini 
yürüttüğü dönemde gerçekleşen ve 

28 Şubat süreci olarak bilinen dönemin 
önemli isimlerinden.
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istifa etmesi sonucunu doğuran süreçte TSK’nın etkili bir aktör olarak oynadığı 
rolde önemli ölçüde pay sahibi olduğu öne sürüldü. 28 Şubat sürecinde ordu-
nun rolünü, ülkenin siyasi tarihine geçen “demokrasiye balans ayarı yaptıkları” 
sözüyle açıkladığı iddia edilen Çevik Bir, yıllar sonra Eylül 2013’te “Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak” suçlamasıyla 
başlayan “28 Şubat Davası” sırasında bu sözü söylemediğini savundu. Söz ko-
nusu davanın açılmasına dayanak olan soruşturma sırasında 28 Şubat dönemin-
deki diğer bazı üst düzey TSK komutanları gibi Nisan 2012’de gözaltına alınan 
ve ardından tutuklanan Bir, yaklaşık 20 aylık tutukluluğu sonrasında tahliye 
edildi, ancak davanın Nisan 2018’de gerçekleşen karar duruşmasında diğer 20 
sanıkla birlikte müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davanın Temmuz 2018’de 
açıklanan gerekçeli kararında, Çevik Bir ve dönemin Genelkurmay Başkanı 
İsmail Hakkı Karadayı’nın emirleri altındaki Batı Çalışma Grubu olarak bilinen 
birimin faaliyetlerinin hükümeti düşürme amacını taşıdığı ve sanıkların tüm 
bu faaliyetlerden bilgileri ve suça iştirakleri konusunda mahkemenin tam bir 
vicdani kanaate vardığı vurgulandı. Ancak müebbet hapis cezasına çarptırılan 
diğer sanıklar gibi Çevik Bir de yaş ve sağlık durumu nedeniyle tutuklanmadı.
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Deniz Baykal 1938’de Antalya’da doğdu. İlköğrenimini 1949’da bitirdikten 
sonra, ortaöğrenimini 1952’de Atatürk Ortaokulu’ndan ve 1955’te Antalya Li-
sesi’nden mezun olarak tamamladı. Siyasete ilgisi Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğrenciliği yıllarında başladı. 1959’da mezun olduğu fakültedeki öğ-
renciliği sırasında, özellikle Demokrat Parti iktidarına muhalefet etmekte olan 
öğrenci hareketi içerisinde yer aldı. 

Ancak Baykal’ın aktif  siyasete asıl katılımı, akademik kariyeri nedeniyle daha 
sonraki yıllarda gerçekleşti. Zira 1960’ta asistan olarak girdiği Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden, 1963’te doktorasını aldıktan hemen sonra, 
doktora sonrası çalışmaları için iki yıl süre ile kalacağı ABD’ye gitti. Rockefeller 
Vakfı bursu ile bulunduğu ABD’deki Berkeley ve Columbia üniversitelerinde 
doktora sonrası çalışmalarını tamamladıktan sonraysa yurda dönerek, 1968’de 
doçent olacağı, SBF’de öğretim üyeliğine başladı.

Deniz Baykal’ın siyasetle asıl ilişkisi de, öğretim üyeliği yıllarında sosyal 
demokrat kimliği ile tanınması ve dahası, konu başlığı “Siyasal Katılma (Bir 
Davranış İncelemesi)”olan doçentlik tezi hazırlıkları sırasında Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin (CHP) 1965’teki seçim yenilgisinin nedenlerine odaklanma-
sının CHP yöneticilerinin ilgisini çekmesiyle gerçekleşti. Söz konusu yenilgiye 
ilişkin bir çalışmasını okuyan dönemin CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit’in 
kendisiyle görüşmesi ve Ecevit aracılığıyla CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile 
tanıştırılmasından bir süre sonra CHP’ye üye oldu. Baykal’ın adının gerek par-
tide ve gerekse siyasette yaygın olarak duyulması, 12 Mart Muhtırası sonrasın-
da oldu. 12 Mart sırasında askerlik görevini ifa etmekte olan Baykal, dönemin 

Deniz Baykal

Akademisyen ve siyaset insanı, 
eski Cumhuriyet Halk Partisi 

Genel Başkanı. Başbakan 
yardımcılığının yanı sıra Maliye, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile 
Dışişleri Bakanlığı görevlerinde 

bulunmuştur.
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CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından Ekim 1973 Genel Seçimleri’nde 
Antalya’dan milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçimi kazanarak 35 yaşında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi. Baykal’ın 15. dönem olarak 
adlandırılan 1973 seçimiyle başlayan milletvekilliği serüveni, 12 Eylül sürecin-
deki yasaklılığı ve lideri olduğu CHP’nin 1999 Genel Seçimleri’nde seçim ba-
rajını aşamaması dolayısıyla TBMM dışında kalması dışında siyasi kariyerinin 
büyük bölümünde devam etti.  Öyle ki 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve son 
olarak da Haziran 2018 Genel Seçimleri sonucunda açılan 27. yasama döne-
minde milletvekili olan Baykal’ın, bu dönemi de tamamlayacağı varsayılırsa, si-
yasi kariyerinin yaklaşık 40 yılını, diğer unvanlarıyla birlikte meclis üyesi olarak 
geçirdiği söylenebilir.

Deniz Baykal, milletvekili olmasından sonraki yıl, 1974’te, Bülent Ecevit’in 
Başbakan olarak kurduğu CHP-MSP (Milli Selamet Partisi) koalisyonu olan 
37. Cumhuriyet Hükümeti’nde Maliye Bakanı olarak görev aldı. Baykal’ın bir 
sonraki bakanlık görevi, yine Ecevit’in liderliğinde Ocak 1978’de kurulan 42. 
Hükümet’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile gerçekleşti. Baykal, siyasi 
hayatındaki üçüncü bakanlık deneyimi içinse yaklaşık 16 yıl beklemek duru-
munda kaldı ve DYP (Doğru Yol Partisi)-CHP koalisyonu ile Tansu Çiller 
başkanlığında Ekim 1995’te kurulan 52. Cumhuriyet Hükümeti’nde Dışişleri 
Bakanı olarak görev alırken, aynı zamanda CHP lideri olarak Başbakan Yar-
dımcılığı görevini de üstlendi. 

Deniz Baykal siyasi kariyerinin zirvesine, 12 Eylül Darbesi ile kapatılan siyasi 
partilerin yeniden açılmasına olanak tanıyan tasarının TBMM’de yasalaşmasın-
dan sonra ulaştı. Eylül 1992’de, tekrar açılmasına önayak olduğu CHP’nin ge-
nel başkanlığına seçildi. CHP’nin açılmasından önceki 12 Eylül sonrası süreç-
te Baykal, Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Hakçı Parti’nin (SHP) 
genel sekterlik görevini Haziran 1988’de üstlenerek Eylül 1990’daki istifasına 
kadar sürdürdü. Erdal İnönü’ye karşı kendisi ve ekibinin düştüğü anlaşmazlık 
sonucunda gerçekleşen istifasının ardından SHP’de yaşanan üç kurultayda da 
İnönü karşısında genel başkanlık yarışını kaybetti ve 1992’de SHP’den ayrıla-
rak yukarıda belirtildiği gibi CHP’nin başına geçti. İnönü’nün, Eylül 1993’te 
SHP liderliğinden çekilmesinden ve yerine gelen Murat Karayalçın’ın Genel 
Başkanlığı altındaki SHP’nin de kendisini feshederek CHP’ye Şubat 1995’te 
katılmasından sonra, 6 aylık geçiş dönemi için CHP genel başkanlığını Hikmet 
Çetin’e bıraktı.  Baykal Eylül 1995’te yeniden üstlendiği bu görevi, 1999 Genel 
Seçimleri’nde CHP’nin seçim barajını geçemeyerek parlamento dışında kal-
ması üzerine ayrıldığı Nisan 1999-Eylül 2000 arasındaki dönem dışında Mayıs 
2010’a kadar aralıksız sürdürdü. Bu tarihte gerçekleşen ve kamuoyunda “kaset 
komplosu” olarak bilinen olay üzerine istifasına kadar geçen uzun yıllar bo-
yunca devam eden CHP liderliği, partiyi giderek artan ölçüde sağa yönelterek 
muhalefete mahkum ettiği ve kendisine muhalefet eden kadroları da büyük 
oranda tasfiye ederek tek adam yönetimi kurduğu eleştirileriyle karşılaştı.
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Deniz Gezmiş 1947’de Ankara’da doğdu. Üç kardeşin ortancası olan Gez-
miş’in babası ilköğretim müfettişi Cemil Gezmiş, annesi ise ilkokul öğretmeni 
Mukaddes Gezmiş’tir. Gezmiş, ilköğrenimi ile ortaöğreniminin bir bölümünü, 
anne ve babasının atandıkları görev yeri olan Sivas’ta gördü. Lise eğitimini ise 
İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladı. Henüz lise yıllarında sol düşünce 
ve siyasetle tanışan Gezmiş, 1965’te Türkiye İşçi Partisi’ne girdi ve Milli De-
mokratik Devrim tezini benimsemiş genç üyelerden biri olarak parti içinde 
mücadele verdiği gibi, MDD tezinin özellikle öğrenci gençlik arasında yayılma-
sında da etkili bir figür oldu.

Gezmiş, siyasi aktivistlikle geçen öğrencilik hayatı boyunca sıklıkla karşıla-
şacağı gözaltılardan ilkini 31 Ağustos 1966’da yaşadı. 27 Temmuz-31 Ağustos 
1966 arasında, Çorum’dan başlayarak Ankara üzerinden İstanbul’a çıplak ayak 
yürüyen Çorum temizlik işçilerinin, “Ölüm Yürüyüşü” olarak bilinen eylemle-
rini noktaladıkları Taksim’de işçilere destek veren ve Türk-İş yönetimini pro-
testo eden Gezmiş ve üç arkadaşı “tahrikçilik” suçlamasıyla gözaltına alındı, 
ancak kısa sürede serbest bırakıldı. Bu olaydan kısa süre önce Temmuz 1966’da 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanmış bulunan Gezmiş, üniversite 
öğrenciliği sürecinde de, 1967’de Milli Türk Talebe Birliği’nde çıkan olaylarda, 
Kasım 1967’de düzenlenen Kıbrıs Mitingi’nde, Kasım 1968’de Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk’ün protesto edilmesi ile Amerikan 6. Filosu’nun Türkiye’ye geli-
şini protesto gösterileri gibi birçok eylemde gözaltı ve tutuklamalarla karşılaştı. 
Gezmiş’in adı, bu eylemlerdeki etkinliğinin yanı sıra Haziran 1968’de, öğren-
cilerin üniversite eğitim ve yönetiminde söz sahibi olmaları talebiyle gerçekle-

Deniz Gezmiş
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şen İstanbul Üniversitesi’nin işgalinde de öğrenci lideri olarak duyuldu. “İşgal 
Konseyi” adına İÜ Senatosu ile Baltalimanı’nda yapılan görüşmeye katılan 
öğrenci heyetinde yer alan Gezmiş, talep edilen hakların önemli ölçüde elde 
edilmesi ile işgalin başarıyla son bulmasında önemli pay sahibi oldu. Ayrıca söz 
konusu işgalin, biri Mayıs 1969’da taleplerin yerine getirilmemesi gerekçesiyle 
olmak üzere diğer birçok üniversitede de işgaller silsilesi halinde tekrarlanma-
sında da liderlik edenler arasında yer aldı.

Gezmiş örgütçü kimliğiyle aynı zamanda, bir grup arkadaşıyla Ocak 1968’de 
Devrimci Hukukçular Örgütü ile 6. Filo eylemlerini düzenleyen örgütlerden 
biri olan Devrimci Öğrenciler Birliği (DÖB) gibi örgütlerin kuruculuğunu yap-
tı. Gezmiş’in öncülüğünde DÖB, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı (TMGT) ile 
Ankara Üniversitesi Talebe Birliği (AÜTB) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Öğrenci Birliği (ODTÜÖB) gibi örgütlerle birlikte Kasım 1968’de Samsun’dan 
Ankara’ya Mustafa Kemal Yürüyüşü’nü organize etti. 

Deniz Gezmiş’in siyasal yaşamında 1969 yılıysa, öğrenci hareketinden ayrı-
larak yasa dışı faaliyete yöneldiği gelişmeleri tetikleyen sürecin başlangıcı oldu. 
Mayıs 1969’daki öğrenci işgalinde İstanbul Üniversitesi’nin kapatılması ve po-
lisin kampüse girmesi üzerine başlayan çatışmalarda yaralanan Gezmiş, hak-
kında çıkarılmış olan tutuklama kararı dolayısıyla tedavi gördüğü hastaneden 
kaçarak Haziran 1969’da Filistin’e gitti. Eylül 1969’a kadar Filistin Kurtuluş 
Örgütü (FKÖ) kamplarında eğitim görerek döndüğünde, hakkındaki tutuk-
lama kararının kalkmamış olması nedeniyle gizlenmeye devam etti ve öğren-
cilikten de ihraç edildiği bu süreçte gazetecilerle gizlendiği yerlerde görüşerek 
mesajlarını kamuoyuyla paylaştı. Gezmiş her ne kadar 23 Eylül 1969’da yakala-
nıp 25 Kasım’da serbest bırakıldıysa da, Aralık 1969’da polisin bir başka suç is-
nadıyla yeniden tutuklandı ve bu kez Eylül 1970’e kadar cezaevinde kaldı. Suç 
isnadı, Battal Mehetoğlu’nun Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sağcılarca öldürül-
mesinden sonra polis tarafından okulda yapılan aramada bulunan dürbünlü bir 
silahın kendisine ait olduğu iddiasına dayandırılmıştı.

Gezmiş, hapisten çıktıktan sonra askere çağrıldı, ancak gitmedi. Ülkenin 
12 Mart’a doğru ilerleyerek anti demokratik bir iklime sürüklendiği koşullarda 
ve giderek artan ölçüde şiddetle karşılaşan solun önemli bir bölümünde silahlı 
eylem bir mücadele biçimi olarak görülmeye başlandı. Öğrenci aktivizminden 
uzaklaşmış olan Deniz Gezmiş de Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan’la birlikte 
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nu (THKO) kurdu.

Gezmiş’in arkadaşlarıyla kurduğu örgüt adına ilk eylemi, 11 Ocak 1971’de 
Ankara’da İş Bankası Emek Şubesi’nin soyulmasıyla gerçekleşti. Soyguna katı-
lan Gezmiş ve Yusuf  Aslan’ın yakalanmasına yardım edenlere ödül verileceği 
açıklanırken, 4 Mart 1971’de bu kez THKO adına Balgat’ta dört ABD askeri 
kaçırıldı. Her ne kadar kaçırılan askerler 9 Mart’ta serbest bırakılsa da, devam 
eden aramalar sonrası 16 Mart 1971’de Deniz Gezmiş ve Yusuf  Aslan yaka-
landı. 



80

Deniz Gezmiş yakalanışından dört ay sonra 16 Temmuz 1971’de, yol arka-
daşları Yusuf  Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte, “Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası’nın tamamını ya da bir kısmını tağyir, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs” 
suçlaması ve idam cezası talebiyle yargılanmaya başlandı ve 9 Ekim 1971’de 
İnan ve Aslan ile birlikte suçlu bulunarak 6 Mayıs 1972’de idam edildi. Gez-
miş’in gerek yakalanışı, gerek yargılanma süreci ve gerekse de idamı sırasında 
yaşananlar, Türkiye siyasi tarihine, 12 Mart rejimi ile sağ siyasetin sola yönelik 
şiddetli sindirme politikasının hukuk dışına çıkan, yer yer intikam histerileri-
nin açığa vurulduğu bir örneği olarak geçti. Öyle ki yakalanışı sonrası Deniz 
Gezmiş’in dönemin İçişleri Bakanı Haldun Menteşoğlu’nun odasına götürüle-
rek basının huzurunda aşağılanmaya çalışılması, eylemleri sırasında hiç kimse 
zarar görmemesine rağmen yargılamanın, dönemin Ceza Kanunu’nda idamı 
gerektiren 141/1 maddesi uyarınca yapılması ve idam kararının TBMM onayı-
na sunulması sürecinde, Süleyman Demirel başta olmak üzere sağ siyaset lider-
lerinin isteği ile dosyaların öncelikli olarak görüşülmesi sonrasında oylamanın, 
27 Mayıs Darbesi’ndeki idamların rövanşının alındığına gönderme yapılarak 
“3-3”sloganları altında gerçekleştirilmesi, rejimin niteliğine ayna tutan hadise-
ler olarak bugün hala tartışılmaktadır.
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Devlet Bahçeli

Akademisyen, siyaset insanı. 
Kasım 2002-Ekim 2003 arasındaki 

kısa dönem dışında Temmuz 
1997’den bugüne

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkanı.

Devlet Bahçeli 1948 yılında Osmaniye’de doğdu. İlköğrenimini Osmani-
ye’de tamamladıktan sonra ortaokulu Adana’da Özel Çukurova Koleji’nde 
yatılı olarak okudu. Liseyi İstanbul’da Etiler Özel Ata Koleji’nde bitirdikten 
sonra, 1967’de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne girdi ve 1971’de 
mezun oldu. Bahçeli 1972’deyse akademik yaşama adım attı ve mezun olduğu 
akademiye bağlı iktisatBölümü’nde asistanlık yapmaya başladı.1982’den sonra 
Gazi Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dönüşen aka-
demide iktisat doktorası yapan Bahçeli, aynı fakültenin İktisat Politikası Ana 
Bilim Dalı’nda da 1987’ye kadar öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Devlet Bahçeli’nin siyasete ilgisi öğrencilik yıllarında başladı. Henüz üni-
versite öğrencisiyken Ankara’da Ülkü Ocağı kurucusu ve yöneticisi olduğu 
gibi, 1970-1971 arasında Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği-
ni, 1970’lerde de Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği’nin kuruculuğunu 
yaptı. Ayrıca yine aynı yılarda Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları 
Derneği’nin (ÜNAY) kurucuları arasında yer alarak bir dönem adı geçen der-
neğin Genel Başkanlığını da yürüttü.

Devlet Bahçeli’nin siyasetçi olarak adının ülke çapında duyulmasıysa, 
1987’de Alparslan Türkeş tarafından Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP-dö-
nem içindeki adıyla Milliyetçi Çalışma Partisi/MÇP) davet edilmesiyle oldu. 
Bu davet üzerine öğretim üyeliğinden istifa eden Bahçeli, parti içinde Genel 
Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme ve Merkez Karar 
Kurulu üyeliği ile Genel Başkan Başdanışmanlığı gibi görevlerde bulunduktan 
sonra, Türkeş’in ölümü üzerine Temmuz 1997’de yapılan MHP 5. Olağanüstü 
Kongresi’nde MHP Genel Başkanlığı’na seçildi. 
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Bahçeli’nin Genel Başkanlığı ile girilen 1999 Genel Seçimleri, ülkenin si-
yasal konjonktürünün de etkisiyle MHP’nin %18’e dayanan oy oranı ile tari-
hindeki en yüksek oya ulaşması ve Demokratik Sol Parti’nin (DSP) ardından 
ikinci olarak uzun yıllar sonra yeniden TBMM’de temsil edilmesiyle sonuçlan-
dı. Devlet Bahçeli de sonradan 5 dönem daha seçileceği Osmaniye’den mil-
letvekili olarak Meclis’e girdi. Dahası, bu seçimlerin ardından Demokratik Sol 
Parti ve Anavatan Partisi (ANAP) ile MHP koalisyonunun oluşturduğu 57. 
Hükümet’te Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı görevlerini üstlendi.

Derin bir iktisadi ve siyasal kriz ortamında gidilen Kasım 2002 Genel Se-
çimleri’nde MHP seçim barajını aşamazken, Bahçeli de başarısızlığın sorumlu-
luğunu üstlenerek istifa etti. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Ekim 2003’te yapılan 
MHP Kongresinde yeniden Genel Başkan oldu. 2003’ten sonra yapılan par-
ti kongrelerinde rahatlıkla Genel Başkan seçilen Bahçeli’nin liderliği de par-
ti içinde Kasım 2015’e kadar büyük ölçüde tartışmasız olarak kabul gördü. 
Kasım 2015 sonrasındaysa MHP’nin aynı ay yapılan genel seçimlerde seçim 
barajını %11,90 gibi küçük bir oranla aşması dolayısıyla Devlet Bahçeli uzun 
süre sonra ilk kez istifa çağrılarının hedefi oldu. Ancak Meral Akşener’in başını 
çektiği parti içi muhalefet tarafından istifaya zorlandıysa da istifa etmeyi red-
dettiği gibi, seçimli kurultay taleplerini de kabul etmedi. Muhalefetin mahkeme 
kararıyla kurultay topladığı ve karşılıklı hukuksal girişimlerin yapıldığı bu sü-
reç, Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başkanlık rejimine 
geçiş isteğine yanıt verdiği ve Erdoğan iktidarı ile giderek artan ölçüde ittifak 
ilişkisine girdiği bir konjonktür içinde Devlet Bahçeli’nin lehine sonuçlandı. 
Akşener ve arkadaşlarının MHP’den ayrılarak yeni bir parti kurmaları ve 24 
Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde MHP’nin beklentilerin aksine Kasım 2015 
seçimlerindeki oyunu büyük oranda korumasıyla Bahçeli de MHP liderliğini 
pekiştirdi.
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Doğan Güreş

Asker, siyaset insanı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 21. 
Genelkurmay Başkanı ve Ağustos 

1994’teki emekliği sonrasında
20 ve 21. dönem Doğru Yol Partisi 

Kilis Milletvekili.

Doğan Güreş 1926 yılında Adana’da doğdu. 1945’te Kuleli Askeri Lisesi’ni 
bitirdikten sonra 1947’de Kara Harp Okulu’ndan, 1949 yılında da Ulaştırma 
Okulu’nda mezun oldu. Güreş, 1963’e kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
bünyesindeki muhtelif  birliklerde görev yaptı ve 1965’te Kara Harp Akade-
misi’ni kurmay subay olarak bitirerek sonraki dönemde, 28. Tümen Komu-
tanlığı, Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı’nda karargah subaylığı, 51. Tümen 
Kurmay Başkanlığı ile Genelkurmay Harekat Dairesi Plan ve Prensipler Şube 
Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Güreş, 1973 yılında tuğgeneralliğe terfi etti. Bu rütbe ile Kara Kuvvetleri 
Tayin Daire Başkanlığı, Belçika Mons’ta NATO bünyesindeki Avrupa Müt-
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) Lojistik Daire Başkan Yar-
dımcılığı ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tugay Komutanlığı görevlerini 
yerine getirdi. 1977’de yükseldiği tümgeneralliği sırasındaysa Zırhlı Birlikler 
OkuluKomutanlığı ve Eğitim Tümen Komutanlığı görevini yürüten Güreş’in 
sonraki terfisi 1981 yılında korgeneral olmasıyla gerçekleşti. Korgeneral olarak 
Genelkurmay Personel Başkanlığı ve 3’üncü Kolordu Komutanlığı görevlerini 
ifa ettikten sonra 1985’te orgeneral olan Güreş, Harp Akademileri Komutan-
lığı, 1’inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. 3 Aralık 
1990’da,  Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay’ın dönemin Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın Körfez Savaşı’na müdahil olma siyasetine karşı çıkarak istifa-
sından sonra ertesi gün, 4 Aralık 1990’da Genelkurmay Başkanı oldu.

Doğan Güreş, sivil siyaset alanının daraltıldığı, Kürt Sorunu’nun güvenlik 
politikaları ekseninde ele alındığı ve özellikle Tansu Çiller’in Başbakanlığında 
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devletin güvenlik aygıtının inisiyatifine bırakıldığı bir sürecin en önemli aktör-
lerinden biri oldu. Öyle ki Güreş, gazeteci Fikret Bila’ya yıllar sonra verdiği 
bir röportajda, bölgede sıkıyönetim ilan edilmesine gerek kalmadan, askerler 
olarak her istediklerini yapabildikleri olanaklara eriştiklerini, sıkıyönetim olma-
dığı halde fiilen sıkıyönetim uyguladıklarını, durumun bunu gerektirdiğini ve 
valilerin de bütün isteklerini karşıladıklarını açıkça ifade etti. 

Doğan Güreş, emekli olduğu Ağustos 1994’ten sonra, her zaman çok 
uyumlu çalıştığını vurguladığı Başbakan Tansu Çiller’in liderliğindeki Doğru 
Yol Partisi’nden siyasete girdi. Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde Çiller 
ile uyumuna ilişkin bir soruya verdiği “tak diye emrediyor, şak diye yapıyorum” 
sözleri siyasi tarihe geçen Güreş, 20. ve 21. dönemde Kilis Milletvekili sıfatıyla 
TBMM’de bulundu. Doğan Güreş 14 Ekim 2014’te tedavi gördüğü Ankara 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde hayatını kaybetti.
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Doğu Perinçek

Siyaset insanı,
Vatan Partisi Genel Başkanı.

Doğu Perinçek 1942 yılında Gaziantep’te doğdu. İlköğrenimini Ankara Sa-
rar İlkokulu’nda ortaöğrenimini Atatürk Lisesi ve Bahçelievler Deneme Li-
sesi’nde tamamladı. Yükseköğrenimini 1964’te mezun olduğu Ankara Hukuk 
Fakültesi’nde yaptıktan sonra aynı fakültenin Kamu Hukuku kürsüsünde asis-
tan oldu ve 1968’de de sonradan kitaplaştırdığı “Türkiye’de Siyasi Partilerin İç 
Düzeni ve Yasaklanması Rejimi” teziyle doktorasını aldı.

Lisans öğrencisi olduğu dönemde, 1962-1963 yılları arasında Almanya’da 
işçi olarak çalışan ve Almancayı öğrenen Perinçek, öğrenci hareketi içindeki 
aktif  bir isim olarak 23-24 Mart 1968’de yapılan Fikir Kulüpleri Federasyo-
nu (FKF) 2. Kurultayı’nda Genel Başkan seçildi.  Ancak Perinçek’in Genel 
Başkanlığı, dönem içi solundaki Milli Demokratik Devrim (MDD)-Sosyalist 
Devrim (SD) ayrışmasında MDD yanlısı pozisyonu nedeniyle kısa sürdü ve 
Temmuz 1968’de bu görevinden alındı. Aynı yılın sonuna doğru, politik ola-
rak içinde bulunduğu MDD ve Maocu çizgideki kadro tarafından, kurucular 
adına resmi olarak Münir Aktolga ve Vahap Erdoğdu sorumluluğunda Kasım 
1968’de yayımlanmaya başlayan Aydınlık dergisi çevresi içinde yer aldı. An-
cak Ocak 1970’te, kendisinin başını çektiği bir grupla, bu çevreden koparak, 
benzer ideolojik-politik hatta yayın yapacak olan Proleter Devrimci Aydınlık 
(PDA) dergisinin çıkarılmasında rol oynadı.

Doğu Perinçek, Mayıs 1969’da Genel Başkanlığını üstlendiği illegal Türkiye 
İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nin kurucusu oldu. Ancak Perinçek’in liderliğinde 
yukarıda sözü edilen çevreyi temsil eden parti, 12 Mart Muhtırası sürecinde 
kendisinin ve ekibinin tutuklanarak yargılanmalarının gerekçesi oldu ve bu yar-
gılamadan 20 yıl ceza alarak hüküm giydi. 
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İki yıldan fazla bir süre cezaevinde kalan ve 1974’teki Af  Kanunu ile ha-
pisten çıkan Perinçek, Ocak 1978’de bu kez legal bir parti olarak Türkiye İşçi 
Köylü Partisi’ni kurdu ve yine Genel Başkanlığı üstlendi. Aynı dönemde Mart 
1978’de günlük olarak yayımlanmaya başlamasını sağladığı Aydınlık gazetesi-
nin Başyazarlığını yaptı.

Doğu Perinçek 12 Eylül 1980’deki askeri darbeden sonra da tutuklandı ve 
yapılan yargılama sonucu 8 yıl hapse mahkum edildi. Mart 1985’te tahliye ol-
duktan yaklaşık iki yıl sonra Ocak 1987’de haftalık 2000’e Doğru dergisini ku-
rarak Genel Yayın Yönetmenliği ve Başyazarlık görevini üstlendi. Perinçek’in, 
aktif  siyasete resmen yeniden girişi içinse Türk Ceza Kanunu’nun 141. mad-
desinin 1991’de yürürlükten kaldırılmasını beklemesi gerekti. Söz konusu ya-
sanın kalkmasından sonra, 1988’de kurulan ve Türkiye siyasal tarihinde sıklıkla 
yaşandığı şekilde bir “emanetçi genel başkan” tarafından yönetilen Sosyalist 
Parti’nin Genel Başkanı oldu. Ancak Sosyalist Parti’nin bölücülük suçlamasıy-
la kapatılması üzerine, Temmuz 1992’de İşçi Partisi adıyla kurulan ve önceki 
partinin devamı niteliğini haiz partinin lideri oldu.

Türkiye solu içindeki politik-ideolojik pozisyonu sürekli tartışma konusu 
olan ve özellikle soldan çok milliyetçi bir çizgiyi temsil etmekle suçlanan Perin-
çek, 1990’ların ikinci yarısından itibaren Atatürkçülük ve Cumhuriyet devrim-
leri savunuculuğunu söylemlerinde daha çok öne çıkarmaya başladı. 2000’lere 
gelindiğinde de özellikle 1915’te “Ermeni Soykırımı’nın” yaşanmadığına yö-
nelik görüş ve eylemleriyle kamuoyunda dikkat çeken Perinçek, aynı yöndeki 
açıklamalarını tekrar ettiği İsviçre’de “Ermeni Soykırımı’nı inkar” gerekçesiyle 
hapis ve para cezasına çarptırılmasıyla gündeme geldi. Ancak söz konusu ceza-
nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınması üzerine Mahkeme, Perin-
çek’in açıklamalarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi ve Perinçek’in 
ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Doğu Perinçek, Mart 2008’de Ergenekon Davası olarak bilinen davaya da-
yanak olan soruşturma sırasında gözaltına alındı ve Ergenekon adlı örgüte üye 
olmak suçlamasıyla yargılanarak 117 yıl hapse mahkum edildi. Ancak temyiz 
süreci devam ederken Mart 2014’te Özel Yetkili Mahkemeleri kaldıran yasanın 
TMMM tarafından kabul edilmesi sonrasında tahliye edildi. 

Perinçek tahliyesinden sonra özellikle Kürt Sorunu başta olmak üzere 
birçok konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidar 
bloğunun güvenlikçi uygulamalarına, vatan savunması yapıldığı gerekçesiyle, 
destek verirken, kendi partisinin adını da Haziran 2015’te Vatan Partisi olarak 
değiştirdi. Doğu Perinçek, ülkedeki parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi adıyla değiştirilmesi sonrasında Haziran 2018’de yapılan 
Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde cumhurbaşkanı adayı da oldu ancak seçime ka-
tılma koşulunu sağlayarak sunduğu yüz bin imzanın dahi altında kalarak seçi-
lemedi.
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Duygu Asena

Gazeteci-yazar. Çeşitli gazete ve 
dergilerdeki yazıları ve özellikle 

de kitaplarıyla Türkiye’de 
feminizmin, kadın kimliği ve 

kadın hakları gibi meselelerin 
tartışılması ve gündeme 

gelmesinde önemli rol oynamıştır.

Duygu Asena 1946’da İstanbul’da doğdu. Kadıköy Kız Lisesi’nde ortaöğre-
nimini tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji 
Bölümü’nübitirdi. İki yıl Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İstanbul Üniversi-
tesi Çocuklarevi’nde pedagog olarak çalıştı. 

Asena, gazeteciliğe 1972 yılında Hürriyet gazetesinde başladı. Adı geçen 
gazetenin Kelebek ekinde muhabirlik ve köşe yazarlığıyla başlayan gazeteciliği, 
sonraki dönemlerde de muhtelif  gazete ve dergilerde sürdürdü. Bir dönem 
reklam metin yazarlığı da yapan Asena, kadınlara ve kadın hakları ile sorunla-
rına yönelik olarak yayın hayatına giren Kadınca dergisinin Yayın Yönetmen-
liğini üstlenerek, ilk sayının çıktığı Aralık 1978’den son sayının çıktığı Mart 
1992’ye kadar bu görevi sürdürdü. Asena’nın, derginin çıkış amacını özetleyen 
ilk sayıdaki şu sözleri, yalnızca derginin değil, bir bakıma kendisinin sonraki 
dönemdeki serüvenini haber vermesi açısından da çarpıcıdır: “Ne yazık ki, 
ülkemizdeki kadını yalnızca fotoroman okuyan, gazetelerdeki dedikodu sayfa-
larını karıştırmaktan başka şey yapmayan bir yaratık olarak gören kafalar hala 
var. Örneğin, dergimizde, fotoroman olmaması, dedikodu sütunlarının, sosyete 
haberlerinin bulunmaması pek yadırgandı bu kafalarca. (…)Neden karşıların-
daki, yüzlerce, binlerce, başarılı örneğe karşın, kadın hala güçsüz hala çevreyle 
ilgisiz, hala ‘yalnızca kadın’, onlarca…? kadın her yerde, – evinde, işinde, ço-
cuklu, çocuksuz, – başarıdan başarıya koşup kendini ispatlarken, gelip, ‘Ciddi 
röportaj okumaz, o yalnız fotoroman okur’ diyorlar. Biz ise diyoruz ki… kadın 
hepsini okur, aynı erkek gibi… Fotoromanı da, dedikoduyu da, röportajı da, 
gazetelerin ciddi köşelerini de… Ve diyoruz ki… az kaldı… Devir değişiyor, 
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günler eski günler, düşünceler eski düşünceler değil. Kadın ve erkeğin kafaca 
eşit olduğu ispatlanıyor… Yakında, nasıl ‘erkekçe’ deniyorsa, kuvvetle, üstüne 
basarak ‘kadınca’ da denecek.”

Gerçekten de Kadınca, kadın cinselliği, taciz gibi dönem içinde tabu sa-
yılabilecek meseleleri sayfalarına taşırken, örneğin kadınların geceleri neden 
sokağa çıkamadıklarını sorgulayan yazılardan, boşanmış kadınların başarı hi-
kayelerine kadar birçok konu üzerinden kadının kendi kimliğiyle varolma mü-
cadelesini destekleyen yayınlar yaparak ses getirdi. Duygu Asena da gerek Ka-
dınca’nın Yayın Yönetmeni olarak ve gerekse sonraki süreçte özellikle yazdığı 
kitaplarla yukarıda da belirtildiği üzere, Türkiye’de feminizmin, kadın kimliği 
ve kadın hakları gibi meselelerin tartışılması ve gündeme gelmesinde önemli 
rol oynadı. Öyle ki, “Kadının Adı Yok”başlığıyla 1987’de yayımlanan ve büyük 
yankı yaratarak onlarca kez basılan, ödüller alan, birçok dile çevrilen ve Atıf  
Yılmaz tarafından aynı adla filme de çekilen ilk kitabı, Şirin Tekeli tarafından 
“Türkiye feminizminin manifestosu” olarak nitelendi. 

40. baskısı sürerken Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kurulu tarafından ‘muzır’ bulunarak satışı bir süre yasaklanan ancak açılan 
dava sonucu aklanarak satışı devam eden “Kadının Adı Yok”tan sonra Ase-
na, 1989’da devam romanı sayılabilecek ikinci kitabı “Aslında Aşk da Yok”u 
yayımladı. Sonraki yıllarda da “Kahramanlar Hep Erkek”, “Değişen Bir Şey 
Yok”, “Aynada Aşk Vardı”, “Aslında Özgürsün”, “Aşk Gidiyorum Demez” 
ve “Paramparça” adlı kitapları yayımlanan Asena, bir yandan da gazete ve der-
gilerde yazmaya devam etti. Yazma faaliyetinin yanı sıra birçok konferans ve 
kadın eylemine katılan, röportaj ve demeçleri tartışma yaratan Duygu Asena, 
Temmuz 2006’da yaşama veda etti.
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Erdal İnönü

Bilim insanı ve politikacı. Sosyal 
Demokrasi Partisi (SODEP) ve bu 

parti ile Halkçı Parti’nin birleşmesiyle 
kurulan Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti’nin (SHP) kurucusu ve Genel 
Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri Bakanı. 

Erdal İnönü 1926 yılında Ankara’da doğdu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cularından, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün oğludur. İlköğrenimini Anka-
ra’da tamamladıktan sonra Gazi Lisesi’nden 1943’te mezun oldu. 1947’de An-
kara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik Bölümü’nü bitirdikten sonra 
ABD’ye giderek California Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisans ile doktora 
derecelerini aldı. Bir süre daha ABD’de kalarak bilimsel araştırma ve çalışmala-
rına devam ettikten sonra, 1952’de Türkiye’ye döndü ve asistan olarak atandığı 
Fen Fakültesi Genel Fizik Enstitüsü’nde mekanik dersleri verdi. 1955’te do-
çent oldu. 1957-1960 yılları arasında bilimsel çalışmalar için yeniden ABD’ye 
giderek “Atom Enerjisinden Yararlanma Projesi” programı çerçevesinde muh-
telif  üniversite ve araştırma enstitülerinde araştırmalarda bulundu. Yurda dön-
dükten sonra, 1964-1974 arasında fizik profesörü sıfatıyla Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra Teorik Fizik Bölüm Başkanlığı, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve nihayet, 1970’te atanıp Mart 1971’de üni-
versitedeki polis kuşatması sonucu çıkan olaylar sonrası istifa edeceği Rektör-
lük görevlerini üstlendi. 1974-1982 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde 
öğretim üyeliğini sürdürdükten sonra, 1982’de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu’na bağlı olarak kurulan Temel Bilimler Araştırma Enstitü-
sü’nün kurucu müdürü oldu. Akademideki idari görevleri bir yana UNESCO 
Yürütme Kurulu üyeliği, NATO Fen Komitesi üyeliği gibi yurtdışı görevler 
de yapan İnönü, bilimsel çalışmaları dolayısıyla Mart 1974’te TÜBİTAK Bilim 
Ödülü’nü ve 2004’te fizik bilimine katkıları dolayısıyla dünyanın bu alandaki en 
önemli ödüllerinden biri olarak gösterilen Wigner Madalyası’nı kazandı. 



90

Erdal İnönü 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında, istekli olmamakla birlikte 
ısrarlı çağrılar karşısında Mayıs 1983’te akademideki görevinden ayrılarak SO-
DEP kurucu üyesi ve Genel Başkanı sıfatıyla siyasete girdi. Kurucu üyeliğinin 
Milli Güvenlik Konseyi’nce veto edilmesine rağmen sosyal demokrat solu dar-
be sonrası içine düştüğü dağınıklıktan çıkarmak üzere çabalarını sürdürdü. Bu 
çabaların bir bakıma sonucu olarak, Aralık 1983’te yeniden SODEP Genel 
Başkanı oldu ve daha sonra da partisinin Halkçı Parti ile birleşmesini sağladı. 
Söz konusu birleşmeyle ortaya çıkan Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin Genel 
Başkanlığını Haziran 1986’da, kendisiyle birlikte birleşmede büyük katkısı olan 
Aydın Güven Gürkan’dan devraldı. 

Erdal İnönü’nün Genel Başkanı olduğu SHP, Kasım 1987’de yapılan Genel 
Seçimler sonucu % 25’e yakın oy alarak Anavatan Partisi’nin ardından ikinci 
parti oldu. Mart 1989 Yerel Seçimleri’nde % 28 civarı oyla Doğru Yol Partisi 
(DYP) ve Anavatan Partisi’nin (ANAP) önünde birinci parti konumuna yük-
seldi ve dolayısıyla yapılacak ilk genel seçimde en güçlü iktidar adayı olduğunu 
gösterdi. Ama SHP içinde bir süre sonra ortaya çıkan bazı örgütsel sorunlar 
ve özellikle Deniz Baykal’ın başını çektiği hizip siyaseti nedeniyle parti hız-
la güç kaybetmeye başladı ve Ekim 1991 Genel Seçimleri sonucunda DYP 
ve ANAP’ın ardından ancak üçüncü olabildi. Aynı süreçte İnönü, eski Genel 
Sekreteri Deniz Baykal ile Genel Başkanlık görevi için karşı karşıya kaldığı tüm 
seçimleri kazansa da partisi güç kaybetmeye devam etti. İnönü, 1991 Genel 
Seçimleri ile sona eren 8 yıllık ANAP iktidarı sonrasında DYP-SHP koalisyo-
nunun kurulmasına öncülük ederek, partisinin, 49. Hükümet’in ortağı olma-
sını sağladı ve kendisi de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev 
aldı. İnönü ayrıca, aynı seçimlerde Kürt siyasetini temsil eden Halkın Emek 
Partisi kökenli 18 adayın SHP listelerinden seçilerek TBMM’ye girmesine de 
katkı sağladı.

Erdal İnönü, partisinin DYP ile koalisyonunun değişen koşullara rağmen 
sürdüğü Haziran 1993’te, SHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak istediğini ve 
Eylül 1993’te yapılacak SHP Kongresi’nde yeniden aday olmayacağını açıkladı. 
Nitekim, söz konusu kongre ile de Genel Başkanlık görevinden ayrıldı. Her 
ne kadar koalisyon Hükümetinde Mart 1995-Ekim 1995 arası Dışişleri Bakanı 
olarak görev alsa da, SHP Genel Başkanlığından ayrıldıktan sonra büyük öl-
çüde, bakanlık görevinin sona ermesiyle de bütünüyle aktif  siyasetten çekildi. 
17, 18 ve 19. dönemlerde İzmir Milletvekilliği de yapan ve SHP’nin CHP’ye 
katıldığı birleşme kurultayında CHP Onursal Genel Başkanı seçilen İnönü, 
partinin Genel Başkanı Deniz Baykal’ın bazı uygulamalarına tepki göstererek, 
2001 yılında CHP üyeliğinden de istifa etti. Siyasette alçak gönüllülüğü, neza-
keti, demokrat tavrı, esprili üslubu ve siyasi ihtiraslardan uzak kişiliğiyle tanı-
nan İnönü, 2007 yılında yaşamını yitirdi.
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Eren Keskin

Avukat, insan hakları ve kadın 
hakları savunucusu. İnsan Hakları 
Derneği (İHD) eski İstanbul Şubesi 
Başkanı, Kasım 2016’dan beri İHD 

Eş Genel Başkanı.

Eren Keskin 1959’da Bursa’da doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığı’nı yaptı. İnsan hakları ve 
kadın hakları davalarında avukat olarak yer almasının yanı sıra söz konusu hak-
lara ilişkin eylemlerde aktif  olarak yer aldı. 

Keskin, Mart 1995’te kapatılan Özgür Gündem gazetesindeki bir yazısında 
“Kürdistan” sözcüğünü kullandığı gerekçesiyle yargılandığı Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde (DGM) iki buçuk yıl ceza alarak Bayrampaşa Cezaevi’nde 
hapis yattı. Kendi ifadesine göre, daha önce avukat-müvekkil ilişkisi içinde 
bulunduğu ve hapis cezasını çekerken aynı cezaevinde kaldığı sırada daha eşit 
ilişki kurabildiği kadınlarla konuştuğunda, istisnasız gözaltında tacize maruz 
kaldıklarını ve bir kısmının da tecavüze uğradığını öğrendi. Bunun üzerine ce-
zaevinden çıktıktan sonra 1997’de Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Kar-
şı Hukuki Yardım Bürosu’nu kurdu. Bu Büro’nun Kasım 2017’de açıkladığı 
rapora göre, 1997-2017 arasında gözaltına alınan kadınlar arasında Büro’ya 
başvuran kadınların % 82’si taciz, % 18’i ise tecavüz mağdurudur. 1997’den 
bu yana Büro’nun desteğiyle açılan 180 davanın 46’sı AİHM’de sonuçlandı. 
Başvurucu kadınların yaklaşık olarak % 40’a tekabül eden 229’u korktukları 
için hukuki işlem başlatmak istemezken, 14 kadın gördükleri baskı nedeniyle 
hukuki mücadeleden vazgeçti. 

Eren Keskin, 2002 yılında Almanya’nın Köln kentinde yaptığı bir konuş-
mada devletin güvenlik birimlerinden kaynaklanan cinsel işkenceye yönelik 
sözlerinden ötürü “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevi şahsiyetine hakaret et-
tiği” iddiasıyla 2006 yılında yeni bir davaya muhatap oldu ve dava sonunda 10 
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ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sözleri üzerine basında ağır suçlamaların ve 
hatta tehditlerin hedefi oldu. Öyle ki örneğin gazeteci Fatih Altaylı, sunucusu 
olduğu radyo programında, iftira attığını öne sürdüğü Keskin’i gördüğü ilk 
yerde taciz edeceğini açıkladı. Keskin’in şikayeti üzerine Altaylı, Basın Konseyi 
tarafından kınansa da suçlama ve saldırılar devam etti. Öte yandan aynı yılın 
Temmuz ayında, İstanbul Barosu’nun karşı kararına rağmen Türkiye Barolar 
Birliği aldığı cezaları gerekçe göstererek Keskin’i 1 yıllığına meslekten men 
etti ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü de Eylül 2002’de bu işlemi 
onayladı.

Eren Keskin, dayanışma amacıyla 2013-2016 yılları arasında Özgür Gün-
dem gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sembolik olarak üstlendi. 
Bu görevi nedeniyle adı geçen gazetedeki haber ve yorumlar gerekçe gösteri-
lerek, 100’ün üzerine çıkan bir dava silsilesiyle karşılaştı. Kendi ifadesine göre, 
Haziran 2018 itibariyle 143’ü bulan davalar arasında 12.5 yıl hapis cezası kesin-
leşmiş olanların yanı sıra müebbet hapis istemiyle devam eden davalar da söz 
konusu. Keskin hakkındaki davalar nedeniyle,  Ekim 2018’de, Uluslararası İn-
san Hakları Federasyonu (FIDH) ile İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT) 
tarafından ortak yürütülen Gözlem programı çerçevesinde “Acil Eylem Çağrı-
sı” yapıldı. Ayrıca başta Eş Genel Başkanı olduğu İHD olmak üzere, ulusal ve 
uluslararası çapta faaliyet gösteren birçok insan hakları örgütüyle, sivil toplum 
kuruluşu ve kitle örgütü tarafından dayanışma mesajları yayımlandı.

Hakkındaki dava süreçleri devam eden Eren Keskin, 2004 Aachen Barış 
Ödülü, 2005 Theoder Haecker Politik Cesaret ve Dürüstlük Ödülü ile 2017 
Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibidir.
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Ertuğrul Kürkçü

1968 kuşağının devrimci, sosyalist 
öğrencilerinden, Türkiye Devrimci 
Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ)

Genel Başkanı, siyaset insanı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) 

eski Eş Genel Başkanı, ardından HDP 
Onursal Başkanı ve aynı partinin,

25. ve 26. dönem İzmir Milletvekili.

Ertuğrul Kürkçü 1948’de Bursa’da doğdu. Orta öğrenimini İzmit Lisesi’n-
de tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık 
Fakültesi’nde öğrenim gördü. 1970’te Türkiye Devrimci Gençlik Federasyo-
nu’nun (DEV-GENÇ) Genel Başkanlığını yaptı. 30 Mart 1972’de kendisinin 
de üyesi olduğu Türkiye Halk Kurtuluş Parti-Cephesi (THKP-C) ile Türki-
ye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyelerinden bir grubun, Deniz Gezmiş, 
Yusuf  Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamını engellemek amacıyla kaçırdıkları üç 
İngiliz askerini tuttukları eve yapılan ve kamuoyunda Kızıldere Olayı olarak 
bilinen askeri operasyondan sağ kurtuldu. Daha sonra yakalanarak yargılanıp 
ölüm cezasına çarptırıldıysa da 1974’te çıkan genel af  ile cezası 30 yıl ağır 
hapse çevrildi. 14 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 1986’daki infaz yasası deği-
şikliği sonrasında tahliye edildi. Cezaevi günlerinde Karl Marx’ın biyografi-
sini Türkçe’ye çevirdiği gibi tahliyesi sonrasında da Sosyalizm ve Toplumsal 
Mücadeleler Ansiklopedisi’nin Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Sosyalist Emek, 
Ekmek  ve Özgürlük ile Siyasi Gazete’nin de Genel Yayın Yönetmenliklerini 
yapan Kürkçü ayrıca Türkiye’nin ilk online haber sitelerinden Bianet.org’un da 
kurucuları arasında yer aldı.

Kürkçü, 1990’larda Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kuruluş ça-
lışmalarına katılarak Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 
ÖDP’deki ayrışma süreci sonrası kurulan ve eş sözcülüğünü yürüttüğü Sos-
yalist Gelecek Parti Hareketi’nin (SGPH) diğer bazı sosyalist örgütlenmelerle 
2013’te oluşturduğu Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin (SYKP) örgütlenme 
çalışmalarında bulundu.
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Haziran 2011 Seçimleri’ne doğru gidilirken Kürkçü, Barış ve Demokrasi 
Partisi (BDP) ile birçok sosyalist hareket ve partinin bir araya gelerek kurduğu 
Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku tarafından Mersin’den bağımsız aday 
olarak gösterildi ve seçimi kazanarak TBMM’ye girdi. Sonraki dönemde di-
ğer BDP milletvekilleriyle birlikte HDP’ye katılan Kürkçü, Haziran 2015 ile 
Kasım 2015 genel seçimlerinde HDP’nin İzmir adayı olarak seçilerek millet-
vekilliğine devam etti. TBMM çalışmaları süresince partisi adına İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu ile Cezaevleri, Şiddetten Kaynaklanan Yaşam İhlalleri ile 
Uludere Katliamı’nı inceleyen alt komisyonlarda görev yapan Kürkçü, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi üyeliklerinde de bulundu.

Ertuğrul Kürkçü, Ekim 2013’teki Olağanüstü Kongre’de Sebahat Tuncel 
ile birlikte HDP Eş Genel Başkanlığı’na seçildi ve söz konu görevi Tuncel’le 
birlikte, Haziran 2014’te toplanan Olağanüstü Kongre’de Selahattin Demirtaş 
ve Figen Yüksekdağ’a devredene kadar sürdürdü. Kongre’de partinin Onursal 
Genel Başkanlığı’na getirilen Kürkçü, HDP Parti Meclisi ve Yürütme Kuru-
lu’nun daimi üyeliğini böylelikle devam ettirirken, Temmuz 2014’te de Halkla-
rın Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü oldu.

Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde aday olmayan Ertuğrul Kürkçü, “İsya-
nın İzinde” ve “Pratiğin Aklı Teorinin Heyecanı” adlı kitapların yazarı olması-
nın yanında, birçok derleme kitabın da yazarları arasındadır.
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Etyen Mahçupyan

Gazeteci-yazar,
eski Başbakan Ahmet 

Davutoğlu’nun Başdanışmanı.

Etyen Mahçupyan, 1950’de İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini 1968’de 
Robert Kolej’de tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Fakülte-
si’nden1972’de mezun oldu ve iki yüksek lisansını farklı alanlarda yaparak önce 
1974’te aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nden, daha sonra 1977’de Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Uluslararası İktisat alanın-
dan yüksek lisans derecelerini aldı. 1977-1980 arası iktisat Bölümü’nde asistan 
olarak görev yaptığı dönemde Demokrasi İçin Toplumcu Düşün dergisinde 
yazıları yayımlandı.

Mahçupyan 1980-1996 yılları arasında ise bazı şirketlerde yöneticiliğin yanı 
sıra kendi şirketlerini kurarak iş insanı olarak çalıştı. 1996’da ticari faaliyetle-
rini sonlandırdığı bir süreçte Cem Boyner’in öncülük ettiği liberal çizgide bir 
siyasal parti olan Yeni Demokrasi Hareketi içinde yer aldı. 1997’de Radikal 
gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı ve ardından da Mayıs 2000’de, uzun 
yıllar sürdüreceği Zaman gazetesi yazarlığına başladı. Agos gazetesi Genel Ya-
yın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra bir süre Zaman’daki ya-
zılarına ara vererek Agos Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiyse de 2010’da 
bu görevi bıraktı ve Zaman’daki yazılarına devam etti. Fethullah Gülen’e bağlı 
olan Zaman’dan, Gülen ve örgütünün yargı eliyle ve 17-25 Aralık 2013’teki 
yolsuzluk soruşturmaları aracılığıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ba-
şındaki hükümet ile açık çatışmaya girdiği ve Mart 2014 Yerel Seçimleri’nden 
iktidarın zaferle çıktığı bir süreçte, Gülen’i eleştirerek Mayıs 2014’te ayrıldı. 
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Adalet ve Kalkınma Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizgiyi Refah Partisi dö-
nemi de dahil olmak üzere desteklediğini belirterek, gerekçe olarak ülkeye de-
mokrasinin ancak muhafazakâr çoğunluk ve onu temsil eden partilerce geti-
rilebileceğine olan inancını öne süren ve bu inancını sık sık tekrarlayan Etyen 
Mahçupyan, Gezi Direnişi gibi toplumsal ve siyasal olaylarda da iktidara deste-
ğini yineledi. Mahçupyan, Nisan 2013’te, kamuoyunda Kürt Sorunu’na yönelik 
Çözüm Süreci olarak bilinen süreç sırasında Akil İnsanlar Heyeti içinde yer 
aldığı gibi, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra Başbakan olan Ah-
met Davutoğlu tarafından Ekim 2014’te Başdanışman olarak atandı ve Mart 
2015’teki ayrılışına kadar bu görevi sürdürdü. Ahmet Davutoğlu’nun, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ters düşerek, Erdoğan’ın isteği sonrası 
AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinden ayrılmasından kısa bir 
süre önce, Mart 2016’da yayın hayatına giren ve Davutoğlu’na yakın olduğu 
öne sürülen Karar gazetesinde yazmaya başlayan Mahçupyan, önceki pozis-
yonunun tersine Erdoğan ve AKP’ye eleştirilerde bulunmaya başladı. Haziran 
2018’deki seçimlere iki gün kala, 22 Haziran 2018’de yazdığı yazıyla da Erdo-
ğan ve partisinden umudunu kestiğini ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP 
adayı Muharrem İnce’ye, parti olaraksa Saadet Partisi’ne oy vereceğini açıkladı.

Etyen Mahçupyan, yazı ve makaleleri dışında çok sayıda kitabın da yazarı-
dır. “Türkiye’yi Anlamak”, “Yönetemeyen Cumhuriyet”, “İkinci Tanzimat ile 
Zihniyet Yapıları” ve “Değişim/Batı’dan Doğu’ya, Dünden Bugüne” başlıklı 
kitapları ilk akla gelenler olarak sıralanabilir.
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Fethullah Gülen

İmam, vaiz. Mensupları ve 
taraftarlarınca “Hizmet Hareketi”, 

“Gülen Hareketi” gibi isimlerle anılan 
ve ekonomi, siyaset, devlet, eğitim, 
kültür alanlarında büyük bir güce 
erişmiş, Nurcu cemaatin içinden 
doğmuş bir yapılanmanın lideri.

Fethullah Gülen 1942’de Erzurum’da doğdu. Memuriyet için yaşı yetme-
diği için yaşını bir yıl küçülttü. Temmuz 2016’daki darbe girişimini araştırmak 
üzere kurulan TBMM komisyonu raporuna göre nüfus kaydındaki gerçek ismi 
de Fetullah’dı ve ‘h’ harfinin eklenmesiyle bu isim, Allah’ın fethi anlamını ka-
zandı ve dini lider kimliğinin kabulü için Gülen bu adın kullanımını tercih 
etti. 1945’te Kur’an öğrenmeye başladı. İlkokul öğrenimi, imam olan babasının 
görev yeri değişikliği nedeniyle yarım kaldı ve sonradan Erzurum’da girdiği 
sınavla ilkokulu dışarıdan bitirdi. Çocukluk yıllarında din eğitimi almaya de-
vam etti ve askerlik öncesi ve sonrasında Edirne’de imamlık yaptı. 1960’ların 
başında Erzurum’a ailesinin yanına gitti. Burada Komünizmle Mücadele Der-
neği şubesinin kurucuları arasında yer aldı. Muhalif, sol çevrelerde sıklıkla dış 
kaynaklı ve istihbarat destekli bir kuruluş olmakla suçlanan adı geçen derne-
ğin kurucusu olması, yukarıda sözü edilen Komisyon Raporu’nda yıllar sonra 
“Gülen’in yurtdışı bağlantılarla ilk teması” olarak değerlendirildi ve dernek de 
“yurt dışı kaynaklı proje” olarak tanımlandı. 1965’te Kırıkkale’de, 1966-1971 
yılları arasında da İzmir’de vaizlik yaptı. 12 Mart sürecinde tutuklandı ve 7 
ay tutuklu kaldı. Şubat 1972’de Edremit vaizliğine atandı ve aynı dönemde 
Manisa’da da vaizlik yaptıktan sonra İzmir-Bornova’ya atandı. 1975-1976 yıl-
ları arasında Anadolu’nun çeşitli şehirlerini dolaşarak dini konuların yanı sıra 
Darwinizm, Altın Nesil, İçtimai Adalet başlıklı konferanslar verdi. Giderek 
tanınan bir vaize dönüşen Gülen, Eylül 1977’de Sultanahmet Camii’nde din-
leyicileri arasında Süleyman Demirel ve İhsan Sabri Çağlayangil gibi dönemin 
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önde gelen siyasetçilerinin de bulunduğu cemaate vaaz verdiği gibi, aynı yıl Al-
manya’ya da konferanslar vermek üzere gitti. Şubat 1979’da Sızıntı dergisinde 
başyazıları yayımlandı. 

Fethullah Gülen, 1980 darbesi sonrası sıkıyönetimce arananlar listesindey-
di, uzunca süre kaçak yaşadı, İzmir’den ayrıldı ve 1981’de de vaizlik görevinden 
istifa etti. Özellikle 1980’lerin ikinci yarısında büyük şehirlerdeki camilerdeki 
konuşmalarıyla ülke çapında tanınmaya başladı. Bunun yanı sıra, 1990’lı yıllar-
da başta eski Sovyetler Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok yerinde 
açtığı okullarla etkisini Türkiye dışına da taşıması Soğuk Savaş döneminin sona 
ermesiyle gündeme gelen Ilımlı İslam projesi çerçevesinde A.B.D. desteğini 
almasıyla da açıklana geldi.  İçinde bulunduğu Nurculuğun sağ siyaset için bü-
yük önem taşımasının da etkisiyle, kendi cemaatiyle tanınırlığı ve artan gücü-
ne koşut olarak özellikle 1990’lı yıllardan itibaren siyasetle ilişkisi yoğunlaştı. 
Cemaatin sözcüleri ve cemaatle iyi ilişki içindeki siyasiler tarafından kamuoyu 
önünde sürekli olarak reddedilse de Gülen’in talimatıyla cemaat mensupları-
nın, devlet içinde özellikle yargı, mülkiye ve güvenlik organları içinde kadrolaş-
makta olduğuna yönelik kaygı ve eleştiriler arttı. 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik 
Kurulu kararlarıyla ordunun gerçekleştirdiği müdahale sürecinde Refah Partisi 
lideri ve dönemin Başbakanı Erbakan aleyhine beyanlarda bulundu, 28 Şubat 
müdahalesini destekledi. Ancak 28 Şubat müdahale sürecinin ilerleyen safha-
larında Gülen’in kendisi de hedef  haline geldi, hakkında soruşturmalar açıldı. 
Taraftarlarını, devleti bütün anayasal müesseseleriyle ele geçirene kadar gizlilik 
içinde devlet içinde yerleşmeye ve karşıt saydıkları güçlerle “gücün kendisi” 
olana kadar uyum içinde kalmaya çağırdığı özel bir konuşmasının hukuki taki-
bata uğraması üzerine, sağlık sorunları gerekçesiyle 1999’da ABD’ye gitti. 

2000’li yıllara gelindiğinde, kendisini, yukarıda da vurgulandığı üzere “Hiz-
met Hareketi” gibi adlarla sunan Gülen’in liderliğindeki cemaat yapılanması, 
devlet içindeki örgütlenmesi ve yurtiçi ve dışındaki yüzlerce eğitim kurumu, 
medya, finans ve sanayi sektöründeki yatırımlarıyla, siyasi bir güç olmasının 
yanında aynı zamanda devasa bir ekonomik güce dönüştü. 28 Şubat sürecinde 
yukarıda sözü edilen nedenlerle ABD’ye giden Gülen açısından, 2000’li yıllar 
saygın bir din adamı olarak nitelendiği ve liderlik ettiği yapılanmanın önceki 
dönemlere kıyasla ülke siyasetindeki ağırlığının son derece arttığı bir dönemi 
başlattı. Özellikle polis ve yargı içindeki kadroları eliyle Ergenekon ve Balyoz 
gibi davalar aracılığıyla devlet içinde gücünü tahkim eden Gülenci yapılanma, 
2010’daki referandum sonrasında yargı içinde de belirleyici bir güç haline gel-
di. Fethullah Gülen’in söz konusu referandum öncesi, gerekirse ölülerin kal-
dırılarak anayasa değişiklikleri lehinde oy kullandırılması gerektiği yönündeki 
sözleri de dönem içinde iktidarla kurulan zımni ittifakın teyidi olarak kayıtlara 
geçti. Ancak söz konusu ittifak özellikle, Gülenci kadrolarca iktidar aleyhine 
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açılan 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarıyla açık biçimde dağıldı. Sonra-
ki süreçte ülke içindeki iktisadi ve siyasi gücü AKP iktidarı tarafından tasfiye 
edilmeye başlanan Gülen yapılanmasının, bu nedenle Temmuz 2016’daki dar-
be girişimine kalkıştığı kamuoyunda yaygın ölçüde kabul gördü. Darbe girişi-
minin planlayıcısı ve “Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY)” terör örgütü lideri olduğu gerekçesiyle Fethullah Gülen hak-
kında davalar açıldı ve kırmızı bültenle aranmaya başlanırken Türkiye tarafın-
dan ABD’den de iadesi istendi.
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19 Aralık 1971 Adana doğumludur. Çiftçilik yapan milliyetçi, muhafazakâr 
bir ailenin 10 çocuğundan birisidir. İlkokul ve lise eğitimini Adana’da aldı. Yük-
sekdağ, gençlik yıllarından itibaren siyasetin ve siyasal mücadelenin içerisinde 
aktif  biçimde yer aldı. Lise yıllarında sosyalist hareketlerden etkilendi. Bu yıl-
lar içinde dönemin gençlik örgütlenmeleri olan Liseli Öğrenciler Birliği, Liseli 
Emekçi Kadınlar Birliği ve Demokratik Liseliler Birliği’nin kurucuları arasında 
yer aldı. İşçinin Yolu isimli bir dergi çevresine dâhil oldu. 18 yaşında Adana’da 
1 Mayıs gösterisinde gözaltına alındı, işkence gördü ve 1 ay tutuklu kaldı.  

Siyasal faaliyetlerinden ötürü ailesi ile sorunlar yaşamasından sonra Ada-
na’dan ayrıldı, İstanbul’a gelerek Özgür Gençlik çevresine katıldı. İzleyen yıl-
larda Sosyalist Kadın dergisinde yazarlık ve editörlük yaptı. 1998 yılında Atılım 
gazetesinin yayın kuruluna girdi. Atılım gazetesinde birlikte çalıştığı Sedat Şe-
noğlu ile müstakbel eşi tutuklandığı için cezaevinde evlendi. Yüksekdağ, aynı 
zamanda Üniversite Öğrenci Dernekleri’nin kurucularındandır. 

Yüksekdağ, aktif  siyasi hayatına 2002 yılında kurulan Ezilenlerin Sosyalist 
Platformu’nda başladı. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. Dönem Milletvekili 
Genel Seçimleri’nde platformun Adana bağımsız Milletvekili adayı oldu. 2004 
yılında üstlendiği platformun merkezi sözcülüğü görevini 21 Eylül 2006’da tu-
tuklanıncaya kadar sürdürdü. 2009’da bir kez daha tutuklandı ve 6 ay cezae-
vinde kaldı. 

Yüksekdağ, 15 Ekim 2011’de kurulan Halkların Demokratik Kongresi’nin 
(HDK) kurucu üyeleri arasında yer aldı. “Türkiye’de emek ve demokrasi güç-
lerinin, azınlıkların, ezilenlerin, dışlananların bir araya gelerek mevcut siyasete 

Figen Yüksekdağ

Sosyalist siyasetçi, gazeteci.
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alternatif  yeni bir siyaset oluşturma” hedefiyle yola çıkan HDK’nın bileşenle-
rinden olan ve 29 Ocak 2010’da kurulan Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin Genel 
Başkanlığını yaptı. 

Yüksekdağ, 22 Haziran 2014’te HDP’nin 2. Olağan Kongresi’nde Selahat-
tin Demirtaş ile birlikte Eş Genel Başkanlığa seçildi. 22 Haziran 2014-9 Mart 
2017 arasında Halkların Demokratik Partisi’nin eş başkanlığını yaptı. 7 Hazi-
ran 2015’te yapılan 25. Dönem ve 1 Kasım 2015’te yapılan 26. Dönem Millet-
vekili Genel Seçimlerinde Van Milletvekili seçildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör soruşturması kap-
samında 4 Kasım 2016 günü Ankara’daki evinde gözaltına alınan Yüksekdağ, 
çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hâkimliğince aynı gün içerisinde tutuklandı ve Kocaeli 
F Tipi Cezaevi’ne götürüldü. 21 Şubat 2017 tarihinde hakkındaki kesinleşmiş 
hapis cezası gerekçe gösterilerek Anayasanın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca vekilliği düşürüldü. 9 Mart 2017’de, kesinleşen hapis cezası nedeniyle 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasi partiler kanununun “terör 
eyleminden mahkûm olanların siyasi partilere üye olamayacaklarına” dair hük-
mü gereği parti üyeliği düşürüldü. 

Yüksekdağ terör örgütü propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletini, yargı organlarını, askeri ve emni-
yet teşkilatını alenen aşağılama, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, 
suçu ve suçluyu övmek suçlarından halen Kocaeli F Tipi Cezaevi’ndedir.
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Terzi Fikri olarak da bilinen Fikri Sönmez 1938 yılında Ordu-Fatsa’da yok-
sul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Maddi olanaksızlardan ötürü erken 
yaşlarında, ilkokul eğitiminden sonra, bir terzinin yanında çırak olarak çalışma-
ya başladı. Daha sonra yaşamını terzilik yaparak sürdürdü.

Sönmez, 1960’ların siyasal sosyalleşmesinden etkilendi, 1961 yılında kuru-
lan Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu ve partide aktif  olarak çalıştı. 60’lı yıl-
larda sosyalist gençlik hareketlerine katıldı, Karadeniz bölgesinde örgütlenme 
çalışmaları yaptı. Dev-Genç’le birlikte 6. Filo’ya karşı düzenlenen eylemlerde 
yer aldı. 1970’li yıllarda ise devrimci sol içi ideolojik ve politik farklılaşmada 
Mahir Çayan’ın görüşlerini benimsedi ve THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş 
Partisi-Cephesi) saflarında yer aldı. Mahir Çayan ve arkadaşlarının Maltepe As-
keri Cezaevi’nden kaçışını müteakip Karadeniz’e geçmelerine yardım etmekle 
suçlandı. 1972’de THKP-C davasından yargılandı. 2 yıla yakın bir süre tutuklu 
kaldıktan sonra 1974’te afla tahliye edildi. Devrimci Yol üyesi olan Sönmez, 
siyasal faaliyetlerini ve mücadelesini Karadeniz’de sürdürdü, 1978-1979 yılla-
rında Giresun ve Ordu’da “fındıkta sömürüye son” mitinglerinin örgütlenme-
sinde rol aldı. Bu mitingler Fikri Sönmez’in belediye başkanlığına giden yolda 
dönüm noktalarından biriydi.

1979’da Fatsa Belediye Başkanı Nazmiye Komitoğlu’nun hayatını kaybet-
mesi nedeniyle yapılan seçimlerde Sönmez, belediye başkanlığı için Devrimci 
Yol’un bağımsız adayı oldu ve seçime giren tüm partilerin (CHP, AP, MSP) 
toplamından fazla oy alarak 14 Ekim 1979’da Fatsa Belediye Başkanı seçildi. 

Seçimden çok kısa bir süre sonra Fatsa 11 bölgeye ayrıldı ve bu bölge-

Fikri Sönmez 

Sosyalist siyasetçi,
belediye başkanı.
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lerde üyelerinin seçimle belirlendiği halk komiteleri kuruldu. Böylece halkın 
doğrudan katılımına dayanan bir yönetim modeli hayata geçirildi. Fikri Sön-
mez’in belediye başkanlığında Fatsa, kolektif  bir özyönetim deneyimi yaşadı. 
Bu deneyim merkezi, tekçi ve otoriter yönetimlerin dışında dayanışmacı bir 
toplumsal ve siyasal hayatın mümkün olduğunu göstermesi bakımından çok 
önemlidir. 

Dönemin iktidarı kısa sürede halkın sevgisini kazanan bu alternatif  dene-
yimi ve özyönetimi yakından izliyordu. Sağ basın ve siyasetçiler Fatsa’yı hedef  
gösteriyordu. Başbakan Süleyman Demirel’in onlarca yurttaşın katledildiği Ço-
rum Katliamı’ndan sonra, “Çorum’u bırakın Fatsa’ya bakın” ve “bırakırsanız 
100 Fatsa çıkar” açıklamaları yapılacak operasyonun habercisiydi. 

Önce Reşat Akkaya Ordu’ya vali olarak atandı, ardından 11 Temmuz 
1980’de Fatsa’ya sonradan Cumhurbaşkanı olacak cunta lideri Kenan Evren’in 
yönettiği Nokta Operasyonu adıyla askeri bir operasyon düzenlendi. Asker, 
polis ve faşist milislerle ilçe kuşatıldı. İlçe merkezine tanklar girdi, ilçeye deniz-
den baskın gerçekleştirildi ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aynı gün binlerce 
kişi gözaltına alındı ve yargılandı. Fikri Sönmez de aynı gün tutuklandı, işkence 
gördü ve beş yıl kaldığı cezaevinde, 4 Mayıs 1985 günü geçirdiği kalp krizi 
sonrası hayata gözlerini kapadı.



104

31 Ocak 1961 Ankara doğumludur. Kerestecioğlu, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. 1991-92 yılları arasında Nokta 
dergisinin İsviçre temsilciliğinde çalıştı. 1987 senesinde yayın hayatına başlayan 
Feminist ve 1995 yılında Pazartesi dergilerini çıkaran kolektif  içinde yer aldı. 
1990 yılında kurulan Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı kurucu üyesidir. 1999 
yılında hayata geçen İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi’nin 
kurucu üyeleri arasındadır ve aynı zamanda baronun Dış İlişkiler Komisyonu 
Sekreterliğini yapmıştır. 

Kerestecioğlu’nun yazıları çeşitli kitap ve dergilerde yayımlandı. Osman-
lı’dan günümüze kadın hakları mücadelesini konu edinen “Kadınlar Vardır” 
(1995) belgeselinin yapımında yer aldı. 2004-2012 yılları arasında Güncel Hu-
kuk dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı.

Kerestecioğlu, 12 Eylül Askeri Darbesi sonrası İstanbul’da, Feminist ve 
Kaktüs dergilerini çıkaran ve Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği’ni kurma ha-
zırlığında olan kadınların ve bağımsız feministlerin örgütlediği ilk yasal ve kit-
lesel kadın eylemi olan “Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü”nün düzenleme 
komitesinde yer aldı. “Dayağın çıktığı cenneti istemiyoruz”, “Haklı dayak yok-
tur”, “Dayak aileden çıkmadır” sloganlarıyla Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bir 
miting yapıldı. 17 Mayıs 1987’de gerçekleştirilen bu eylem, aile içi şiddete ve 
dayağın meşrulaştırılmasına karşı sadece kadınların düzenlediği ve katıldığı ilk 
yürüyüştü. Kerestecioğlu söz konusu kampanya ve yürüyüşün siyasal atmos-
feri içinde “Kadınlar Vardır” şarkısını yazdı ve besteledi. Bu şarkı 2008 yılında 
çıkan “Güldünya Şarkıları” albümünde de yer aldı.

Filiz Kerestecioğlu

Feminist hareketin öncü 
aktivistlerinden, avukat, 

milletvekili. Halkların Demokratik 
Partisi’nin 25. ve 26. dönem 

İstanbul, 27. dönemde ise
Ankara Milletvekilidir.
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2012 yılında kurulan Şirin-Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme 
Vakfı’nın mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyesidir. Baroların siyasetten uzak 
durmasını eleştiren, hak mücadelesini bir siyaset biçimi olarak değerlendiren 
Kerestecioğlu, 14 Ekim 2012 yılında İstanbul Barosu Başkanlığı seçimlerinde 
Çağdaş Avukatlar Grubu, Katılımcı Avukatlar Grubu ve Özgürlükçü Hukuk 
Platformu’nun ittifak adayı oldu.

Avukatlık mesleğini toplumsal mücadele ve özellikle kadın hakları mücade-
lesiyle birleştiren ve birlikte yürüten Kerestecioğlu feminist hareket içerisinde 
aktif  olarak yer aldı. Kadın hareketinin 1980’lerin sonunda yükselişinin ve ka-
dına yönelik taciz, tecavüz ve her türlü şiddete karşı yürütülen mücadelenin 
aktif  parçası oldu. Gerek demokratik kitle örgütlerinin kampanyaları, gerekse 
de mensubu olduğu partinin meclisteki çalışmaları aracılığıyla çalışmalarını ve 
mücadelesini sürdürmektedir. Kürt Sorunu’na, çocuk haklarına, adalete erişi-
me, engelli haklarına ve LBGTİ bireylerin uğradığı hak ihlallerine ilişkin sos-
yo-politik sorunları gündeme taşımaktadır.
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Kürt siyasetinin son dönemlerinin temayüz eden isimlerinden olan Kışa-
nak, 15 Haziran 1961 Elazığ doğumludur. Dersim’den Elazığ’a göç etmiş bir 
ailenin çocuğu olarak siyasal bakımdan canlı bir sosyalleşme içinde büyüdü. 
Lise yıllarında Kürt siyaseti ve ülkenin toplumsal sorunlarıyla ilgilenmeye baş-
ladı ve gençlik hareketleri içinde yer aldı. 1978 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Türkçe Bölümü’ne girene kadar Elazığ’da yaşadı. Diyarbakır’dayken 
Kürt olmaktan kaynaklı sorunları doğrudan deneyimledi, dernek çatısı altında 
siyasal faaliyetlere dâhil oldu.

Lisans eğitiminin ikinci senesinde henüz 19 yaşında iken 12 Eylül Darbe-
si’nden önce PKK üyesi olmak suçlaması ile tutuklandı. 1980 ve 1982 yılları 
arasında 12 Eylül cuntasının işkence merkezlerinden olan Diyarbakır Cezae-
vi’nde tutuklu kaldı ve burada çok ağır işkenceler gördü.

Cezaevinde tutukluğunun sona ermesini izleyen dönemde üniversite sına-
vına yeniden girip Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla 
İlişkiler Bölümü’nü kazandı. Bölümü bitirdikten sonra mesleğe Güneş gazete-
sinin İzmir bürosunda stajyer olarak başladı. Daha sonra Halk Gerçeği ve Yeni 
Ülke gibi Kürt basınının gazetelerinde çalıştı. Arkadaşlarıyla birlikte 1990’ların 
başında Toplumsal Direniş gazetesini kurdu. Ancak gazetenin ömrü, hukuki 
engeller ve siyasal baskılar nedeniyle bir yıldan uzun olmadı. 

Özgür Gündem gazetesini çıkaran kolektif  içinde de yer alan Kışanak, 
gazetenin Adana temsilciliğini yaptı.  Adana’dan sonra İstanbul’a geldiğinde 
gazetenin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Özgür Gündem’in 1994’te kapa-
tılmasının ardından Özgür Ülke gazetesinde yayın koordinatörü olarak çalıştı.

Gültan Kışanak

Siyasetçi, gazeteci,
kadın hakları aktivisti.
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1997 yılından itibaren kadın hareketi içinde yer alan Kışanak, Diyarbakır’a 
döndüğünde gazetecilik mesleğini kadın hakları, kadınların toplumsal ve ik-
tisadi özgürlüklerine katkı sunmak doğrultusunda sürdürdü. Muhtelif  kadın 
örgütlenmeleri içinde kadın hakları aktivisti olarak yer aldı. 

Erken yaşlarından beri siyasetin içinde olan, gazeteciliği kadın hakları akti-
vizmiyle birleştiren Kışanak için yeni bir dönemin kapısını aralandı. 22 Tem-
muz 2007 tarihli 23. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde, anti-demokratik 
% 10’luk ülke seçim barajını aşmak maksadıyla kurulan Bin Umut Adayları ara-
sında yer aldı. Söz konusu seçimlerde Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) 
desteklediği bağımsız Diyarbakır Milletvekili adayı oldu ve yeterli oyu alıp 
meclise seçildi. Vekilliği döneminde çatışmaların durması, Kürt Sorunu’nun 
çözülmesi, kalıcı barışın tesis edilmesi gibi konularda meclis çatısı altında etkili 
bir profil sergiledi. 

2009’da DTP’nin kapatılmasından sonra kurulan Barış ve Demokrasi Parti-
si’nin (BDP) Selahattin Demirtaş’la birlikte Eş Genel Başkanlığa seçildi. 4 Ey-
lül 2011 ile 30 Nisan 2014 yılları arasında Selahattin Demirtaş’la birlikte Barış 
ve Demokrasi Partisi’nin Eşbaşkanı olarak görev yaptı. 12 Haziran 2011 tarihli 
24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde BDP’nin desteklediği bağımsız 
aday oldu ve Siirt vekili olarak ikinci kez meclise girdi. 

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde BDP, Kışanak’ı Diyarbakır Büyükşehir 
Belediye Başkanı adayı olarak gösterdi. Oyların % 55’ini alarak seçimi kazandı 
ve kentin ilk kadın Belediye Başkanı oldu. 31 Mart 2014 - 30 Ekim 2016 tarih-
leri arasında bu görevi sürdürdü. Kışanak, hakkında 25 Ekim 2016’da PKK/
KCK’ye üyelik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve 
30 Ekim’de eşbaşkanlık görevini birlikte yürüttüğü DBP’li belediye meclis üye-
si Fırat Anlı ile birlikte tutuklandı. Halen Kocaeli F Tipi cezaevinde tutukludur.
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Muhabere Astsubaylığından MİT Başkanlığına hızla yükselen Fidan, 1968 
Ankara doğumludur. Çözüm sürecinin önemli figürlerindendir ve 15 Temmuz 
darbe teşebbüsünde istihbarat teşkilatının başındaki isimdir. 

Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu mezunu-
dur. Mezun olduğu 1986 yılından 2001’e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bün-
yesinde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı. Bir dönem TSK 
tarafından Almanya’daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu İstihbarat ve 
Harekât Başkanlığı’nda üç yıllığına görevlendirildi. Bu görevi esnasında Uni-
versity of  Maryland University College Europe’dan Yönetim ve Siyaset Bilimi 
alanında lisans diploması aldı. 2000’de OYAK Genel Kurul üyeliğine seçildi.

15 yıllık mecburi hizmetinin süresini tamamladıktan sonra, TSK’dan isti-
fa etti. Türkiye’ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde 1999 yılında yüksek lisans, 2006 yılında da doktora eğitimini ta-
mamladı. 

2001-2003 yılları arasında Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde kıdemli 
siyasi ve ekonomik danışman olarak çalıştı. 2003-2007 yılları arasında Başba-
kanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA) Başkanlığı görevini yürüttü. 
Fidan’ın kamu bürokrasisi içinde hızlı biçimde yükselmesinde dışişleri ve istih-
barat birimleriyle işbirliği halinde faaliyet gösteren TİKA Başkanlığı önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu zaman zarfında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı 
olan Ahmet Davutoğlu ile çok yakın mesaisi oldu. Türkiye’nin özellikle Orta-
doğu ve Afrika’ya açıldığı bu dönemde etkin biçimde yer aldı. 

Hakan Fidan

Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) Başkanı. 
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14 Kasım 2007 tarihinde (dış politika ve uluslararası güvenlikten sorumlu) 
Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı’na atandı. Bu görevi yürütürken 2008’de 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Daha 
sonra Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve bu 
görevinden Şubat 2011’de istifa etti. Bu görevlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler 
Kalkınma İşbirliği Platformu Danışma Kurulu Üyeliği, Yunus Emre Vakfı Yö-
netim Kurulu Üyeliği de yaptı.

Hakan Fidan, 15 Nisan 2009 tarihinde MİT Müsteşar Yardımcılığı’na atan-
dı. Müsteşar Emre Taner’in emekli olmasının ardından 27 Mayıs 2010’da bu 
göreve getirildi. Böylece Fidan 42 yaşında, MİT Müsteşarlığına atanan en genç 
isim olarak Türkiye tarihine ismini yazdırdı. Fidan aynı zamanda Sönmez Kök-
sal ile birlikte rütbeli askerlerin yönettiği kurumun başına dışarıdan getirilen 
ikinci “sivil” isimdir.

Fidan’ın ismi, Oslo’da PKK yöneticileri ile MİT yetkililerinin yaptığı barış 
müzakerelerinin kaydının Eylül 2011’de sızdırılması sonrası gündeme geldi. 
Oslo görüşmelerinin açığa çıkmasının ardından iç kamuoyunda yaşanan hara-
retli tartışmalar gündemden düşmüş gibi görünürken 7 Şubat Krizi olarak da 
bilinen bir gelişme yaşandı. Fidan üzerinden devlet içi yatay bir güç mücadelesi 
açığa çıktı. 

7 Şubat 2012 tarihinde Başsavcı Sadrettin Sarıkaya, Emre Taner, Afet Gü-
neş ve iki MİT mensubuyla birlikte Fidan’ı da KCK’ya dönük soruşturma kap-
samında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Erdoğan’ın buna yanıtı, MİT men-
suplarıyla bazı kamu görevlileri hakkında ceza soruşturması açılabilmesi için 
Başbakanlık’tan izin alınması şartını getiren 6278 sayılı kanunu çıkarmak oldu. 
O dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Erdoğan bürokratına sahip çıkarak 
şunları söyledi: “İmralı’ya gönderen de benim, Oslo’ya gönderen de... Niye, 
ortada bir problem var… Benim sır küpüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
sır küpü. Türkiye’nin geleceğinin sır küpü.”  

Fidan, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nden aday olmak için görevinden 10 Şubat 2015 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere istifa etti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adaylığa 
karşı çıktığını çok net biçimde dile getirdi. Fidan, AK Parti’ye yaptığı adaylık 
başvurusunu 9 Mart’ta yazılı açıklama yaparak “gördüğü lüzum üzerine” geri 
çektiğini duyurdu; 10 Mart’ta da MİT Müsteşarlığı’na yeniden atandı.
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Kürt siyasetinin önemli isimlerinden olan Hatip Dicle, 1954 Diyarbakır 
doğumludur. İslâmi değerlere çok bağlı yoksul bir ailede büyüdü. Lise eğiti-
mini Diyarbakır’da Ziya Gökalp Lisesi’nde aldı. Diyarbakır Tıp Fakültesi’ni de 
kazanmasına rağmen Dicle, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nü tercih etti. 

Bir yandan çalışıp bir yandan da eğitimine devam ettiği üniversite yıllarında, 
devrimci öğrenci hareketlerine ilgi duymaya başladı. 70’li yıllarda Kürt öğrenci 
gençliğinin siyasal çekim merkezi olan DDKD ile yakınlaştı. 1979 yılında me-
zun olduktan sonra Diyarbakır’a döndü. 1980’lerin sonuna kadar içinde oldu-
ğu Şivancılar grubuyla birlikte 12 Eylül Darbesi sonrası kurulan düzene karşı 
silahlı direniş fikriyle Filistin’e gidip El Fetih’e katıldı. Kaldığı altı aylık süre 
boyunca askeri eğitim aldı. 

Bunu izleyen yıllarda Dicle, Kürt mücadelesinin içinde hep yer aldı. 1990’da 
İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı oldu. 1990’lı yıllar Dicle için 
uzun tutukluluk yıllarını içeren bir dönemdi. Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
(SHP) ve Halkın Emek Partisi (HEP) arasında gerçekleşen seçim ittifakıyla 
SHP listesinden Diyarbakır Milletvekili seçildiği 1991 yılı bu sürecin başlan-
gıcıydı. 

6 Kasım 1991 günü TBMM yemin töreninde Leyla Zana’nın kürsüden sarf  
ettiği, “Bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği adına ediyorum” sözle-
rinden önce Dicle de “Ben ve arkadaşlarım bu yemini anayasanın baskısı al-
tında okuyoruz” cümlesini kurdu.  HEP’li Kürt vekillerin yemin töreni meclis 
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içinde sert protestolara maruz kaldı. Dicle, HEP’in (7 Haziran 1990-14 Tem-
muz 1993) kapatılması ihtimaline karşı kurulan DEP’in (21 Haziran 1991-16 
Haziran 1994) Genel Başkanlığına 12 Aralık 1993 tarihinde seçildi.

Milliyetçi-devletçi ve otoriter hukuk düzeni ve siyasal iklimin hüküm sürdü-
ğü dönemlerdi. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nın talebi üzerine 2 Mart 1994 tarihinde TBMM Leyla Zana, Selim Sadak ve 
Orhan Doğan ile Hatip Dicle’nin milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı. Mec-
lis Genel Kurul salonunun çıkışına getirilen polis arabasına zorla bindirilerek 
Meclis’ten çıkarıldılar. Gözaltına alınan vekiller tutuklandılar. Dicle 10 sene 
tutuklu kaldı.

Tahliye edilmesinin ardından Dicle, siyasal faaliyetlerini sürdürdü. HEP, 
DEP, HADEP, DEHAP çizgisinin ideolojik devamı olan Demokratik Toplum 
Partisi’nin (DTP) kuruluş sürecinde yer aldı. Ancak hakkında siyaset yapma 
yasağı olduğu gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi tarafından parti üyeliği dü-
şürüldü. Dicle, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Par-
tisi’nin (BDP) desteğiyle Diyarbakır bağımsız adayı olarak vekil seçildi. Fakat 
vekilliği, hakkında kesinleşen hapis cezası gerekçe gösterilerek Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından iptal edildi. Ancak Dicle siyasal faaliyetlerine devam etti. 
Kurulmasına öncülük ettiği Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve Söz-
cüsü oldu. Ancak KCK operasyonları kapsamında 24 Aralık 2009 tarihinde 
gözaltına alınarak tutuklandı. Yapılan itirazlar sonucu 29 Haziran 2014’te Di-
yarbakır Cezaevi’nden tahliye edildi.
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Çetin, 1937 Diyarbakır Lice doğumludur. İlköğrenimini Lice’de, lise ve 
üniversite eğitimini ise sırasıyla Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nde tamamladı. Üniversite 
yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı, 1957-1960 yılları arasında 
CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği yaptı. 

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1960 yılında Devlet Planlama Teşki-
latı’nda (DPT) Uzman Yardımcısı olarak kamu bürokrasisinde çalışmaya baş-
ladı. 1964-1965 yıllarında ABD’de Kalkınma İktisadı alanında lisansüstü eğitim 
aldı, hazırladığı teziyle DPT uzmanı oldu. Daha sonra birinci ve ikinci beş yıllık 
kalkınma planlarının hazırlanmasında sorumlu uzman olarak çalıştı. 1971 yı-
lında DPT İktisadi Planlama Daire Başkanı olarak atandı. 1960 yılında girdiği 
DPT’deki kariyerini 1977 senesinde CHP’den İstanbul Milletvekili oluncaya 
dek sürdürdü. Ekim 1978 ile Kasım 1979 yılları arasında Ecevit hükümetinde 
devlet bakanı ve başbakan yardımcılığı yaptı.

12 Eylül Askeri Darbesi ile mensubu olduğu CHP dâhil siyasal partiler 
kapatıldı. 28 Eylül 1986’da yapılan ara seçimde Sosyaldemokrat Halkçı Parti-
den (SHP) milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. 1987 yılında SHP İstan-
bul İl Başkanlığı yaptı. Ardından 29 Kasım 1987 Türkiye Genel Seçimleri’nde 
SHP’den Diyarbakır Milletvekili olarak meclise girdi. Bu dönemde meclis grup 
başkan vekilliği ve parti genel sekreterliği gibi önemli görevler yaptı.

20 Kasım 1991 seçimlerinde Gaziantep Milletvekili olarak meclise girdi. 
Seçim sonrası Doğru Yol Partisi ve SHP arasında kurulan 1. ve 2. koalisyon 
hükümetlerinde 21 Kasım 1991-27 Temmuz 1994 tarihleri arasında Dışişleri 
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Bakanlığı yaptı. 27 Temmuz 1994 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’ndan istifa etti. 
Ardından Şubat 1995’te CHP ile SHP’nin birleştiği kurultayda CHP Genel 
Başkanlığına seçildi, Eylül ayına kadar başkanlık yaptı.

24 Aralık 1995 Genel Seçimleri’nde tekrar Gaziantep Milletvekili seçildi. 
Vekilliğinin bu döneminde 16 Ekim 1997’de TBMM Meclis Başkanı seçildi, 18 
Nisan 1999 seçimlerine kadar bu görevi sürdürdü. 

Seçimleri izleyen zaman zarfında bir süre Cumhurbaşkanı Süleyman De-
mirel’e dış politika alanında başdanışmanlık yaptı. 19 Kasım 2003-24 Ağustos 
2006 tarihleri arasında da NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilciliği yaptı. 

Aktif  siyaset içinde yer aldığı bir dönemde Mustafa Sarıgül’ün başını çektiği 
Türkiye Değişim Hareketi içinde yer aldı. Daha sonra CHP’ye tekrar katıldı.
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1935 Trabzon doğumlu olan Türk, 1954 yılında İstanbul Kabataş Erkek 
Lisesi mezunudur. 1958 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
bitirmiştir. 1964 yılında Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi doktora eğitimi-
ni tamamlamıştır. Türkiye’ye döndükten sonra 1967 senesinde girdiği Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1995 senesine kadar çalıştı. 

Türk’ün aktif  siyaset macerası, 24 Aralık 1995 tarihinde yapılan seçimlerde 
Demokratik Sol Parti Trabzon Milletvekili olarak seçilmesiyle başladı. Bunu 
18 Nisan 1999 seçimlerinde yine Trabzon Milletvekili seçilerek parlamentoya 
girmesi izledi.

30 Haziran 1997’den 18 Nisan 1999 seçimlerine kadar iş başında olan 
ANAP-DSP koalisyon hükümetinde İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Ba-
kanı olarak görev yaptı.

4. Ecevit Hükümeti olarak da bilinen Türkiye Cumhuriyeti 56. Hükümeti 
döneminde (11 Ocak 1999-28 Mayıs 1999) Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Ay-
rıca 5. Ecevit Hükümeti olarak da bilinen Türkiye Cumhuriyeti 57. Hüküme-
ti’nde (28 Mayıs 1999-18 Kasım 2002) Adalet Bakanlığı yaptı. 

Türk’ün ismi Türkiye kamuoyunun hafızasına Adalet Bakanlığı yaptığı dö-
nemde gerçekleştirilen “Hayata Dönüş Operasyonu” ile kazındı. Hayata Dö-
nüş Operasyonu, Türkiye’de cezaevlerindeki yüzlerce siyasi tutuklunun F tipi 
hücre sistemine ve tecrit uygulamasına direnmek için 20 Ekim’de başlattık-
ları ölüm orucu eylemlerine karşı, devletin yaklaşık 10,000 güvenlik görevlisi 
ile 19 Aralık 2000 tarihinde, 20 cezaevine eş zamanlı yaptığı “operasyonlara” 
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yine devletin verdiği isimdir. Bu operasyonlarda 30 siyasi mahkûm öldürüldü, 
yüzlercesi yaralandı. Operasyon sırasında 2 asker de jandarmanın silahından 
çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Türk’ün ifadesiyle “devletin şefkatli eli”, 19 
Aralık 2000 tarihinde 20 cezaevinde “Hayata Dönüş Operasyonu” adı altında 
bir katliam yaptı.

Türk, “ askerin öldürdüğü tutukluların askerle çatışmaya girdiğini” açıklayıp 
, bazı ölümlerin de tutuklular arasındaki çatışmadan çıktığı iddiasını ortaya attı. 
Ancak Adli Tıp uzmanlarının raporları, Bayrampaşa Cezaevi’ne yapılan ope-
rasyon hakkında “kalaşnikofla ateş ettiler” diyen bakan Türk’ün açıklamaları-
nın yalan olduğunu ortaya koymuştu. Rapora göre koğuşlardan ateş edilmemiş, 
öldürücü dozun üzerinde gaz bombası kullanılmıştı.

3 Kasım 2002 seçimlerinde, mensubu olduğu DSP baraj altı kalınca meclise 
giremedi. DSP Genel Başkan yardımcılığı görevini yürüten Türk, 1 Mart 2018 
tarihinde bu görevinden istifa etti.
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Dink, Malatyalı bir baba ve Sivaslı annenin çocuğundan biri olarak 15 Eylül 
1954’te Malatya’da doğdu. Dink, beş yaşındayken anne, babası ve kardeşleriyle 
İstanbul’a göç etti. Kısa bir süre sonra anne ve babasının ayrılması üzerine kar-
deşleriyle birlikte evden kaçışları Gedikpaşa’daki Ermeni Protestan Kilisesi’nin 
çocuk yuvasında yatılı olarak yerleşmeleriyle sonuçlandı. İlköğretimini bu ki-
liseye bağlı okulda sürdürdü, yaz aylarında ise okulun Tuzla’daki kampında 
yaşadı. Ailesi 1915 tehcirinden kaçıp Cudi Dağı’nda 25 yıl boyunca saklanan, 
sadece Kürtçe konuşabilen Rakel Yağbasan ile yetimhanede tanıştı. Rakel ile 
1975 yılında evlendi.

Lise yıllarında sosyalist sol siyasetle ilgilenmeye başladı. Üsküdar’daki Surp 
Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde başladığı eğitimini, bu okuldan siyasal faa-
liyetleri nedeniyle uzaklaştırılınca Şişli Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra İs-
tanbul Fen Fakültesi’nde zooloji eğitimi aldı. Ardından felsefe bölümüne de 
başladı, ancak bu eğitimini yarıda bıraktı. 12 Mart muhtırasını izleyen baskı ve 
şiddet ortamında devrimci sol siyaset içinde yer aldı. Bu dönemde mahkeme 
kararı ile ismini Fırat olarak değiştirdi. Bunu yapmasının ardında yatan fikir ise 
siyasal faaliyetlerinin Ermeni kimliği ile ilişkilendirilmesinin ve cemaatin bun-
dan zarar görmesinin önüne geçmekti.

Hrant Dink, eşi Rakel ile birlikte zamanında kendileri gibi Anadolu’dan 
gelen kimsesiz yoksul Ermeni çocuklarının kaldığı Tuzla Ermeni Çocuk Kam-
pı’nın, kampa “Ermeni militan yetiştirildiği” gerekçesiyle devletin el koyma-
sına kadar, yönetimini üstlendiler. Devlet kampa el koyduktan sonra Hrant 
Dink, üç kez gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hrant Dink

Gazeteci, yazar, aktivist.
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Dink’in neşriyat dünyasına gazeteci ve yazar olarak girişi 90’lı yıllara teka-
bül eder. Ermenice yayımlanan günlük Marmara gazetesinde Çutak (Ermenice 
keman) mahlasıyla, Ermeni tarihine ilişkin Türkiye’de çıkan kitaplara yönelik 
yazılar yazmaya başladı. 5 Nisan 1996 tarihinde Türkçe-Ermenice yayımlanan 
haftalık Agos gazetesinin kuruculuğunu, Yayın Yönetmenliğini ve Başyazarlı-
ğını üstlendi. Dink aynı zamanda, sol-demokrat görüşe sahip gazetelerde de 
köşe yazıları yazdı. 

Bu dönemde kaleme aldığı yazılar ve haberler nedeniyle hedef  gösterildi, 
yargılandı. Katledilmesine giden süreç bu dönemde başladı. 2002 yılında Ur-
fa’da yaptığı bir konuşmada “Ben Türk değil Türkiyeliyim ve Ermeniyim” de-
diği için “Türklüğü aşağılamaktan” hakkında dava açıldı, bu davadan 2006 yı-
lında beraat etti. Katledilmesiyle sonuçlanan sürecin asıl miladı ise Atatürk’ün 
manevi kızı Sabiha Gökçen’in Ermeni olduğuna yönelik 6 Şubat 2004’te, kendi 
imzasıyla Agos’ta yayımlanan haberidir. Haber Sabiha Gökçen’in yetimhane-
den alınmış Ermeni bir yetim olduğunu iddia ediyordu. 

Bu haberin yaklaşık iki hafta sonra Hürriyet’in manşetine taşınmasıyla bir-
likte 22 Şubat 2004’te Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği sert bir açık-
lama yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından Dink, İstanbul Valiliği’ne çağrıldı, 
Vali Yardımcısı Erol Güngör’ün makamında, kendilerini Vali Yardımcısı’nın 
yakınları olarak tanıtan ve bugün halen kimliği belirsiz iki kişi tarafından “uya-
rıldı.” 

Agos’taki köşesinde kaleme aldığı Ermeni kimliği üzerine olan yazı dizisi 
yeni bir dava konusu oldu. Dink meşhur TCK 301’den (“Türklüğü neşren 
tahkir ve tezyif  etmek”) yargılanmaya başladı. Davanın duruşmalarında hem 
adliye içinde hem dışında Dink’e ve avukatlarına fiili saldırı yapıldı ve tehdit-
ler yöneltildi. Adliye koridorlarında özellikle Kemal Kerinçsiz ve Veli Küçük 
ismi dikkat çekmekteydi. Yargılanma sürecine eşlik eden hakaret, açık tehdit 
ve hedef  gösterme süreci yoğun biçimde yazılı basında ve gazete binası önüne 
uzanarak devam etti. Bilirkişinin yazıda herhangi bir suç unsuru olmadığı yö-
nündeki raporuna karşın mahkeme, 7 Ekim 2005’te Hrant Dink’i altı ay hapis 
cezasına mahkûm etti. Yargıtay da bu kararı 2006 Temmuz’unda onadı. Dink 
hakkındaki mahkûmiyet kararının onaylamasından sonraki hayatının son altı 
ayını büyük bir tedirginlik içinde geçirdi. Özellikle de son iki yazısı, “Ruhumun 
Güvercin Tedirginliği” ve “Niçin Hedef  Seçildim” bu tedirginliği açıkça gös-
termektedir. 

İçinde yaşadığı toplumun sorunlarıyla hemhal olmayı beceren, onlara çö-
züm üretmeye çabalayan, Türkiye’nin demokratikleşmesi için mücadele eden 
Türkiyeli Ermeni yurtsever bir aydın olan Dink, 19 Ocak 2007’de Şişli’de 
Halâskârgazi Caddesi üzerindeki Agos gazetesinin çıkışında yakın mesafeden 
yapılan üç el silah atışıyla öldürüldü. Katil zanlısı, 19 yaşındaki Ogün Samast 
idi. Hrant Dink, Türkiye’de 1909 yılından bu yana, suikast sonucu öldürülen 
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62. gazetecidir. Dink’in katledilmesini izleyen saatlerde Taksim’den Agos ga-
zetesine doğru başlayan yürüyüş kendiliğinden kitle gösterisine dönüştü. Agos 
gazetesinin önünde on binlerce kişi toplandı. Agos gazetesiyle ve Ermeni ce-
maatiyle dayanışmayı dile getirmek için “Hepimiz Hrant’ız”, “Hepimiz Erme-
ni’yiz” sloganlarıyla atıldı.

Dink’in göz göre göre katledilmesi öncesi, esnası ve sonrasında yaşananlar 
Türkiye’de derin devletin kirli tarihinin adeta kristalize olmuş haliydi. Katledil-
mesine ilişkin dava on bir yıldır hâlâ aydınlatılmadı.
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Hüda Kaya 

Yazar, aktivist, siyasetçi.

1960 İstanbul doğumludur. 12 Eylül 1980 öncesinde ülkücü hareket içinde 
yer aldı. Annesi ve babası çok küçük yaşlardayken ayrılan Kaya, kendi ifadesiy-
le “Türk dünyasından ibaret bir düşünceye” sahipti. Erken gençlik döneminde 
Kuran ile tanıştıktan sonra hayatının tümüyle değiştiğini çeşitli mülakatlarda 
dile getirdi. Ülkücülükten sonra İslâmcı dünya görüşünü benimsedi. 

Iraklı bir Türk vatandaşıyla evlendi. 9 yıl süren bu evlilikten üç kızı, iki oğlu 
oldu. Boşanmayı ve çocuklarını Kaya’ya vermeyi kabul etmeyen kocası çocuk-
larını kaçırma tehdidinde bulununca, kaçarak çocuklarıyla birlikte arkadaşının 
Malatya’daki evine yerleşti. 1988 yılında açtığı uzun süren bir boşanma davası-
nın ardından evliliği sona erdi.

28 Şubat sonrası Malatya’da İmam Hatip Lisesi (İHL) öğrencilerinin ba-
şörtüsü yasağı karşıtı eylemlerinin devam ettiği günlerde 1998 yılında gözaltına 
alındı, “Ulusal Bir Heyecan Gecesi ve Başörtüsü” başlıklı yazısı sebebiyle tu-
tuklandı. Oğlu Muhammed Cihad da ertesi gün on üç yaşındayken Malatya’da 
gözaltına alındı. Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 312. maddesine dayanılarak 
hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde dava açıldı. Kaya bu davadan 20 ay 
ceza aldı ve tutuklu kaldı.

Tahliye olduktan sonra siyasal mücadelesini sürdürdü. Malatya İHL’de oku-
yan üç kızı 1999’da terörle mücadele ekipleri tarafından okul basılarak gözaltı-
na alındı. Kaya bu defa TCK madde 146’dan üç kızıyla birlikte idam istemiyle 
yargılandı. Bu yargılamadan ceza alıp tutuklandılar. Kaya, 1998 ve 2003 yılları 
arasında 4 kez cezaevine girdi. Toplamda 3 yıl Ağrı ve Malatya cezaevlerinde 
tutuklu kaldı.
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Kaya yine kendisiyle yapılan mülakatlarda cezaevinden çıktıktan sonra İs-
lâmi çevreler tarafından yalnız bırakıldığını söyler. Zorunlu olarak İstanbul’a 
gitti, fakat geçim sorunlarının üstesinden burada da gelemedi. Kızlarından bi-
rinin yargılandığı davada ceza alması üzerine yurtdışına çıkmayı düşündü ve 
Pakistan’a gitti. Fakat orada bir yıl kaldıktan sonra tekrar İstanbul’a döndü.  

2011’de PKK operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan daha sonra beraat 
eden barış eylemcisi oğlu Muhammed Cihad ile birlikte 2013 yılında Kandil’e 
gidip PKK yöneticileriyle görüştü ve dağa çıkanlara ilişkin izlenimlerini yazı 
dizisi olarak aktardı. Malatya’da cezaevinde tutuklu kaldığı sürede aynı koğuşta 
kaldığı Kürt militan ve solcu kadınlarla etkileşimi, Kürt Sorunu’nun hâkim 
anlatı dışındaki boyutlarını görmesine olanak sağladı.  Kandil’e gidip yaptığı 
görüşmeler de Kaya üzerinde Malatya cezaevindeki deneyime benzeri etkiler 
bırakmıştır. 

Kardelen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin kurucusu ve eski baş-
kanı olan Kaya, aynı zamanda Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği (IMWU) 
üyesi ve Türkiye delegesi, Demokratik İslâm Kongresi Şura Meclisi üyesidir. 
HDP’de iki dönem MYK’da faaliyet yürüten Kaya, 25. ve 26. ve 27. Dönem 
HDP İstanbul Milletvekilidir.
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Hülya Gülbahar

Avukat, kadın hakları aktivisti. 

1960 İzmir doğumludur. Lise eğitimini İzmir 50. Yıl Lisesi’nde tamamladı. 
Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1983 yılında mezun 
oldu. Kadın hakları aktivistlerinden olan Gülbahar kadına yönelik psikolojik 
ve fiziksel şiddete karşı mücadelenin hep ön saflarında yer aldı, almaya devam 
ediyor. 

1978’den beri Türkiye kadın hareketinin ve mücadelesinin içinde olan Gül-
bahar, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Genel Kurul Üye-
sidir. 1994-2004 yılları arasında Mor Çatı Vakfı’nın gönüllü avukatlığını yaptı. 
Aynı zamanda Kadınların Medya İzleme Grubu’nun (MEDİZ) kurucuların-
dan olup 2007-2010 tarihleri arasında Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme 
Derneği’nin (KA-DER) Genel Başkanlığını yaptı. Aynı zamanda Eşitlik İzle-
me Kadın Grubu’nda da aktif  olarak çalışmaktadır.

Takip ettiği davalardan ötürü kadın hareketinin medyadaki politik sözcüle-
rinden olan Gülbahar, hukuki mevzuatın özellikle medeni yasa, ceza yasası gibi 
alanlarında eril militarist dilinin ve cinsiyet ayrımcılığı yapan uygulamalarının 
yerine eşitlikçi bir anlayışın getirilmesi için mücadele eden kadın platformları-
nın kurucularından oldu. 

Gülbahar kadını geleneksel hizmet ve itaat çemberinin içinde pasif  bir nes-
ne haline getiren ilişkiler ve söylemler ağı ile kadına yönelen şiddet ve artan 
kadın cinayetleri arasında bağlantı kurar. Kadına yönelik adeta sistemik bir ni-
telik kazanan uygulamalar bütününü “cins kırım” olarak tanımlar. Bu bütünde, 
medyanın şiddeti özendirici dilinin, neoliberal iktisat politikaların toplum üze-
rindeki tahripkâr yoksullaştırıcı etkilerinin ve yükselen muhafazakâr ahlak ve 
siyasal programların payını da ihmal etmez. 
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Devletin, kadına yönelik şiddeti değil aile içi şiddeti önlemeye çalışan po-
litikalarını eleştirir. Gülbahar, neoliberalizm ile İslâmcı siyasal programın top-
lumu yeniden biçimlendirirken ortaklaştığını, bunu aileyi yeniden üretim iliş-
kilerinin esas birimi haline getirerek yönettiğini dile getirmektedir. Anayasa ve 
yasalarda eşit yurttaşlık talebini dile getiren kadın hakları mücadelesinin hukuki 
aktivizmle sınırlı kalmasına yönelik eleştirel bir tutumu dile getiren Gülhabar, 
çeşitli mülakatlarda daha bütünlüklü bir mücadelenin gerekliğinin altını çiz-
mektedir. 

Gülbahar, Doğu ve Güneydoğu’daki çatışmalı sürecin “Bu suça ortak ol-
mayacağız” diyerek sona ermesini istedikleri için siyasal iktidarın hedefi olan 
iki bini aşan akademisyene, “Gönüllü avukatlık yapmaya hazırız” diyerek des-
tek açıklaması yapan avukatlar arasında yer aldı.
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Hüsamettin Cindoruk

Siyasetçi ve avukat.

1933 İzmir doğumludur. Merkez sağ geleneğin bilinen isimlerinden Cindo-
ruk, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden 1954 yılında mezun oldu. 

Siyasete Demokrat Parti (DP) Gençlik kollarında yer alarak başladı. Cin-
doruk, 1958 yılında DP’den ayrıldı ve Hürriyet Partisi’nin kurucuları arasında 
yer aldı. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi sonrası DP yöneticilerinin tutuklanıp 
yargılandığı Yassıada Yargılamaları’nda bazılarının avukatlığını üstlendi. Yargı-
lama sırasında Yüksek Adalet Divanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle iki buçuk ay 
Balmumcu Sıkıyönetim Cezaevi’nde tutuklu kaldı.

Darbe sonrası askıya alınan olağan siyasal rejime tekrar geçildikten sonra 
Adalet Partisi ve Demokratik Parti’de siyasal faaliyetlerini sürdürdü.

Bu defa 12 Eylül Askeri Darbesi ile olağan siyasal düzenden tekrar olağa-
nüstü biçime geçilmesiyle birlikte siyasal hayat kesintiye uğradı. 1983 yılında 
kurucuları arasında yer aldığı Büyük Türkiye Partisi 15 gün sonra Milli Güven-
lik Konseyi bildirisi doğrultusunda kapatıldı. Söz konusu bildiriye dayanılarak, 
Cindoruk, Zincirbozan Garnizonu’nda dört ay boyunca zorunlu ikamete tabi 
tutuldu.

14 Mayıs 1985’te Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanlığı’na seçildi. Ge-
nel Başkanlığı, 6 Eylül 1987 referandumuyla siyasi yasağı sona eren Süleyman 
Demirel’e bıraktı. 1986 yılında yapılan ara seçimlerde 17. Dönem Samsun ve 
1991 yılında yapılan genel seçimlerde 19. Dönem Eskişehir Milletvekili seçildi. 
16 Kasım 1991 - 1 Ekim 1995 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
başkanlığı yaptı. 17 Nisan 1993’te, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatı 
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üzerine 17 Nisan 1993 - 16 Mayıs 1993 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığını 
vekâleten üstlendi.

Süleyman Demirel 6 Mayıs 1993’te, TBMM tarafından Türkiye’nin 9. Cum-
hurbaşkanı seçilince boşalan DYP Genel Başkanlığı için 13 Haziran 1993’te 
yapılan kongrede aday olmadı. Bu kongrede Tansu Çiller Genel Başkan seçildi. 
Cindoruk daha sonra DYP’den, 7 Ocak 1997’de Refahyol Hükümeti’ne tepki 
olarak istifa eden bir grup milletvekili ile birlikte Demokrat Türkiye Partisi’ni 
kurdu ve partinin ilk Genel Başkanı oldu. Partisi, 28 Şubat sürecinin ardın-
dan Temmuz 1997’de Mesut Yılmaz’ın başkanlığında kurulan 55. Hükümet’te 
Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti ile beraber koalisyon ortaklarından 
biri oldu. 17 Nisan 1999 Genel Seçimleri’nde aldığı % 0,58’lik oy oranıyla ba-
rajı aşamayınca meclis dışı kaldı. Bunun üzerine Cindoruk Genel Başkanlıktan 
istifa etti.

16 Mayıs 2009 tarihinde Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçildi. Genel 
Başkanlığa seçilmesini izleyen günlerde, Demokrat Parti ile Anavatan Parti-
si’nin 31 Ekim 2009’da Demokrat Parti çatısı altında birleşmesiyle sonuçlanan 
sürecin aktif  mimarlarındadır. 2011 yılı Ocak ayına kadar parti başkanı olarak 
siyasal yaşamını sürdürdü.
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İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
ve 

Genel Sekreter Yardımcısı, 
Büyükelçi, Bürokrat.

Ailesi Erzurumlu olan Kalın, 1971 İstanbul doğumludur. 1992 yılında İs-
tanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. İslâm düşüncesi ve felse-
fe alanında yüksek lisans eğitimi için Malezya İslâm Üniversitesi’ne gitti. Ah-
met Davutoğlu da bu dönemde aynı üniversitede öğretim üyeliği yapmaktaydı. 
1996 yılında ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde karşılaştırmalı 
beşeri bilimler ve felsefe alanında doktora eğitimi almaya gitti. Daha sonra 
College of  the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversite-
si’nde İslâm düşüncesi üzerine dersler verdi. Bir dönem Sabah gazetesinde 
köşe yazarlığı da yapan Kalın’ın bu akademik ilgisi çerçevesinde yayımlanmış 
makaleleri, kitapları ve çevirileri vardır.

AKP’nin “ihtiyaç duyduğu bilgiyi” üreten yarı resmi düşünce fabrikası gibi 
çalışanSiyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kurucu baş-
kanlığını 2005-2009 yılları arasında yaptı. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversi-
tesi mütevelli heyeti üyeliğine atandı.

Kamu bürokrasisi içinde hızla yükselişi ise 1 Mayıs 2009’da dönemin baş-
bakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahmet Davutoğlu’nu dışişleri bakanlığına 
atamasıyla başladı. Kalın, Davutoğlu’nun bakan olarak atanmasından sonra 
boşalan dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine atandı. 
2012 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 30 Ocak 2010’da kurulan Başbakanlık 
Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün ilk koordinatörü oldu.

Kalın, Türkiye’nin Ortadoğu politikasının iflas ettiği yönündeki yoğun eleş-
tirilere yanıt olarak 2013 yılının Ağustos ayında Twitter hesabından attığı bir 
tweette kullandığı “değerli yalnızlık” tamlamasıyla da hafızalardaki yerini al-
mıştır.
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Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014’te 12. Cumhurbaşkanı seçilme-
sinin ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getiril-
di. Son olarak 11 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak atandı.
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İhsan Doğramacı

Hekim, bürokrat,
YÖK eski başkanı.

3 Nisan 1915 tarihinde dönemin Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer 
alan Erbil’de doğdu. Nüfuzlu bir Türkmen ailesinin oğlu olan Doğramacı’nın 
babası Doğramacızade Ali Paşa, Erbil Belediye Başkanı idi. Doğramacı, ilköğ-
renimini Erbil’de, orta öğrenimini Beyrut Amerikan Üniversitesi’ne bağlı bir 
kolejde tamamladı. Üç yıl Bağdat Tıp Fakültesi’nde okuduktan sonra, İstanbul 
Tıp Fakültesi’ni bitirerek 1938’de doktorluk eğitimini tamamladı.

1963-1965 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 1965-1967 yılla-
rı arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, 1967-
1975 yılları arasında da Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü yaptı. Dünya Sağlık 
Örgütü ve UNICEF’te çeşitli kademelerde görev yaptı. 

Türkiye’deki yükseköğretim sistemini tepeden tırnağa değiştirecek yeni 
bir yasanın hazırlıklarına danışmanlık yapmak üzere darbe yönetimi kendisi-
ni davet etti. Darbe yönetimiyle işbirliği yaparak Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 
bir Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) oluşturulmasını önerdi. Doğramacı, 6 
Kasım 1981’de 12 Eylül Sıkıyönetim Komutanlığı’nca kurulan Yükseköğretim 
Kurulu’nun 10 Aralık 1981 ve 10 Temmuz 1992 tarihleri arasında başkanlığını 
yaptı. 1983 yılında 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun sıkıyönetim komutan-
lığınca değiştirilerek 70’den fazla öğretim üyesinin görevine hukuksuz biçimde 
son verilmesini destekledi. 12 Eylül Askeri Darbesi sonrası askeri rejim aracı-
lığıyla üniversitelerde tektipleşmeyi ve merkezileşmeyi inşa etmenin, özgür ve 
eleştirel düşünceyi boğmanın, üniversiteleri kışlaya dönüştürmenin aracı olarak 
tasarlanan kurumsal bir düzeneğin düşünsel mimarıdır. YÖK’ün üniversite ve 
özgür düşünce üzerindeki bu devasa menfi etkileri hâlâ canlıdır. 
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Vakıflar tarafından kâr amacı gütmeyen yükseköğretim kurumlarının açı-
labilmesinin 1982 Anayasası’yla hükme bağlanmasının ardından, 20 Ekim 
1984 yılında Doğramacı Eğitim Vakfı, İhsan Doğramacı Sağlık Vakfı ve İh-
san Doğramacı Bilim ve Araştırma Vakıflarının onaylarıyla Türkiye’nin ilk özel 
(vakıf) üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi’ni kurdu. Tepe Grubu şirketlerini 
bünyesinde toplayan Bilkent Holding’in İcra Kurulu Başkanı olan Doğramacı, 
1985’ten ölüm tarihi olan 25 Şubat 2010’a kadar Bilkent Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanlığı görevini sürdürdü.
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İlhan Selçuk

Gazeteci. 

Kemalist-ulusalcı çevreler üzerinde entelektüel ve moral ağırlığı olan bir 
isim olan İlhan Selçuk, 11 Mart 1925 Aydın doğumludur. Subay olan babasının 
mesleğinden ötürü çok sık taşınmak zorunda kalması nedeniyle Selçuk, ilk, 
orta ve lise öğrenimini farklı şehirlerde gördü. Hukuk eğitimini İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nde 1950 yılında tamamladı. Mezun olduktan sonra 
kısa bir süre avukatlık yaptı. Üniversite yıllarında ağabeyi Turhan Selçuk’un 
yanına Babıali’ye sık sık uğramasının Selçuk’un yayıncılık ve gazeteciliğe yönel-
mesinde belirleyici etkenlerden biri olduğu söylenebilir.

Selçuk, 1940’lı yıllarda Aydede ve Akbaba dergilerinde karikatürler çizdi. 
Kardeşi Turhan Selçuk’la birlikte 41 Buçuk (1952, 15 sayı) ve Dolmuş (1956-
1958, 139 sayı), Aziz Nesin ve Turhan Selçuk’la birlikte Karikatür (1958) adlı 
mizah dergilerini çıkardı. Bir süre matbaacılık yaptı.

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesini destekleyen bir siyasal görüşe sahip 
olan Selçuk bu darbe esnasında askerlik görevini yapıyordu. Askerdeyken de 
Ulus’ta, imzasız yazılar yazdı. Askerliğini yaptıktan sonra gazeteciliğe 1961’de 
Akşam’da başladı. Daha sonra Tanin’e ve oradan Vatan’a geçti. 1962’de Doğan 
Avcıoğlu, Mümtaz Soysal gibi isimlerle birlikte Yön dergisinin içinde yer aldı.

Yine aynı yıl Nadir Nadi’nin daveti üzerine Cumhuriyet gazetesinde yaz-
maya başladı. Gazetede “Pencere” başlıklı haftanın altı günü köşe yazısı yazdı. 
Bunun dışında gazetenin Yayın Kurulu Başkanlığını, Başyazarlığını ve Cumhu-
riyet Vakfı Başkanlığını yürüttü.

Selçuk, 12 Mart Muhtırası’ndan (1971) sonra, 9 Mart darbe teşebbüsüne 
katıldığı, Devrim gazetesi etrafında toplanan ve ordu içindeki ulusalcı subayları 
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ikna ederek yapılacak askeri müdahale ile Milli Demokratik Devrim’in ger-
çekleştirilmesini savunan çevreler içinde yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. 
Ziverbey Köşkü’nde maruz kaldığı ağır işkenceleri 1987’de çıkan “Ziverbey 
Köşkü” isimli kitabında anlattı. Selçuk, Köşk’teki işkence iddiasını ifadesinin 
içine akrostiş yöntemiyle gizlice yerleştirmişti, yazdığı her cümlenin sondan 
ikinci kelimesinin baş harfi yukarıdan aşağı sıralandığında “işkence altındayım” 
cümlesi çıkıyordu.

İki istisnayı hariç tutarsak 8 Nisan 1962’den son köşe yazısının çıktığı 15 
Ağustos 2009’a kadar Cumhuriyet yazarlığı yaptı. Bu iki istisnadan biri 12 Mart 
dönemi diğeri ise 1991’de Nadir Nadi’nin ölümü sonrası gazetenin yayın po-
litikasına ilişkin başlayan tartışmalar sonucu Selçuk’un gazeteden ayrılmasıdır. 
Kısa bir ayrılıktan sonra Selçuk 1992 yılında gazeteye geri döndü.

21 Mart 2008 tarihinde saat sabaha karşı 04:30 sıralarında iddianamesi ya-
zılmamış olan Ergenekon Operasyonu kapsamında, “Örgüte üye olmaksızın 
örgütün amaçlarını bilerek örgüt adına vazife yüklenmek” gerekçesiyle gözaltı-
na alındı ve iki gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

1999’da kurulan Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı’nın kurucu üyelerin-
den olan Selçuk, 21 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.
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İlker Başbuğ

Orgeneral,
Türk Silahlı Kuvvetleri

26. Genelkurmay Başkanı.

1954 Afyonkarahisar doğumlu olan Başbuğ ilköğrenimini ve ortaokul eği-
timini Afyon’da, lise eğitimini ise Kuleli Askeri Lisesi’nde tamamladı. 1960 
yılında girdiği Kara Harp Okulu’ndan 1962 yılında mezun oldu. 1963 yılında 
ise Piyade Okulu’nu bitirdi. Daha sonra 1963-1971 yılları arasında Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli birimlerde görev aldı.

1973 yılında Kara Harp Akademisi’ni bitirdi ve kurmay subay oldu. Ardın-
dan Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığında Karargâh Subaylığı, Kara 
Harp Akademisi öğretim Üyeliği, Brüksel’de NATO Uluslararası Askeri Ka-
rargâhında Cari İstihbarat Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan 
ve Prensipler Başkanlığı Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 51. Piyade 
Tümeni 247. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü. 

1989 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilen Başbuğ, Mons’ta Avrupa 
Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhında çeşitli görevler yaptı. 1993 yılında 
ise Tümgeneral olan Başbuğ, tümgeneralliği döneminde Jandarma Asayiş Ko-
mutan Yardımcılığı ve Belçika’da Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı olarak 
görevini yaptı. 1997 yılında Korgeneralliğe terfi ettirildi ve 2. Kolordu Komu-
tanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Başyardımcılığı görevlerinde 
bulundu.

2002 yılında orgeneralliğe terfi etti. 2002-2003 yıllarında Kara Kuvvetle-
ri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay 
İkinci Başkanlığı, 2005-2006 yılları arasında da yürüttüğü Birinci Ordu Ko-
mutanlığı görevlerinin ardından 2006 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 
atandı. Başbuğ, 2008 yılında Yüksek Askeri Şûra kararları ile Türk Silahlı Kuv-
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vetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevdeyken, 30 Ağus-
tos 2010 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.

Emekli olduktan sonra “İnternet Andıcı” soruşturması kapsamında 5 
Ocak 2012 tarihinde şüpheli olarak ifadesi savcılık tarafından alındıktan sonra 
mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede “silahlı terör örgütü yöneti-
ciliği ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamalarından tutuklandı. 
Başbuğ’un adliye çıkışında sözleri şunlar oldu: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. 
Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan tutuklan-
mıştır. Takdir yüce Türk halkınındır.”

Yargılandığı ve 5 Ağustos 2013’te sonuçlanan Ergenekon Davası’nda mü-
ebbet hapis cezası aldı. Ancak birkaç ay sonra, 7 Mart 2014 tarihinde, Anayasa 
Mahkemesi’nin hak ve hürriyet ihlali olduğu yönündeki kararı gereğince tahliye 
edildi.
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İsmail Beşikçi 

Sosyolog ve yazar.

Sarı hoca lakabıyla da bilinen Beşikçi, 7 Ocak 1939’da Çorum İskilip’te 
doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Çorum’da okudu. Beşikçi 1958’de Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (SBF) dereceyle girdi ve bu başarı-
sından ötürü İçişleri Bakanlığı bursu kazandı. 1962’de mezun olduğu SBF’de 
İdari Şube’de okudu. 1961 yılında staj yapmak için Elazığ’a gitmesi hayatında 
dönüm noktası niteliğine sahip olaylarından biridir. Kürt toplumu ile ilk ola-
rak burada karşılaşmıştır. Bu dönem Kürtlerin ve Kürtçenin varlığını inkâr 
eden resmi ideolojinin ve devlet söyleminin 27 Mayıs Darbesi sonrası tekrar 
dolaşıma girdiği bir dönemdi. Devletin Kürtler hakkındaki resmi söylemi ile 
toplumdaki mevcut gerçeklik arasındaki mesafeye tanık oldu.

Mezun olduktan sonra 1962’de zorunlu hizmetini yerine getirmek üzere 
Çorum’a memur olarak tayin oldu. 1962-1964 yılları arasında askerlik yaptı. 
Askerliğinin bir kısmını Bitlis’te yaptı, doktora tezinin konusu olacak Kürt gö-
çebe Alikan aşiretini Bitlis’te gördü. Askerliğini tamamladıktan bir süre sonra 
1964 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne asistan olarak 
girdi. 1965’te doktora tezini tamamladı. 

1960’lı yıllar Türkiye’de sol siyasetin yükselmeye başladığı ve Türkiye İşçi 
Partisi’nin (TİP) siyasal bir özne olarak yükseldiği bir dönemdi. TİP, bu dö-
nemde Doğu illerinde Doğu Mitingleri olarak da bilinen açık hava toplantıları 
düzenledi. Beşikçi, bu mitingleri sosyolog olarak yakından izledi. Bu mitingle-
ri farklı kılan, sorunun iktisadi ve toplumsal yapıdan kaynaklı boyutu dışında 
etnik tarafına da vurgu yapılmasıydı. Bu mitinglere ilişkin gözlemlerini 1968 
yılında “Doğu’da Şeyhlik, Ağalık” ismiyle Forum dergisinde yayımladı. Beşik-



134

çi, Atatürk Üniversitesi’nde asistanken aynı kürsüde çalıştığı olan Doç. Dr. 
Orhan Türkdoğan, 1968 yılında onu Marksistlik ve Kürtçülük yaptığı gerekçe-
siyle üniversite idaresine ihbar etti. Bu ihbar Beşikçi’nin üniversiteden tasfiye 
edilmesiyle ve daha sonra yargılanmasıyla sonuçlanan süreci başlatması bakı-
mından önemlidir. 1969 yılında Beşikçi’nin dersleri elinden alındı. 1970 yılında 
Rektörlük Beşikçi’nin görevine son verdi, fakat Danıştay dava sonuçlanmadığı 
için rektörlüğün kararının yürütmesini durdurdu. Rektörlük kararı uygulamadı. 
Bunun üzerine Beşikçi, Ankara SBF’de açılan pozisyona başvurdu ve sınavı 
kazandı. Ancak 12 Mart faşizminin hâkim olduğu dönemde Danıştay, Atatürk 
Üniversitesi’nin bu kararını onayladı. 

12 Mart’tan sonra tutuklanan Beşikçi’nin yargılandığı dava 1972 Ağustos 
ayında sonuçlandı. 13 yıl 7 gün hapis cezası aldı. 3 yıl 27 gün hapis yattı. 1974’te 
tahliye olduktan sonra SBF’ye asistanlık için tekrar başvurdu, ancak kendisini 
asistan olarak kabul eden aynı jüri bu defa Beşikçi’yi yeterli bulmadı. 1971’de 
girdiği ve 1974’te tahliye olduğu ilk cezaevi döneminden sonra Beşikçi’nin dü-
şüncesinde bir kırılma gerçekleşti, Kürt Sorunu’nun daha radikal olarak kavra-
maya başladı. Kürt Sorunu hakkındaki resmi ideolojiyi, cumhuriyet döneminde 
uygulanan politikaları bu dönemden sonra çalışmalarıyla ifşa etmeye başladı. 

1990’lı yılların başında tekrar tutuklanmadan önce Kürtlerin kültürel alan-
daki kurumsallaşma çabaları içinde yer aldı. Mezopotamya Kültür Merkezi 
(1991) ve İstanbul Kürt Enstitüsü’nün (1992) kuruluşlarına ve çalışmalarına 
katıldı. Kürt basının çeşitli mecralarında yazılar yazdı. 1999’da Abdullah Öca-
lan’ın Türkiye’ye getirilmesinden sonra PKK’yı önceki siyasal programı ve 
stratejik yönelimi değiştirmesi nedeniyle eleştirmeye başladı. 

Kürt Sorunu, devletin Kürt politikası, Kürt toplumunun yapısı üzerine 
eleştirel incelemeleriyle bildiğimiz Beşikçi’nin 40’a yakın kitabı vardır, bunların 
32 tanesi yasaklanmıştır. Beşikçi hem resmi ideolojinin inkâr politikalarını hem 
de akademik çevrelerin resmi ideolojinin parametreleri içinden düşünmesini ve 
sorun karşısında sessiz kalmalarını eleştirmektedir.  Yazdıklarından ötürü 100 
yılın üzerinde hapis cezası aldı, sekiz defa girip çıktığı cezaevinde ömrünün 17 
yıl ve 2 ayını geçirdi. Beşikçi bütün bu baskı, hapis, yasaklama politikalarına 
rağmen çalışmalarını sürdürmektedir. 
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İsmail Cem

Siyasetçi, gazeteci, bürokrat,
eski bakan.

15 Şubat 1940 İstanbul doğumludur. Selanikli varlıklı bir ailenin çocuğudur. 
Cem, ilkokul eğitiminden sonra Robert Kolej’e kaydoldu. Ortaokula devam 
ederken kazandığı bursla American Field Service değişim programı ile ABD’ye 
gidip bir yıl (1956-1957) burada okudu. Geri dönüp lise eğitimini Robert’te 
1959 yılında tamamladı. Üniversite eğitimini ise devlet sınavıyla kazandığı İs-
viçre Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aldı. 

1962 yılında mezun olup Türkiye’ye döndükten sonra 1963 yılında kuzeni 
Abdi İpekçi’nin yardımıyla gazetecilik kariyerine Milliyet’te başladı. 1964 yılın-
da Milliyet’ten ayrılıp Cumhuriyet’te çalıştı. Askerliğini yaptıktan sonra 1970’te 
tekrar Milliyet’te çalışmaya başladı. Bu dönem Türkiye’de siyasal, kültürel ve 
düşünsel ortamın hareketlendiği, ülkenin sorunlarının hararetli biçimde kamu-
sal olarak tartışıldığı bir dönemdi. Cem de bu dönemde gazetedeki köşesinde 
bu sorunları ele aldığı yazılar kaleme aldı ve konuyla ilgili birden fazla kitap 
yazdı. 1971-1974 yılları arasında Türk-İş’e bağlı Türkiye Gazeteciler Sendika-
sı’nın İstanbul Şube Başkanlığını yaptı.   

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi koalisyon hükümeti dö-
neminde Bülent Ecevit’in önerisini kabul ederek TRT Genel Müdürlüğü gö-
revini üstlendi ve 15 Şubat 1974 - 17 Mayıs 1975 tarihleri arasında bu görevi 
sürdürdü. Genç yaşta başına geldiği kurumun onun müdürlüğü döneminde 
başarılı bir yayıncılık yaptığı söylenebilir. Ecevit-Erbakan koalisyon hükümeti 
1974 yılında dağılınca sağ siyaset ve basının Cem’e yönelik yıpratma çabaları 
ve suçlamaları arttı. Daha sonra kurulan I. Milliyetçi Cephe Hükümeti Cem’in 
yerine Nevzat Yalçıntaş’ı müdür olarak atadı. Danıştay Cem’in açtığı davada 
göreve iade kararı verdi, ancak Cem gazeteciliğe dönmeyi tercih etti.
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1980’li yıllar ise Cem’in aktif  siyaset içinde yer aldığı dönemin başlangıcıdır. 
1987 genel seçimlerinde SHP listesinden İstanbul Milletvekili seçildi. 1988’de 
SHP 2. Kurultayı’nda Genel Başkanlık için Erdal İnönü’ye karşı aday oldu fa-
kat seçimi kaybetti. 1991 Genel Seçimleri’nde SHP İstanbul Milletvekili seçildi. 
Cem, Deniz Baykal ile hareket ederek 1992’de SHP’den ayrıldı. Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin yeniden kurulması çalışmalarına dâhil oldu. 

Cem, 1993 yılında gerçekleşen TBMM’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
CHP’nin adayı oldu. 1995 yılında yaklaşık üç ay Kültür Bakanlığı yaptı. 1995 
seçimleri öncesi CHP’den ayrılıp, Demokratik Sol Parti’ye (DSP) geçti ve Kay-
seri Milletvekili seçilerek üçüncü kez meclise girdi. 30 Haziran 1997-11 Tem-
muz 2002 tarihleri arasında 55, 56 ve 57. Hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı 
görevini üstlendi. Bakanlığı döneminde Avrupa Birliği ilişkilerine yoğunlaştı ve 
Türkiye 1999 Aralık Helsinki Zirvesi’nde aday ülke olarak kabul edildi.

Cem, Temmuz 2002’de partisi DSP’den ve bakanlık görevinden istifa etti. 
Cem, Kemal Derviş ve Hüsamettin Özkan ile birlikte sosyal demokrat bir 
parti kuracaklarını açıkladı. İsmail Cem ile birlikte hareket edip DSP’den istifa 
eden 63 vekil, 22 Temmuz 2002’de Yeni Türkiye Partisi’ni (YTP) kurdu ve 
Cem partinin Genel Başkanı oldu. Parti 2002 seçimlerin % 1.15 oy alarak mec-
lis dışı kaldı. YTP, daha sonra 2004 yılında CHP’ye katıldı.

Gazetecilikten siyasete uzanan yaşamında Türkiye’nin sorunlarına sosyal 
demokrat çözümler arayan bir aydın olan Cem, 24 Ocak 2007’de hayatını kay-
betti. 
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İsmail Kahraman 

Siyasetçi. 

7 Aralık 1950 Rize doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Karabük’te, lise 
eğitimini İstanbul’da tamamladı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde aldı.  

Üniversite yıllarından itibaren hep milliyetçi ve siyasal İslâmcı siyaset içine 
yer alan Kahraman, İstanbul Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti’nde başkanlı-
ğını yaptı. Daha sonra Milli Türk Talebe Birliği’nde (MTTB) 48’inci dönemde 
Genel Başkanlık yaptı. 1965-1980 arası dönemde MTTB İslâmcı hareketlerin 
elindeydi. Günümüzde siyaset yapan çok sayıda milliyetçi, mukaddesatçı, İs-
lâmcı siyasetçinin yolu MTTB’den geçti. Milli ve manevi değerlere bağlı genç-
ler yetiştirmeyi hedefleyen MTTB’nin başına Kahraman 1967’de geldi. 

Bu dönemde Kahraman ve arkadaşları Türkiye İşçi Partisi’nin Diriliş mi-
tinglerine karşı Şahlanış mitingleri ile siyasal yanıt verdiler. Kahraman bu dö-
nemde İslâmcı siyaset içinde aktif  eylemleriyle yer almaktaydı. Papa 6. Paul’un 
ibadete kapalı olan Ayasofya’yı ziyareti esnasında dua etmesi üzerine mekânın 
camii olduğunu savunan Kahraman ve arkadaşları burada namaz kılarak buna 
tepki gösterdi. 1968’de ise Türkiye’deki ilk başörtü eylemini yapanlar arasında 
yer aldı. Ekonomi eski bakanlarından Ali Babacan’ın halası Hatice Babacan’ın, 
İlahiyat Fakültesi’ndeki derslerine türbanla girmesinin engellenmesinin ardın-
dan Kahraman ve arkadaşları 68 günlük ilk işgal ve boykot eylemini yaptılar. 
Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında kendilerine Kıbrıs Harp Gönüllüleri Öncüleri 
adını veren Kahraman ve arkadaşları gönüllü asker olarak Yunanistan sınırına 
gitti.  
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1974 yılında Çalışma Bakanlığı’nda bakan müşaviri oldu. Kahraman Nec-
mettin Erbakan’ın Milli Nizam Partisi’nin (MNP) ve Milli Selamet Partisi’nin 
(MSP) kuruluş çalışmalarına katıldı. 1977 seçimlerinde MSP Rize Milletvekili 
adayı oldu ancak seçilemedi.

1980 Darbesi’yle MTTB’nin pek çok sendika, vakıf, dernek gibi kapatılma-
sından sonra Kahraman, 1985 yılında MTTB’nin yerine Birlik Vakfı’nın kurul-
ması süreci içinde yer aldı. MTTB gibi bu vakfın kuruluş sürecinde günümüzde 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nde siyaset yapan pek çok önde elen isim yer aldı.

Kahraman, 1995 genel seçimlerde Refah Partisi’nden İstanbul Milletvekili 
olarak meclise seçildi. 28 Haziran 1996 ile 30 Haziran 1997 yılları arasında gö-
revde olan Refah Partisi (RP) ile Doğru Yol Partisi koalisyonu (Refah-Yol) dö-
neminde Kültür Bakanlığı yaptı. Kültür Bakanlığı döneminde Taksim’e cami 
tartışmasını gündeme getirmesi ve cami projesine imza atmaması nedeniyle 
ünlü sanat tarihçisi Semavi Eyice için “O camiye imza atmadı, ben de kapının 
önüne koydum” demesiyle de hatırlanmaktadır.

28 Şubat sürecinin ardından RP kapatıldı. Kahraman 1999 seçimlerinde 
RP yerine kurulan Fazilet Partisi’nden İstanbul Milletvekili seçildi. AKP’nin 
kuruluş çalışmalarında yer aldı. Ancak 2002 sonrasında aktif  siyasetten uzak 
kaldı. Bu süre zarfında çok sayıda dernek ve vakıfta, sanayi ve ticari kuruluş-
larda görev aldı. 

Kahraman, 1 Kasım 2015 seçimleriyle aktif  siyasete ve 1995-2002 yılları 
arasında bulunduğu meclise İstanbul Milletvekili olarak geri döndü ve TBMM 
Meclis Başkanlığına seçildi. Görev süresi dolduktan sonra 20 Kasım 2017’de 
ikinci dönem için yapılan seçimde bir kez daha TBMM Başkanlığına seçildi. 
Kahraman 2018 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmadı.



139

İsmet İnönü

Asker, siyaset insanı.

Milli Mücadele döneminde Batı Ordu Kumandanlığı ve Ankara Hüküme-
ti’nin Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
Başbakanı ve daha sonrasında 2. Cumhurbaşkanı’dır. Sonraki dönemde Genel 
Başkanlığını yürüttüğü Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) milletvekili ola-
rak siyasi hayatını sürdürmüştür. 1961-65 yılları arasında yeniden başbakanlık 
yapmıştır.

İsmet İnönü 1884 yılında İzmir’de doğdu. 1895 yılında Sivas Askeri Rüş-
tiyesini -ilkokulunu- bitirdikten sonra Topçu Harbiyesi’ne girdi. Harbiye ve 
Harp Akademisi’nden birincilikle mezun oldu. Kurmay yüzbaşı olarak Edir-
ne’deki II. Ordu’ya atandı. 1907’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde kısa bir süre 
çalıştı. 31 Mart Olayı’nı bastırmak için toplanan Harekât Ordusu’na katıldı. 
Yemen’e gönderilen Dördüncü Kolordu kurmay heyetinde yer aldı. İlk dip-
lomatik görevini burada üstlendi. Mondros Mütarekesi günlerinde cepheden 
başkente geri gelerek Harbiye Nezareti Müsteşarı oldu.

İnönü 1920 yılında Milli Mücadele’ye katıldı. Batı Ordusu Komutanı olarak 
Ankara Hükümeti’ne karşı yapılan ayaklanmaların bastırılmasında ve 1. İnö-
nü ile 2. İnönü muharebelerinin kazanılmasında rol oynadı. Daha sonrasında 
Dışişleri Bakanı sıfatıyla Mudanya’da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerini 
yürüttü. Ardından Lozan heyetinin başkanı sıfatıyla Lozan Barış Antlaşma-
sı’nı imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hükümetini kurdu. 8 Kasım 1924’te 
başbakanlıktan ayrıldı ve daha sonra Şeyh Sait isyanı nedeniyle Mart 1925’de 
yeniden aynı göreve getirildi. 15 yılın ardından 1937 yılında Mustafa Kemal’le 
arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle hükümetten ayrıldı. Görüş ayrılığına ne-
den olan konular arasında İtalya ile ilişkiler ve bazı iddialara göre Dersim So-
runu gibi meseleler bulunmaktadır.
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Mustafa Kemal’in ölümünden sonra 1938 yılında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin oybirliği ile Cumhurbaşkanı seçildi. Yine aynı yıl içerisinde CHP 
Başkanı seçildi ve Milli Şef  unvanını aldı. Bu gelişme 30’lu yıllar boyunca İnö-
nü ve Şükrü Saraçoğlu’nun temsil ettiği grubun İtalya’daki politik sistemden 
etkilenişlerinin boyutunu gösterir. 1950 yılına kadar süren iktidarının önemli 
bir boyutunu anti-sol politikalar oluşturdu. 2. Dünya Savaşı öncesinde, Cum-
huriyet’in kuruluşundan bu yana Sovyet Rusya ile sürdürülen yakın ilişkiler 
kesintiye uğratılarak İngiltere ve Fransa ile ittifak arayışına girildi. Savaş esna-
sında tarafsızlık politikası uygulandı ve savaşın sonucuna göre Türkiye’nin Batı 
Bloğu içinde yer almasına yönelik politikalar güdüldü.

İnönü bu politikanın iç siyasetteki yansımaları üzerinde kontrol sahibi ola-
bilmek için çaba sarf  etti. 1945 yılında Türkiye siyasetinde çok partili yaşama 
geçilmesi kararını aldı. Bu kararın alınmasında parti ve meclis içindeki muha-
lefetin etkisi büyük oldu. Türkiye’nin içinde yer almaya uğraş gösterdiği Batı 
bloğunun demokrasi söylemini benimsemesi sonucu muhaliflerin eli güçlendi. 
7 Haziran 1945’te “CHP Meclis Grubu Yüksek Başkanlığı’na” yazılan ve siyasi 
literatüre 4’lü Takrir olarak geçen çağrıda Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan 
Menderes ve Fuat Köprülü’nün demokratikleşme yönündeki talepleri dile ge-
tirmesi söz konusu geçişte etkili oldu. İktidarını sürdürebilmek amacıyla 1946 
yılında baskın seçim kararı aldı, aynı yıl yapılan ve “tartışmalı” olduğu kabul 
edilen seçimler sonucu 4 yıl daha iktidarda kalabildi. 1950-1960 yılları arası bo-
yunca süren Demokrat Parti iktidarı döneminde CHP Başkanı olarak mecliste 
muhalefetin liderliğini yaptı.

27 Mayıs 1960 tarihinde ordunun yönetime el koyması sonrasında oluş-
turulan ve yeni anayasayı hazırlamakla görevli olarak Milli Birlik Komitesi ile 
Temsilciler Meclisi’nin birleşmesi ile oluşan Kurucu Meclis’te üyelik yaptı. 
Sonrasında, 1961 yılında kurulan hükümette Başbakanlık görevini üstlendi. 
1965 yılına kadar bu görevi 3 ayrı koalisyon hükümeti bünyesinde yerine getir-
di. Bu tarihte iktidarı Adalet Partisi’ne kaybettikten sonra İnönü, Ortanın Solu 
tezini ilan etti. 1960’lı yıllarla birlikte işçi sınıfı hareketinin güçlenmesi, gençlik 
hareketinde yaşanan canlılık, bunlarla organik ilişki içindeki Türkiye İşçi Par-
tisi’nin meclise girmesi ve radikal sol siyaset ve ideolojilerin etkisine karşılık 
İnönü partiyi solda konumlandırarak hem solun önünü almak hem de yükse-
len toplumsal muhalefetten siyasi anlamda nemalanmak istedi. Bu dönemde 
verdiği demeçlerde CHP’nin kurulduğundan beri siyasi yelpazenin solunda yer 
aldığını iddia etti.

İsmet İnönü 1965 ile 1972 yılları arasında parti başkanlığını sürdürdü. 12 
Mart Muhtırası’na olumlu destek verdi. 1972 yılında yapılan genel kurulda par-
ti içerisindeki iktidar mücadelesini Ortanın Solu tezini Demokratik Sol ifadesi 
çerçevesinde yeniden düzenleyen Bülent Ecevit’e kaybetti. Sonraki dönem-
de Cumhuriyet Senatosu üyeliği yaptı, halen bu sıfatı taşımaktayken 25 Aralık 
1973’te vefat etti.
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Kemal Derviş

İktisatçı, siyaset insanı.

ODTÜ İktisat Bölümü üyesiydi, 1973-76 yılları arasında Bülent Ecevit’in 
iktisat danışmanlığını yaptı, 1977-2001 yılları arasında Dünya Bankası’nda ça-
lıştı, 2001-2002 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı oldu, 
2002-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilerek sürdürdüğü 
milletvekilliğinin ardından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın başkan-
lığını üstlendi.

Kemal Derviş 1949 yılında dünyaya geldi. Annesi Alman babası Türk va-
tandaşıdır. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini London School of  Economi-
cs’te tamamladı, doktora derecesini 1973 yılında Princeton Üniversitesi’nden 
aldı. 1973-76 yılları arasında ODTÜ ve 1976-78 yılları arasında Princeton Üni-
versitesi’nde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977’de Dünya Banka-
sı’na girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu 
başkan yardımcılığına yükseldi. Kasım 2000 ve Şubat 2001’de Türkiye’de yaşa-
nan mali krizlerin ardından Dünya Bankası’ndaki görevinden ayrılarak 3 Mart 
2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükümeti’nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Ba-
kanlığı görevini üstlendi. Finans sisteminin radikal bir şekilde yeniden yapılan-
masını sağlayan Güçlü Ekonomi Programı’nı hazırladı. 2002 Ağustos ayında 
hükümet içerisindeki görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa etti. İsmail 
Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi’nin kuruluş çalış-
malarında yer alsa da bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden 
milletvekili adayı oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP’den İstanbul Millet-
vekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevini üstlendi. Bu görevi 
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2009 yılına kadar sürdürdü. Son dönemde çalışmalarını Brookings Institute 
üyesi olarak sürdürmektedir. Kemal Derviş 2006 yılında yayımladığı “Reco-
very from the Crisis and Contemporary Social Democracy”(Krizin Yaralarını 
Sarmak ve Sosyal Demokrasi) isimli çalışmanın da işaret ettiği gibi kendisini 
siyaset skalasının solunda tanımlayan bir iktisatçıdır. Bununla birlikte, 2001 yılı 
itibariyle Türkiye’de kendisinin liderliğinde uygulamaya konulan iktisadi mode-
lin neoliberal iktisat anlayışına tamamen uygun bir niteliğe sahip olduğu, Der-
viş’in de 1990’lı yıllarda -2008 krizine kadar- hâkim olan sosyal neoliberaliz-
min önemli bir figürü olduğu söylenebilir. Bu dönemdeki geçiş programı, tam 
adıyla “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”, bu bağlamda ülke 
ekonomisinin küreselleşmiş kapitalizm ile eklemlenme programı olarak değer-
lendirilebilir.  Gerek programın içerdiği iktisat politikası önerileri gerekse de 
programın uygulanışındaki kurumsal bileşenler bu değerlendirmeyi destekler 
niteliktedir. Program, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşma çerçe-
vesinde uygulandı. Piyasa ekonomisinin temel ilkelerinin benimsenmesi, mali 
(devletin sosyal harcamalarının kısılacağı şeklinde okunabilir) ve parasal disip-
lin (Merkez Bankasının özerkleşmesi, teknokratlaşma ve enflasyonla mücade-
le) uygulanan programın temelini oluşturuyordu. Buna bankacılık sektörünün 
yeniden yapılandırılması gibi finansallaşma tedbirleri ilave edildi.
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Kemal Gürüz

Kimya Mühendisi, Eğitimci.

 Eski TÜBİTAK ve YÖK Başkanı Kemal Gürüz, 28 Şubat sürecinin önemli 
isimlerindendir. Emekliliğinin ardından Ergenekon Davası ile tekrar gündeme 
gelmiş, daha sonrasında da 28 Şubat Davası’nın sanıkları arasında yer almıştır.

Halil Kemal Gürüz, 1947 tarihinde İzmir’de doğdu. Lise eğitimini Bornova 
Anadolu Lisesi’nde tamamladı. ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitir-
di. 1979-1982 yıllarında  Fulbright bursuyla ABD’de Worcester Polytechnic 
Institute’de konuk öğretim üyesi olarak bulundu. ODTÜ Fen Bilimleri Ensti-
tüsü müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanlığı, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi rektörlüğü ve Üniversitelerarası Kurul başkanlığı, TÜBİ-
TAK başkanlığı, 1991-1995 yılları arasında da Üniversitelerarası Kurul konten-
janından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu Üyeliği yaptı. Birleş-
miş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü’nde görev aldı. 6 Aralık 1995 tarihinde 
YÖK başkanı seçildi. Bu görevi 2003 yılına kadar sürdürdü. 1999 yılından beri 
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği yapmaktadır. Tel 
Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Enstitüsü’nün de Mütevelli Heyeti üyeliği gö-
revini yürütmüştür.

Kemal Gürüz YÖK Başkanlığını üstlendiği dönemde yaşanan 28 Şubat 
“Postmodern” Darbesi esnasındaki tavrı ile dikkat çekmiştir. Necmettin Erba-
kan’ın Başbakanlığı yürüttüğü koalisyon hükümeti döneminde siyasal gündemi 
işgal eden gelişmeler, o dönemde siyasetteki ağırlığı son derece gelişmiş olan 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin irticayı bir tehdit olarak nitelemesi ile sonuçlanmış-
tır. Bu dönemde yaşanan Libya lideri Kaddafi’nin çadırında Erbakan’ın poz 
vermesi, Aczimendi Tarikatı üyelerine dair kamuoyuna yansıyan görüntüler ve 
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Kudüs Gecesi gibi olaylar bu gerilimin artmasına yaradı ve 28 Şubat 1997’de 
dokuz saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısından, tarihe “postmodern 
darbe” olarak geçecek 18 maddelik bildiri çıktı. Bildiride hükümete laiklik ko-
nusunda ültimatom verildi ve laikliğin teminatı için kanunların uygulanması ve 
sıralanan önlemlerin alınması talep edildi. Alınması istenen tedbirlerden bazı-
ları şu şekildeydi: - Sarık ve cüppeli giyim şeklinin özendirildiği görülmektedir. 
Kılık ve kıyafetleri bu yasaya ters düşen kişilerin onurlandırılmamaları gerekir. 
- Eğitim politikalarında yeniden Tevhidi Tedrisat Kanunu ruhuna uygun bir 
çizgiye gelinmelidir. - Temel eğitim 8 yıla çıkarılmalıdır. - İmam Hatip okulları 
toplumdaki bir ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuşlardır. Bu ihtiyacın fazlası 
olan imam hatip okulları, meslek okullarına dönüştürülmelidir. Ayrıca kökten 
dinci grupların kontrolünde olan Kuran kursları kapatılarak, Milli Eğitim Ba-
kanlığı’na bağlı okullarda düzenlenmelidir. - İrticai faaliyetlere karıştıkları için 
TSK’daki görevlerine son verilen subay ve astsubayların belediyelerde istihdam 
edilmelerinin önüne geçilmelidir. - Tarikatların denetimindeki finans kuruluş-
ları ve vakıflar aracılığıyla ekonomik güç haline gelmeleri dikkatle izlenmelidir. 
- Laiklik aleyhtarı yayın çizgisi olan TV kanalları ve özellikle radyo kanallarının 
verdikleri mesajlar dikkatle izlenmeli ve bu yayınların Anayasa’ya uygunluğu 
sağlanmalıdır. Bu dönemde türbanlı kadın öğrencilerin üniversitelere alınma-
ması fiilen bu insanların eğitim haklarının engellenmesi anlamına geliyordu. 
YÖK Başkanı olarak söz konusu uygulamaları destekleyen Gürüz, bu nedenle 
28 Şubat davası çerçevesinde yargılanmıştır. 2013 yılında başlayan dava Nisan 
2018’de neticelenmiş, Kemal Gürüz dava sonucunda müebbet hapis cezasına 
çarptırılan 21 sanıktan birisi olmuştur. Gürüz yaşı nedeniyle hapse girmemiştir.

2009 yılında Ergenekon Davası çerçevesinde gözaltına alınan Kemal Gü-
rüz bu davada tutuksuz yargılandı ve TSK içinde illegal bir biçimde oluşturul-
duğu ve fişleme faaliyeti yürüttüğü iddia edilen Batı Çalışma Grubu ile ilişkili 
olmakla suçlandı. Gürüz Ergenekon olarak adlandırılan yapının ulusalcı bir 
yapı olduğunu kendisinin ise Amerikancı olduğunu ifade etti. Bu davadan 13 
yıl 11 ay ceza almış ancak cezası bir yılı aşkın süre sonrasında üst mahkeme 
tarafından bozulmuştur.
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Kemal Kılıçdaroğlu

Siyaset insanı, bürokrat.

SSK Genel Müdürlüğü gibi üst düzey bürokratlık kariyerinin ardından si-
yasete atılmış, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olduktan sonra halen devam ettiği parti 
Genel Başkanlığına seçilmiştir.

Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948′de Tunceli’de dünyaya geldi. Ailesi 
Horasan’dan göçerek Anadolu’ya yerleşen Kureyşan aşiretindendir. Yükse-
köğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademi-
si’nden (şimdiki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 
1971 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının 
ardından Maliye Bakanlığı′nda göreve başladı. 1983 yılında Gelirler Genel Mü-
dürlüğü’ne atandı. Burada önce daire başkanı olarak daha sonra genel mü-
dür yardımcısı olarak çalıştı. 1991 yılında genel müdürlük yapacağı Bağ-Kur′a 
atandı. 1992 yılında ise Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü görevine 
başladı. Daha sonra kısa bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı′nda 
müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında Ekonomik Trend dergisi 
tarafından “Yılın Bürokratı” seçildi. 1996 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Necati Çelik tarafından görevden alındı. Daha sonrasında Sosyal Si-
gortalar Kurumu’na atandı ve bu kurumun genel müdürlüğünü yaptı. 1999′da 
kendi isteğiyle SSK Genel Müdürlüğü′nden emekli oldu. Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı çalışmalarında Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu′na 
başkanlık eden Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi’nde de bir süre ders verdi. 
Türkiye İş Bankası′nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 
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SSK Genel Müdürlüğünden emekli olduktan sonra adı « Demokratik Sol 
Parti′nin (DSP) yıldızları» arasında anılan Kılıçdaroğlu’nun 1999 genel seçimle-
rinde milletvekili adayı olacağı beklenmesine rağmen Bülent Ecevit tarafından 
aday gösterilmedi.

Kılıçdaroğlu 2002 genel seçimlerinde CHP’den aday gösterilerek, İstanbul 
Milletvekili seçildi. Giderek popülerleşmesi neticesinde parti grup başkanvekil-
liği görevine getirildi. Bu dönemde televizyon kanallarında hükümetin önemli 
isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat ve daha sonra Melih Gökçek ile ger-
çekleştirdiği tartışmalarda karşı tarafa üstünlük sağlamış olması kamuoyundaki 
bilinirliğini daha da artırdı. Akabinde 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Seçimi kaybetmesine 
rağmen hem seçim sürecinde gösterdiği performans ile hem de aldığı yüzde 37 
oy ile parti içinde ön plana çıkmayı başardı. 

2010 yılında kaset skandalı nedeniyle parti başkanlığı görevinden istifa eden 
Deniz Baykal’ın yerine tek başına girdiği Genel Başkanlık seçimini kazandı. 
CHP Genel Başkanı olarak sahip olduğu ana muhalefet liderliği performansı 
ise geçen zamanla birlikte giderek daha tartışmalı hale geldi. 2010 ve 2017 Ana-
yasa referandumları ve 2011, 2015 ve 2018 Genel Seçimleri’nden partisi yenik 
ayrılmasının bundaki payı büyüktür. 2018 başkanlık seçimlerinde Muharrem 
İnce’nin almış olduğu oy oranının da etkisi ile Genel Başkanlığı daha da tartış-
malı hale geldi. Ancak muhalefetin yeterli sayıda delegenin imzasını alamaması 
nedeniyle parti içi mücadele şimdilik duruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılından bu yana sürdürdüğü parti Genel Baş-
kanlığı döneminde, özellikle genel ve yerel seçimlerdeki başarısızlıkların peşi 
sıra gelmesiyle birlikte eleştirilere maruz kaldı. CHP milletvekili Enis Berbe-
roğlu’nun tutuklanmasını protesto ederek gerçekleştirdiği yürüyüş ve ardından 
yapılan Maltepe Mitingi gibi belli başlı çıkışlar haricinde; ana muhalefet lideri 
olarak sorumluluklarını yerine getir(e)mediği, siyaseti iktidarın sınırladığı ala-
nın dışına çıkaramadığı ve son yıllarda iktidarın birçok iç ve dış meselede sarıl-
dığı milli mutabakat söylemine teslim olduğu yönünde eleştiriler aldı.
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Kenan Evren

Asker, siyaset insanı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 17. Genelkurmay Başkanı iken liderlik ettiği 12 
Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin ardından Devlet Başkanı unvanını almış, 1982-
1989 yılları arasında ‘1982 Anayasasının’ halkoyuna sunulup yürürlüğe girmesi 
ile birlikte Türkiye’nin 7. Cumhurbaşkanı olmuştur.

Kenan Evren, 1917 yılında Manisa’da dünyaya geldi. 1946 yılında girdiği 
Kara Harp Akademisi’ni 1949 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. Kenan 
Evren, 1958-1959 yıllarında, Kore Savaşı’nın ardından Güney Kore’de kalan 
Türk Tugayında harekat ve eğitim şube müdürü ve kurmay başkanı olarak gö-
rev aldı. 1964’te tuğgeneral, 1967’de tümgeneral oldu. 1970’te korgeneralliğe 
yükseldi. 1974’te orgeneral olarak Genelkurmay İkinci Başkanlığına getirildi. 
1976 ile 1977 yıllarında Ege Ordusu komutanlığı görevinde bulundu. Kara 
Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersun’un Kanlı 1 Mayıs’tan (1 Mayıs 
1977) sonra darbe girişiminde bulunacağı iddiasıyla 1 Haziran 1977’de döne-
min başbakanı Süleyman Demirel tarafından 200 rütbeli asker ile birlikte resen 
emekliye sevk edilmesiyle Kenan Evren’e Genelkurmay Başkanlığı yolu açıldı.

Genelkurmay Başkanı olması beklenen Ersun’un emekliye ayrılması Türk 
Silahlı Kuvvetleri içindeki dengelerin ve kıdem geleneğinin alt üst olmasına 
neden oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, diğer bir deyişle bir sonraki Genel-
kurmay Başkanı’nın kim olacağı konusunda anlaşmazlık ortaya çıktı. Cumhur-
başkanı Fahri Korutürk, 1. Ordu Komutanı Adnan Ersöz’ü isterken, Başbakan 
Demirel, 3. Ordu Komutanı Ali Fethi Esener’in Kara Kuvvetleri’nin yeni ko-
mutanı olmasını istedi. Tarafların geri adım atmaması sonucu her iki komutan 
da görev süreleri bittiğinden 30 Ağustos 1977’de emekliye ayrıldı. Böylece en 
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kıdemli orgeneral olan Kenan Evren, beklenmedik biçimde 5 Eylül 1977 ta-
rihinde Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 1977-78 yıllarında Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı yapan Kenan Evren, 6 Mart 1978’de Genelkurmay Başkanlığına 
atandı. 27 Aralık 1979’da kuvvet komutanlarıyla birlikte imzalayarak Cumhur-
başkanı Fahri Korutürk’e gönderdiği ve “adresi meçhul mektup” olarak tarihe 
geçen uyarı mektubunda iki büyük siyasal partinin ülkenin sorunlarının çözül-
mesinde uzlaşmaya varmaları, ülkeyi birlikte yönetmeleri çağrısını yaptı.

12 Eylül 1980 tarihinde emir komuta zinciri içerisinde yapılan askeri darbe 
ile ülke yönetimine el konuldu, özgürlükler askıya alındı, yasama ve yürütme 
yetkilerini kullanmak üzere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in 
liderliğinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komuta-
nı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun’dan 
oluşan Milli Güvenlik Konseyi (MGK) kuruldu. Kenan Evren bu dönemde, 
MGK ve Genelkurmay başkanlığının yanı sıra Devlet Başkanlığını da üstlendi. 
TBMM ve hükümeti feshetti, bütün ülkede sıkıyönetim ilan etti. Devlet başka-
nı olarak yurt gezilerine çıkarak 12 Eylül Darbesi’nin amaçlarını halka anlattı. 
Üyeleri MGK tarafından seçilen Danışma Meclisi’nin hazırladığı ve MGK ta-
rafından son biçimi verilen anayasanın kabul edilmesi için yoğun bir propa-
ganda kampanyası yürüttü. Kenan Evren, 7 Kasım 1982’de yeni Anayasa’nın 
oylandığı referandumda yeni anayasanın 1. geçici maddesi uyarınca, yedi yıllık 
bir süre için seçilerek, Türkiye’nin 7. cumhurbaşkanı sıfatını kazandı. 1 Tem-
muz 1983’e kadar MGK ve Genelkurmay başkanlığını da sürdürdü.

12 Eylül Askeri Darbesi günümüzde hâlâ çeşitli biçimlerde ele alınmaktadır. 
24 Ocak’ta ilan edilen ve Türkiye’nin uluslararası kapitalizm ile yeniden eklem-
lenmesi projesini programa döken iktisat politikalarının uygulanması, yükselen 
toplumsal muhalefetin önüne geçilmesi, toplumsal kamplaşmanın nihayete 
erdirilmesi, cumhurbaşkanı seçiminin nihayete erdirilememesi örneğinin işa-
ret ettiği devlet krizi kabul gören nedenler arasındadır. Ortaya çıkan tabloda 
iktisadi liberalleşme ve siyasal alanda İslâmcılığın yükselişi en belirgin eğilim-
ler olarak gösterilebilir. Bu tablonun doğurduğu ironik bir sonuç, neoliberal 
iktisat mantığını benimseyen İslâmi referansları olan siyasal hükümetin -bu-
günkünden farklı olarak liberallerle koalisyon içinde bambaşka bir hegemon-
ya arayışı içinde olduğu dönemde- 2010 yılındaki Anayasa değişikliklerine 12 
Eylül’ün yargılanmasının önünü açan bir madde eklemiş olmasıdır. Ardından 
açılan davada dönemin başbakanı Süleyman Demirel’e muhtıra vermek, T.C. 
Anayasasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya ve görevini 
yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan Kenan Evren’e müebbet hapis ce-
zası verilmiş, orgenerallik rütbesi erliğe düşürülmüştür. Ancak bu karar henüz 
Yargıtay tarafından onanmamıştır.
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Konca Kuriş

İslâmcı feminist, Aktivist.

1990’lı yıllarda dile getirdiği feminist İslâmcı görüşlerle kamuoyunda ta-
nınan aktivist. 1998 yılında eski üyesi olduğu Hizbullah tarafından kaçırılıp 
işkence edilerek öldürülmüştür.

1962 yılında Mersin’de doğan Konca Kuriş modern bir ailenin kızı olarak 
yetişti. Genç yaşta Orhan Kuriş ile evlendi, eşinin ailesinin muhafazakâr yapı-
sının etkisi ile zaman içinde tesettüre girdi. İran İslâm Devrimi’nin etkilerinin 
yoğun bir biçimde hissedildiği bu yıllarda Hizbullah, Lübnan’dakinden bağım-
sız bir biçimde Türkiye’de örgütlenmeye başladı. Konca Kuriş bu dönemde 
komşularının etkisiyle Hizbullah ile ilişki kurdu. Örgütlenme sürecini 1985 yı-
lında tamamlayan örgüt bu tarihten sonra eylemler gerçekleştirmeye başladı.  
Türkiye’de ağırlıklı olarak Kürt nüfusun yaşadığı illerde faaliyet göstermiş olan 
Hizbullah birçok faili meçhul siyasi cinayeti üstlendi, 2000’li yıllarda yapılan 
operasyonlar ve yargılamalar sonucunda örgütün lider kadroları ve militanları 
bu cinayetler nedeniyle hüküm giydi. Örgütün hedefinde ağırlıklı olarak Kür-
distan İşçi Partisi (PKK) militanları ve genel olarak Kürt Hareketi’ne yakın 
kişiler vardı. Bununla birlikte geçmişte kendi bünyesinde yer almış kişileri de 
hedef  almıştır.

İlerleyen dönemde Kuriş, İktibas dergisi çevresi ile tanıştı. Genel olarak 
İslâm’a olan bakışının değiştiği söylenebilir. İranlı kadınlar gibi kara çarşafa 
girme konusunda itilafa düştüğü Hizbullah’tan ayrıldı. Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi hocalarının tez ve kitaplarından etkilendi. Mersin’de solcu 
bir geçmişe sahip olan teyzesi ile Bağımsız Kadınlar Derneği’ni kurdu. Bu 
dönemde feminist bilinci gelişti. İslâm ve feminizm arasında yaptığı sentez 
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ilgi gördü. O dönemde Yaşar Nuri Öztürk gibi isimlerin dile getirdiği görüş-
lerin İslâmcı bir geçmişe sahip olan bir kadın tarafından dile getiriliyor olması 
gündemde yer aldı. Yeni Yüzyıl gazetesi ve Star TV’de fikirlerini dile getirme 
fırsatı yakaladı. Bu mecralarda dile getirmiş olduğu fikirler arasında öne çıkan-
lar şunlardır: “İnsanlar; erkeklerin Kuran’da daha üstün olduğu mesajının ve-
rildiğine inanıyorlar. Ama böyle bir ayet yok.”, “Kuran’ı erkekler yorumluyor; 
kadınlar çevirse çok farklı olur. Erkek egemenliğini yok etmek için Kuran’ı 
kadınlar da yorumlamalıdır.”, “İbadetin Türkçe yapılmasında hiçbir mahzur 
yoktur.”, “Kadın âdet dönemindeyken namaz kılıp oruç tutabilir.”, “İslâm’da 
kadına başörtüsü zorunluluğu yoktur.”, “Kuran kadınların sadece göğüslerini 
kapatmasını emrediyor. Kuran’da çarşaf  yoktur.”, “Kadınlar ve erkekler cuma 
ve cenaze namazını birlikte kılabilirler.”, “Günümüzde çokeşlilik doğru değil, 
üzerine kuma getirilenler gerekirse ve güçleri varsa boşanabilmelidir.”

Kuriş bir yandan da eşi ile birlikte tekstil işi yapmaktaydı. 17 Temmuz 1999 
akşamı iş dönüşü Hizbullah militanları tarafından kaçırılarak yaklaşık 40 gün 
boyunca sorgu ve işkence gördükten sonra infaz edildiği daha sonra ele ge-
çirilen video kayıtları ile teyit edildi. Kayıtlarda Kuriş’in “laik TC” ile işbirliği 
yaptığı, Kuran ve İslâm’a karşı suç işlediği gerekçe gösterilmektedir. Sonrasın-
da Kuriş’in cesedine de ulaşılmış, kimliği oğlu tarafından tespit edilebilmiştir. 
Davanın sanıkları 2011 yılında serbest bırakıldı.
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Leyla Zana

Siyaset insanı, aktivist.

Leyla Zana 3 Mayıs 1961 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dünyaya 
geldi. 14 yaşında iken Devrimci Doğu Kültür Ocakları Derneği’nin yönetici-
liğini yapmış ve Türkiye İşçi Partisi’nin Silvan Şubesi’nin kurucularından olan 
Mehdi Zana ile evlendi. Mehdi Zana 1978 yılında bağımsız aday olarak katıl-
dığı seçimlerde Diyarbakır Belediye Başkanı seçildi. 12 Eylül Askeri Darbesi 
sonrası tutuklanıp uzun süre hapiste kaldı. Bu ortam içerisinde politikleşen 
Leyla Zana, Halkın Emek Partisi’ne (HEP) katıldı. 1991 Türkiye genel seçim-
lerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden meclise giren HEP’li-
lerden biri olarak Diyarbakır Milletvekili seçildi. Aynı sene içerisinde yapılan 
TBMM yemin töreninde yemini Türkçe ettikten sonra sarfettiği Kürtçe cümle 
nedeniyle büyük tepki gördü. Meclise başkanlık eden ve kendisi de Kürt kö-
kenli olan Ali Rıza Septioğlu tarafından yemini tekrarlatıldı. Bu olay Türkiye’de 
siyasal literatüre “Yemin Krizi” ismiyle geçti. 

Sonrasında “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozma 
amacını taşımak” ve “yasaya aykırı siyasi faaliyetlerin mihrakı olmak” iddiasıyla 
açılan dava neticesinde Anayasa Mahkemesi HEP’in kapatılması kararını aldı. 
HEP’li milletvekilleri tedbir amacıyla kurulan Demokrasi Partisi’ne geçerek 
eski partilerinin kapatılmasının doğuracağı siyasi dokunulmazlıklarını yitirme 
cezasından kurtuldular. Ancak benzer sebeplerle DEP’in 1994 yılında kapa-
tılması ile milletvekilliğinin getirdiği dokunulmazlığı yitirdiler. Akabinde Leyla 
Zana ABD’de yaptığı bir konuşma yüzünden Orhan Doğan, Hatip Dicle, Ah-
met Türk, Sırrı Sakık ve Mahmut Alınak’la birlikte tutuklanarak 10 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. Hapiste geçirdiği dönem içerisinde Rafto İnsan Hakları 
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Ödülü, Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü ve Bruno Kreisky İnsan Hakları 
Ödülü’ne layık görüldü. Tutukluluğu Amnesty International tarafından ifade 
özgürlüğü karşıtı bir durum olarak değerlendirildi. 2001’de Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi tutukluluğunun aleyhine karar verdi. Türkiye bu kararı uygu-
lamadı, ancak 2003’de geçirilen uyum yasaları sonrasında yeniden yargılama 
yapıldı ve 2004 yılında Zana serbest kaldı.

Serbest kalışının sonrasında Demokratik Toplum Hareketi’nin (DTH) 
kuruluşunda yer aldı. Bu hareket 2005 yılında kurulan Demokratik Toplum 
Partisi’nin Demokratik Halk Partisi ile birlikte asli bileşenlerinden biri oldu. 
Partinin 2009 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından federalizm yanlısı olduğu 
gerekçe gösterilerek kapatılmasının ardından Leyla Zana 5 yıl boyunca siyaset 
yapmaktan men edildi. Leyla Zana, 2008 ile 2009 yılları arasında yaptığı çeşitli 
konuşmaları nedeniyle yargılandı ve 15 ay ile 10 yıl arasında değişen cezalara 
çarptırıldı, ancak bu cezalar Yargıtay tarafından onanmadı.

Sonrasında siyasi yasaklı olması meclis seçimlerine katılmasını engellemedi-
ği için yeniden aday gösterilerek 2011 yılında Diyarbakır Milletvekili oldu. 2012 
yılında Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme sonrasında, Erdoğan’ın Kürt 
Sorunu’nu çözebileceği yönündeki ifadeleri tepki topladı. 2015 yılında yapılan 
seçimlerde de Ağrı Milletvekili oldu. 1 Kasım seçimi sonrasındaki yemin töre-
ninde kullandığı “Türkiye Halkı” tabiri nedeniyle yemini kabul edilmedi. Daha 
sonrasında da meclis oturumlarına mazeret bildirmeden katılmaması nedeniy-
le Ocak 2018’de milletvekilliği düşürüldü.
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Mehmet Kadir Ağar

Bürokrat, siyaset insanı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yapmış, Demok-
rat Parti’nin kurucu Genel Başkanlığını yürütmüştür. Özellikle 1990’lı yıllarda 
güvenlik politikaları gündeminin önemli figürlerinden biri olarak kamuoyunda 
tanınmıştır.

Mehmet Ağar, 30 Ekim 1951’de Ankara’da Çankaya Köşkü’nde doğdu. 
Babası da Emniyet Müdürü’ydü. 1968 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fakültesi’nde Emniyet Genel Müdürlüğü bursu ile okudu ve 1973 
yılında Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş 
Dairesi’nde ve ardından Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü’nde çalıştı. 
1980 Ocak ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Mü-
dür Muavini, 1981 Mayıs’ında Asayiş Şube Müdürü oldu. 1984-88 arasında 
Terör ve Asayişten sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 
1988’de Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, 1990’da İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü’ne, 1992’de Erzurum Valiliği’ne, 1993 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 
atandı. Erzurum Valiliği görevini üstlendiği sırada Bahçelievler katliamı so-
rumlularından firari Haluk Kırcı’nın nikâh şahitliğini yapması ve 1993 yılında 
Hizbullah ile ilgili olarak “Hizbullah devlet aleyhine eylemlerden kaçınmakta-
dır. Örgüt üyelerini yakalamak fayda sağlamaz” demesi eleştiri aldı. Emniyet 
Genel Müdürlüğü bünyesinde Özel Harekât Dairesi’nin kurulmasında etkili 
oldu. Polisin de kırsal alandaki operasyonlara katılmasını sağladı. 

24 Aralık 1995 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nden Elâzığ Millet-
vekili oldu. 1996’da kurulan iki hükümette de yer aldı. 53. Hükümette Ada-
let Bakanlığı, 54. Hükümet (Refah-Yol Koalisyonu) içinde İçişleri Bakanlığı 
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görevlerini aldı. Kasım 1996’da Necmettin Erbakan ile yaşadığı görüş ayrılığı 
nedeniyle görevinden istifa etti. Ağar, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Elazığ’dan 
bağımsız Milletvekili seçildi. 14-15 Aralık 2002 tarihleri arasında yapılan Doğ-
ru Yol Partisi 7. Olağan Kongresi’nde Genel Başkan seçildi. 2005 yılındaki 
kongreyi de kazanarak yeniden seçildi. 22 Temmuz 2007 Türkiye Genel Se-
çimleri’nin ardından Genel Başkanlıktan istifa ettiğini duyurdu. Yerini Namık 
Kemal Zeybek aldı.

Mehmet Ağar o dönemlerde Güneydoğu Sorunu olarak adlandırılan Kürt 
Sorunu konusunda devletin resmi politikalarının uygulanmasında kritik bir rol 
üstlendi. Meselenin bir güvenlik sorunu olarak ele alınmasını sağlayan sivil ka-
nadın önde gelen temsilcileri arasında yer aldı. Kürt Sorunu’na ilişkin resmi 
güvenlik uygulamalarınınpolitik ve hukuki mahiyeti hakkında birçok suçlama 
söz konusudur. Söz konusu suçlamalar arasında en çok öne çıkanı “suç işle-
mek amacıyla teşekkül kurmak”tır. Bu suç özellikle Susurluk Skandalı sonrası 
başlatılan yargılama sürecinde gündeme gelmiştir. 1996 yılında Susurluk’ta ya-
şanan bir trafik kazasında ortaya çıkan ilişkiler ağı hükümet, emniyet güçleri 
ve suç örgütlerinin dahil oldukları bir örgütlenmeyi gün yüzüne çıkarmıştır. 
Aralarında Sedat Bucak ve Abdullah Çatlı gibi isimlerin bulunduğu kişilerin 
kazadan önce görüştükleri en son kişilerden birisinin Mehmet Ağar olduğu 
tespit edilmiştir. Yargılama sürecinin sonucunda suçlu olduğuna karar verilmiş, 
2011’de 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Daha sonra cezası 3 yıl 9 aya indiril-
miş ve 2013 yılında serbest kalmıştır.
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Mehmet Ali Aybar

Hukukçu, akademisyen,
siyaset insanı.

Mehmet Ali Aybar önemli bir hukukçu olmasının yanı sıra sosyalist bir si-
yaset insanı ve düşünürdür. Gençliğinde atletizm alanında başarılar göstermiş-
tir. Russel Mahkemesi’nin yargıçları arasındadır. Türkiye’ye Özgü Sosyalizm 
anlayışını savunmuştur.

5 Ekim 1908’de İstanbul’da doğan M. Ali Aybar, Galatasaray atletizm takı-
mında uzun süre spor yaptı, 1928 yılında Amsterdam’da düzenlenen olimpi-
yatta Türkiye’yi temsil etti, 1928-1935 arası Türk milli atletizm takımında yer 
aldı ve bu dönemde 100 ile 200 metre bayrak yarışlarında Türkiye rekorları 
kırdı. Aybar, 1931’de Balkan şampiyonu olan 4x100 bayrak takımının da koşu-
cularından biriydi.

Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fa-
kültede anayasa hukuku asistanı, hukuk doktoru ve devletler hukuku doçenti 
oldu. 1946’da yazıları nedeniyle doçentlik görevine son verildi. Aynı yıl De-
mokrat Parti’den (DP) milletvekili adayı oldu; ancak seçilemedi. Önce Hür, 
sonra Zincirli Hürriyet gazetelerini çıkardı ve buralardaki yazıları nedeniyle 
1949’da 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 1950’deki genel afla serbest bırakı-
lan Aybar, iki yıl sonra avukatlığa başladı. Rasih Nuri İleri ve Nihat Sargın gibi 
isimlerin tanıklığı dolayısıyla 1950’li yıllara doğru Türkiye Komünist Partisi 
üyesi olduğundan söz edilmektedir.

1961 yılında aralarında Kemal Türkler’in de bulunduğu 12 sendikacı Türki-
ye İşçi Partisi’ni kurdu. Bu sendikacılar madeni eşya, tekstil, basın ve gıda gibi 
farklı sektörlerde örgütlü sendikaları temsil ediyorlardı ve söz konusu sendika-
ların çoğu aynı zamanda TİP başkanlığını da üstlenen Avni Erakalın’ın başkanı 
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olduğu İstanbul İşçi Sendikaları Birliği üyesiydiler. TİP’in zamanla gerek Türk-
İş yönetimi ve gerekse CHP ve Adalet Partisi de dahil olmak üzere siyasal 
sistemin ana aktörlerince pasifize edilmek istenmesi, siyasal deneyimi sınırlı 
kurucu sendikacıları öncelikle Genel Başkan seçerek partiyi bu konuda dene-
yimli kadrolara açmaya itti. Önce Mehmet Ali Aybar’ın 1962’de Genel Baş-
kanlığa getirilmesi ve sonra da Aybar’ın davetiyle Behice Boran, Sadun Aren 
ve Adnan Cemgil gibi aydınların partiye katılımıyla partinin ideolojik/politik 
yönü sola dönük olarak belirginleşmiş oldu. Aybar, 1965 ve 1969 Genel Seçim-
leri’nde bu partiden İstanbul Milletvekili seçildi. TİP içindeideolojik belirsizlik 
ve dahası zamanla farklılaşmadan kaynağını alan birtakım anlaşmazlıklar 1966 
yılında su yüzüne çıkmaya başladı. Bu dönemde, parti dışından Mihri Belli’nin 
ideologluğunu yaptığı aşamalı devrim stratejisi çerçevesinde Milli Demokratik 
Devrim tezini TİP içinde benimseyen kadrolar parti yönetimi ile yol ayrımına 
geldiler. Devrimci gençliğin çatı örgütü olan Dev-Genç’in de bu çizgide yer 
alması nedeniyle parti ile gençlik arasındaki bağ da zayıfladı. Daha sonrasında 
parti içinde kalan sosyalist devrim görüşü taraftarları arasında da anlaşmazlık 
çıktı. Mehmet Ali Aybar’ın savunduğu “Güler Yüzlü” Sosyalizm anlayışı, kendi 
verdiği isimle “Türkiye’ye Özgü Sosyalizm”, sosyalizmin hümanist bir yoru-
munu sunarken Behice Boran’ın başını çektiği Emek Grubu Sovyetik/Stalinist 
bir sosyalizm anlayışını savunuyordu. Parti içindeki anlaşmazlığın şiddetlendiği 
koşullarda girilen Ekim 1969 Genel Seçimleri’nde yaşanan başarısızlık üzerine 
Aybar, Kasım 1969’da Genel Başkanlıktan, 1971’de de parti üyeliğinden istifa 
etti. 

Aybar’ın düşüncelerinin gelişimindeki önemli kırılma noktalarından biri de 
Çekoslovakya’nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından iş-
galidir. Buradaki özgün sosyalizm deneyiminin bastırılmış olması Aybar’ı de-
rinden etkiledi. Sosyalizmin inşasının küçük devletlerin kendi imkânları ile ve 
bağımsızlıklarını koruyarak gerçekleşebileceğini savundu.

Aybar 1975’te Sosyalist Parti’yi kurdu. Parti daha sonra Sosyalist Devrim 
Partisi adını aldı ve 12 Eylül 1980’de diğer partilerle birlikte kapatıldı. 12 Ey-
lül’den sonra TİP tarihi üzerine bir çalışma yazdı, sosyalist bir çatı partisi kur-
ma gayreti içinde oldu ve DİSK davasında avukatlık yaptı.

Aybar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Vietnam’da işlemiş olduğu savaş 
suçlarını yargılamak amacıyla 1966 yılında kurulan Uluslararası Russel Mahke-
mesi’nin yargıçları arasında yer aldı. 

Mehmet Ali Aybar 1995 yılında İstanbul’da vefat etti.
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Mehmet Eymür

Bürokrat, İstihbarat Uzmanı… 
İki dönem Milli İstihbarat 
Teşkilatı’nda çalışmış,

Teşkilat’ın Kontrterör Dairesi 
Başkanlığı’nı yapmıştır.

Mehmet Eymür 1943 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Mazhar Eymür, 
MİT’i önceleyen kuruluş olan Milli Emniyet Hizmeti’nin yöneticileri arasın-
dadır. Mehmet Eymür TED Koleji’ni bitirdi.1965 yılında öğrenci olarak girdi-
ği İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu’nda takip memuru olarak 
MİT için çalıştı. Daha sonra Hiram Abas’la birlikte çalışmaya başladı ve 12 
Mart 1971 Darbesi sonrası kurulan, Ziverbey Köşkü olarak da bilinen, sorgu-
lama biriminde birlikte rol aldılar. Kızıldere’de liderliğini Mahir Çayan’ın yaptı-
ğı THKP-C militanlarına düzenlenen baskına ve Ulaş Bardakçı’nın öldürüldü-
ğü operasyonlara katıldı.

12 Eylül Darbesi sonrasında ASALA ile mücadele görevini üstlendi. Daha 
sonrasında Ankara’da Kontrespiyonaj Dairesi içinde kurulan Kaçakçılık ve İs-
tihbarat Şube Müdürlüğü’ne tayin edildi. 1984’te Genelkurmay Başkanlığı’n-
dan alınan izinle Babalar Operasyonu’nu başlattı. MİT Kaçakçılık İstihbarat ve 
Harekât Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yakın koordinas-
yon içinde terörün finansmanını engellemek amacıyla kaçakçılık meselesinin 
üzerine gitmeye karar verdi. Kaçakçılık konusunda Atilla Aytek’in başında ol-
duğu Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Daire Başkanlığı ile 
çok yakın koordinasyon içinde çalışmaya başlayan MİT Kaçakçılık Şubesi, 9 
Şubat tarihinde Dündar Kılıç, Behçet Cantürk, Vahit Kaynar ve Abuzer Uğur-
lu’nun sorguya alınması teklifini Genelkurmay Başkanlığı’na yaptı, teklifin uy-
gun karşılanması üzerine gözaltına alınan babalar, sorgulandıktan sonra Anka-
ra Sıkıyönetim Mahkemesine sevk edildi. Ankara’da sıkıyönetimin kaldırılması 
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ile Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesinde görülmeye başlayan davalar beraat 
kararı ile sonuçlandı ve tutuklu bulunan sanıklar Dündar Kılıç ve Behçet Can-
türk serbest bırakıldılar.

Mehmet Eymür’ü kamuoyu gündemine getiren bir başka olay kendisinin 
hazırlamış olduğu 1987 MİT Raporu’dur. Rapor üst düzey siyasetçi ve emniyet 
mensuplarının mafya ile ilişkisini ortaya dökmekteydi. Raporun basına sızdı-
rılması ile birlikte usulüne uygun olmayan biçimde düzenlenmiş olduğu eleşti-
rileri getirildi. Eymür, Hiram Abas tarafından raporun sızdırılması konusunda 
suçlandı. 1988 yılında bu rapor nedeniyle emekliliğe zorlandı.

Mehmet Eymür 1994 yılında Tansu Çiller’in Başbakanlığı döneminde ye-
niden göreve getirildi. Özel İstihbarat Dairesine ve Operasyon Başkanlığı’na 
atandı. Bu görev esnasında Şenkal Atasagun ile anlaşamayan Eymür, 1995 yı-
lında Terörle Mücadele Bölümü’ne atandı. Bu dönemde Yeşil kod adlı aja-
nı kullandığını ama bu kişinin doğrudan kendisine bağlı olmadığını söyledi. 
Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığı sonrası Eymür, MİT temsilcisi olarak Washin-
gton’a atandı. 1999 yılında MİT’ten geri dönmemek üzere ayrıldı ve Amerika 
Birleşik Devletleri’ne giderek bu ülkenin istihbarat birimi olan Central Intelli-
gence Agency (CIA) için çalışmaya başladı. Eymür’ün ismi Ergenekon Davası 
döneminde tekrar gündeme geldi. Bu davada kritik bir role sahip olan tanık 
statüsündeki Tuncay Güney’i MİT’te çalışmak üzere işe alan kişinin Mehmet 
Eymür olduğu iddia edildi.
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Melih Gökçek

Siyaset insanı, bürokrat… 
Keçiören Belediye Başkanlığı, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı yapmıştır. 

20 Ekim 1948’de Ankara’da doğdu. Aslen Şanlıurfa Halfetili’dir, ancak ço-
cukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep’te geçti. Babası avukat Ahmet 
Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep İl Başkanıydı. İlk ve orta eğitimini Gazian-
tep’te tamamlayan Gökçek, üniversite öğretimine Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde başladı. Eğitimini Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek 
Okulu’nda tamamladı. 

Askerlikten döndükten sonra ticaret hayatına atıldı. 1984 yılında Anavatan 
Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçildi. 1989 yılın-
daki seçimlerde Keçiören Belediye Başkanlığına yeniden aday olan Gökçek 
bu defa seçilemedi. Seçimlerin ardından Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğüne getirildi ve bu görevi 1991 yılı başlarına kadar 
sürdürdü.

Melih Gökçek 1991 yılında ANAP’tan istifa ederek Refah Partisi’ne geç-
ti. 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Ankara Milletvekili olarak 
meclise girdi. 2 yıl 3 ay milletvekilliği yapan Gökçek, 1994 yılında milletvekilliği 
devam ederken Refah Partisi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 
aday olup 6.500 oy farkla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı.

Refah Partisi’nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi’ne geçen Gökçek, 1999 
yılı belediye seçimlerinde ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
aday oldu, yapılan seçimlerde %33,7 oyla ve 30.000 oy farkıyla Ankara tarihin-
de iki kez üst üste seçilen ilk belediye başkanı oldu.

Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra 2002 yılında Demokrat Parti’ye ve ardın-
dan 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı. 2004 yerel seçimlerinde 
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üçüncü, 29 Mart 2009 yerel seçimleri seçimlerinde dördüncü, 30 Mart 2014 
yerel seçimleri seçimlerinde beşinci kez aynı göreve gelerek Ankara’da en uzun 
süre görev yapan belediye başkanı oldu. 28 Ekim 2017’de Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın isteği nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti.

Melih Gökçek’in belediye başkanlık dönemi ve kişisel olarak çizdiği siyasi 
tablo muhalifleri tarafından çokça eleştirilmiştir. “Periler Ülkesinde” adlı hey-
keli Altınpark’tan kaldırtırken sarfettiği “Böyle sanatın içine tükürürüm” sözü 
bunun örneklerinden biridir. Kamuoyu önünde girdiği polemikler, Ankara’ya 
içmeye uygun olmayan Kızılırmak suyunu taşıması, plansız biçimde üst geçit-
ler inşa etmesi, su temalı kentsel peyzajları, son döneminde inşa ettiği kente 
giriş kapıları ve sosyal medyada gösterdiği performans sürekli eleştiri konu-
su olmuştur. Gökçek, oğullarını da kullanarak kentteki nüfuzunu artırmaya 
çalışmıştır. Yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyespor’un başarısızlığı üzerine 
kentin köklü kulüplerinden olan Ankaragücü kulübünün başına oğlunu getir-
me mücadelesi vermiştir. Bir diğer oğlunu Ankara Ticaret Odası yönetimine 
getirmek için çalışmış, bu süreçte dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile çıkar çatışmasına girdiği iddia edilmiştir. Hakkında açılan davalarda; 
yayın yoluyla hakaret, kişilik haklarına saldırı, şahsiyeti ağır şekilde zedeleme 
ve manevi saldırı suçlarından cezaya çarptırılmıştır. Görevden alındıktan sonra 
düşük bir profil çizmektedir.
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Meral Akşener

Siyaset insanı, tarihçi.

Meral Akşener, 18 Temmuz 1956 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağ-
lı Gündoğdu Köyü’nde doğdu. 1974 yılında Bursa Kız Öğretmen Lisesi’n-
den, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 
mezun oldu. 1979 ve 1982 yılları arasında öğretmenlik yapan Akşener, 1982 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi’nde araştır-
ma görevlisi oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek 
lisans ve doktora yaptı. Kocaeli Üniversitesi’nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkan-
lığı görevinde bulundu.

MHP kökenli bir aileden gelen Akşener öğrencilik yıllarında Ülkücü Hare-
ket içinde yer aldı. Daha sonra Doğru Yol Partisi’ne (DYP) katılarak 1994 Ye-
rel Seçimleri’nde bu partiden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday 
oldu. 1995 yılında DYP Kadın Kolları Başkanı olan Meral Akşener, ilk defa 
1995 Türkiye Genel Seçimleri’nde DYP Kocaeli Milletvekili olarak meclise 
girdi. Refah Partisi (RP) ile DYP koalisyonunun 1996 yılında oluşturduğu 54. 
Türkiye Hükümeti’nde, 3 Kasım 1996 tarihinde Susurluk kazası sonrası İçiş-
leri Bakanlığı görevinden istifa eden Mehmet Ağar’ın yerine İçişleri Bakanlığı 
görevini üstlenerek Türkiye tarihindeki ilk kadın İçişleri Bakanı oldu. 28 Şubat 
Süreci’nin ardından 54. Türkiye Hükümeti’nin dağılmasıyla görev süresi 30 
Haziran 1997 tarihinde son buldu. Görev yaptığı dönem Güneydoğu Bölge-
si’nde güvenlik güçlerinin yoğun biçimde operasyon düzenlediği döneme denk 
gelir. Akşener’in bakanlığı döneminde Kürt Sorunu’nun çözümü güvenlik pa-
radigması ve askeri yöntemler çerçevesinde ele alınmıştır. Meral Akşener 1999 
Türkiye Genel Seçimleri’nde DYP İstanbul Milletvekili olarak tekrar meclise 
girdi.
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Meral Akşener, 4 Temmuz 2001 tarihinde Doğru Yol Partisi’nden istifa 
ederek Fazilet Partisi’nden ayrılan “yenilikçi” kanat olarak adlandırılan oluşu-
ma katıldığını, Abdullah Gül ve arkadaşlarının çalışma ofisi olarak kullandıkları 
Politik Araştırmalar Merkezi’nde basın toplantısıyla ilan etti. Daha sonra dahil 
olduğu grubun “Milli Görüş çizgisini sürdürdüğü” gerekçesiyle bu gruptan 
ayrılıp 3 Kasım 2001 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı. 

Akşener, 2007 Türkiye Genel Seçimleri’nde MHP İstanbul Milletvekili ola-
rak meclise girdi. Bu süre içerisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 
siyasi işler alanında başdanışmanlık yaptı. 2004 Yerel Seçimleri’nde MHP’den 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 10 Ağustos 2007 tarihinde 
TBMM Başkanvekilliği görevine seçildi. Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde 
MHP İstanbul Milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Ancak Kasım 2015 Ge-
nel Seçimleri’nde partisinden milletvekili adayı gösterilmedi. Bunun nedeni 
parti içindeki muhalif  olarak adlandırılan isimler arasında yer almasıydı. Muha-
lifler arasında ismi öne çıkan Meral Akşener, partinin olağanüstü kongreye git-
mesi için yapılan çalışmalara katıldı. Yönetimin kongre kararı almaması sonucu 
mahkeme süreci işletildi ve mahkemenin kongrenin yapılması yönündeki kara-
rına atıfla kongrenin yapılacağı duyuruldu. Meral Akşener olağanüstü kongre-
de Genel Başkan adayı olacağını duyurdu. MHP Genel Merkezi ise bu kararı 
tanımadığını bildirdi ve 8 Eylül 2016 tarihinde Akşener partiden ihraç edildi.

Meral Akşener, 25 Ekim 2017 tarihinde Koray Aydın ve Ümit Özdağ gibi 
isimlerle İyi Parti’yi kurdu. Parti kendisini merkezde konumlandıran milliyetçi 
ve seküler bir siyaset benimsemekte. 2018 Genel Seçimleri’ne katılan parti yüz-
de 10 oy alarak 43 milletvekili ile Meclis’e girdi. Meral Akşener aynı seçimler-
de Cumhurbaşkanlığı’na da aday oldu. Adaylığının kesinleşmesi için partisinin 
grup oluşturabilmesi adına gereken 15 milletvekilini daha sonra Cumhuriyet 
Halk Partisi’ne (CHP) iade eden Akşener, adaylık için gerekli imza sayısını 
toplayarak seçimlere katılabildi. Akşener seçimlerde yüzde 7,29 oy aldı. Aka-
binde parti başkanlığından ayrıldığını ve bir daha aday olmayacağını bildiren 
Akşener, 12 Ağustos 2018’de yapılan 2. Olağanüstü Kurultay’da yeniden parti 
başkanı seçildi.
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Merve Kavakçı

Bilim insanı,
siyaset insanı, diplomat.

Yurtdışında tamamladığı eğitimi sonrası Türkiye’ye dönüp 1999 seçim-
lerinde Fazilet Partisi’nden milletvekili seçildi. Başörtüsü ile yemin törenine 
katılması sonucu meclisten uzaklaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
vatandaşlığının da olması gerekçe gösterilerek Türk vatandaşlığından çıkarıldı. 
17 yılı aşkın bir sürenin sonunda, 2017’de yeniden vatandaşlığa kabul edilip, 
Malezya Büyükelçisi olarak atandı.

Kavakçı, 19 Ağustos 1968’de Ankara’da doğdu. Babası İslâm hukuku pro-
fesörü Yusuf  Ziya Kavakçı, annesi Alman dili ve edebiyatı uzmanı Gülseren 
Gülhan Kavakçı’dır. Yusuf  Ziya Kavakçı, 1970’li yıllarda Atatürk Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nin dekanlığını yaptı. Gülseren Gülhan Kavakçı, 1974 yılın-
dan sonra üniversitelerde ilk türban eylemi yapanlar arasında yer aldı. Türban 
takması nedeniyle gördüğü tepkiden dolayı Atatürk Üniversitesi’ndeki göre-
vinden istifa etti. 

Merve Kavakçı TED Ankara Koleji’ni bitirdi. Daha sonra Ankara Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Burada iki yıl okudu ve başörtüsü yasağı nedeniyle 
okuldan ayrıldı. ABD’ye giderek Texas Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisli-
ği eğitimi aldı. Üniversitedeyken Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abus-
hanab ile evlendi. Temmuz 2010’da Adalet Partisi milletvekillerinden Nadir 
Latif  İslâm’ın oğlu doktor Cihangir İslâm ile üçüncü evliliğini yaptı. Kavakçı 
Harvard Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisans eğitimini ve Howard 
Üniversitesi’nde ise Siyaset Bilimi doktorasını tamamladı.

ABD’den Türkiye’ye döndükten sonra 1994 yılında Refah Partisi’ne katıldı 
ve kadın kollarında çalıştı. 1999 yılında Fazilet Partisi’nden İstanbul Milletve-
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kili seçildi. Kavakçı 21. Dönem 1. Yasama yılı birinci birleşimine türbanıyla ka-
tıldığı sırada DSP’li milletvekilleri tarafından protesto edildi. Ant içme törenini 
yapamadan meclis salonundan çıkartıldı. 2 Mayıs 1992 tarihinde Green Card’a 
hak kazandığı, 5 Mart 1999 tarihinde ise yemin ederek ABD vatandaşlığına 
geçtiği tespit edildi. Buna dayanarak hakkında vatandaşlıktan çıkarılma kararı 
verildi. Ağustos 1999’da DGM Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, mil-
letvekili dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekeyi Başbakanlık ve Adalet 
Bakanlığı’na gönderdi. Söz konusu kurumlar tarafından dokunulmazlığının 
kaldırılması kabul edildi.

Haziran 1999’da Anayasa Mahkemesi’nde Fazilet Partisi’ne yönelik açılan 
kapatma davasının karar alımında Merve Kavakçı’nın verdiği konferanslar ve 
Meclis yemin törenindeki davranışı partinin Anayasa’nın 68. maddesinin dör-
düncü fıkrasında belirtilen laik Cumhuriyet ilkesine aykırı davrandığına ve ka-
patılmasına neden olarak gösterildi.

Merve Kavakçı 2001 yılında Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’nde açtığı davayı 2007 yılında kazandı, mahkeme Kavakçı’nın meclis-
ten ihraç kararının hak ihlali olduğuna karar verdi. Kavakçı ayrıca 2017 yılında 
Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden vatandaşlığa kabul edildi. Daha sonrasında 
da Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi olarak atandı.

Merve Kavakçı aynı zamanda George Washington Üniversitesi’nde Siyaset 
Bilimi Bölümü’nde çalışmıştır. “Başörtüsüz Demokrasi: Tarih İçinde Tarih” 
ve “Headscarf  Politics in Turkey: A Postcolonial Reading” gibi kitapların ya-
zarlığını ve editörlüğünü yapmıştır. Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı ve 
Vefa Ödülü: İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği ödüllerini 
de almıştır.
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Mesut Yılmaz

Siyaset insanı.

Başbakanlık ve Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanlığı yaptı. 1990’lı 
yıllarda Türkiye’de siyasete yön veren temel aktörlerden biridir. Başbakanlık 
dışında Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı da yapmıştır.

Mesut Yılmaz 1947 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bi-
tirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İk-
tisat Bölümü’nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya’nın Köln 
Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisansını tamam-
ladı. 1975-1983 yılları arasında özel şirketlerde çalıştı.1983 yılında kurulan 
Anavatan Partisi’nde kurucu üye ve Genel Başkan Yardımcısı oldu. Aynı yılın 
Kasım ayında yapılan genel seçimde Rize Milletvekili seçildi. ANAP’ın iktidara 
gelmesinin ardından Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı’na atandı ve 
hükümet sözcülüğü yaptı. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. 

Partinin liberal kanadının lideri olarak bilinen Yılmaz, 1986 yılında ANAP 
içerisinde yaşanan Turgut Özal ile Bedrettin Dalan arasındaki ayrışmada mil-
liyetçi kanada yakın durdu. Bedrettin Dalan söz konusu ayrışmanın rejimin 
niteliği üzerine olduğunu belirtmiş ve Özal’ı Atatürkçü olmamakla, laiklik ko-
nusunda farklı bir konumda yer almak ve federalizmi savunmakla eleştirmiştir. 
Yılmaz, 29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize Milletvekili seçildi. İkinci 
Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığı’na atandı. 1988 yılından sonra Avrupa 
Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı ve bu görevden 20 Şubat 
1990’da istifa etti. Özal’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, 15 Haziran 
1991 tarihinde yapılan ANAP Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilip 
Temmuz ayında hükümeti kurdu. 20 Ekim 1991’de yapılan genel seçimler-
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den sonra ana muhalefet partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü. 24 Aralık 
1995’te yapılan genel seçimler sonrası ANAP ile Doğru Yol Partisi tarafın-
dan oluşturulan 53. hükümetin Başbakanı olarak görev yaptı. Temmuz ayın-
da yapılan Anayasa değişikliklerinin geçmesi için çalıştı. Bu dönemde yapılan 
değişiklikler, o döneme kadar 1982 Anayasası’nda yapılan en geniş kapsamlı 
değişiklikler oldu. Söz konusu değişikliklerin demokratik bir açılım getirdiği 
ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından önem kazandığı ka-
bul edilir. 28 Şubat sürecinde, partisi mecliste muhalefet kanadında yer alıyor-
du, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından milletvekili sayısı azınlıkta 
olmasına rağmen hükümeti kurmakla görevlendirildi. Demirel’in eski partisi 
DYP’den kendine yakın milletvekillerini istifa ettirerek onları Demokrat Tür-
kiye Partisi adı altında toplayıp ANAP-DSP-DTP koalisyonuna sokmasıyla 20 
Haziran 1997’de üçüncü kez başbakan oldu. 1 yıl sonra istifa etti. 

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde partisinin büyük oy kay-
bına rağmen DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yer alarak Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde partisinin %5 oy oranı 
ile barajın altında kalmasından sonra görevinden istifa etti. 22 Temmuz 2007 
tarihinde yapılan genel seçimlerde Rize’den bağımsız Milletvekili olarak mecli-
se girdi. 2009 yılında ANAP ile Doğru Yol Partisi’nin birleşmeleri sonucu ku-
rulan Demokrat Parti’ye katıldı ve 2011 yılına kadar bu parti içerisinde siyasete 
devam etti.

Mesut Yılmaz, Yüce Divan’da yargılanan ilk başbakan olmuştur. 13 Tem-
muz 2004 tarihinde TBMM tarafından Türkbank ihale sürecine fesat karıştır-
mak suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 205. maddesi gereği yargılanmak 
üzere Yüce Divan’a sevk kararı alındı. 2006 yılında davanın kesin hükme bağ-
lanması ertelendi.



167

Metin Göktepe

Gazeteci.

Evrensel gazetesi muhabiri olarak haber yapmaya gittiği Alibeyköy’de polis-
lerce gözaltına alınmış, bu esnada gördüğü işkence neticesinde hayatını kaybet-
miştir. Devlet tarafından, gözaltında iken öldürüldüğü kabul edilen ilk gazeteci 
olmuştur. 

Metin Göktepe, 1968 yılında Sivas’ın Çipil köyünde 8 çocuklu Alevi Kürt 
kökenli bir ailenin 7. çocuğu olarak dünyaya geldi. 1979 yılında İstanbul’a yer-
leşti. 1986 yılında liseden mezun oldu. Yaz tatillerinde çalışarak tahsiline de-
vam eden Göktepe, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye 
Bölümü’ne girdi. 1986 yılından itibaren politik kimlik kazanmış olan Göktepe, 
üniversitede öğrenci gençlik mücadelesinin aktif  bir üyesi oldu. Gazeteciliğe 
1992 yılında Gerçek adlı bir dergide başladı, daha sonra 1995 yılında Evrensel 
gazetesine muhabir olarak geçti.

4 Ocak 1996’da Ümraniye Özel Tip Cezaevi’nde siyasi tutuklulara yöne-
lik operasyonda Abdülmecid Seçkin, Orhan Özen, Rıza Boybaş ve Gültekin 
Beyhan dövülerek öldürüldü. 8 Ocak 1996 tarihinde cezaevinde öldürülen tu-
tuklulardan ikisinin Alibeyköy’de kaldırılacak cenazesini izleme görevini Metin 
Göktepe üstlendi. Göktepe, görevi başındayken sarı basın kartının yanında 
olmaması neden gösterilerek polislerce toplu halde gözaltına alınanlar arası-
na dahil edildi. Bin kişiye yakın insanla gözaltına alınan Göktepe, Eyüp Spor 
Salonu’na götürüldü. Burada, mahkemede amiri tarafından “gazeteciye özel 
muamele” yapılmasının istendiğini itiraf  eden polislerce dövülerek öldürüldü. 
Gizlenen cesedinin bir gün sonra bulunması büyük yankı uyandırdı. Dönemin 
İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan, 11 Ocak 1996 günü 32. Gün programında, 
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“Konuyla ilgili tam bilgim yok. Ancak son gelen bilgiler Metin Göktepe’nin 
duvardan düşerek öldüğü şeklindedir” diye bir açıklama yaptı. Duvardan düş-
tüğü iddia edilen gazetecinin -kamuoyu baskısıyla- gözaltında dövülerek öldü-
rüldüğü kabul edilmek zorunda kalındı. Daha sonrasında başlatılan ve Gökte-
pe’yi katleden memurların istemeden adam öldürme suçundan yargılanmaları 
nedeniyle eleştirilen yargılama süreci, Mehmet Ağar’ın Adalet Bakanlığı yaptığı 
yıllara denk geldi. İlden ile 4 yıl süren dava Şubat 1999’da alınan kararla sonuç-
landı. Davada yargılanan 11 memurdan altısına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 
Yüksek Mahkemece usul yönünden bozulan dava, 5 Mayıs 1999’da Yargıtay 
tarafından, altı ceza alan memurdan beşinin cezasının onanması ve sanık em-
niyet amirine verilen cezanın esastan bozulması ile nihayete erdi. Sanıklar 1 yıl 
8 ayın ardından 22 Aralık 2000’de yürürlüğe giren Şartla Salıverme ve Erteleme 
Yasası’ndan yararlanarak cezaevinden çıktılar.
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Muhsin Yazıcıoğlu

Siyaset insanı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı, Sivas Milletvekili ve 1980 
Darbesi öncesinde Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır. Türkçü-İslâmcı ideolojiyi 
benimsemiş ve bu doğrultuda siyaset yapan örgütlenmelere liderlik etmiştir. 
2009 yılında şüpheli bir kazada hayatını kaybetmiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu 31 Aralık 1954 günü Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Elma-
lı köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ni bitirdi. 1968 
yılında Şarkışla’da Genç Ülkücüler Hareketi’ne katıldı. Üniversite eğitimi için 
1972’de Ankara’ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezinde görev 
yaptı. Resmi ismi Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olan Ülkü Ocakla-
rı 1968 yılında kurulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi ile ideolojik ve politik 
açıdan organik bir ilişki içinde olsa da bu partinin gençlik kolları olma gibi 
bir resmi bağı söz konusu değildir. Bozkurtlar olarak bilinen Ülkü Ocakları 
üyeleri Soğuk Savaş Dönemi’ne özgü olarak Komünizmle Mücadele konsepti 
çerçevesinde organize edilmiş aşırı milliyetçi bir örgütlenmedir. 1960’lı yılların 
sonunda ve 70’li yıllar boyunca sokakta şiddetin tırmandırılmasında önemli bir 
rol oynamıştır. Bu çerçevede Muhsin Yazıcıoğlu için de birçok şiddet eylemine 
katıldığı yönünde suçlamalar yöneltilmiştir. Bahçelievler ve Kahramanmaraş 
Katliamları bunlardan en bilinenleridir. Yazıcıoğlu bu olaylar nedeniyle yargı-
lanmış fakat yargı tarafından suçsuz bulunup serbest bırakılmıştır. Yazıcıoğlu 
kendi cenahı tarafından da mitleştirilen bir karakterdir. 1978 yılında Abdullah 
Çatlı ve Mustafa Pehlivanoğlu yakalanınca Ankara’ya geldiklerinden bir saat 
kadar sonra şubeye telefon açarak “Bu size son ihtarım. Abdullah Çatlı’yı bı-
rakmazsanız Ankara’nın 150 yerinde bomba patlatacağız” diyerek emniyeti 
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tehdit ettiği rivayet edilir. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü 
Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. 1978 yılında faaliyete geçen Ülkücü Gençlik 
Derneği’nin kurucu Genel Başkanı oldu.1978-1980 arasında kadar Milliyetçi 
Hareket Partisi’nde Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu. 12 Eylül 
1980 Askeri Darbesi sonrası yapılan yargılamalar çerçevesinde MHP ve Ülkü-
cü Kuruluşlar davasında yargılandı. Aldığı ceza nedeniyle yedi buçuk yıl hapis-
hanede yattı. Daha sonra suçsuz bulundu ve beraat etti. 

Cezaevinden çıktıktan sonra cezaevindeki Ülkücüler ve onların ailelerine 
yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı’nın başkanlığını 
yaptı. Yazıcıoğlu, 1987’de MHP’nin devamı olan Milliyetçi Çalışma Partisi’ne 
(MÇP) girdi ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 1991 seçimle-
rinde Sivas’tan Milletvekili seçildi. Yazıcıoğlu, 7 Temmuz 1992’de siyasi anlaş-
mazlık gerekçesiyle beş milletvekili arkadaşı ile beraber MÇP’den ayrıldıktan 
sonra 29 Ocak 1993’te Büyük Birlik Partisi’ni (BBP) kurdu ve partinin Genel 
Başkanı oldu. 24 Aralık 1995 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde ANAP-
BBP ittifakından 20. dönem Sivas Milletvekili olarak yeniden TBMM’ye girdi. 
28 Şubat 1996 yılında ANAP’tan istifa ederek, BBP’ye döndü. 8 Ekim 2000, 
20 Temmuz 2003 tarihli, 30 Nisan 2006 tarihli olağan kongrelerde ve 15 Nisan 
2007 tarihli olağanüstü büyük kurultayda yeniden Genel Başkan seçildi. 22 
Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas’tan bağımsız Milletvekili olarak TBMM’ye 
girdi ve seçimlerden önce bıraktığı BBP Genel Başkanlığına tekrar seçildi.

Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde içinde bulunduğu helikopterin 
Kahramanmaraş il sınırları içindeyken düşmesiyle hayatını kaybetmiştir. Heli-
kopterin düşmesinin kaza olmadığı yönünde kuşkular mevcuttur. Bu kuşkuyu 
besleyen olaylardan ilki helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden kişilerin 
kan örneklerinde yüksek miktarda karbonmonoksit bulunması; ikincisi ise 
sonradan kamuoyuna servis edilen görüntülerde kazanın yerini kısa bir süre 
içinde tespit ettikleri halde enkazın konumunu yetkililere bildirmedikleri tespit 
edilen kişilerden 3’ünün isminin 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile alakalı 
olmasıdır.
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Murat Karayalçın

Siyaset İnsanı.

Murat Karayalçın Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı ve Dışişleri Ba-
kanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti (SHP) ile Sosyaldemokrat Halk Partisi (bu partinin de kısaltması 
SHP’dir) Genel Başkanlığı görevlerini üstlenmiş bir politikacıdır.

Murat Karayalçın 1943 yılında Samsun’da dünyaya geldi. Ailesi aslen Ri-
ze’ye bağlı olan Çamlıhemşinlidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi İktisat-Maliye Bölümü’nden 1968 yılında mezun olduktan sonra Devlet 
Planlama Teşkilatı’nda uzman yardımcılığı ve uzmanlık görevlerinde bulundu. 
İngiltere’de kalkınma ekonomisi üzerine lisans eğitimi aldı. 1978-1979 yılların-
da Köy İşleri Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Batıkent 
Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği’nin (Kent-Koop) kurucuları arasın-
da yer aldı ve 1981 ile 1991 yılları arasında kooperatifin Genel Başkanlığını 
üstlendi. Ek olarak 1986-1987 yılları arasında Uluslararası İskan Konseyi Yö-
netim Kurulu üyeliği, 1988 yılındaki kuruluşundan 1993 yılı Eylül ayına kadar 
Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’nin Genel Başkanlığı görevlerini 
sürdürdü. Ankara şehir yerleşiminin rahatlamasını sağlamak amacıyla yürüt-
tüğü Uydukent projesi, “Batıkent” ismiyle hayata geçti. Projeyle 1986 yılında 
İngiltere’de Dünya Konut Yılı Ödülü’nü kazandı. Yine aynı yıl Nokta dergisi 
tarafından yılın iş adamı seçildi.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarında sağ görüşü benimsemiş 
ve Hür Düşünce Kulübü’nde yer almış olan Karayalçın, siyasi görüşleri açı-
sından bir dönüşüm yaşadı ve 26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimler-
de Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı-
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na aday gösterildi ve seçildi. Bu görevini SHP’nin 11 Eylül 1993’te yapılan 
4. Olağan Kurultayında Genel Başkanlığa seçilmesine kadar sürdürdü. Genel 
Başkanlığa seçilmesiyle, DYP-SHP Koalisyon Hükümeti’nde Başbakan Yar-
dımcısı, Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı (1994-1995) olarak görev yaptı. Şu-
bat 1995’te SHP’nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile birleşmesinden sonra 
Genel Başkanlıktan ayrıldı. Bu gelişme ile birlikte Murat Karayalçın’ın siyasi 
yükselişi sona erdi. Genel Başkanlık görevini üstlenmesi ile Belediye Başkanlığı 
görevinden ayrılması, özellikle 1994 yılındaki yerel seçimlerde sosyal demok-
rat ideolojiyi benimsemiş parti adaylarının toplamda Refah Partisi adayı Melih 
Gökçek’ten çok daha fazla oy almış olmalarına rağmen seçimi Gökçek’e kay-
betmeleri nedeniyle eleştirildi. Karayalçın’ın görevini tamamlayıp yeniden aday 
olması durumunda seçimi kazanacağı iddia edildi.

9-10 Eylül 1995 tarihlerinde yapılan CHP 27. Olağan Kurultayı’nda Genel 
Başkanlığa adaylığını koydu, ancak Deniz Baykal’a karşı yenildi. 1995 Genel 
Seçimleri’nde CHP listesinden Samsun Milletvekili seçildi. 18 Nisan 1999 Ye-
rel Seçimleri’nde CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylı-
ğını koydu, ancak kazanamadı. 22 Mayıs 1999’da toplanan CHP 9. Olağanüstü 
Kurultayı’nda Genel Başkanlık yarışını kaybetti. 2001 yılında CHP’den istifa 
edip Fikri Sağlar ile birlikte solda yeni bir oluşum yaratma mücadelesi verdi. 
Mayıs 2002’de Sosyaldemokrat Halk Partisi adında yeni bir parti kurdu. 2004 
yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halk Partisi’nden Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığına tekrar aday oldu ancak yine kazanamadı. 2009 yerel seçim-
lerinde CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu, ancak 
kazanamadı. 2012-14 arasında CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. 17 Aralık 2014 
tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığına atandı ve bu görevi Aralık 2015’e kadar 
devam ettirdi.
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Musa Anter

Şair, yazar ve gazeteci.

Apê Musa yani Musa Amca lakaplı Kürt şair ve gazetecidir. Şiirleri, gazete 
yazıları ve örgütçülüğü ile Kürt aydınlarının milli bilinçlerinin uyanışına katkı 
sağlamış aynı zamanda TİP üyesi olarak hem Türk kökenli solcuların Kürt 
Sorunu’na eğilmelerinde hem de Kürt aydınlarının solculaşmalarında etkili ol-
muştur.

Musa Anter, 1920 yılında Mardin’e bağlı Nusaybin ilçesinin Eskimağara kö-
yünde doğdu. Annesi Fesla, Türkiye’nin ilk kadın muhtarlarındandır. İlkokulu 
Mardin’de, ortaokul ve liseyi Adana’da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni bitirdi. 1944 yılında Cüneyt Zapsu’nun halası olan Sankt Georg 
Avusturya Lisesi mezunu Ayşe Hanım ile evlendi. Öğrencilik yıllarında Dersim 
İsyanı sırasında gösterdiği tepki nedeniyle ilk kez ceza aldı. Musa Anter, Di-
yarbakır’da Canip Yıldırım ve Yusuf  Azizoğlu ile birlikte İleri Yurt gazetesini 
çıkardı. Burada Kürtçe “Qimil / Kımıl” adlı bir şiir yayımlaması ulusal çapta 
bir soruna dönüştü. Kendisi ile birlikte ona destek olan aydınlar 1959 yılında 
49’lar Davası ile idamla yargılanmaya başlandı. 27 Mayıs Darbesi döneminde 
bu yargılama devam etti. Ceza alan Anter, afla cezaevinden çıktıktan sonra 
Deng, Barış Dünyası ve Yön dergilerinde yazılar yazdı. Talat Aydemir ve arka-
daşlarının 1963 yılındaki başarısız darbe girişimlerinden sonra, siyasal iktidarın 
radikal siyasal hareket ve çevrelere mesaj verme politikası çerçevesinde, 1963 
yılında, Musa Anter’le ilişkide olan 23 Kürt ‘Müstakil bir Kürdistan Devleti’ 
kurma yolunda faaliyette bulunmak suçuyla literatüre 23’ler davası olarak ge-
çen dava kapsamında tutuklandı. 1964 yılında salındılar.
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Musa Anter; Yaşar Kaya, Medet Serhat, Naci Kutlay, Kemal Burkay, Mehdi 
Zana, Tarık Ziya Ekinci ve Canip Yıldırım’ın başını çektiği bir grup Kürt aydı-
nı ile birlikte 13 Şubat 1961 tarihinde 12 sendikacı tarafından kurulan Türkiye 
İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı. Bu grubun oluşturduğu “Doğulular” kanadı TİP 
literatüründeki adıyla “Doğu Meselesi”nin Türkiye’nin gündemine taşınmasın-
da önemli rol oynadı.

Musa Anter daha sonraki süreçte 1969-71 yılları arasında faaliyet göste-
ren Devrimci Doğu Kültür Ocakları’nın (DDKO) kuruluşunda yer aldı. Bu 
örgütlenme Kürt aydınları arasındaki sosyalizm idealinin tabana yayılmasına 
öncülük etti. Anter, 1971 yılında kapatılan DDKO üyeliğinden dolayı yargılan-
dı. 3 yıl hapis yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra Akarsu’ya yerleşti. 12 Eylül 
Darbesi’nde de Kürtçülük propagandası yapmaktan tutuklandı. Kısa süre Nu-
saybin cezaevinde kaldı. 1985 yılında yazmaya yeniden başlayıp, 1988 yılında 
da Dragos’taki evine yerleşti. 1998 yılında Halkın Emek Partisi, 1991 yılında 
Mezopotamya Kültür Merkezi ve 1992 yılında İstanbul Kürt Enstitüsü’nün 
kurucuları arasında yer aldı.

Anter hayatı boyunca İleri Yurt, Dicle-Fırat, Barış Dünyası, Deng, Yön, 
Azadiye Welat, Yeni Ülke, Özgür Gündem, Rewşen ve Tewlo’da yazdı, yedi 
kitap ve bir Kürtçe-Türkçe Sözlük yayımladı. Kürt Hareketi’nin silahsız mü-
cadele etmesi gerektiğini savundu. Hatta bu nedenle Yaşar Kemal’in kendisine 
‘’Öfkesiz Kürt’’ lakabını taktığı söylenir. Barışçıl tutumuna rağmen sürekli yar-
gılamalarla sindirilmek istenen Anter toplamda 11,5 yıl hapis yattı.

Musa Anter 1992 yılında silahlı saldırıya uğrayarak katledildi. Cinayeti kimin 
işlemiş olduğu uzun yıllar boyunca süren bir polemiğin konusu oldu. Bugün 
ağırlıklı olarak cinayeti JİTEM’in işlediği görüşü dile getirilmektedir. Abdül-
kadir Aygan’ın, 2004’te “İtirafçı Bir JİTEM’ci Anlattı” adlı kitabında Anter 
cinayetiyle ilgili Binbaşı Ahmet Cem Ersever, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldı-
rım, Mustafa Deniz, “Hogir” kod adlı Cemil Işık, Suriye İstihbarat Örgütü El 
Muhaberat’ın eski elemanı Neval Boz, JİTEM Telsiz Kumanda Merkezi’nde 
görevli Ali Ozansoy, JİTEM Tim Komutanı Savaş Gevrekçi ve “Şırnaklı Ha-
mit”in adını vermesi bunda etkilidir.
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Mustafa Kemal Atatürk

Asker, siyaset ve devlet insanı. 
Mareşal, Milli Mücadele önderi, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu 
lideri ve 1938’de ölümüne dek 

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin kurucusu ve ölümüne 

kadar başkanı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında kozmopolit bir liman kenti olan Selâ-
nik’te doğdu. İmparatorluğun savaşlar, isyanlar ve sancılı değişim çabaları ya-
şadığı bu dönemde Selanik ve Makedonya yeni düşünce akımlarının ortaya 
çıktığı önemli bir siyasal merkezdi. Mustafa Kemal Atatürk, küçük bir orta 
sınıf  aileden gelmekteydi. Babası, Evkaf  ve Gümrük memurluğu yapan, daha 
sonra memuriyeti bırakarak ticarete atılan Ali Rıza Efendi, annesi Anadolu’dan 
Rumeli’ye göçmüş bir Yörük ailesinin kızı olan Zübeyde Hanım’dı. Babasını 
1888’de kaybeden Mustafa Kemal, ilk ve orta öğrenimini Selanik’te tamamladı. 
Manastır Askeri İdâdisi’nde ve ardından İstanbul’da Harp Okulu’nda okudu. 
1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Okulu’ndan sonra Harp 
Akademisi’ne devam etti. 1905’te yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladık-
tan sonra Şam ve Manastır’da görev aldı. 

1909’da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda çok kısa süreliğine Kurmay 
Başkanı’ydı. 1911’de Trablusgarp Savaşı’nda, 1912’de Balkan Savaşı’nda görev 
aldı. 1. Dünya Savaşı sırasında, Çanakkale Savaşı’nda tümen komutanı olarak 
savaştı. 1916 yılından itibaren, Doğu ve Güney cephelerinde komutanlık yaptı. 
Mustafa Kemal, 1915’te albaylığa, 1916’da tümgeneralliğe yükseldi. Mondros 
Mütarekesi sonrasında başında bulunduğu ordunun lağvedilmesi üzerine İs-
tanbul’a gelip Harbiye Nezâreti’nde göreve başladı. 

Mondros Mütarekesi’nin ardından İtilaf  Devletleri’nin işgale başlamaları 
üzerine Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
gitti ve milli mücadeleyi örgütlemeye başladı. 22 Haziran 1919’da Amasya’da 
yayımladığı genelgeyle Sivas Kongresi’ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz-7 
Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında 
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da Sivas Kongresi’nin toplanmasına öncülük etti. Bu kongrelerde manda ve 
himayenin kabul edilmeyeceği, bu amaç doğrultusunda geçici bir hükümetin 
kurulup yeni bir meclisin toplanacağı ilan edildi. 23 Nisan 1920’de Büyük Mil-
let Meclisi Ankara’da göreve başladı ve Mustafa Kemal Meclis Başkanlığına 
seçildi. Sevr Antlaşmasının kabul edilmeyeceği duyuruldu. Milis güçlerle (Ku-
vayı Milliye) başlayan milli mücadele, Mustafa Kemal liderliğinde inşa edilen 
düzenli ordu birlikleriyle sürdürüldü. 1921’de Başkomutanlık görevini üstlen-
di. Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra 19 Eylül 1921’de Büyük Millet 
Meclisi tarafından Mareşal rütbesi verildi ve 26-30 Ağustos 1922’de Büyük 
Taarruz adı verilen muharebeyi yönetti. Milli Mücadele, 24 Temmuz 1923’te 
imzalanan Lozan Antlaşması’yla tamamıyla sona erdi.

Mustafa Kemal öncülüğünde 9 Eylül 1923’te Halk Fırkası kuruldu. Parti, 
1924’te Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935’te ise Cumhuriyet Halk Partisi adını 
aldı. Mustafa Kemal, 1938’de ölümüne kadar parti başkanlığı görevini yürüttü.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanının ardından yapılan seçimde oylamaya 
katılan milletvekillerinin tamamının oyları ile Mustafa Kemal, Türkiye’nin ilk 
cumhurbaşkanı seçildi. 1927, 1931, 1935 yıllarında yapılan seçimlerle cumhur-
başkanlığı görevini sürdürdü.

Mustafa Kemal’in hayatta olduğu dönem boyunca Türkiye’de iki kere çok 
partili hayata geçiş denemesi (Kasım 1924 - 5 Haziran 1925 arası Terakkiper-
ver Cumhuriyet Fırkası, Ağustos-Kasım 1930 arası Serbest Cumhuriyet Fır-
kası’nın siyasal hayata dahil olmasıyla) yaşandıysa da bu denemeler başarısız 
oldu. Laik, modernleşmeci bir ulus-devlet inşasına yönelik reformlar iki de-
receli seçimlerin ve tek partinin varolduğu bir siyasal rejim altında yürütüldü. 
Modernleşme reformları çerçevesinde, Lozan Görüşmeleri öncesinde kaldırı-
lan saltanatın ardından 3 Mart 1924’te halifelik kurumu da kaldırıldı. Aynı gün 
kabul edilen bir başka kanunla eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı çatısı 
altında toplandı. 1925-1935 yılları arasında hukuk, eğitim, dil, kültür ve top-
lumsal yaşam alanlarında yapılan bir dizi reform ile laik, modern bir ulus-dev-
let ve toplum inşası yönünde önemli adımlar atıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
halkçılık, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık ilkeleri 
üzerine temellenmiş kurucu ideolojisi bu yıllar zarfında şekillendi ve Atatürk-
çülük veya Kemalizm olarak adlandırıldı. Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyet-
çilik ve Laiklik ilkeleri 1927 yılında Parti Nizamnamesi’ne, devletçilik ve inkı-
lapçılık ile beraber altı ilkenin tamamı ise 1931 yılında hazırlanan Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin programına dahil edildi, 1935 Kurultayında kabul edilen parti 
programında da ilk defa Kemalizm olarak adlandırıldı. Bu altı ilke 1937 yılında 
da Anayasa’nın 2. maddesine eklendi.

24 Kasım 1934 tarihinde, 2587 sayılı kanunla Mustafa Kemal’e Atatürk 
soyadı verildi ve bu soyadını başkalarının kullanması yasaklandı. Atatürk, 10 
Kasım 1938’de saat 09.05’te İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kay-
betti. 21 Kasım 1938’de Ankara Etnografya Müzesi’ne konuldu. Anıtkabir inşa 
edildikten sonra naaşı 10 Kasım 1953’te Anıtkabir’e defnedildi.
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1960’lı yıllarda Alevilerin kendilerini siyasal bir özne haline getirmelerinin 
öncü isimlerindendir. Alevilerin kurduğu Birlik Partisi’nin Genel Başkanlığını 
yapmıştır. 12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra sosyal demokrat siyaset içinde 
yer almıştır.

Mustafa Timisi, 1 Mayıs 1936’da Sivas, Divriği’de doğdu. 1961 Anayasa-
sı’nın ardından gelişen ortamda siyasallaştı. Türkiye İşçi Partisi’nin ve çeşitli si-
yasal ideolojilerin sesini duyurabildiği bu dönemde kendi kültürlerini tanıtmak 
isteyen genç Alevilerle birlikte hareket etti. 27 Mayıs’tan sonra kurulan ikinci 
İnönü Hükümeti Diyanet İşleri Teşkilat Yasası’nda Mezhepler Müdürlüğü açıp 
Alevileri de İslâm Halkası içinde görecek bir değişiklik öngördü. Bu yasa teklifi 
tepki ile karşılanınca, Ankara Üniversitesi’nde okuyan, aralarında Mustafa Ti-
misi’nin de olduğu, Alevi kökenli öğrenciler bir araya gelerek 1963 yılında bir 
komite oluşturdu. Bu komite bir basın açıklaması yaparak Alevilerin Cumhu-
riyet değerlerini savunduğunu, Atatürk ve Milli Mücadeleye destek verdiklerini 
bildirdi. Mustafa Timisi komite adına bildiriyi okuyan kişiydi. Dönemin Cum-
hurbaşkanı Cemal Gürsel’den davet alan ve aralarında daha sonraki yıllarda 
Adalet Bakanı olacak Seyfi Oktay ile Kahraman Aytaç, Engin Dikmen, Taki 
Davutoğlu ve Ali İlhan’ın olduğu grup Cemal Gürsel ile görüştü. Alevilerin 
önlerindeki engellerin kaldırılmasını ve Hacıbektaş-ı Veli Türbesi’nin açılma-
sını talep ettiler.

1964’te İnönü Hükümeti’nin dağılması ile birlikte Alevi aydınlar siyaset 
yapabilecekleri bir mecra aramaya giriştiler. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
içerisinde yeterli desteği göremediler. Demirel hükümeti döneminde Diyanet 
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İşleri Başkanı olan İbrahim Elmalı’nın “Alevi yoktur” açıklaması bu parti ile 
mesafenin daha da açılmasına neden oldu. 1966’da Muğla-Ortaca’da yaşanan 
Alevi katliamının ve 1967’de Elbistan’da yaşanan olayların Alevilerin siyasi bir 
özne olarak ortaya çıkmaları gerekliliğini dayattığını düşünen Timisi, kendi 
sözleriyle “Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, sosyal devlete bağlı, sol görüşlü 
bir hareketin kurulması çabalarına katıldı”. Timisi, bu çalışmaların Türkiye İşçi 
Partisi (TİP) bünyesinin dışında yapılmasında TİP’in uygulamada Alevilere ye-
teri kadar destek olmamasının payı olduğunu savunmuştur.

Hürrem Erman, Halil Tunç, Bahri Savcı, Yargıtay üyeleri, bürokratlar, iş 
adamları, Cemal Özbey ve ekibi, Hacıbektaş Belediye Başkanı, Alevi ve Alevi 
olmayan kişilerin katılımıyla ilerleyen sürecin sonunda Cemal Özbey’in başını 
çektiği grup 1966 yılında Birlik Partisi’ni kurdu. Bu süreçte yer alan kişilerin 
birçoğunun daha sonra parti içinde yer almaması bir liderlik sorununun doğ-
masına neden oldu. 1969 seçimlerinden sonra toplanan kurultayda Timisi parti 
başkanı oldu.

12 Mart 1971 askeri müdahalesi sonrasında Birlik Partisi’nden milletvekili 
olan Mustafa Timisi, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına karşı çıktı. 
Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a Gezmiş’lerin affını talep eden bir 
mektup yazdı. Timisi ve Birlik Partisi 1980 Askeri Darbesi’ne kadar siyasete 
devam etti. Darbe sırasında İstanbul’da Behice Boran’la gözetim altında tu-
tuldu. 1980 sonrasında, Birlik Partisi’nin ardılı olan örgütlerle birlikte sosyal 
demokrat grupların birlik kurması için çalıştı ve SODEP’i destekledi. Erdal 
İnönü’yle beraber hareket ederek SODEP’e katıldı. Halkçı Parti’yle SODEP’in 
birleşmesi çalışmalarında yer aldı. 1993’te Murat Karayalçın’ın Genel Başkan-
lığı döneminde yönetimde görev aldı. En son SHP ile CHP’nin birleşmesine 
katkı sağladı. 1995 yılında Türkiye İş Bankası yönetiminde yer alan Timisi, 
partideki aktif  görevlerinden ayrıldı. Ancak, daha önceki dönemlerde birlikte 
hareket ettiği İnönü ve Karayalçın gibi isimlerin partiden ayrılmasına rağmen 
parti üyeliğini sürdürdü.
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1929 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1949 yılında Galatasaray Lisesi’ni, ar-
dından 1953’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (SBF) bitirdi. 
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde asistan olarak görevliyken fark dersi 
sınavlarını vererek aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dip-
lomasını aldı. 1956’da SBF’de asistan olarak çalışmaya başladı; 1958’de siya-
sal bilimler alanında doktora çalışmasını tamamladı. SBF’de Anayasa Hukuku 
Profesörü olarak uzun yıllar ders verdi. Ankara Üniversitesi’nde İdare Hukuku 
Asistanı (1959-1963) ve Anayasa Hukuku Profesör Yardımcısı (1963-1969), 
Anayasa Hukuku Profesörü (1969-1991), Kurucu Meclis Üyesi (1961), Ak-
deniz Toplumsal Araştırma Konseyi Başkanı (1970), Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dekanı (1971), Temsilciler Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcisi 
(6 Ocak 1961-25 Ekim 1961) olarak Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 

1963 yılında SBF’de doçent, 1969’da profesör unvanı alan Soysal, 1971 
yılında aynı fakültenin dekanlığına seçildi. 12 Mart Muhtırası’ndan sonra 18 
Mart 1971’de dekanlığı esnasında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nca fakül-
tede verdiği ders esnasında gözaltına alınıp tutuklandı. 1968’den beri okuttuğu 
Anayasa’ya Giriş ders kitabında komünizm propagandası yapmakla suçlandı, 6 
yıl 8 ay ağır hapis, 2 ay 20 gün Kuşadası’nda emniyet gözetimi altında bulundu-
rulmaya ve kamu haklarından ebediyen mahrumiyete mahkûm edildi. Toplam 
14.5 ay Mamak Cezaevi’nde kaldı. 

1991 seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden An-
kara’dan kontenjan adayı oldu ve TBMM’ye seçildi. TBMM’de Çekiç Güç, 
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OHAL, demokratikleşme, Kıbrıs, özelleştirme gibi konularda hükümet po-
litikalarını eleştiren Soysal, özellikle özelleştirme konusundaki yetki yasaları 
için Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurularla koalisyon ortağı DYP’lilerin 
tepkisini çekti. Bu başvuruları sonucunda, Anayasa Mahkemesi tarihinde ilk 
kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Anayasa profesörü Soysal, SHP’nin hü-
kümet ortaklığı içindeki pasif  tutumuna sürekli tepki gösterdi. Murat Kara-
yalçın döneminde kısa bir süre için (Temmuz-Kasım 1994) Dışişleri Bakanı 
olarak görev yaptı. Ancak bir süre sonra hem Başbakan Tansu Çiller hem de 
yardımcısı Murat Karayalçın ile anlaşmazlıkları artınca bakanlıktan istifa etti. 
1995 yılındaki anayasa değişikliği çalışmaları esnasında özellikle DYP’li Coş-
kun Kırca ile tartışmalarıyla yine gündemde kaldı. Seçim yasasının Anayasa 
Mahkemesi’ne götürülmesinde başrolü oynadı. Sonrasında CHP’den koptu, 
DSP saflarına geçti. 1995 Genel Seçimleri’nde DSP’den Zonguldak Milletve-
kili seçildi. Daha sonra Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit’le anlaşmazlığa dü-
şerek DSP’den ayrıldı (1998). 2002’de Bağımsız Cumhuriyet Partisi’ni kurdu 
ve parti Genel Başkanı oldu. Kıbrıs’taki toplumlararası görüşmelerde anayasa 
danışmanlığı görevini üstlenen Soysal, ayrıca uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Rauf  Denktaş’a danışmanlık yaptı. Bu 
görevi 2002 yılında Annan Planı olarak adlandırılan çözüm önerisi görüşmeleri 
döneminde de sürdürdü.

Hukukçuluğunun yanı sıra gazete yazılarıyla da tanınan Soysal; Forum, 
Akis, Yön, Ortam gibi dergilerde, Yeni İstanbul, Cumhuriyet, Ulus, Barış, Mil-
liyet ve Hürriyet gazetelerinde yazarlık yaptı. Milliyet gazetesinde 1974’te “Açı” 
başlığıyla yayımlamaya başladığı köşe yazılarını 1991-2001 yılları arasında Hür-
riyet’te, 2001’den sonra da Cumhuriyet’te sürdürdü.

Mümtaz Soysal çeşitli yerel ve uluslararası derneklerin üyesiydi. 1962 yılında 
arkadaşlarıyla birlikte Sosyalist Kültür Derneği’ni kurdu. 1969-71’de Akdeniz 
Sosyal Bilim Araştırma Konseyi Başkanlığı, 1974-78 arasında Uluslararası Af  
Örgütü ikinci başkanlığı görevlerini yürüttü. 1979’da BM Eğitim, Bilim ve Kül-
tür Örgütü (UNESCO) Uluslararası İnsan Hakları Öğretimi Ödülü’nü aldı.

Mümtaz Soysal birçok kitap kaleme aldı. Bunlar arasında 1969 yılında ya-
yımlanan Dinamik Anayasa Anlayışı ile yine aynı yıl okuyucuya sunulan 100 
Soruda Anayasanın Anlamı kitapları çok okunan eserleridir. Dinamik anayasa 
kavramsallaştırması özellikle demokrat Anayasa Hukukçuları arasında benim-
sendi. Bu anlayış, anayasa metninin güncel problemleri aşmanın yanı sıra daha 
karmaşık ve önemli bir amacı olduğunu, anayasaların sosyal bir denge kurdu-
ğunu ve bu dengeyi yeri geldikçe özgürlükçü biçimde açıklamak gerektiğini 
savunur.
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Selanik’te 20 Kasım 1901 senesinde doğmasına rağmen, 15 Ocak 1902’de 
nüfusa kaydettirildi. Nazım Hikmet, Hariciye Nezareti’nde memur olan Hik-
met Bey ve Ayşe Celile Hanım’ın oğludur.

İlkokulu Göztepe Taşmektep’te bitirdi. Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray 
Lisesi) başlayan ortaokul öğrenimini, 1917’de Nişantaşı Sultanisi’nde tamamla-
dı. Henüz on bir yaşındayken, denizcilerin kahramanlıklarını anlattığı ‘Feryad-ı 
Vatan’ adlı ilk şiirini yazdı. Bu şiiri bir aile toplantısında okuduğu sırada Bahriye 
Nazırı Cemal Paşa’nın da dinlemesi üzerine, eğitimine Bahriye Mektebinde 
devam etmesinde karar kılındı. Nazım 1917 yılında girdiği Heybeliada Bahriye 
Mektebi’nden 1919 yılında mezun oldu. Mezuniyetin hemen ardından Hami-
diye kruvazörüne stajyer güverte subayı olarak atandı. Aynı yılın kış aylarında 
zatülcenp hastalığına yakalandı. Uzun süren iyileşme döneminin ardından, de-
niz subayı olarak görev yapabilecek sağlık durumuna kavuşamadığı için, 17 
Mayıs 1920’de Sağlık Kurulu raporuyla çürüğe çıkarıldı.

1920’de Alemdar gazetesinin açtığı şiir yarışmasında birinci oldu. Şiirlerinde 
vatan sevgisine, direnişe yer veren Nazım Hikmet 1921’de, milli mücadeleye 
katılmak için Anadolu’ya gitti ve Bolu’da öğretmen olarak görev yaptı. Daha 
sonra, Batum üzerinden Moskova’ya geçerek, Doğu Emekçileri Komünist 
Üniversitesi’ne kayıt oldu. Burada siyasal bilimler ve iktisat eğitimi alarak üni-
versite öğrenimini tamamladı. Sovyet Devrimi’ne merak duydu ve Moskova 
yıllarında komünizmle tanıştı. Bu tanışıklık sonraki hayatının en önemli belir-
leyeni oldu.

Mayakovski’den ve fütürizm çizgisinden etkilendi. 1924’te yurda dönüşün-
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den sonra, Aydınlık dergisinde çalışmaya başladı. 1925’te Takrir-i Sükun kap-
samında pek çok dergi, gazete kapatılırken, Aydınlık’ta çıkan şiirleri yüzünden, 
Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından on beş yıl hapsi istendi. Bunun üzerine, 
tekrar Sovyetler Birliği’ne giden Nazım Hikmet ülkesine 1928’de dönebildi.

1932’de yeniden hapis cezasına çarptırılsa da Cumhuriyet’in onuncu yılı do-
layısıyla çıkarılan aftan faydalandı. Film stüdyolarında çalıştı, gazetecilik yaptı. 
Akşam, Son Posta, Tan gazetelerinde ‘Orhan Selim’ takma adıyla fıkra yazarlığı 
yaptı. Daha önce Sovyetler Birliği’nde iki kez evlenen Nazım, 1930 yılında ta-
nıştığı Piraye Altınoğlu ile 31 Ocak 1935’te hayatını birleştirdi.

1938’de Kara Harp Okulu öğrencilerini isyana teşvik ettiği ve donanma 
içinde faaliyette bulunduğu iddialarıyla, yirmi sekiz yıl dört ay hapis cezasına 
çarptırıldı. İstanbul, Ankara, Bursa ve Çankırı cezaevlerinde on iki yıl hapis 
yattı. Kırklı yıllar boyunca serbest bırakılması için dünya çapında kampanyalar 
düzenlendi. Açlık grevi yaparak da direnen Nazım Hikmet, 1950’de seçimleri 
kazanan Demokrat Parti’nin çıkardığı af  yasasıyla serbest bırakıldı. Hapisten 
çıkınca cezaevi yıllarında kendisini ziyarete gelen teyzekızı Münevver Berk’le 
beraber oldu. Sürekli takibata uğraması ve askere çağrılması nedeniyle aynı 
sene Sovyetler Birliği’ne kaçtı ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlı-
ğından çıkarıldı. Dedesinin memleketi olan Polonya’dan vatandaşlık aldı. Ba-
kanlar Kurulu’nun bu kararından sonra memleketine dönmesi imkânsızlaşan 
Nazım Hikmet, 1955 yılı sonlarına doğru bir toplantıda tanıştığı Vera Tulyako-
va ile 1960’ta evlendi. Eşi Vera ile Moskova’da yaşadı. Eserleri elliden fazla dile 
çevrilen, yirminci yüzyılın önemli şairleri arasında anılan Nazım, Mısır, Küba, 
Bulgaristan, Macaristan, Almanya gibi pek çok ülkede konferanslara, savaş ve 
emperyalizm karşıtı eylemlere katıldı. Türkiye komünist hareketinin sembol 
isimlerinden birisi oldu.

Moskova’da 3 Haziran 1963’te geçirdiği bir kalp krizi sonucu yaşamını yiti-
ren Nazım, törenle Novodeviçi Mezarlığı’na gömüldü. 2002 senesi UNESCO 
tarafından Nazım Hikmet yılı ilan edildi. Nazım Hikmet’e, ölümünden tam 
elli sekiz sene sonra, 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla 
Türk vatandaşlığı iade edildi. Bir şiirinde Anadolu’da bir çınar ağacı altında 
gömülmek istediğini yazan Nazım Hikmet’in bu isteği siyasal nedenlerle hiçbir 
zaman yerine getirilemedi.
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14 Kasım 1944 Ankara doğumludur. Babası Demokrat Parti döneminde 
bakanlık yapan Ilıcak, İlkokul eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 
Liseyi Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde (1963) ve üniversiteyi ise Lozan 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (1967) okudu.

1969’da ilk evliliğini Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak ile yaptı. Ter-
cüman gazetesinde Başyazar oldu. 1988’e kadar aynı grubun diğer gazetesi 
olan Bulvar’ın da imtiyaz sahipliğini yaptı. 1992 ile 1994 arasında TRT’de Söz 
Meclisten İçeri adlı programı yaptı. Ilıcak aynı zamanda Meydan, Hürriyet, 
Akşam, Yeni Şafak, Dünden Bugüne Tercüman, Sabah, Bugün ve Takvim ga-
zetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. Milli Güvenlik Konseyi’ne karşı hareket 
ettiği gerekçesiyle Ekim 1982-Ocak 1983 tarihleri arasında 3 ay Sağmalcılar 
Cezaevi’nde kaldı.

18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden İstanbul Milletvekili olarak 
meclise girdi. Ilıcak, yemin töreni sırasında İstanbul Milletvekili Merve Ka-
vakçı’nın meclis salonuna türbanlı olarak girmesine koluna girerek eşlik etti. 
Fazilet Partisi 22 Haziran 2001’de, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 
Ilıcak’ın milletvekilliği düşürüldü ve 5 yıl siyaset yasağı getirildi. 2011 Genel Se-
çimleri’nde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne milletvekili aday adaylığı başvurusu 
yaptı, ancak aday gösterilmedi.

Sağ siyaset içinde ideolojik yer değiştirmelerle bezeli bir siyasal geçmişi sa-
hip olan Ilıcak kâh demokrat, kâh milliyetçi, kâh Müslüman oldu. Askeri rejimi 
alkışlayan da o idi, darbeyi eleştiren de. Değişen güç dengeleri ve iktidar ilişki-
lerinin boşlukları arasında kendisi için doğurduğu sonuçlar itibariyle “doğru” 
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veya “yanlış” safı tutmaya çalışmakla geçen bir hayat. Sağ siyaset içindeki pek 
çok muhtelif  durağa yaklaştı: Erbakancı, Çillerci, Yılmazcı, Erdoğancı, Erdo-
ğan muhalifi oldu. 

Paralel Devlet Yapılanması operasyonlarını eleştiren Ilıcak, 17-25 Aralık 
yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının darbe teşebbüsü olmadığını dile getirdi. 
Ayrıca MİT tırlarında silah taşındığını iddia etti ve bunu ortaya çıkaran savcıla-
rın casus ilan edilmesini eleştirdi.

Ilıcak, 15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe girişiminin ardından med-
ya yapılanması kapsamında 42 gazeteciyle birlikte 26 Temmuz’da gözaltına 
alındı. 29 Temmuz 2016’da da silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 
tutuklandı. 16 Şubat 2018 tarihinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 
Ilıcak, halen FETÖ soruşturması kapsamında “örgüte üye olmamakla birlikte 
örgüt adına suç işlemek” suçlamasıyla cezaevinde tutukludur.    
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1904 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini aralarında Amerikan Koleji 
ve bir Fransız okulu da olmak üzere çeşitli okullarda tamamladı. Orta öğre-
nimini Bahriye Mektebi’nde yaptı (1922). Girdiğinde üç sene olan bu askeri 
okul, son sınıftayken dört seneye uzatılınca subay olmamaya karar vererek Da-
rülfünun’un Felsefe Bölümü’ne girdi ve 1924’te mezun oldu. İlk şiirlerini 1922 
yılında Yeni Mecmua’da yayımlayan, daha sonraMilli Eğitim Bakanlığı bursu 
ile Paris’e giden Kısakürek, bu yıllarda bohem bir yaşam sürdü ve özellikle de 
kumar düşkünü oldu. Ülkeye döndükten sonra çeşitli bankalarda memuriyet 
ve müfettişlik görevlerinde bulundu (1926-1938).Bu arada edebiyat tutkusun-
dan da vazgeçmeyen Necip Fazıl, 1925-1931 arasında üç şiir kitabı çıkardı. 
1934’te Nakşibendi şeyhlerinden Abdülhakim Arvasi ile tanıştı. Kendisi bu 
tanışmayı fikri hayatında bir dönüm noktası olarak tanımlasa da Atatürk’ün 
sağlığında ve ölümünün ardından ona ve icraatına övgülerde bulunmaktan ka-
çınmadı. 1939-42 arasında farklı üniversitelerde edebiyat dersleri verdi. 1940 
yılında CHP vekilliği için başvuru yaptı fakat reddedildi. Bunun İnönü’ye karşı 
husumetinde önemli payı olduğu söylenmektedir. 1938’den sonra gazeteciliğe 
başlayarak geçimini yazarak kazanmaya başladı. 1941’de Fatma Neslihan Ba-
ban ile evlenen Necip Fazıl’ın bu evlilikten beş çocuğu oldu. 1942’de bir yazısı 
nedeniyle mahkum oldu ve 1943’te muhafazakâr-İslâmi fikir hayatında iz bıra-
kacak Büyük Doğu dergisini çıkarmaya başladı.1943-1978 yılları arasında beş 
devre halinde 512 sayı çıkan bu dergideki yazılarında sonradan muhafazakâr, 
milliyetçi ve İslâmcı akımlarca çokça kullanılacak düşünce ve argümanlar ge-
liştirmeye koyuldu. Bu dergide Tanzimat’tan beri yaşanan Batılılaşmayı eleşti-

Necip Fazıl Kısakürek

Şair, yazar, siyaset insanı.



186

ren, Türk milliyetçiliğini ve İslâmi geleneği yücelten, II. Abdülhamit’in siyasal 
mirasını sahiplenen, “halktan kopuk Batılı değerler” yerine “yerliliği ve halkın 
öz değerlerini” öne çıkartan, önce Demokrat Parti’yi sonrasında Milliyetçi-İs-
lâmcı partileri destekleyen yazılar yayımlandı. İdeolocya Örgüsü adlı eserin-
deki başyücelik adlı ütopyasındason derece otoriter bir başkanlık sistemi tarif  
etti. Başyücelik, militarist esaslara göre örgütlenmiş İslâm hukukunun uygu-
landığı bir rejimdi. Meclis yerine, üyelerinin liyakat esasına göre kendiliğinden 
belirlendiği bir Yüceler Kurultayı oluşturulmuştu. Başyüce de bu kurultayın 
üyelerinden beş yılda bir seçilirdi. Bu ütopya sağ siyaset içerisinde başkanlık 
sistemine önemli bir ilham kaynağı oldu. 1945 Tan Matbaası Baskını gibi ey-
lemleri destekleyen ve savunan Kısakürek, komünizmle mücadele neşriyatının 
da önemli isimlerinden birisi olarak sivrildi.

1949’da Büyük Doğu Cemiyeti’ni kurarak siyasal eylemci kimliğini de gös-
teren Kısakürek, “çok çocuk sahibi olma”nın teşvikinden “dans yasağı”na, ka-
dın ve erkeklerin kamusal alanda birbirinden ayrılmasından “idam cezası”nın 
yaygınlaştırılmasına kadar totaliter denebilecek siyasal fikirlerinibirçok eserle 
geniş kitlelere ulaştırdı. Örneğin, dindar bir nesil yetiştireceklerini açıklayan 
Tayyip Erdoğan, 2012’de yaptığı bir konuşmada Kısakürek’in Gençliğe Hita-
besi’nden alıntıyla “Dininin, dilinin, beyninin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin 
davacısı bir gençlik istiyorum” cümlesini kullandı. Ömrünün sonuna kadar 
otoriter bir siyasi yapının kurulmasını savunan Kısakürek, 1983 yılında İstan-
bul’da vefat etti. 
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Necmettin Erbakan 

Siyaset insanı.Başbakan, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Milli 

Nizam Partisi (MNP), Milli Selamet 
Partisi (MSP), Refah Partisi (RP), 
Saadet Partisi (SP)Kurucu Genel 

Başkanı.Türkiye Odalar Birliği 
Başkanı. Beş dönem milletvekili.

Babası Adanalı bir ağır ceza hakimi, annesi Sinoplu bir ev hanımı olan Er-
bakan 1926 yılında Sinop’ta dünyaya geldi. İlköğrenimini Trabzon’da bitirerek 
1937 yılında Almanca eğitim veren İstanbul Erkek Lisesi’ne girdi. 1943’te bu 
liseden birincilikle mezun olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakül-
tesi’ne kayıt oldu. 1948’de tamamladığı üniversite eğitiminin ardından üç sene 
fakültede asistan olarak görev yaptıktan sonra araştırmalarda bulunmak üzere 
Almanya’ya gitti. Çeşitli kurum ve firmalardabulunarak motor mühendisliği 
üstünde uzmanlaşan Erbakan, 1953 yılında Türkiye’ye gelerek doçentlik sı-
navını geçti. 1956 yılında sonradan Pancar Motor adını alacak Gümüş Motor 
A.Ş’nin kuruluşuna öncülük etti. 1965 yılında profesör olan Erbakan, Türkiye 
Odalar Birliği’nde özellikle küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesi yö-
nündeki politikaları savunarak sivrildi.1969 yılında Odalar Birliği Başkanı oldu. 
Ancak baskılar nedeniyle bu mevkide fazla kalamadı. Aynı sene yapılan seçim-
lerde Konya’dan bağımsız Milletvekili seçilerek meclise girmeyi başardı. 1970 
yılında Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Mehmet Zahit Kotku’nun da desteğiyle,“-
Milli Görüş” olarak nitelendirilen İslâmcı hareketin ilk partisi olan MNP’nin 
kurucu başkanı oldu. 1946’dan sonra geçilen çok partili yaşamda İslâmi siya-
setinilk örneği olan bu parti; Batı ve tekelci kapitalizm karşıtı  bir söyleme ve 
politik hatta sahipti. MNP, 12 Mart 1971 Darbesi’nin ardından laiklik karşıtı 
faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldı. 1972’te 
MNP’nin ardılı olarak kurulan MSP, 1973 genel seçimlerinde yüzde 12 oy alıp 
51 milletvekili ile meclise girmeyi başardı. Ağır sanayiye dayalı bir iktisadi kal-
kınmanın yanı sıra manevi yani İslâmi değerlere dönüşle gerçekleşecek bir top-
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lumsal kalkınmayı sloganlaştıran Erbakan; 1974-1978 arasında önce CHP, son-
rasındaysa Demirel liderliğindeki Adalet Partisi’nin diğer sağ partilerle kurduğu 
Milli Cephe koalisyon hükümetlerinde Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı 
olarak görev aldı.  

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin ardından MSP, diğer siyasi partilerle bir-
likte kapatıldı ve önce tutuklanan ardından serbest bırakılan Erbakan’ın siyaset 
yapması yasaklandı.1987 yılında yapılan referandumla yasakların kaldırılmasıyla 
birlikte MSP’nin yerine kurulmuş olan RP’nin başına geçti. 1991 genel seçim-
lerinde tekrar milletvekili seçilen Erbakan’ın yıldızı, 1994 yılında partisinin ye-
rel seçimlerde kazandığı başarıyla tekrar parladı. 1995 Genel Seçimleri’nde de 
yüzde 21.7 ile en fazla oyu aldı. 1996 yılında RP’nin Doğru Yol Partisi (DYP) 
ile yaptığı koalisyonda başbakan olan Erbakan, hem içeride hem dışarıda çok 
tartışılan icraatlara imza attı. Örneğin Libya’ya yaptığı gezide Kaddafi’nin ağır 
eleştirilerine maruz kaldı. “Adil düzen” temasıyla seçim kazanan Erbakan’ın 
Müslüman nüfus ağırlıklı gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirmek için ku-
rulmasına öncülük ettiği D-8 örgütü Türkiye’yi Batı’dan koparmaya yönelik bir 
girişim olarak algılandı.

Kasım 1996’da mafya-siyaset-derin devlet ilişkilerinin açığa çıktığı Susurluk 
Olayı sonrasında yükselen toplumsal muhalefeti küçümsemesi, “Sürekli aydın-
lık için bir dakika karanlık” eylemlerini fasa fiso olarak nitelemesi, partisinden 
yükselen Alevi karşıtı söylemler, demokratik bir hukuk devleti talebi üstünden 
şekillenen toplumsal muhalefetin laiklik vurgusuyla ve Erbakan’ın şahsını  ve 
partisini hedefe koymasıyla sonuçlandı. Erbakan’ın Başbakanlık konutunda 
tarikat liderleri ve şeyhlerine iftar yemeği vermesi gibi sembolik eylemler, Sin-
can Belediyesi’nin düzenlediği Kudüs Gecesi’nde şeriat sloganları atılması vb. 
İslâmcı gösteriler siyasal tansiyonun yükselmesine yol açtı. Bu ortam, sistem 
içerisindeki gücünü koruyan ve geniş kesimlerce laikliğin bekçisi görülen or-
dunun, 28 Şubat 1997’deki MGK toplantısında alınan kararlarla hayata geçirdi-
ği“yumuşak darbe”nin zeminini hazırladı. Adını bu toplantıdan alan 28 Şubat 
Süreci ile Başbakanlıktan ayrılmaya zorlandı ve izleyen günlerde RP, Anayasa 
Mahkemesi tarafından kapatıldı. Erbakan da beş seneliğine siyasetten men 
edildi. 2003 yılında RP’nin yerine kurulan Saadet Partisi’nin başına geçtiyse 
de izleyen sene aldığı ceza ile Genel Başkanlıktan ayrılmak zorunda bırakıldı. 
2010’da tekrar Genel Başkan oldu, ancak kısa bir süre sonra, 27 Şubat 2011’de 
hayatını kaybetti. 
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Nevzat Yalçıntaş

İktisatçı, siyasetçi,
akademisyen, gazeteci, yazar. 

Nevzat Yalçıntaş, 24 Ağustos 1933’te Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul ve 
ortaokulu Ankara’da okudu. Ortaöğrenimini Ankara Ticaret Lisesi’nde ta-
mamladı. 1954’te İstanbul Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu’ndan mezun ol-
duktan sonra, Fransa Caen Üniversitesi’nde doktora yaptı.Ardından Londra 
Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu’nda (LSE) araştırmalarda bulundu. 1960 
yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmaya baş-
ladı. 1964’te doçent olan Yalçıntaş, 1970’te ise profesör unvanını aldı.

Yalçıntaş, İngiltere Londra Üniversitesi’nden Türkiye’ye döndüğü yıl, Dev-
let Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde iktisat uzmanı olarak çalışmaya başladı. 
Bunu takiben, 1960-1998 yılları arasında devam eden öğretim üyeliğinin yanı 
sıra, Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Daire Başkanlığı, Avrupa Göç-
men İşçileri Kurulu Üyeliği, 1975’te TRT Genel Müdürlüğü, İslâm Kalkınma 
Bankası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Kurucu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanlık Baş Müşavirliği yaptı. 

Türk milliyetçisi akademisyen ve entelektüellerin toplandığı Aydınlar Oca-
ğı’nın aktif  üyesi olan Yalçıntaş, yetmişli yıllar boyunca bu kurumun eğitim 
ve yayın faaliyetlerinde etkin rol aldı. Milliyetçi-muhafazakâr cenahın ideolo-
jik fikriyatının üretiminde öne çıkan isimlerden birisiydi. 1. ve 2. Milli Cephe 
Hükümetleri kurulurken sağ partiler ve liderler arası mutabakatın oluşumuna 
destek verdi. 12 Eylül sonrasında Turgut Özal ve ANAP çizgisine yakın bir 
yerde duran Yalçıntaş, 1988-1998 arasında Aydınlar Ocağı’nın on sene süre ile 
Genel Başkanlığını da üstlendi.  
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1995’te Türkiyeli kamyon şoförlerinin Suudi Arabistan’da uyuşturucuyla 
yakalanmaları sonucu, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ‘İdam Krizi’ doğ-
du. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Tansu Çiller 
tarafından arabulucu olarak Suudi Arabistan’a gönderildi. Çabalarıyla idam 
cezasına çarptırılmış elliye yakın Türkiye vatandaşı şoförün infazının engellen-
mesinde rol oynadı. 

İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen Yalçıntaş, dindar-muhafazakâr bir 
söylemle 1996-1998 yılları arasında Türkiye gazetesi Başyazarlığı yaptı. Recep 
Tayyip Erdoğan’a Milli Türk Talebe Birliği’nde ve Abdullah Gül’e İstanbul 
Üniversitesi’nde hocalık yapmış olan Yalçıntaş, 18 Nisan 1999 seçimlerinde 
Fazilet Partisi’nden (FP)  21. dönem, 3 Kasım 2002 seçimlerinde ise Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nden (AKP) 22. dönem İstanbul milletvekili olarak mecliste 
yer aldı. 2007 seçimlerinde ise kendi isteğiyle milletvekili adayı olmadı. 2009’da 
dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kendisine ‘Hocaların Ho-
cası’ nişanı verildi. 2013’ten sonra Erdoğan ve AKP’ye karşı mesafeli bir tutum 
takındı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nde (AGİT-
PA) Türk Grubu Başkanlığı yapan Yalçıntaş, Türk Dış Politikası, Avrupa Birli-
ği (AB) ile olan ilişkiler,terörle mücadele, Türkler ve İslâmiyet gibi çeşitli alan-
larda pek çok eser yazdı.

Yalçıntaş, geçirdiği kalp krizi sonucu 15 Temmuz 2016 tarihinde İstan-
bul’da hayata veda etti.
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Numan Kurtulmuş

Akademisyen, yazar,
siyaset insanı, milletvekili.

15 Eylül 1959’da Ordu’da dünyaya geldi. Adını aldığı dedesi Numan Kur-
tulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda binbaşı olarak görev yapan bir subaydır ve Latin 
harfleriyle yazılmış ilk Türkçe ilmihal kitabı olan Amentü Şerhi’nin yazarıdır. 
Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde alan Kurtulmuş, lisans ve yük-
sek lisans eğitimlerini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamla-
dı. 1988-1989 yıllarında işletme yönetimi alanında Temple University, School 
of  Business and Management’da (ABD) çalışmalar yaptı, 1990-1993 yılları ara-
sında ise Cornell University, New York State School of  Industrial and Labor 
Relations’da (ABD) misafir akademisyen olarak bulundu. 1992 yılında İstanbul 
Üniversitesi’nden doktora derecesini alan Kurtulmuş, 1994 yılında İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doçent, 2004 yılında ise profesör unvanını 
aldı.  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Sosyal Siyaset, Çalışma Eko-
nomisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi dersleri verdi. 

Siyasal yaşamına 1998 yılında Fazilet Partisi’nde başlayan Kurtulmuş, İstan-
bul İl Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. 2001 yılında Fazilet Parti-
si’nin kapatılmasından sonra Saadet Partisi’ne geçti, yine İstanbul İl Başkanlığı 
ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 26 Ekim 2008 günü yapılan 
3. Büyük Kongre’de Recai Kutan’ın yerine Genel Başkan seçildiği güne kadar 
Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı idi. 1 Ekim 2010 tarihinde 
siyaset yapma alanının kalmaması gerekçesiyle Saadet Partisi’nden istifa etti. 
Bu istifanın ardından Medeniyet Siyaseti Hareketi’ni başlattığını duyurdu. Bu 
harekette bir araya gelen 235 kişi ile beraber Halkın Sesi Partisi’ni (HAS Parti) 
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kurdu ve Genel Başkanlığa seçildi. Bu dönemde Recep Tayyip Erdoğan’ı sos-
yal adaletçi bir söylemle sert bir dille eleştiren Kurtulmuş, Erdoğan’a yönelik 
“firavun” benzetmesi yaparak İslâmcı-Milli Görüşçü siyasetin izinden gitti. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın AK Parti ve HAS Parti’nin bütünleşmesi teklifinin ardından 
olağanüstü kongrede değerlendirilen öneri kabul edildi ve 19 Eylül 2012’de 
HAS Parti’nin fesih kararı hayat geçirildi. Birçok partiliyle beraber katıldığı AK 
Parti’de Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen 
Kurtulmuş, 7 Haziran ve 1 Kasım Genel Seçimleri’nde AK Parti’den Ordu 
Milletvekili seçildi. 62, 63, 64, 65. hükümetlerde Başbakan Yardımcılığı yaptı, 
64. Hükümette ise hükümet sözcülüğü, kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürü-
tülmesi görevlerinde bulundu. 19 Temmuz 2017’de Kültür ve Turizm Bakanı 
oldu. Halen İstanbul Milletvekili olan Kurtulmuş, aynı zamanda AKP Genel 
Başkan Vekilliği yapmaktadır.

“Sanayi Ötesi Dönüşüm” ve “İnsan Kaynakları Yönetimi” adında yayım-
lanmış iki kitabı vardır. 
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Orhan Doğan

Avukat, siyaset insanı,
eski milletvekili.

25 Temmuz 1955’te Mardin’de dünyaya gelen Orhan Doğan, babasının me-
mur oluşu sebebiyle öğrenim hayatını farklı kentlerde tamamladı. İlk işi Or-
man İşletme Müdürlüğü’nde puantörlüktü, daha sonra ise Bafra Bölge Top-
lama Müdürlüğü’nde teknik ressamlık yaptı. 1974 yılında Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ne başladı, açılan memurluk sınavına girerek hukuk eğitimi 
boyunca Ankara Altındağ İlköğretim Müdürlüğü’nde muhasebe memurluğu 
yaptı. Fakülteden mezun olduğunda avukatlık stajını Murathan Mungan’ın ba-
bası avukat İsmail Mungan’ın yanında tamamladı ve eğitimi sürerken evlendiği 
eşi ile beraber Cizre’ye yerleşti. 

Cizre’de avukatlık yapmaya başlayan Doğan, bir yandan insan hakları ça-
lışmalarına katılarak İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Cizre temsilcisi, daha 
sonra ise Şırnak İl Başkanı oldu. Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin (SHP) ‘Kürt 
Raporu’nun hazırlanmasına katkı sundu. 1989’da SHP’den yedi milletvekili Pa-
ris’teki “Kürt Ulusal Kimliği ve İnsan Hakları Konferansı”na katıldıkları için 
partiden ihraç edilince, tepki olarak istifa eden milletvekilleriarasında yer aldı 
ve yeni parti kurma çalışmalarına dahil oldu. Böylelikle kurulan Halkın Emek 
Partisi (HEP), SHP ile ittifak yaparak girdiği 1991 genel seçimlerinde sekiz il-
den 21milletvekilliği kazandı. Orhan Doğan da Şırnak Milletvekili olarak mec-
lise girdi. 

Milletvekilliği süresince Kürt Sorunu’nun çözümü için Türk siyasetinin 
önde gelen simaları Süleyman Demirel ve Turgut Özal’la önemli temaslarda 
bulunan bir heyetin üyesiydi. Aynı heyet,Şam’da PKK lideri Abdullah Öca-
lan’la dagörüştü.
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Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın Kasım 1991’de milletvekili yemini 
sırasında yaşanan kriz ve 1992 Newroz’unda yaşananlar gerekçesiyle Orhan 
Doğan’ın da aralarında olduğu 18 milletvekili SHP’den istifa etti. 14 Temmuz 
1993’te HEP, Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldı, vekiller HEP’in ardılı 
olarak kurulan Demokrasi Partisi’ne (DEP) geçtiler. 2 Mart 1994’te TBMM 
Genel Kurulunda yapılan oylamada, Orhan Doğan’la beraber altı DEP millet-
vekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı;ertesi gün meclisten apar topar gözaltına 
alındılar. 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Doğan, 17 Mart 1994’te tutuklandı.

Doğan, bu karar sonucu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) baş-
vurdu; Mahkeme Türkiye’yi 25 bin dolar para cezasına mahkum etti.

2004 yılında görülen son duruşmasında beraat eden Orhan Doğan; tahliye 
olduktan sonra Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DEP’in ardılı olan 
Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) kurucularından oldu. “Barış Meclisi”-
nin kurulmasına ve “Türkiye Barışını Arıyor” konferansının düzenlenmesine 
katkı sağladı. 2007 Genel Seçimleri’nde Şırnak’tan bağımsız Milletvekili adayı 
olmak isteyen Doğan, “seçilmeye engel mahkumiyetleri bulunduğu” gerekçe-
siyle adaylığını kabul etmeyen Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı sonucu seçime 
giremedi.

Aynı sene Doğubayazıt Festivali’nde yaptığı konuşma esnasında fenalaşan 
Orhan Doğan 29 Haziran 2007’de hayata veda etti.
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Osman Kavala

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) 
yöneticisi, iş insanı.

İletişim Yayınları kurucusu, 
Anadolu Kültür Yönetim Kurulu 

Başkanı.

Osman Kavala 1957’de Paris’te dünyaya geldi. Ortaöğrenimini İstanbul 
Robert Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Manchester Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala’nın 1982 senesinde vefat 
etmesinin ardından, Kavala Grubu şirketlerinin yönetimini üstlendi. 1983’te 
Murat Belge ile birlikte, Türkiye’nin yayınevleri arasında önemli bir yere sahip 
olan İletişim Yayınları’nı kurdu.

Kavala, Türk- Yunan İş Konseyi, Türk-Polonya İş Konseyi, Center for De-
mocracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) 
gibi kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerinde yer aldı. İş hayatından uzaklaşıp 
toplumsal dayanışmaya, sivil toplum örgütlenmelerine yönelen Kavala, çok sa-
yıda STK’nın kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. 

2002’de kültürel hakları, dayanışmayı, kültürler arası paylaşımı çoğaltmak 
ve toplumsal barışı sağlamaya destek sunmak amacıyla kurulan Anadolu Kül-
tür’ün ana destekçilerinden oldu. Kavala, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nın dışında, TESEV, TEMA, Açık Toplum Vakfı, Helsinki Yurttaş-
lar Derneği, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Tarih Vakfı 
gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı. Kürt Sorunu’nun barışçıl bir 
şekilde çözülmesi, şiddetin önüne geçilmesi ve siyasetin önünü açmak amacıyla 
birçok sivil toplum temsilcisi öncülüğünde kurulan Diyalog ve Temas Gru-
bu’nun içerisinde bulundu.

Kavala, 19 Ekim 2017’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 
1 Kasım’da “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” 
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ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamaları gerekçe göste-
rilerek tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Avrupa Parlamentosu Türkiye 
Raportörü Kati Piri, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert vb. 
isimlerin ağzından Kavala’nın tutuklanmasının rahatsız edici ve endişe verici 
olduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Tahliye talepleri dosya üzerinden reddedi-
len Kavala’nın tutukluluğu Silivri Cezaevi’nde devam etmektedir.
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Oya Baydar

Yazar, gazeteci, aktivist.

1940 yılında İstanbul’da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’ni 
bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bö-
lümde asistan olarak doktora öğrenimine devam etti. Yazdığı “Türkiye’de İşçi 
Sınıfının Doğuşu” konulu doktora tezi siyasi nedenlerle Üniversite Profesörler 
Kurulu tarafından iki kez reddedildi. Tepki olarak, 1968 yılının son ayında 
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’nın öğrenciler tarafından işgali gerçek-
leşti. “İlk öğrenci işgali” olarak anılan bu protesto, hızlanmakta olan öğrenci 
hareketinin kendini gösterdiği ilk eylemlerden biriydi. Bir yandan Türkiye İşçi 
Partisi (TİP) çevresinde siyasi tartışmalara ve faaliyetlere dahil olan Baydar, 
İstanbul Üniversitesi’nden ayrıldı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyo-
loji Bölümü’nde asistan olarak ders vermeye başladı. 1971 yılında, Ankara’da 
bir grup arkadaşıyla Sosyalist Parti İçin Teori ve Parti Birliği isimli dergiyi çı-
karmaya başladı. 12 Mart Darbesi sırasında bir süre tutuklu kaldı. Sonrasında 
üniversitedeki işine son verilen Oya Baydar, 1972-1974 yılları arasında Yeni 
Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Kapatılan TİP’in son dö-
nemiyle benzer bir çizgiye sahip Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) ku-
ruluşunda yer aldı. İzlenen stratejiler nedeniyle fikir ayrılığı yaşadığı TSİP’ten 
ayrılan Baydar, Türkiye’de legal olarak faaliyet yürütmesine izin verilmeyen 
Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) dahil oldu. Gazeteciliğe 1976-1979 yılları 
arasında çalıştığı Politika gazetesinde devam etti. 12 Eylül 1980 Darbesi’yle 
beraber yurtdışında uzun süre siyasi mülteci olarak kaldı. 1980’lerin sonunda 
TKP çizgisinden ayrıldı. 
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1992 yılında Türkiye’ye dönen Oya Baydar, siyasi hayatına barış ve insan 
hakları hareketlerinin en bilinen üyelerinden biri olarak devam etti. Yurttaş 
Girişimi ve Barış Girişimi gibi sivil toplum oluşumlarında aktif  olarak yer aldı.

Aynı dönemde, 1960 yılında yazdığı “Allah Çocukları Unuttu” ve 1963 ta-
rihli “Savaş Çağı Umut Çağı” kitabından sonra ara verdiği yazarlığa geri döndü. 
Sol ve öğrenci hareketleri, toplumsal cinsiyet, kimlik ve iktidar ilişkileri gibi 
farklı konuları ele aldığı romanları yurtiçinde ve yurtdışında birçok ödül aldı. 
Bunun yanı sıra “Türkiye’de Sendikacılık”, “İstanbul Ansiklopedisi”, “75. Yıl 
Kitapları” serisi gibi referans yayınlarda genel yayın yönetmenliği, editörlük ve 
yazarlık gibi görevler yerine getirerek sosyal bilimler alanına önemli katkılarda 
bulundu.   

Özgürlükçü ve demokrat bir sol anlayışı savunan Oya Baydar, halen T24 
internet haber sitesinde köşe yazarlığı yapmaya ve romanlarını yazmaya devam 
etmektedir.
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Pervin Buldan

Milletvekili, Cumartesi Annesi, 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) 

Eş Genel Başkanı,
TBMM eski başkanvekili,

Iğdır’ın ilk kadın milletvekili.

6 Kasım 1967’de Hakkari’de doğan Pervin Buldan, lise öğrenimini tamam-
ladıktan sonra Hakkâri İl Özel İdaresi’nde memurluk yapmaya başladı. 1987 
yılında iş insanı Savaş Buldan ile evlendi. 2 Haziran 1994 yılında kimliği belirsiz 
kişilerce kaçırılan eşi 4 Haziran 1994’te öldürülünce, yakınları kaçırılan, gözal-
tında kaybedilen ya da öldürülen kişilerin oluşturduğu ‘Cumartesi Anneleri’ne 
katılarak Taksim Galatasaray Lisesi’nin önündeki eylemlerde yer aldı. 

Bu yıllarda Halkın Demokrasi Partisi’nde (HADEP) siyasi çalışmalara dahil 
oldu, 1999 Genel Seçimleri’nde İstanbul 3. bölge Milletvekili adayıydı, fakat 
partisi %10 barajını aşamadığı için milletvekili olamadı. 2002 yılında Demok-
ratik Halk Partisi’nden (DEHAP) İstanbul 3. bölge Milletvekili adayı oldu an-
cak partisi yine baraj engeliyle karşılaştı. 2005’te Nobel Barış Ödülü’ne aday 
100 kadın arasında gösterildi. 2007 Genel Seçimleri’nde ‘Bin Umut Adayları’ 
bloğunda yer aldı ve Iğdır’dan bağımsız aday olarak katıldığı seçimi kazanıp 
Iğdır’ın ilk kadın milletvekili oldu. Meclise girdikten sonra katıldığı Demokra-
tik Toplum Partisi (DTP) mahkeme kararıyla kapatılınca onun ardılı Barış ve 
Demokrasi Partisi (BDP)’ne geçti. 2011 Genel Seçimleri’nde ise ‘Emek, De-
mokrasi ve Özgürlük Bloku’ Iğdır bağımsız adayı oldu ve milletvekili seçildi. 

2013 yılında Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) partileşme kara-
rıyla kurulan Halkların Demokratik Partisi (HDP)’ne geçti, 7 Haziran ve 1 Ka-
sım 2015 Genel Seçimleri’nde İstanbul 3. bölge Milletvekili oldu. 2015-2018 
yılları arasında TBMM Başkanvekilliği yapan Buldan, 11 Şubat 2018’de yapılan 
HDP 3. Olağan Kongresi’nde partisinin Eş Genel Başkanı seçildi. Buldan 24 
Haziran 2018 seçimlerinde tekrar İstanbul Milletvekili seçildi.
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2013 yılında başlayan ‘çözüm süreci’nde, PKK lideri Abdullah Öcalan ile 
görüşmeler yapan ‘İmralı Heyeti’nde yer aldı, Öcalan’ın “Silahlı mücadeleden 
siyasi mücadeleye geçiş yapıyoruz. Türk ve Kürt halkının akan kanı duracak. 
Silah değil siyaset işleyecek” dediği Newroz mesajını Diyarbakır mitinginde 
Sırrı Süreyya Önder ile birlikte okudu.

Pervin Buldan hakkında, 2008’de DTP Iğdır Milletvekili iken Iğdır’da bir 
mitingde yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek,‘suç ve suçluyu övme’ ile ‘halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘terör örgütü propagandası yapma’ 
suçlarını işlediği iddiasıyla Iğdır Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldı, 
fakat 2017 yılında kovuşturmanın ertelenmesine karar verildi.

Savaş Buldan’ın öldürülmesinden sonra ‘Mağdur Ailelerle Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği’ni kuran Pervin Buldan, bu dernek kapatılınca 2002 
yılında ‘Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
(Yakay-Der)’nin kurucuları arasında olup başkanlığını da yapmıştır.



201

Pınar Selek

Sosyolog, feminist,
araştırmacı, yazar. 

1971’de İstanbul’da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Notre Dame de Sion 
Lisesi’nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden me-
zun oldu. Lisans eğitimini, “Babıali’den İkitelli’ye, Mürekkep Kokusu’ndan 
Plazalara” adını verdiği teziyle birincilikle tamamlayan Selek, aynı üniversite-
de sosyoloji yüksek lisansı yaptı. Bunun ardından, Fransa’da Sophiantipolis 
UDEL Üniversitesi’nde ekonomi politik dersleri aldı.

Üniversite yıllarında sokak çocukları, seks işçileri, Kürtler, Romanlar, ka-
dınlar hakkında araştırmalar yapan Selek, anti-militarizm, insan hakları ve barış 
çalışmalarıyla ilgilenen pek çok sivil toplum kuruluşu ve harekete destek verdi. 
Dışlananların bir araya gelebildiği bir atölye olan “Sokak Sanatçıları Atölyesi”-
nin öncülerinden biri oldu.Amargi Kadın Dayanışma Kooperatifi kuruculuğu 
ve aktivistliğinin yanı sıra Amargi isimli feminist derginin editörlüğünü de yap-
tı.

Selek, 1997’de savaşın koşullarını, barışın imkânlarını anlamak ve anlatmak 
amacıyla, Kürt Sorunu üzerine çalışmaya başladı. Araştırması kapsamında ko-
nunun taraflarıyla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra, 11 Temmuz 
1998’de gözaltına alındı. PKK propagandasında bulunduğu, görüşme yaptığı 
kişileri söylemediği bahane gösterilerek, çalışmalarına el konuldu, sorguda iş-
kence gördü, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 

9 Temmuz 1998’de meydana gelen 9 kişinin öldüğü 127 kişinin yaralandığı 
Mısır Çarşısı patlamasında kullanılan patlayıcıların, Selek’in, sokak çocukları 
için kurduğu atölyede bulunduğu yönünde haberler basına yansıtıldı ve Selek 
bu suçtan yargılanmaya başladı. Patlamadan yalnızca iki gün sonra gözaltına 
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alınan Selek’e, patlayıcılara ilişkin tek bir soru dahi sorulmadığı ise sonradan 
ortaya çıktı. 20 Temmuz 1998’de Polis Olay Yeri İnceleme Sonuç Raporu’nda 
bombaya ait bulguya rastlanmadığı kaydedildi. 21 Aralık 2000’de patlamanın 
bombadan değil, gaz kaçağından olduğu uzmanlar tarafından kanıtlandı. Bu-
nun üzerine, 22 Aralık 2000’de Selek tahliye edildi. İlk beraat kararı, 8 Haziran 
2006’da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) tarafından açıklandı. Ancak 
hüküm kurulmadığı gerekçesiyle bu karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Bun-
dan sonraki yargı süreci beraat kararları ve itirazlarla yılan hikayesine döndü. 
2018 yılı itibarıyla davanın yirminci yılında Yargıtay Genel Kurulu’nun kararı 
bekleniyor.

Selek, 1996’da EZLN Zapatist hareketinin bildirileri ve lideri Marcos’un 
mektuplarından oluşan “Ya Basta! Artık Yeter”adlı eseri Türkçeye çevirdi. 
Trans bireylerin yaşamlarını konu alan “Maskeler, Süvariler, Gacılar” adlı ça-
lışmasını 2001’de, “Barışamadık” adını verdiği kitabını 2004’te yayımladı. Er-
kekliğin inşasında askerliğin rolünü incelediği eseri “Sürüne Sürüne Erkek 
Olmak” 2010’da çıktı. Selek’in bunların yanında “Siyah Pelerinli Kız” (2009), 
“Yeşil Kız” (2010) olmak üzere iki tane çocuk kitabı var. Son çalışması ise 
2011’de çıkan “Yolgeçen” adlı ilk romanıdır.

4 Ekim 2013’te Ecole Normale Supérieure Üniversitesi’nden fahri doktora, 
7 Mart 2014’te ise “Türk Muhaliflerin Birbirleriyle Etkileşimi” başlıklı teziy-
le Strasbourg Üniversitesi’nden siyaset bilimi doktoru unvanlarını aldı. Halen 
yurtdışında yaşamaktadır.
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Rahşan Ecevit

Ressam, yazar, siyaset 
insanı. Demokratik Sol Parti 

ve Demokratik Sol Halk Partisi 
kurucularından ve Genel 

Başkanlarındandır.

1923 yılında Bursa’da dünyaya gelen Rahşan Ecevit, maliye profesörü Na-
mık Zeki Aral ve Zahide Aral’ın dört çocuğundan biridir. Ailesi Selanik’ten 
Şebinkarahisar’a ve nihayet İstanbul’a göç etmiştir. Eğitimine Ankara Lisesi’n-
de başlayıp Robert Koleji’nde devam eden Rahşan Ecevit,1946 yılında Robert 
Koleji’nden sınıf  arkadaşı olan Bülent Ecevit ile evlendi.

1970’li yıllarda köylüler ile uzmanların işbirliğini öngören Köylü Derneği’ni 
kurduysa da dernek 12 Eylül Darbesi sonrası kapatıldı. Fakat buradan edindiği 
örgütlenme tecrübelerini ileride kurucusu ve Genel Başkanı olacağı siyasi par-
tilerde kullandı.

14 Kasım 1985’te kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti’nin ilk Genel 
Başkanı da kendisi oldu. 1987’ye kadar sürdürdüğü Genel Başkanlık görevini, 
bu tarihte siyaset yasağı kaldırılan Bülent Ecevit’e devretti.

Cezaevi koşulları, F tipi hücre sistemi ve tecrit uygulamalarına direnmek 
amacıyla 20 Ekim 2000’de başlatılan açlık grevi ve ölüm oruçları eylemlerine 
karşı 19 Aralık 2000’de gerçekleştirilen Hayata Dönüş Operasyonu’ndan üç 
gün sonra önerdiği af  yasasıyla siyasal hayatın gündemine yerleşti. Kamuoyun-
da “Rahşan Affı” olarak bilinen Şartlı Salıverme ve Erteleme Yasası, 23 Nisan 
1999’dan önce işlenmiş devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçları kapsadı ve 
on binlerce mahkûm çıkarılan bu yasadan yararlanarak tahliye oldu. Bu sebeple 
af  yasasının yarattığı sonuçlar ve Rahşan Ecevit tartışmaların odağı oldu.

Demokratik Sol Parti’den istifa eden Ecevit, 23 Kasım 2009’da Demokratik 
Sol Halk Partisi’nin kurucularından oldu. Partideki kurucu başkanlık görevini-
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bırakan Hulki Cevizoğlu’nun yerine Genel Başkanlık görevine seçildi. 22 Ma-
yıs 2010’da CHP’nin 33. Kurultayı’na katılan Rahşan Ecevit, Genel Başkan se-
çilen Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladıktan yirmi bir gün sonra DSHP, 
kurul toplantısı sonucunda partiyi kapatma kararı aldı.

Rahşan Ecevit’in Pülümür’de Aşk adlı bir romanı bulunmaktadır. Roman, 
2002 yılında tiyatroya da uyarlanmıştır.
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Rauf Raif Denktaş

Hukukçu, siyaset insanı,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Kurucu Cumhurbaşkanı.

27 Ocak 1924’te Kıbrıs’ın Baf  kentinde dünyaya geldi. Henüz 1,5 yaşınday-
ken annesini kaybeden Denktaş, eğitimi için İstanbul Arnavutköy’deki Fevzi 
Ati Lisesi’ne yatılı olarak gönderildi. Ortaokulu bitirdikten sonra Kıbrıs’a dön-
dü ve Lefkoşa İngiliz Okulu’ndan 1941 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin 
ardından, kendisini ilerleyen yıllarda fikri anlamda etkileyecek ve Kıbrıs Türk 
tarafının önemli bir siyasal figürü olacak olan Fazıl Küçük’ün Halkın Sesi ga-
zetesinde yazmaya başladı. Magosa’da tercümanlık, mahkemelerde memurluk 
ve İngiliz okulunda öğretmenlik yaptı. 1944’te British Council bursuyla Lin-
coln’sInn’de başladığı hukuk eğitimini 1947’de tamamladı ve Kıbrıs’a dönerek 
avukatlık yapmaya başladı. 1949 yılında savcılık yapmaya başlayan Denktaş, 
1957 yılı sonunda bu görevinden istifa etti.

27 Kasım 1948 tarihinde Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitingde hatip-
lik yapmış, yine Kıbrıs Türklerinin politik düşünce ve tavırlarına yön vermiş-
tir. Kıbrıs Türk toplumu içerisinde Türk milliyetçiliğinin siyasal öncülerinden 
olan Denktaş, Kıbrıs’ın iki toplum arasında bölünmesi (Taksim) çözümünün 
de savunucularındandı. Bu bağlamda 1958’de arkadaşlarıyla Türk Mukavemet 
Teşkilatı’nı kurdu ve burada aktif  rol oynadı.

Zürih ve Londra Antlaşmaları öncesinde Ankara’da Dışişleri Bakanı Fatin 
Rüştü Zorlu’yla görüşmeye gitti ve adaya Türkiye’den askeri birliklerin geti-
rilmesi teklifini sundu. İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin garantörlüğünde 
Rum ile Türk kesimleri tarafından 1959 yılında imzalanan ve bağımsız bir Kıb-
rıs Cumhuriyeti’nin kurulmasını öngören Zürih ve Londra Antlaşmaları’nda, 
bu antlaşmaların onayladığı Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın hazırlanmasın-
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da etkin bir rol oynadı. Türk Cemaat Meclisi üyeliğine ve Türk Cemaati İcra 
Komitesi Başkanlığı’na seçildi.

1963 yılının sonlarına doğru Rum milliyetçilerinin adada azınlık olan Türk-
lere yönelik giriştikleri saldırı ve katliamlar sebebiyle Ankara’ya giderek te-
maslarda bulundu. 1964 yılında gerçekleştirilen Londra Konferansı’nda Türk 
tarafını temsil eden Denktaş, federal yönetime gidilmezse ayrı bir hükümet 
kuracaklarını açıkladı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı III. Maka-
rios tarafından istenmeyen adam ilan edilerek Kıbrıs’a girişi yasaklandı. 1967 
yılında adaya girmeye çalışırken tutuklandı, girişimler sonucu Türkiye’ye iade 
edildi ve 1968 yılında giriş yasağı kaldırılınca adaya döndü. Hemen akabinde 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük’ün temsilcisi olarak, Cumhurbaşka-
nı Makarios’un temsilcisi Glafkos Clerides ile ilk toplumlararası görüşmelere 
başladı.

1970 seçimlerinde Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı’na seçildi, Fazıl Kü-
çük’ün görevinden ayrılması üzerine kısa bir süreliğine de olsa Cumhurbaşkanı 
Yardımcılığı yaptı. 1973’te Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı seçilen Denktaş, Kıb-
rıs Harekatı’nın ardından 1975 yılında kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin 
Devlet ve Meclis Başkanlıklarını yaptı, 1976’da yapılan ilk genel seçimlerde ise 
Devlet Başkanlığına seçildi. 1981 yılında ikinci kez Devlet Başkanı seçildi, 15 
Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra 
ise Cumhurbaşkanı seçildi. 1990, 1995 ve 2000 yıllarında yapılan seçimlerde de 
Cumhurbaşkanı seçilen Denktaş, 2004’te Kıbrıs Adası’nı bağımsız bir devlet 
olarak birleştirmeyi öngören referandumlarda, Türk kesimi kabul etse de Rum 
kesimi reddettiği için yürürlüğe konamayan, Annan Planı’na karşı çıktı. 2005 
yılında yapılan seçimlerde aday olmadı.

İngilizce ve Rumca bilen Denktaş 50’ye yakın kitap yazdı. Fotoğrafı ve fo-
toğraf  çekmeyi de çok seven Denktaş, 13 Ocak 2012’de vefat etti. Vefatının 
ardından Türkiye ve KKTC’de ulusal yas ilan edildi, naaşı 17 Ocak 2012’de 
devlet töreniyle Lefkoşa’daki Cumhuriyet Parkı’na defnedildi.
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Recep Tayyip Erdoğan

Siyasetçi, Başbakan, 
Cumhurbaşkanı.

Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954’te İstanbul’da doğdu. Denizcilik 
işletmelerinde çalışan babası Ahmet Erdoğan, Rizeli bir kıyı kaptanı, annesi 
Tenzile Erdoğan ise ev hanımıydı.  Çocukluğu ve gençliği Kasımpaşa’da ge-
çen Erdoğan 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu’ndan, 1973 yılında ise 
İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Eksik dersleri de tamamlayarak 
Eyüp Lisesi’nden de diploma aldı. MarmaraÜniversitesi İktisadi ve Ticari Bi-
limler Fakültesi’nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun olduğu-
nu ileri sürerken, muhalefet partileri, diplomasının veya çıkış belgesinin ibraz 
olunamamasından hareketle üniversite mezunu olmadığını iddia etmektedir.

Gençlik yıllarından itibaren aktif  bir yaşamı olan Erdoğan, 1969-1982 yılla-
rı arasında amatör olarak futbol oynadı. Solun yükselişte olduğu bu senelerde 
sağcı gençlerin çatı örgütü Milli Türk Talebe Birliği’ne girdi. 1976 yılında Milli 
Selamet Partisi’nin önce Beyoğlu gençlik kolu başkanı sonra da İstanbul genç-
lik kolları başkanı oldu. 12 Eylül Darbesi’nin ardından askere giden ve bir süre 
İETT’de ve özel sektörde çalışan Erdoğan, 1983 yılında MSP’nin ardılı olan 
Refah Partisi’nin (RP)  kurulmasıyla birlikte siyasi hayata geri döndü. 1984’te 
RP Beyoğlu İlçe Başkanı olan Erdoğan, ertesi sene partinin merkezi yürüt-
me kurulu üyeliğine ve İstanbul İl Başkanlığına getirildi. Belediye başkanlığına 
aday olduğu 1989 yerel seçimlerinde kadınların ve gençlerin ev ziyaretlerine 
ve sokak siyasetine dayanan örgütlenme modeli ile RP’nin çok ötesinde bir oy 
oranını yakalasa da başkan seçilemedi. 1991 Genel Seçimleri’nde milletvekili 
seçildikten kısa süre sonra daha fazla tercihli oy alan adayın itirazı ile vekilliği 
iptal edildi. 1994 yılına kadar RP İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüren Er-
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doğan, 1994 Yerel Seçimleri’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına se-
çilerek parlak siyasal kariyerinin ilk zaferini kazandı. Üç sene süren Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı sırasında karizmatik kişiliğiyle siyasal gündeme damgasını 
vuran Erdoğan, Sözen döneminde başlayan projeleri başarıyla sonlandırarak 
önemli prestij kazandı. 28 Şubat askeri müdahalesinin ardından Aralık 1997’de 
Siirt’te halka hitaben okuduğu, “minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kış-
lamız, müminler asker” dizeleri sebebiyle “halkı din ve ırk farkı gözeterek kin 
ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği” suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verilen Erdoğan, Mart 
1999’da cezası onanınca dört ay cezaevinde kaldı. 

Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra 
kurulan Fazilet Partisi’nin de aynı akıbete uğraması, Erbakan’ınsiyaseten ya-
saklı olması Milli Görüş hareketi saflarında yeni bir tartışmayı ateşledi. Hareket 
içerisindeki gelenekçiler ve yenilikçiler iki ayrı siyasal çizgi meydana getirdi. 
“Milli görüş gömleğini çıkardık” diyen Erdoğan önderliğindeki Abdullah Gül, 
Bülent Arınç vb. yenilikçi isimler 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’ni 
(AKP) kurdular.  2001 yılında yaşanan derin iktisadi krizin hükümetteki koa-
lisyon partilerini eritmesiyle Kasım 2002 Genel Seçimleri’nde AKP tek başına 
iktidar oldu. Siyasi yasaklı olduğu için milletvekili adayı olamayan Erdoğan, 
CHP lideri Baykal’ın da desteğiyle milletvekili adaylığının önündeki yasal en-
gelin meclisçe kaldırılması üzerine, 9 Mart 2003’te Siirt ilindeki yenileme seçi-
minde meclise girdi.

15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlenen Recep Tayyip Erdo-
ğan liderliğindeki AKP, IMF ve Dünya Bankası çizgisinde neoliberal iktisadi 
politikalar, neoliberal bir sosyal politika rejimi, askeri vesayet rejimine karşı 
sivilleşme üzerinden tanımlanan bir demokratikleşme iddiası, AB üyeliğini he-
defleyen ve ABD ile uyumlu dış politikaya dayalı hegemonya projesiyle geniş 
toplumsal kesimlerin desteğini aldı. Erdoğan, 2007 Genel Seçimleri’nde büyük 
bir seçim zaferiyle tekrar Başbakan oldu. Bu süreçte AB üyelik reformlarına 
dayanarak kırılan ordunun politik gücü Ergenekon ve Balyoz gibi davalarla 
daha da etkisizleştirildi. Bunun yanı sıra 2010 yılında yapılan anayasa değişik-
liği referandumu ile özellikle Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulu gibi yüksek yargı organlarında hakimiyet konusunda da Kemalist 
bloğun etkisi kırıldı. Erdoğan, 2011 seçimlerinden yine oylarını artırarak çıktı 
ve partisiyle tek başına hükümeti kurarak Başbakanlığa devam etti. Bu tarih-
ten itibaren Erdoğan ve partisi AKP, içeride neoliberal, İslâmi-muhafazakâr 
ve otoriter söylem ve uygulamalara dışarıda da özellikle Ortadoğu’da bölgesel 
bir güç olma iddiasıyla uluslararası alanda ABD, AB, Rusya gibi büyük güçlerle 
gerginlik üreten politikalara yöneldi. Erdoğan’ın siyasal hayatı bu süreçte bir 
dizi toplumsal, iktisadi, siyasi krizin ortasında devam etmekteydi. 2013 bahar 
ve yazındaki Gezi hareketi, Gülen Cemaati’nin polis ve yargıdaki uzantılarının 
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organize ettiği 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında ayyuka çıkan 
ve son perdesi 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olan çatışma, ana gövdesi-
ni Kürt siyasal hareketinin oluşturduğu ve demokratik, sol güçlerle ittifakın 
partisi HDP’nin 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 10 barajını geçerek Er-
doğan ve AKP’yi tek başına iktidar olmaktan etmesi, Suriye’de durmak bil-
meyen askeri-politik krizin tam merkezine girilmesi vb. olaylar bu kriz süre-
cinin temel taşlarıydı. Erdoğan böylesi bir kriz ortamını kendi iktidarını daha 
da güçlendirecek hamlelerle aşmaya yöneldi. Ağustos 2014’te Türkiye siyasi 
tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı 
seçildi. 24 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti’nin tek başına iktidarı kay-
betmesinin ardından bizzat alana inerek güvenlikçi-milliyetçi bir söylemle, 1 
Kasım 2015’te AKP’yi yeniden tek başına iktidar yaptı. 15 Temmuz 2016’da 
öncülüğünü Gülencilerin yaptığı geniş kabul gören ordu içinde bir grup ba-
şarısız bir darbe girişiminde bulundu. Bunun ardından ilan edilen Olağanüstü 
Hal altında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle, hem kamudan Erdoğan 
ve AKP muhaliflerine yönelik büyük tasfiyeler gerçekleştirildi, hem devletin 
kurumsal mimarisi büyük oranda yeniden inşa edildi. 16 Nisan 2017 tarihinde 
kabul edilen Anayasa değişikliği ile Başkanlık sistemine geçilmesinin ardından  
Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs 2017’de kurucusu olduğu AK Parti’nin Genel 
Başkanlığına yeniden seçildi. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
aldığı %52.59 oy oranıyla ilk turda Cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı. Halen 
bu görevi sürdürmektedir.
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Said Nursi (Said-i Kürdi adıyla da bilinir), 1878’de Bitlis’in Hizan ilçesine 
bağlı Nurs Köyü’nde doğdu. Öğrenim hayatı, 1887’de Molla Mehmet Emin 
Medresesi’nde başladı. Takiben, medrese öğrencisi olan ağabeyinin derslerine 
katıldı. Mir Said Veli ve Molla Fethullah Efendi medreselerinde öğrenimine 
devam etti. Öğrencilik yıllarında İslâmi ilimlerde önemli yeri olan, yüze yakın 
eseri ezberlediği kaydedilmektedir.

Nursi’nin, medresedeki sıradışı öğrenciliği ve yetenekleri sebebiyle hoca-
sının dikkatini çektiği ve hocası tarafından kendisine Bediüzzaman (zamanın 
eşsizi) lakabı verildiği aktarılır. Şirvan, Siirt, Bitlis, Doğubayazıt ve Mardin’den 
sonra on iki sene Van’da yaşadı. Van’da yaşadığı süre zarfında medresede ders 
verdi. Dini ilimle fen bilimlerinin birlikte verileceği, çok dilli eğitim olanağına 
sahip bir üniversite kurmak istedi. Kahire’deki Ezher Üniversitesi’nin ismin-
den mülhem “Medresetü’z-Zehra” ismini vereceği akademik kurumun kuru-
luşuna destek bulabilmek için İstanbul’a geldi. 1907’de İstanbul’a gelen Nursi, 
II. Abdülhamid döneminin istibdat ortamı içerisinde İslâmcı fikirleri nedeniyle 
önce tutuklandı; tepkilerden çekinildiği içinakıl hastanesine gönderildi. Hasta-
nede akıl sağlının yerinde görülmesi üzerine padişahın bağlamak istediği ma-
aşı ve harcırahı reddetti.Üniversite kurma hayalinden vazgeçmeyen Nursi, II. 
Meşrutiyet’ten sonra padişah V. Mehmet’ten destek sözü aldı. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişki kurduğu söylenen Nursi, sonrasında İt-
tihatçılarla arasına mesafe koydu, 31 Mart Olayı’na karışmak suçundan idamla 
yargılandı ve beraat etti.Nursi, I. Dünya Savaşı’nda gönüllü alay komutanı ola-
rak orduya katıldı. Savaşta yaralanan Nursi, yaklaşık 2,5 yıl Rusya’da esir kaldı. 

Said Nursi

İslâmcı düşünür, yazar,
Nur Cemaati kurucu lideri.



211

Bolşevik Devrimi’nin yarattığı kaos ortamından yararlanarak esaretten kurtul-
du. Esaretin ardından Osmanlı’nın ileri gelen dini danışma merkezlerinden biri 
olan Dar’ül-Hikmet-il İslamiyye’de çalıştı.

Kurtuluş Savaşı’na da destek veren Nursi, Mustafa Kemal tarafından 
1922’de Ankara’ya Meclis’e davet edildiyse de, meclisi seküler fikriyatın ege-
menliğinde görerek icap etmedi. Siyaset sahnesinden geri çekilmeyi tercih ede-
rek öğrenci yetiştirmeye odaklandı. 1925 tarihli Şeyh Said ayaklanmasına katıl-
dığı gerekçe gösterilerek Burdur’a sürüldü. Burdur ile başlayan sürgün dönemi, 
gizli cemiyet kurmak, rejimi yıkmaya çalışmak gibi iddialarla Isparta, Eskişehir 
ve ardından 1936’da Kastamonu ile devam etti. Rejim tarafından tehdit ola-
rak algılanan Nursi, 1947’de bu sefer Afyon Emirdağ’a sürgün edildi, burada 
tutuklanıp hapis cezasına çarptırıldı, yine benzer gerekçelerden açılmış olan 
davalardan ise beraat etti.

Demokrat Parti’nin 1950’de iktidara gelmesiyle birlikte, Nursi üstündeki 
baskı bir nebze hafiflese de 1952’de yayımladığı Gençlik Rehberi adlı eserinin 
laikliğe karşı bir mahiyette olması sebep gösterilerek mahkeme karşına çıktı, bu 
davadan da beraat etti.

Said Nursi’nin İslâm’ı yorumladığı Risale-i Nur adlı eseri, takipçileri tarafın-
danbaşucu kitabı haline getirildi. Nursi’nin risalelerde anlattığı fikirlerden etki-
lenen öğrencileri ve izleyicileri Nur Cemaati adıyla bilinen İslâmi hareketi inşa 
ettiler. Geleneksellik ile modernlik arasında salınan fikirler manzumesinden 
etkilenen bu hareketin savunucuları Nurcu olarak bilinmeye başlandı. Nurcu-
lar zamanla kendi içlerinde bölünerek farklı gruplara ayrıldılar. Devlet aygıtına, 
siyasete, iktisadi ve sosyal hayata etkisiyle Gülen’in öncülük ettiği Hizmet gru-
bu bunların içerisinde en etkilisi oldu.

Said Nursi, 23 Mart 1960 tarifinde, 82 yaşında, Urfa’da hayata veda etti.  
Urfa’daki mezarı kısa sürede yoğun bir ilgiye mazhar olunca 27 Mayıs 1960 
Darbesi sonrasındakiaskeri yönetim tarafından, Milli Birlik Komitesi kararıyla 
gizli tutulan başka bir yere nakledildi. Halen mezarının yeri bilinmemektedir.
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Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Sakıp Sabancı, 7 Eylül 1933 tarihinde Kay-
seri’nin Akçakaya Köyü’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana’da 
tamamladı. Sonrasında Adana Erkek Lisesi’nde öğrenimine devam ettiyse de 
yakalandığı zatürre hastalığından kurtulamamasından dolayı öğrenim hayatına 
son vermek zorunda kaldı. Bu zorunluluk sebebiyle babasının şirketlerinde 
çalışmaya başladı. İş hayatına, Akbank’ta stajyer memurlukla başladı.

1950 yılında Akbank’taki işinden ayrılıp, Bossa Un Fabrikası’nda vezne-
dar olarak çalışmaya başladı. Sabancı, veznedar olarak girdiği Bossa Un Fab-
rikası’nda ticaret müdürlüğüne kısa bir sürede yükseldi. 1957 senesinde Bossa 
Tekstil Fabrikası’nın genel müdür yardımcısı oldu. Bu dönemde teyzesinin kızı 
Türkan Civelek’le evlendi.

Babasının 1966 yılında vefatının ardından kurulan Sabancı Holding’in yö-
netim kurulu başkanlığına Sakıp Sabancı getirildi.Bu dönemde Sabancı toplu-
luğu, çoğunlukla yüzde 50-50 hisse payıyla, aralarında Bridgestone, DuPont, 
Toyota, Philip Morris, Kraft Foods International, Danone, IBM, Carrefour 
gibi dünya devlerinin bulunduğu şirketlerle ortaklık kurarak Türkiye’nin en bü-
yük üç holdingi arasına girdi. 1986 yılında TÜSİAD’ın Yönetim Kurulu Baş-
kanlığını üstlenen Sakıp Sabancı, 1987-1990 yılları arasında TÜSİAD Yüksek 
İstişare Konseyi Başkanlığını yaptı.

Her dönem sağ siyasal iktidarlarla iyi ilişki içerisinde olmaya gayret eden Sa-
bancı’nın, Demokrat Parti ile başlayan münasebeti Süleyman Demirel’in Adalet 
Partisi’yle de devam etti. 12 Eylül Askeri Darbesi’nin ardından askeri yönetime 
destek verdi. Ardından gelen Özal’lı yıllarda yine iktidarın neoliberal-muha-

Sakıp Sabancı

İş insanı.Sabancı Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı. Türk Sanayiciler 
ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 

Yönetim Kurulu Başkanı.
Sabancı Vakfı Kurucusu.
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fazakâr politikalarının destekçisi oldu. Sabancı liderliğindeki TÜSİAD, 1995 
sonlarında ‘Kürt Raporu’yla, Güneydoğu’daki insan hakları ihlallerine dikkat 
çekti ve barışçıl yollarla siyasi bir çözüm önerdi. Demokratikleşme yolunun çö-
züm olarak sunulması ve Sabancı’nın siyasi çözüme işaret eden demeçleri son-
rası, Alparslan Türkeş, Sabancı’ya “Çizmeyi aşma Sakıp Ağa” diyerek uyarıda 
bulunduktan bir süre sonra Sabancı Holding binasında gerçekleşen ve Sakıp 
Sabancı’nın kardeşi Özdemir Sabancı’nın öldürülmesiyle sonuçlanan suikast 
birçok kişi tarafından Kürt Sorunu’na müdahil olmanın bedeli olarak görüldü.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002 yılı Kasım ayında iktidara geldiğinde Sa-
bancı, “Öyle hissediyorum ki, 2. Turgut Özal trenine yeniden biniyoruz. Ka-
rarlı, istikrarlı, güven veren, işsize iş verecek, bizi AB’ye götürecek yeni trene 
bineceğiz.” açıklamasında bulundu.

İş insanı kimliğinin yanı sıra yazarlığıyla da bilinen Sabancı on üç kitap 
yazdı, bunun yanı sıra çok sayıda üniversiteden fahri doktora unvanı ve Japon-
ya, Belçika, Fransa gibi kimi ülkelerden şeref  nişanları aldı. Sakıp Sabancı, 10 
Nisan 2004 tarihinde İstanbul’da böbrek kanseri tedavisi gördüğü hastanede 
hayata veda etti.
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Sedat Edip Bucak, 31 Ekim 1960 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 
dünyaya geldi. Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Bucak, DYP’nin 1991-2002 
yılları arasında üç dönem Şanlıurfa Milletvekilliğini yaptı, aynı zamanda soya-
dıyla aynı adı taşıyan Bucak Aşireti’nin mensubudur. 

1978’den itibaren PKK, Bucak aşiretinin bulunduğu Siverek dolaylarında 
eylemler gerçekleştirdi ve aşiret ile PKK üyeleri arasında kanlı çatışmalar ya-
şandı. 12 Eylül Darbesi’nin ardından gelen yaklaşık kırk sene boyuncada Bu-
cak aşiretinin binlerce üyesi devletin yanındagüvenlik korucusu olarak PKK ile 
mücadelede yer aldı.

Susurluk olayı olarak bilinen ve devlet-siyaset-mafya ilişkilerinin faş olma-
sıyla sonuçlanan kazada otomobilde bulunan dört kişiden birisiydi. 3 Kasım 
1996’da Kuşadası’ndan yola çıkan Mercedes marka otomobil, Balıkesir Susur-
luk’ta bir kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu otomobildeki Eski İstanbul Emniyet 
Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, kırmızı bültenle aranan, pek çok katli-
amın sanığı olan Abdullah Çatlı, Çatlı’nın sevgilisi Gonca Us öldü, milletve-
kili Sedat Bucak iseyaralı olarak kurtuldu. Eski emniyet müdür yardımcısı ve 
milletvekilinin Çatlı’yla birlikte olması kamuoyundayankı uyandırdı. Buna bağlı 
olarak, 1 Şubat 1997’de devlet kurumlarında çalışan görevlilerin yasadışı grup-
larla işbirliklerinin su yüzüne çıkması için, ‘Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika 
Karanlık’ adı verilen ve ilgililer yargılanana kadar her akşam 21.00’de ışıkların 
bir dakika kapatılmaya çağrıldığısivil itaatsizlik eylemi başlatıldı. Bu olay Türki-
ye’nin siyasal gündeminde uzun süre önemli bir yer tuttu. İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde tedavi edilen Bucak, kazadan 12 gün sonra, bir gece yarısı 
hastaneden doktorların haberi olmadan taburcu edildi.

Sedat Bucak

Siyaset insanı, aşiret lideri.
Doğru Yol Partisi (DYP)
üç dönem milletvekili.
Susurluk olayının baş 

aktörlerinden.
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Uzun bir süre basında yer almayan Bucak, kaza yapılan araçtan çıkan si-
lahların kendisine ait olduğunu, Kocadağ ve Çatlı’yı gerçek kimlikleriyle tanı-
madığını açıkladı. 11 Aralık 1997 tarihinde dokunulmazlığı kaldırılan Bucak 
hakkında Başsavcılık tarafından, gıyabi tutuklama kararıyla aranan Çatlı’nın ye-
rini bildiği halde yetkili mercilere haber vermeyerek saklamak, cürüm işlemek 
amacıyla teşekkül oluşturmak ve silah bulundurmak suçlarından, 11 yıldan 20 
yıla kadar ağır hapis istemiyle dava açıldıysa da, bu dava beraatla sonuçlandı. 
Hakkındaki beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan Bucak, daha önce devlet 
sırrı gerekçesiyle açıklamadığı bazı belgeleri mahkemeye sundu. Bucak’a, çete-
ye yardımdan 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Ancak ceza çeşitli sebeplerden 
dolayı mahkeme tarafından ertelendi.

Bucak, 22 Temmuz 2007’de Demokrat Parti’den Şanlıurfa Milletvekili adayı 
oldu, fakat mecliste yer alamadı.
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Rize’den Sakarya’ya, buradan da İstanbul’a göç etmiş bir ailenin çocuğu 
olarak, 26 Haziran 1971’de Sakarya’da dünyaya geldi. İlkokulu İstanbul’da oku-
yup orta öğrenimini açıktan tamamladı. Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu, 
Abdullah Çatlı, Şeyh Nazım Kıbrısi, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan 
gibi Türk siyasetinin milliyetçi-muhafazakâr isimlerine olan saygı ve hayranlı-
ğını sıklıkla dile getirdi.

90’lı yıllarda mafya oluşumlarının içinde yer almaya ve kendi çetesini oluş-
turmaya başlayan Peker, 1997 yılında Rize’de bir kişinin ölümüyle ilgili yargı-
lanmaya başlandı ve takip eden yıllarda pek çok suçtan daha yargılandı, hüküm 
giydi. Yasa dışı örgüt kurma, zorla alıkoyma, adam öldürmeye azmettirme, 
yaralama, tehdit, yağma, hürriyetten yoksun bırakma, evrakta sahtecilik yar-
gılandığı suçlardan bazılarıdır. 12 Mart 2005’te Kelebek Operasyonu kapsa-
mında tutuklandı ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra ceza indirimi 
uygulanarak serbest kaldı. ‘Silahlı terör örgütü kurma’ suçundan Ergenekon 
Davası kapsamında da yargılanan Peker, 10 yıl hapis cezasına çarptırılsa da 
tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi. Aynı suçlardan 
onunla beraber yargılanan birçok kişi isetutuklanarak hüküm giydi.

2015 yılının Ekim ayında Rize’de düzenlenen ‘Teröre Lanet Mitingi’ne ka-
tılan Peker, tehdit ve şiddet içerikli konuşmasında mitinge gelen kitleden, 1 
Kasım 2015’te yapılacak genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy 
vermelerini isteyerek, açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
desteğini açıkladı. Akabinde, 2015-2016 yıllarında Kürt illerinde uygulanan so-
kağa çıkma yasakları ve insan hakkı ihlallerine dikkat çekmek isteyen ve 10 

Sedat Peker

İş insanı,
organize suç örgütü lideri.
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Ocak 2016’da ‘Barış İçin Akademisyenler’ imzasıyla ‘Bu Suça Ortak Olmaya-
cağız’ bildirisini yayımlayarak şiddetin durdurulması çağrısında bulunan aka-
demisyenleri açıkça tehdit etmesiyle de gündem oldu. Yayımlanan bildirinin 
ardından kendisi de kişisel internet sayfasından bir yazı yayımlayan Peker, aka-
demisyenleri ölümle tehdit etti. Bu suça istinaden açılan davada 11 yıl hapis 
cezası istemi ile yargılansa danihayetinde beraat etti.

Sedat Peker Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Türkmen Dağı Tugay-
ları’na çeşitli askeri malzemeler temin ettiği, TSK’nin Afrin Operasyonu için 
birlikte hareket ettiği Özgür Suriye Ordusu’na çelik yelek ve askeri malzemeler 
gönderdiği haberleriyle 2018 yılı boyunca gündemde kaldı.
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Selahattin Demirtaş 10 Nisan 1973 yılında Elazığ’ın Palu ilçesinde doğdu. 
1991 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 
Bölümü’nü kazanan Demirtaş, 1993 yılında yeniden sınava girerek Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hukuk okumasında dönemin HEP 
Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın’ın faili meçhul cinayeti ve üniversite öğren-
cisi olan abisi Nurettin Demirtaş’ın 22 yıl hapis cezası almasının etkili olduğu-
nu kendisi sonradan açıklamıştır. 

2000 yılında İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube yönetimine 
girdi, 2004 yılında ise İHD Diyarbakır Şube Başkanı oldu. Bunun yanında, 
Uluslararası Af  Örgütü Diyarbakır Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 
(TİHV) kurucuları arasında yer aldı ve aralarında polisin açtığı ateş sonucu 
ölen Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz’ın davası ile DTP’li 54 belediye 
başkanı hakkında açılan davanın da olduğu birçok insan hakkı ihlali davasını 
üstlendi.

Askerliğini bitirdikten sonra kısa bir süre serbest avukatlık yapsa da 2007 
yılında alınan erken seçim kararı ile Demokratik Toplum Partisi (DTP) öncülü-
ğünde bağımsız adaylarla yüzde 10 seçim barajının aşılmasını hedefleyen “Bin 
Umut Adayları” koalisyonu listesinden Diyarbakır Milletvekili seçildi. Bir dö-
nem DTP’de Grup Başkanvekilliği yaptı, fakat partisinin 2009 yılında Anayasa 
Mahkemesi tarafından kapatılmasıyla, dava sürerken kurulan Barış ve Demok-
rasi Partisi’ne (BDP) geçti. 1 Şubat 2010’da yapılan ilk olağanüstü kongrede 
Genel Başkan seçildi.

Selahattin Demirtaş

Avukat,
insan hakları savunucusu, 

siyaset insanı, eski milletvekili, 
BDP eski Genel Başkanı,

HDP eski Eş Genel Başkanı.



219

2009 yılında başlatılan “Çözüm Süreci” ve bu kapsamda atılan adımlarda 
aktif  rol oynadı ve sürecin yakın takipçisi oldu. Bu süreçte yaşanan Roboski 
Katliamı ve KCK davaları sırasında Kürtçe savunmanın serbest olması, uzun 
tutukluluk sürelerinin kısaltılması gibi konularda verilen hukuk mücadelesine 
katıldı. Kürt Sorunu çözümü için PKK lideri Abdullah Öcalan’la İmralı’da gö-
rüşen heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile beraber yer aldı.

2011 Genel Seçimleri’nde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku listesin-
den Hakkari Milletvekili oldu. 2012 yılında kurulan Halkların Demokratik Par-
tisi’ne (HDP) geçen BDP kadrolarına katıldıktan sonra, 22 Haziran 2014’te 
Figen Yüksekdağ ile beraber partinin Eş Genel Başkanlığına seçildi. 

10 Ağustos 2014 yılında ilk defa halkoylamasıyla yapılan Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayıydı. Vaatlerinde etnik ve dini azınlıkların 
hakları, kadın hakları, eşcinseller ve eşit yurttaşlık, işçi ölümleri ve işçi hakları, 
demokratik özerklik temelinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi konuları 
öne çıkardı ve bu sayede Kürt siyasi hareketi partilerinin o güne kadar aldığı oy 
oranlarının üzerine çıkmayı başararak % 9,76 oy aldı. 

7 Haziran ve 1 Kasım 2015’te yapılan genel seçimlere parti olarak katılan 
HDP’nin, iki seçimde de, İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 2013’te 
başlayan Barış Süreci’nin Şubat 2015 Dolmabahçe Mutabakatı’nın ardından 
krize girmesiyle birlikte, 7 Haziran 2015seçimlerine giderken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a ithafen söylediği “Seni başkan yaptırmayacağız” ifadesi siyasi gün-
demi ciddi biçimde etkiledi.

Barış Süreci’nin 2015 yazında Ceylanpınar saldırısının ardından sona er-
mesiyle birlikte, 1 Kasım 2015 seçimlerine bombalı saldırılar altında ve gü-
venlikçi-milliyetçi politikaların hakimiyetinde gidildi. 4 Kasım 2016’da HDP 
Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve 9 HDP’li vekil ile birlikte Demirtaş 
da “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “terör örgütü üyesi olmak”, “silahlı 
terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt adına suç işlemek” iddialarıyla gözaltına 
alındı. Irak ve Şam İslâm Devleti (IŞİD) örgütünün Urfa’nın Suruç ilçesine 
sınır olan Suriye’nin Kobani kentine 2014 yazında saldırması üzerine, kente 
yardım sağlayabilmek, koridor açabilmek, saldırıları engelleyebilmek ve Türki-
ye tarafından uygulanan ambargoyu protesto etmek için Ekim 2014’te HDP 
tarafından insanlara yapılan sokağa çıkma ve destek çağrısı sonrasında yaşanan 
şiddet olayları, Demirtaş’ın şahsına yüklendi ve suça dönüştürüldü. “Terör ör-
gütü kurma, yönetme, örgüt propagandası yapma, suç ve suçluyu övme” suç-
lamaları yöneltilerek tutuklanan Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi’ne 
gönderildi. 24 Haziran 2018’de yapılan anayasal değişikliklerle tesis edilen yeni 
“başkanlık rejimi” çerçevesinde yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği se-
çimlerine cumhurbaşkanı adayı olarak cezaevinden katılarak, Türkiye siyasi ta-
rihinde cezaevinde tutukluyken cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılan 
ilk kişi oldu. Seçim sonucunda % 8,4 oy aldı. Tutuklandıktan 14 ay sonra ilk 
kez hakim karşısına çıktı. Cezaevinde şarkı besteleyen, şiir yazan, resim yapan 
Demirtaş’ın yazdığı hikayeler Seher adlı kitapta toplanarak Eylül 2017’de Dip-
not Yayınları tarafından basıldı.
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Seyit Rıza, 1863 senesinde Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Lirtik köyünde, 
Seyit İbrahim’in dört oğlundan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Rıza, Dersim 
Aşiretler Konfederasyonuna bağlı Şeyh Hesenan aşiretinin Yukarı Abbasan 
kolundandı. Dersim’in Kalmen Sor ve Lirtik bölgelerinde etkili olan Seyit İb-
rahim’in, ölmeden önce vasiyet ettiği gibi, aşirete Rıza liderlik etti.

1915 Ermeni Tehciri sırasında Dersim’de bulunan Ermenilere, hem Seyit 
Rıza hem de Dersimliler sahip çıktı ve onları Osmanlı devletine teslim etme-
diler. Koçgiri İsyanı ve Dersim İsyanı’nda yer almış Mehmet Nuri Dersimi’nin 
yazdıklarında da, Rıza’nın 1915 Tehciri yaşandığı sıra, çok sayıda Ermeni’ye 
yardım ettiği ifadesi yer alıyor.

I.Dünya Savaşı sırasında Seyit Rıza’nın Osmanlı hükümetiyle yaptığı an-
laşmaya göre, Dersim, Rusya’nın işgaline karşı Osmanlı’nın yanında yer aldı. 
Buna karşılık, Osmanlı Devleti Dersimlilere silah ve mühimmat yardımında 
bulundu. Bunun yanı sıra, Dersimliler savaşta Osmanlı ordusunun emri altına 
girmeden, bağımsız bir biçimde savaşma hakkı kazandı. 

1921 tarihli Koçgiri İsyanı sırasında, isyan önderlerinden Dersim’e sığınan 
Alişan ve Alişer Beyler, Rıza’nın himayesi altına girdi. Ankara hükümeti tara-
fından, Rıza’dan isyan önderlerinin devlete teslimi istenmiş olsa da, Rıza bunu 
kabul etmedi.

Dersim’in özerk yönetim geleneği, bölge halklarının Alevi inancına mensup 
olması, Dersim’i ve de Rıza gibi liderleri Ankara nezdinde ayrı bir yerde tuttu. 
Rıza, Dersim’de devlet otoritesinin sağlanamamasının sorumlularından göste-

Seyit Rıza

Aşiret lideri, Dersim İsyanı önderi.
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rilerek, hükümete yollanan ihbar dilekçelerinde en başta gelen isimlerden biri 
oldu. 1924 yılında milisleriyle Hozat’a girenRıza, Cumhuriyet yanlısı aşiretlerle 
de mücadele etti.

Seyit Rıza, 1937 Newroz Bayramı sırasında hükümete karşı isyanı başlattı. 
Böylelikle Rıza, ayaklanmanın sembol ismi oldu.

Dersim İsyanı sırasında ağır çatışmalardan ve tüm yaşananlardan sonra, 
Rıza hükümet tarafından barış görüşmeleri yapmak için Erzincan’a çağrıldı. 5 
Eylül 1937’de bu görüşmeye giderken yolda 72 kişiyle birlikte tutuklandı. Rıza 
isyana teşvik suçundan Elazığ’da kurulan İstiklal Mahkemesi’nde yargılanarak, 
6 kişiyle beraber idam cezasına çarptırıldı. 15 Kasım 1937’de 74 yaşındaki Rıza 
Elazığ Buğday Meydanı’nda idam edildi. İdam, dönemin Malatya Emniyet Mü-
dürü olan İhsan Sabri Çağlayangil’ın anılarında şu şekilde aktarılmıştır:

“Son sözünü sorduk. ‘Kırk liram ve saatim var. Oğluma verirsiniz’dedi. Se-
yit Rıza’yı meydana çıkardık. Hava soğuktu ve etrafta kimseler yoktu. Ama 
Seyit Rıza, meydan insan doluymuş gibi sessizliğe ve boşluğa hitap etti. ‘Evlâ-
dı Kerbelayıh. Bihatayıh. Ayıptır. Zulümdür. Cinayettir’ dedi. Benim tüylerim 
diken diken oldu. Bu yaşlı adam rap rap yürüdü. Çingeneyi itti. İpi boynuna 
geçirdi. Sandalyeye ayağı ile tekme vurdu, infazını gerçekleştirdi.”
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Her ne kadar doğum tarihi 22 Ocak 1933 olarak bilinse de annesinin, Gü-
len (Mayıs ayının eski adı) ayında, yani güllerin açıldığı ayda doğduğunu söyle-
diğini aktarır. 

Çocukluğu Ergani, Maden ve Dicle ilçelerinde geçti. İlkokulu Ergani’de 
bitirdi. Ortaokulu Maraş’ta, liseyi Gaziantep’te parasız yatılı olarak tamamladı. 
Lise öğreniminden sonra felsefe okuma isteğiyle İstanbul’a gitti. Ancak buna 
maddi gücünün yetmeyeceğini anladığında yine parasız yatılı kısmı olan Mülki-
ye’nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) sınavına girdi ve kazandı. 
1955’de Fakülte’nin Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Bunun akabinde zo-
runlu hizmet gereği Maliye Bakanlığı’nın Hazine Genel Müdürlüğü’nde göre-
ve başladı. Burada bir süre sonra maliye müfettişliği sınavını kazanarak 1956 
yılında müfettiş yardımcılığı görevine başladı. Görevi dolayısıyla Anadolu’da 
birçok il ve ilçeyi gezme, inceleme ve tanıma fırsatı buldu. 1959 yılında İs-
tanbul’da gelirler kontrolörlüğü görevine getirildi. 1973 yılına dek birçok kere 
istifa ederek devam ettiği görevini, bu tarihten sonra bir kez daha resmi görev 
almamak üzere bıraktı. 

Karakoç, Türk şiirinde 1950’li yıllarda ortaya çıkan “İkinci Yeni” şiir akımı 
şairlerinden kabul edilmektedir. Türk edebiyatında geleneksel İslâm inancı ve 
modern şiir tekniğini birleştirmeyi amaçlayan öncülerdendir. Şairin şiirlerinde 
“diriliş” kavramı öne çıkar. Ona göre “diriliş” özü arama, öze ulaşma ve ye-
niden doğmadır. Modern bir dille yazdığı şiirlerindeki bu metafizik atmosfer 
nedeniyle İslâmî söylemleri ağırlıklı olarak düşünce yazılarında görülmektedir. 

Sezai Karakoç

Şair, yazar, düşünür, siyasetçi. 
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1960 yılında İslâmî düşünce tarihi açısından çok önemli bir yeri olan, inanç, 
düşünce, edebiyat ve siyaset gazetesi olarak tanımladığı Diriliş Dergisi/Gaze-
tesi’ni Ankara’da kurdu. Dergide İslâm kültür ve medeniyeti, İslâm düşüncesi 
ve iktisadı, edebiyat ve fikir yazılarının yanı sıra çeşitli çeviriler ve eski klasik 
metinlerden alıntılar yayımlanmaktaydı.Bu doğrultuda geleneksel ve İslâmî dü-
şüncelerden beslenen yazarları dergi etrafında topladı. 1967 yılında “İslâm’ın 
Dirilişi” ve “Yazılar” adlı kitaplarından dolayı yargılandı. Diriliş Dergisi’nin 
ve Karakoç’un eserlerinin İslâmî literatüre ve sağ-muhafazakâr siyasetçilerin 
düşün dünyasına önemli katkıları olmuştur.

1990 yılında güller açan gül ağacı amblemiyle Diriliş Partisi’ni (DİRİ-P) 
kurdu. Ancak parti üst üste iki defa genel seçime mazeretsiz olarak girmediği 
gerekçesiyle 1997’de kapatıldı. 2007 yılında ise Yüce Diriliş Partisi’ni (YÜCE-
DİRİ-P) kurdu. Parti’nin ilke ve amaçlarında ana ilkenin hakikat, bilimin ha-
kikate götüren temel yol ve aydınlarla halkın kaynaşmasının toplum barışının 
vazgeçilmez kuralı olduğu yazmaktadır.  

Hem kapatılan Diriliş Partisi hem de mevcut Yüce Diriliş Partisi “Diri-
liş Hareketi”nin temsilcileridir.Büyük medeniyetin yeniden dirilişinin ancak 
temsilcisi olduğu düşünce akımı “Diriliş”le mümkün olduğunu savunur. Buna 
göre, kutlu İslâm ülkesi olarak adlandırdığı Ortadoğu’nun Birinci Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra suni devletçikler ve sınırlarla paramparça olduğunu, İslâm ale-
minin ayağa kalkarak, parçalanmış bu büyük ülkenin tüm parçalarını bir araya 
getirmesi gerektiğini, böylece derlenip toparlanacağını, gerçek ve büyük devlet 
olmak için, ırk vb. bölücü, ayırıcı esaslara dayanmayan, derleyici toparlayıcı bir 
prensip olan millet anlayışına geri dönülmesi gerektiğini, ancak bir medeniyet 
ülküsünün etrafında toplanan her ırktan, dilden, farklı mezheplerden kişilerin 
meydana getirdikleri bir medeniyet toplumuna millet denilebileceğini, Orta-
doğu’da da bir medeniyet ve bir millet olduğunu, bölünmek, parçalanmak ve 
hatta yok edilmek istenen bu milletin yeniden en yoğun ve yüksek dozda kendi 
varlığının ve varoluşunun bilincine ermesi gerektiğini söyler ve bu bilinçlen-
meye “diriliş” der. 

2006 yılında Edebiyat-Şiir dalında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, 
2011 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Karakoç, 
iki ödül törenine de âdeti üzere katılmadı, ödüllerin kültür-sanat işlerine har-
canmasını rica etti.
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1963 yılında Diyarbakır, Lice’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu. 1989 yılında Dicle Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İşçi Sendikası Yöneticiliği ve Temsilciliğinin 
Güvencesi” başlıklı tezi ile yüksek lisans, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde doktora derecesi aldı. Lisans mezuniyetinin ardından serbest 
avukatlık yapmaya başladı. 1986-2002 yılları arasında Diyarbakır Barosu Genel 
Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002-2008 yılları arasında ise Diyarbakır 
Barosu Başkanlığı görevini yerine getirdi.

İşkence izlerinin belgelenmesi, işkence görenlerin tedavisi, rehabilitasyonu 
ve işkencenin önlenmesi için çalışan, uluslararası tanınırlığa sahip bir sivil top-
lum kuruluşu olan Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı 
ve vakfın Diyarbakır temsilciliğini yaptı.

1988 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin kuruluşuna da 
öncülük eden Tanrıkulu özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde insan hak-
ları davalarında avukatlık yapması ve Türkiye’deki ihlalleri Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’ne götüren ilk hukukçulardan biri olması nedeniyle, 1997 yılın-
da ABD tarafından verilen Robert F. Kennedy İnsan Hakları Ödülü’ne layık 
görüldü. Ödülü suikasta uğrayan Amerikan Başsavcısı Robert F. Kennedy’nin 
dul eşi ve kardeşi Senatör Edward Kennedy’den aldı.

Siyasi hayatına 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Tanrı-
kulu, 2010-2016 yılları arasında İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığı görevini yerine getirdi. 2011 Genel Seçimleri’nde ise İstanbul 2. 
Bölge Milletvekili seçilerek 24. Dönem’de ilk defa meclise girdi. Bundan sonra 

Sezgin Tanrıkulu

Hukukçu, siyasetçi,
insan hakları savunucusu. 

Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkan Yardımcısı

(2010-2016). 
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sırasıyla 25 ve 26. Dönem’de de milletvekili olarak görev aldı. Halen 27. Dö-
nem’de vekillik görevini sürdürmektedir.

2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı’nda yaşanan, Berkin Elvan’ın dava so-
ruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-C 
örgütü militanları tarafından rehin alındığı ve öldürüldüğü silahlı rehine krizi 
esnasında, Savcı Kiraz’ı rehin alan DHKP-C’liler, müzakere heyetinde olma-
sını istedikleri kişiler arasında Tanrıkulu’nun da ismini vermiştir. Ancak Tanrı-
kulu, hükümet yetkililerinin bu talebe aracılık yapmamasının kendisine kurulan 
bir tuzak olabileceğini düşündürmesi sebebiyle olay yerine gitmeme kararı al-
dığını açıkladı. 

İşkence, insan hakları ihlalleri ve faili meçhul cinayetler sorunlarına odakla-
nan ve bunların önlenmesi için çalışan Tanrıkulu’nun “İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru için El Kitabı” ve “İnsan Hakları Avrupa Söz-
leşmesi ve Etkili Başvuru” Hakkı isimli yayımlanmış iki kitabı vardır. Ayrıca, 
15 Temmuz Darbe Girişimi’ni Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında araş-
tıran 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun dört üyesinin, 
komisyonun açıkladığı taslak rapora karşı amacı darbe karanlığının aydınla-
tılması ve adaletin sağlanması için koydukları muhalefet şerhinin açıklandığı, 
yazarların darbe girişimiyle ilgili elde ettikleri bilgi ve belgelerin de yayımlandığı 
kapsamlı bir çalışma olan 15 Temmuz Gerçekleri isimli 2018 yılında yayımlan-
mış kitabın da yazarlarından biridir.
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1 Kasım 1924 tarihinde Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de dün-
yaya geldi. İlkokulu doğduğu köyde okudu. Köyde çobanlık da yaptığı için ileri-
deki siyasi hayatında kendisine “Çoban Sülü” denildi. Afyon Lisesi’ni bitirdi ve 
1949’da İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) “Yüksek İnşaat Mühendisi” 
olarak mezun oldu. 1950’de Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğün-
de çalışmaya başladı. Sulama ve elektrik konularında araştırma yapmak için 
Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gönderildi. Türkiye’ye dönüşünde, 1953 
yılında Seyhan Barajı inşaatında proje mühendisi iken Başbakan Adnan Men-
deres’in dikkatini çekti ve 1955’te DSİ Genel Müdürlüğü görevine getirildi. 
Eisenhower burslusu olarak seçildi ve tekrar ABD’ye gitti. Askerliğini yapmak 
üzere 1960 yılında genel müdürlük görevinden ayrıldı.

1962-1964 yılları arasında hem serbest müşavir-mühendis olarak çalıştı 
hem de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) inşaat mühendisliği ala-
nında dersler verdi. ABD’li uluslararası mühendislik ve müteahhitlik firması 
Morrison Knudsen Inc.’nin Türkiye temsilciliğini üstlendi. Bu yüzden “Morri-
son” ilerleyen yıllardaki siyasi hayatında kendisine takılan lakaplardan bir diğeri 
oldu. Muhaliflerince bu lakap onun “gayrı millî” ve “Amerikancı” olduğuna 
işaret etmekteydi. Ayrıca “mason” olduğu iddiaları üzerinden uzun süre aley-
hinde kampanya yürütüldü. Ancak bu iddiaları, kalkınmacı vizyonunu ön plana 
çıkarıp Batıcı çevreleri etkileyerek, diğer yandan da “Çoban Sülü” imajıyla da 
geleneksel-muhafazakâr kitlenin sempatisini toplayarak bertaraf  etmeyi bildi.

Süleyman Demirel

Siyasetçi,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 

9. Cumhurbaşkanı. 
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1962’de Adalet Partisi’ne (AP) katıldı. Teşkilat işlerinden sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı görevini üstlendi ancak 1963’te Celâl Bayar’ın tahliyesi so-
nucunda çıkan olaylar sırasında AP genel merkezinin saldırıya uğraması üze-
rine görevini bıraktı. Muhalifleri tarafından kendisine söylenen “şapkasını alıp 
kaçtı” sözü bu olaya dayanır. Ancak partide aktif  görev alma çağrılarına uyarak 
geri döndü ve partinin genç unsurlarının, ordunun ve sermaye çevrelerinin 
desteğini alarak 1964’te AP Genel Başkanı seçildi. İsmet İnönü hükümetinin 
düşürülmesinden sonra Şubat 1965’te Suat Hayri Ürgüplü başkanlığında kuru-
lan 29. koalisyon hükümetinde TBMM dışından Başbakan Yardımcısı ve Dev-
let Bakanı olarak görev aldı.

1965’te Demokrat Parti’nin (DP) tek mirasçısı durumuna gelen AP aldığı 
%52,8 oy ile tek başına iktidar oldu. Bu seçimlerde Isparta Milletvekili olarak 
ilk kez seçilen Demirel, 27 Ekim 1965’te, 30. Hükümet’i kurdu ve Türkiye’nin 
12. Başbakanı oldu. Öğrenci eylemleri, grevler ve ABD ile haşhaş krizi Demi-
rel Hükümeti’nin başlıca sorunları arasına girdi. 12 Mart 1971’de yüksek ko-
muta heyetinin verdiği muhtıra üzerine istifa eden Demirel, 1975 yılına kadar 
ana muhalefet lideri olarak parlamentoda bulunmayı sürdürdü. 

Sola karşı 1975’te 1. Milliyetçi Cephe ve 1977’de 2. Milliyetçi Cephe Hü-
kümetleri’ni kurdu. Bu dönemlerde, 1970’e kadar yakalanan yüksek kalkınma 
oranlarının aksine, büyük bir ekonomik ve toplumsal bunalım yaşanmaktaydı. 
1978’de hükümet düşürüldü, ancak bir sene sonra Demirel yeniden bir azınlık 
hükümeti kurdu. Ekonomik çöküş, kredi veren uluslararası kurumların öner-
diği 24 Ocak Kararları ile önlenmeye çalışıldı. Başbakanlık Müsteşarlığına Tur-
gut Özal’ın getirildiği bu dönemle birlikte liberal ekonomiye geçilmiş oldu. 
12 Eylül 1980’deki askeri müdahaleyle başbakanlığı sona erdi. 10 yıl siyasi ya-
sak ve birkaç aylık “gözaltı” halinden sonra serbest bırakıldı. Siyasî yasaklar 
1987’de bir halk oylaması ile kaldırıldı ve perde arkasından idare ettiği Doğru 
Yol Partisi’nin (DYP) başına geçti. Aynı yıl genel seçimlerde Isparta Milletve-
kili seçilerek yeniden meclise girdi ve bu dönemde Turgut Özal’a karşı sert bir 
muhalefet yürüttü. 20 Kasım 1991’de Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile 
koalisyon hükümeti kurdu ve yedinci kez Başbakan oldu. Kurduğu son hükü-
met olan DYP-SHP hükümetinin demokratikleşme yolunda attığı en önemli 
adımlar “Kürt realitesinin tanındığının” açıklanması, Ceza Mahkemeleri Usulü 
Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi, 27 Mayıs 1960’tan sonra kapatılan DP ile 
12 Eylül’den sonra kapatılan partilerin açılması ve sendikal özgürlüklerle ilgili 
bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanması oldu. Görevinin son günlerinde 
Ocak 1993’te Uğur Mumcu’nun bombalı bir suikast sonucunda öldürülmesi, 
hükümetin radikal İslâmcı terör karşısındaki tavrının sorgulanmasına sebep 
oldu.
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Son derece pragmatik bir siyasetçi olan Demirel, Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ani ölümü üzerine, Başbakanlık görevinden ayrıldı ve 16 Mayıs 1993’te 
Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye 28 Şubat Süre-
ci’nden geçti. Kimilerince Demirel’in bu süreçte Refahyol Hükümeti’ne karşıt-
lığı desteklediği, kimilerince gerginliği yumuşatarak olası bir darbeyi engellediği 
iddia edildi. 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı görev süresi doldu. Cumhurbaş-
kanlığından ayrılmasıyla aktif  siyasî hayatı sonlandı. “Bir bilen” olarak da ni-
telendirilen Demirel, hitabet sanatındaki ustalığı, demagogluğu ve popülizmi 
kullanma becerisi, pratik zekâsının beraberinde getirdiği nüktedanlığı ve özde-
yiş yaratma kabiliyeti ile Türkiye siyasî hayatının unutulmaz siyasetçilerinden 
biri haline geldi. 13 Mayıs 2015 tarihinde 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.



229

Süleyman Hasan Soylu

Siyasetçi, İçişleri Bakanı. 

21 Kasım 1969 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Trabzonlu bir ailenin ço-
cuğudur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Gaziosmanpaşa’da, lise öğrenimi-
ni ise Gaziosmanpaşa Plevne Lisesi’nde yaptı. Karadeniz Teknik Üniversite-
si’nde sürdürdüğü lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 
tamamladı. İlk olarak 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracı 
kurumlarında çalışmaya başladı. 1994 yılında sigortacılık sektöründe faaliyet 
gösteren bir şirket kurdu. Mevcut bakanlık görevi ile şirket ortaklığını bir arada 
yürütmesi tartışma yarattı.

Demokrat Parti (DP)-Adalet Partisi (AP) geleneğinden gelen bir aile içinde 
yetişen Soylu, siyasi kariyerine ilk olarak 1987 yılında Doğru Yol Partisi’nin 
(DYP) Gençlik Kolları’nda başladı. 1987-1990 yılları arasında DYP’nin İstan-
bul İl Teşkilatının Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkan-
lığı görevini yerine getirdi. 1995 yılında 25 yaşında iken DYP Gaziosmanpaşa 
İlçe Başkanlığı’na seçildi, o tarihte Türkiye’nin en genç ilçe başkanı unvanını 
aldı. Bu görevi 1999 yılına kadar sürdürdü. 1999 Yerel Seçiminde Gaziosman-
paşa Belediye Başkan adayı oldu. Aynı yıl DYP İstanbul İl Başkanlığı görevine 
geldi ve 2002 yılı seçimleri öncesi milletvekili adayı oluncaya değin görevini 
sürdürdü. DYP’deki bu görevleri esnasında, partinin Genel Başkanı olan Tan-
su Çiller’in değer verdiği genç partililer arasına girdi. 

2007 Genel Seçimi öncesinde Mehmet Ağar’ın Genel Başkanlığında DYP, 
Demokrat Parti’ye (DP) dönüştürüldü, ancak seçimde baraj altında (%5,4) kal-
dı ve Ağar istifa etti. Bunun üzerine Soylu, Ocak 2008’de yapılan DP 4. Olağa-
nüstü Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçildi. 2009 yılında yapılan yerel 
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seçim öncesinde bir önceki seçimden daha düşük oy alınırsa istifa edeceğini 
söyleyen Soylu seçim sonucunda %4 oy alınca sözünü yerine getirmek istedi, 
ancak kendisine gelen ısrarlar üzerine tekrar aday oldu. 3. tur oylaması önce-
si adaylıktan çekildi, Genel Başkanlığa Hüsamettin Cindoruk seçildi. 2010’da 
gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Referandumu’nda Cindoruk liderliğindeki 
DP “Hayır” oyu kullanacağını açıklarken, Soylu “Evet” oyu vereceğini açıkladı. 
Türkiye’nin demokratikleşmesi için hayati öneme sahip olduğunu ileri sürdüğü 
“Evet” oyu tercihinin sebeplerini topluma açıkladığı “Demokrasi Buluşmaları” 
adını verdiği bir dizi seminer düzenledi. Despotik darbeci mantık ve kendin-
den olmayanı ötekileştirme anlayışını reddettiği için “Evet” dediğini açıkladı. 
Bu faaliyetleri sebebiyle partiden ihraç edildi. 

Geçmişte AKP ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağır ithamlarda bu-
lunan Soylu, DP’den ihraç edilmesinden sonra, 5 Eylül 2012’de Erdoğan’ın 
davetiyle AKP’ye katıldı. 30 Eylül 2012’de ise bugüne kadar halen sürdürdüğü 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine getirildi. 2014 yılında 
Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2015 yılında 25. ve 26. 
Dönem AKP Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018’de yapılan Milletvekilliği 
Genel Seçimleri’nde de 27. Dönem AKP İstanbul Milletvekili olarak seçildi; 
64. ve 65. Hükümet’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Ağustos 2016’da 
istifa eden Efkan Ala’nın yerine gelerek 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de 
yine 65. Hükümet’te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2016’da 
yaşanan darbe girişimi esnasında Ankara’da sokağa çıkarak protestolara katıl-
ması, darbenin engellenmesi için gayret göstermesi sebebiyle İçişleri Bakanlığı 
görevine atandığı iddia edildi. Soylu, bakan olduktan kısa süre sonra, yerel yö-
netimler içerisinde “teröre destek veren bir anlayış” bulunduğunu söyledi ve 
bunun üzerine 674 sayılı KHK kapsamında 28 belediyeye kayyum atandığını 
açıkladı. 

AKP’ye geçişinden sonraki süreçte, adı faili meçhul cinayetlerle anılan ve 
suç örgütü yöneticiliğinden hüküm giyen, yakın zamanda Cumhurbaşkanı’nın 
fiili danışmanı olduğu iddia edilen DYP eski Genel Başkanı ve İçişleri eski Ba-
kanı Mehmet Ağar ile ilişkilerini sürdürmesi tartışma yarattı.Ağustos 2018’de 
ABD Hazine Bakanlığı, ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın haksız tutuklulu-
ğunun ve adli sürecin Türk yetkililer tarafından devam ettirildiği gerekçesiy-
le Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı 
yaptırım kararı alındığını, bu doğrultuda bakanların ABD’deki mal varlıklarının 
bloke edileceği ve ABD’li kişi ve kurumların bu kişilerle iş yapmasına engel ge-
tirildiğini açıkladı. 10 Temmuz 2018’den bu yana Türkiye’nin ilk Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi olan 66. Hükümet’te halen İçişleri Bakanlığı görevini 
sürdürmektedir.
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Şebnem Korur Fincancı 

Akademisyen, insan hakları 
savunucusu, adli tıp, işkencenin 
saptanması ve rehabilitasyonu 

alanlarında uzman hekim. 

1959 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Orta öğrenimini Kadıköy Maarif  
Koleji’nde tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi’nden mezun oldu, ihtisasını yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı’nda yaptı. İnsan hakları ihlalleri, işkencenin tanımlanması, açlık 
grevleri, aile içi/partner cinsel şiddeti, tecavüz, çocuk istismarı, post-mortem 
interval (ölüm zamanı), kimyasal silahların neden olduğu sağlık sorunları başta 
olmak üzere adli bilimler alanında çalışmaktadır.

1993-1998 yılları arası Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanlığı, 1996-1998 
ve 2002-2006 yılları arası İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterliği görevlerini 
yerine getirdi. 1997-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı, 1995-1996 yılları arası Adalet Bakanlığı 
Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Anabilim dalı 
başkanlığından 2005 yılında, İhtisas Kurulu Başkanlığından ise birkaç defa 
uzaklaştırıldı, ancak hukuki süreçler sonucu bu görevlerine geri döndü. 1999 
yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Türkiye’nin ilk 
Adli Tıp Polikliniği’ni kurdu.

1998’de Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 2001 yılında ise Ceza Hukuku Araş-
tırmaları Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2006-2008 yılları arasın-
da Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 2009 yı-
lından bu yana Türkiye İnsan Hakları Vakfı başkanlığı görevini yürütmektedir.

1996 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi (UN 
ICTY) adına, Bosna-Hersek’in Kalesija bölgesinde toplu mezarlardan çıkarılan 
cesetlerin otopsi ve kimliklendirme çalışmalarına katıldı. 1996-1999 yılları ara-
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sında işkence ve diğer kötü muamele iddialarının araştırılması ve belgelenmesi 
için yönlendirici ilkeleri içeren Birleşmiş Milletlerin temel kılavuzlarından biri 
olan İstanbul Protokolü’nün oluşum sürecine katıldı. Bu protokolün yaşama 
geçirilmesinde aktif  rol oynayarak, uygulanması hakkında çeşitli ülkelerde eği-
timler verdi. 2000 yılında, Physicians for Human Rights’ın Güney Afrika’daki 
uluslararası çalışmasına, 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “Ka-
dına Yönelik Cinsel Şiddet Araştırması ve El Kitabı” çalışmasına katıldı. 2006-
2009 yılları arasında Uluslararası İşkence Rehabilitasyon Merkezi’nde (IRCT) 
konsey üyeliğinde bulundu, yine bu kurumda 2010 yılında Uluslararası Adli 
Uzman Grubu’nun (International Forensic Expert Group) bir üyesi ve adli 
tıp bilirkişisi olarak başvuru yapan ülkelerde işkence mağdurlarının muayene-
leri, belgelenmesi, ölümlü olgularda otopsilerin yapılması çalışmalarını yürüttü. 
2012 yılında IRCT adına gittiği Bahreyn’de turist kılığına bürünerek, denizde 
cesedi bulunan ve polise göre boğularak ölen gencin vücudundan doku örnek-
leri aldı, örnekleri Türkiye’ye getirdi ve yaptığı otopside gencin ailesinin de id-
dia ettiği gibi gözaltında işkence ile öldürüldüğünü tespit etti. İşkencenin tıbbi 
olarak belgelendirilmesinde muayene ve tanısal incelemelerin kullanılmasına 
yönelik 2007 yılında yayımlanan İşkence Atlası’nın yazarlarındandır. 

Türkiye’de Adli Tıp Kurumu’nun bağımsız olması için mücadele veren 
Korur Fincancı, işkencenin yaygın olduğu ve üzerinin örtüldüğü 1990’larda, 
yayımladığı raporlar ve yazıları sebebiyle devletin baskı ve engellemeleriyle kar-
şılaştı. Uğur Mumcu cinayeti sanıkları hakkında verdiği rapordan sonra resmi 
makamlarca tehdit edildiğini açıkladı, akabinde görevden alınmasına dair gizli 
yazı ortaya çıktı. Ayrıca, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eski 
Müdürü Adil Serdar Saçan’ın yaptığı işkenceleri kanıtladı. Ergenekon örgütü 
tarafından telefonlarının dinlendiği, kişisel bilgilerinin dosyalandığı gerekçele-
riyle mahkemeye yaptığı başvuru kabul edildi ve birey olarak Ergenekon da-
vasının tek müdahili oldu. Ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip olan Fin-
cancı, son olarak 2014 yılında Uluslararası Hrant Dink Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye ve dünyada işkencenin son bulması ve ağır insan hakları ihlalleri-
nin önlenmesi için çaba gösteren Korur Fincancı, 2016’da Özgür Gündem 
gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyası çerçevesinde görev 
alması sebebiyle Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı tarafından “terör örgütü pro-
pagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı, 10 gün sonra tahliye edildi. Ekim 
2017’de Altınbaş Üniversitesi’ndeki derslerini, üniversitenin Barış İçin Akade-
misyenler bildirisine imza atan akademisyenlerin sözleşmelerini yenilenmeme-
si üzerine sonlandırdı.
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Şeyh Said

Şeyh Said isyanı lideri, 
Nakşibendi şeyhi.

Bölgesinde dönemin kanaat önderlerinden biri olan Şeyh Said, 1865 ya da 
1866 yılında Elazığ’ın Palu ilçesinde doğdu. Seyyid bir ailenin çocuğu olan Şeyh 
Said, eğitimini babası Şeyh Mahmud Fevzi’nin medreselerinde; Palu, Hınıs ve 
Malazgirt’te bölgenin en ünlü alimlerinin yanında aldı. Medresede ders verme-
ye başlayan Şeyh Said, babasının vefatı üzerine medrese ve tekke hizmetlerini 
üstlendi. Önce Amine Hanım ile evlendi; Osmanlı-Rus Harbi sırasında eşi ve-
fat edince Miralay Cibranlı Halit Bey’in kardeşi Fatma Hanım’la evlendi.

Bağımsız Kürdistan hedefiyle 1918’de kurulan Kürt Teali Cemiyeti’nin ka-
patılması sonucu çalışmalarını gizli yürüten Kürt cemiyetleri bir araya gelerek 
Kürt İstiklal Cemiyeti’ni (Azadi) kurdu. Cemiyetin başkanlığını Cibranlı Halit 
Bey yapmaktaydı. Cemiyet, toplum nezdindeki nüfuzu sebebiyle Şeyh Said ile 
de yakın ilişkiler kurdu, nihayetinde Birinci Meclis’in Bitlis vekili Yusuf  Ziya 
Bey’in Hınıs’a gelmesiyle ayaklanmanın örgütlenmesi konusunda Şeyh Said ile 
mutabakata varıldı. Xormek aşiretinin Palu’da yapılan toplantıları hükümete 
haber vermesi sonucunda Yusuf  Ziya Bey ve Cibranlı Halit Bey yakalanınca 
cemiyetin başkanı Şeyh Said oldu. 

Bazı aşiretleri ayaklanmaya ikna edemeyen Şeyh Said, kendisine destek ve-
renlerle beraber harekete geçti ve örgütlenmeye devam etti. Şubat 1925’te yüz 
silahlı ve bir grup ileri gelenle beraber Piran’da (Dicle), kardeşi Şeyh Abdurra-
him’in misafiri iken, o gece köye gelen askeri birlik ile yaşanan çatışma ayaklan-
manın da başlamasını beraberinde getirdi.

Piran’dan ayrılarak Genç’e gelen Şeyh Said ve beraberindeki birlikler, Genç’i 
ele geçirdiler. Önde gelen aşiret liderleri ve beylerin kendilerine katılmasıyla 
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Diyarbakır, Elazığ ve Mardin’de birçok kritik bölge ele geçirildi ve ayaklanma 
dört doğu vilayetine yayılarak genişledi. İsyancıların Diyarbakır’ı kuşatma giri-
şimi ağır kayıplarla neticelendi. Şeyh Said ile beraberindekiler önce Çapakçur’a, 
oradan da Solhan’a gitmek zorunda kaldı.

Ayaklanmayı durdurmak amacıyla çalışmalarına hız veren TBMM, 23 Şu-
bat’ta 14 kritik doğu vilayet ve ilçesinde sıkıyönetim ilan etti, yaşanan ayak-
lanmanın irticai bir hareket olduğunu öne sürerek Şeyh Said ve diğer isyan 
önderlerini vatana ihanet ile suçladı. 4 Mart 1925’te kabul edilen Takrir-i Sükun 
Kanunu ile beraber vatana ihanet suçlularını yargılamak amacıyla İstiklal Mah-
kemeleri kuruldu. Şeyh Said’in de başına ödül kondu, onu ölü ya da diri ele 
geçirenlere para verileceği açıklandı.

Şeyh Said ve beraberindeki 31 kişi, hükümetle iş birliği içinde olan bir ak-
rabasının ihbarı üzerine yakalandı. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi tarafından 
yargılanarak hakkında ölüm cezası verilen Şeyh Said, 29 Haziran 1925’te 47 
ayaklanma önderi ile beraber idam edildi.
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Şirin Tekeli

Feminist yazar,
kadın hakları savunucusu, 

çevirmen ve aktivist. 

1944 yılında Ankara’da doğdu. İkisi de felsefeci ve öğretmen olan anne-ba-
banın tek çocuğuydu. Tekeli, orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi’nde tamam-
ladıktan sonra annesinin de teşvikiyle 1962’de Paris’e hukuk okumaya gitti. 
Cezayir Savaşı sebebiyle siyasi açıdan inişli çıkışlı ve son derece hareketli olan 
Paris’te okumaya devam edemeyeceğini, bunun yanında hukuku da sevmedi-
ğini anladığında Lozan Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset 
Bilimi Bölümü’ne geçti. O dönemde liseden beri düşün dünyasını tanımlayan 
egzistansiyalizmden sola doğru bir kayış yaşadığını söylemiştir. 1967’de me-
zun olarak Türkiye’ye döndü ve 1968’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi Siyaset Bilimi kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başladı. Burada görev 
alan ilk kadın akademisyen oldu. 1975’te, Tüm Üniversite, Akademi ve Yüksek 
Okullar Asistanları Birliği’nin (TÜMAS) ve 1979’da bu birliğin içinde bir kadın 
komisyonunun kurucuları arasında yer aldı. 1978’de kadınların siyasal hayata 
katılımını konu alan doçentlik tezini tamamladı. Bu tez ile Türkiye’de siyaset 
bilimi alanında kadınları konu edinen ilk akademisyen oldu. Daha sonra yaptığı 
bir açıklamada doçentlik tezini yazdığı süreçte “mahcup feminist” olduğunu, 
tezin daha çok Marksizme gönderme yaptığını söylemiştir. 1980 Askeri Dar-
besi’yle kurulan YÖK’ün, üniversitelerde düşünce ve araştırma özgürlüğünü 
budadığını, ordu benzeri bir dikey örgüt yapısı kurduğunu, bilim yapmak ye-
rine resmî ideolojiyi öğretmeyi temel amaç edinerek öğrencileri ve öğretim 
görevlilerini siyaset dışında tuttuğunu ifade ederek protesto amacıyla 1981’de 
13 yıllık akademi hayatını sonlandırdı. Bundan sonra hayatını kazanmak için 
yazar, redaktör ve çevirmen olarak çalışmaya başladı.



236

1981 yılında Yazar ve Çevirmenler Üretim Kooperatifi (YAZKO) çevresin-
de bir kadın dergisi çıkarmak ve kadın dizisi hazırlamak amacıyla kurulan bir 
bilinç yükseltme grubu içinde yer aldı. Grup üyeleri evvela kendileri feminizmi 
öğrenmek için feminist literatürden çeviriler yapmış, feminist terminolojinin 
Türkçede oluşmasına katkı sağlamışlardır. İlerleyen süreçte grup, kadın der-
gisini çıkaramamış olsa da, 1983 yılında yine YAZKO bünyesindeki Somut 
dergisinin 4. sayfası onlara ayrıldı. Tekeli bu sayfaya dışardan yazılar yazarak 
katkı sağladı.

1985 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleş-
mesi’nin (CEDAW-Committee on the Elimination of  Discrimination Against 
Women) uygulanması için dilekçe kampanyasını ve Medeni Kanun reformu 
mücadelesini başlattı. 1986’da İnsan Hakları Derneği kurucu üyeleri arasında 
yer aldı. 1987 yılında Çorum’da bir hâkimin, şiddet nedeniyle boşanmak iste-
yen üç çocuklu kadının talebini, zapta geçirdiği “Karının sırtını sopasız karnını 
sıpasız bırakmamak gerek derler” sözleriyle reddetmesinden sonra aynı yıl Aile 
İçi Şiddete Karşı Yürüyüş ve Kariye Şenliği’nin, 1989’da ise Mor İğne Kam-
panyası’nın düzenlenmesinde öncü rol oynadı. Bu kampanyalar özel alanın 
kamuya taşınmasını, birçok kadına ulaşılmasını ve birçoğunda da bilinç değişi-
mi yaşanmasını sağladı. Aynı yıl Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi 
Vakfı’nın kuruluş çalışmalarını başlattı. 1990 yılında İstanbul Mor Çatı Kadın 
Sığınağı, 1993 yılında ise Türkiye Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin kurucu üye-
leri arasında yer aldı. 1996 yılında Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Aka-
demik Palmiye Ödülü’ne (Officier dans l’ Ordre des Palmes Académiques) 
layık görüldü. 1997 yılında Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), 
Anakültür Kooperatifi, Winpeace-Türk-Yunan Kadınları Barış Girişimi’nin 
oluşumunda kurucu olarak yer aldı. Fransızca ve İngilizceden çoğu kadınlar ve 
demokrasi ile ilgili 25 kitabı Türkçeye kazandırdı.

Tekeli, hem akademik hem de siyasi alanda verdiği mücadele ve aktivist 
duruşuyla Türkiye’deki feminist hareketin öncü isimlerinden biri oldu. Kadın 
sorununun görünürlük kazanması ve çözüm zemininin oluşturulması, her 
kesimden kadının feminist hareket içinde örgütlenmesinin önünü açan yapı-
ların kurulması ve kadın hareketinin Türkiye’de toplumsal hareketlerin etkili 
bir öğesi haline gelmesinde çok önemli bir rol oynayan Tekeli, beyin tümörü 
tedavisi gördüğü Bodrum’da 13 Haziran 2017 günü hayatını kaybetti. Ölme-
den önce bedenini, bilimsel araştırmalarda kullanılması için Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’ne bağışladı.
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Tahir Elçi

Hukukçu, avukat,
insan hakları savunucusu

ve 
Diyarbakır Barosu eski Başkanı.

1966 yılında Şırnak Cizre’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Cizre’de tamamladı, 1991’de Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu. Mezuniyetinin ardından bir süre memleketi Cizre’de avukatlık yaptı, iş-
kence mağdurları ve yakınları gözaltında kaybolanların avukatlığını üstlendi. 
Bu süreçte gözaltına alınıp işkence gördü, bu sebeple daha sonra bürosunu 
Diyarbakır’a taşıdı. 1992 yılından itibaren burada serbest avukatlık yaptı. 

Almanya’da bulunan Avrupa Hukuku Akademisi’nde (ERA) uluslararası 
ceza hukuku ve ceza yargılaması eğitimi gördü. 1998 yılından beri staj eğitimi 
ve meslek içi eğitimlerde ceza ve insan hakları hukuku alanında seminerler 
verdi, birçok ulusal ve uluslararası toplantı ve konferansta konuşmacı olarak 
yer aldı, tebliğler sundu. 1998-2006 yılları arasında Diyarbakır Barosunda yö-
neticilik yaptı, Kasım 2012’de Baro Başkanı seçildi. 2014 Yılı Olağan Genel 
Kurulu’nda yeniden başkan seçildi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hak-
ları Merkezi Bilim Danışma Kurulu üyeliği yaptı.

Mesleki faaliyetleri ceza ve insan hakları hukuku alanında yoğunlaşan Elçi, 
üyesi olduğu İnsan Hakları Derneği ve kurucuları arasında yer aldığı Türki-
ye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya çalıştı. 
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1992-1996 yılları arasında devlet görevlilerinin 
dahil olduğu, 22 kişinin yasadışı keyfi infaz edilmesi ve zorla kaybedilmesine 
ilişkin açılan ve kamuoyunda “Kızıltepe JİTEM Davası” olarak bilinen davada 
mağdurların avukatlığını üstlendi. İlerleyen yıllarda JİTEM sanıklarının tümü 
beraat etti. Öldürüldüğü güne kadar JİTEM’in ve onun askeri komuta kademe-
lerinin yargılanması için mücadele eden Elçi, Lice Davası’nda ise bir asker olan 
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Tuğgeneral Bahtiyar Aydın cinayetinin açığa çıkması için mücadele etti. Lice 
davası gibi davaların toplumsal barışta rol oynayabileceğini dile getiren Elçi, 
Kuşkonar ve Koçağılı köylerinin bombalanması davası ve Uludere (Robos-
ki) davalarının da aralarında olduğu pek çok davada mağdurların yurt içindeki 
mahkemelerde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) avukatlığını 
üstlendi.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim 2015’te CNN Türk tele-
vizyon kanalında katıldığı bir programda sarf  ettiği “PKK terör örgütü değil-
dir. Bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile PKK, silahlı siyasal bir harekettir. 
Siyasal talepleri olan, çok ciddi bir desteği olan bir siyasal harekettir” sözle-
riyle ilgili Elçi hakkında soruşturma başlattı. Bunun üzerine, Elçi hakkında 
“terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı, 
Elçi barodaki makamında gözaltına alındı. Elçi, savcılığın tutuklanması talebiy-
le mahkemeye sevk etmesine karşın Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
iddianame hazırlandı ve yurtdışına çıkış yasağı konuldu. 

2015’te Diyarbakır Sur’da çıkan çatışmalarda, 1500 yılında inşa edilmiş olan 
Akkoyunlular’ın en önemli anıtsal eserlerinden Dört Ayaklı Minare’nin sütun-
larının zarar görmesi üzerine, Elçi, Diyarbakır baro üyesi avukatlarla birlikte 28 
Kasım 2015 günü minarenin önünde çatışmalardan kaynaklı yaratılan tahribatı 
kamuoyu ile paylaşmak, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak, savaşın ve ça-
tışmanın sadece insanlar üzerinde değil, doğal çevre ve kültürel miras üzerinde 
de yarattığı yıkıma dikkat çekmek için yaptığı basın açıklamasından kısa süre 
sonra açıklamanın yapıldığı sokakta açılan ateş sonucu başına isabet eden bir 
kurşun sebebiyle yaşamını yitirdi.

Faili meçhul cinayetlerin ve gözaltındaki kayıpların aydınlatılması ile faille-
rinin bulunması için çok sayıda davanın açılarak birçok olayın aydınlatılmasını 
sağlamış olan Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili açılan soruşturma dosyasında he-
nüz bir ilerleme kaydedilemedi.



239

Tansu Penbe Çiller

Ekonomist,
akademisyen, siyasetçi

ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin

22. Başbakanı. 

1946’da İstanbul’da dünyaya geldi. Gazeteci ve Bilecik eski valisi Hüseyin 
Necati Çiller’in kızı ve tek çocuğudur. Orta öğrenimini Arnavutköy Amerikan 
Kız Koleji’nde tamamladı. Robert Kolej Yüksek Okulu’nun (bugünkü Boğazi-
çi Üniversitesi) Ekonomi Bölümü’nden 1967’de mezun oldu. 1963’te evlendiği 
eşi Özer Uçuran’la birlikte ABD’ye giderek 1969 yılında New Hampshire Üni-
versitesi’nde yüksek lisans, 1971’de Connecticut Üniversitesi’nde doktorasını 
tamamladı. 1971-73 yılları arasında Franklin&Marshall College’da yardımcı 
profesör olarak çalıştı. 1974-1975 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde asistan 
profesör olarak çalışan Çiller, 1978’de doçent, 1983’te profesörlük derecelerini 
aldı.  

Milliyetçi Demokrasi Partisi’ne (MDP) milletvekili adaylığı için başvuruda 
bulundu, ancak reddedildi. Siyasi kariyeri başlamadan önce Türk Sanayicileri 
ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Süleyman Demirel için hazırladığı eko-
nomi raporları ve Anavatan Partisi’nin (ANAP) ekonomi politikalarına yöne-
lik eleştirel raporlarıyla kamuoyunda tanınırlığı arttı. 1990 yılında, Doğru Yol 
Partisi’nin (DYP) kentlerdeki oy oranını artırmak isteyen Demirel tarafından 
partiye davet edildi. 1991 seçimlerinde DYP İstanbul Milletvekili seçilerek 19. 
Dönem’de meclise girdi ve 1991–1993 arasında Demirel tarafından kurulan 
DYP-SHP koalisyon hükümetinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı’na 
getirildi.

“Presentabl” ve kadın olması özellikleriyle medya ve sermaye çevrelerinden 
destek gördü. Demirel 1993 yılında cumhurbaşkanı olarak seçilince, yapılan 
kongrede DYP Genel Başkanlığı’na seçildi ve 50. Türkiye Hükümeti’ni (II. 
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DYP-SHP Hükümeti) kurarak Türkiye’nin ilk kadın başbakanı oldu. Başına 
geçtiği hükümetin ilk zamanlarında Sivas ve Başbağlar Katliamları gibi elim 
olaylar meydana geldi. Çiller’in Sivas’ta yaşanan olaylar sonrası sarf  ettiği “Çok 
şükür, otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir” şeklindeki sözleri hafıza-
lara kazındı. Başbakanlığının ilk zamanlarında Avrupa Konseyi toplantısı için 
gittiği Viyana’da, Kürt Sorunu’nun çözümü için BASK Modeli’nden bahset-
mesine ve “Kürt Sorunu’nun sadece silahla çözülemeyeceği” fikrini ifade et-
mesine karşın ordu ve Cumhurbaşkanından sert bir direnç görünce hızla soru-
nun çözümünün askeri mücadeleye indirgendiği şahin bir politika benimsedi. 
Benimsenen bu şahin politikalar demokratik ilkelerden tavizler verilmesine ve 
birçok insan hakları ihlaline sebep oldu.

Çiller, ekonomiyi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren tüm kamu ku-
ruluşlarını kendine bağlayarak ekonominin tek hâkimi oldu, ancak enflasyonu 
çözme vaatlerini yerine getiremedi. Çiller’in giriştiği ekonomi politikaları 1994 
başlarında mali piyasalarda krize neden oldu. Krize karşı 5 Nisan Kararları’nı 
uygulamak zorunda kaldı. Bu kararlarla birlikte TL’de cumhuriyet tarihinin en 
büyük devalüasyonlarından biri gerçekleşti. IMF ile 14 aylık bir stand-by an-
laşması imzalandı.

Çiller’in başbakanlığı dönemindeki önemli olaylardan bir diğeri Avrupa 
Birliği (AB) ile imzalanan ve 1 Ocak 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği 
Antlaşması oldu. Normal işleyişin aksine Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği ger-
çekleşmeden bu antlaşmanın yürürlüğe girmesi tartışma yarattı. 

Şubat 1996’da Anavatan Partisi (ANAP) ile kurulan ANAYOL hüküme-
tinde Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ancak Mesut Yılmaz ile sonu 
gelmeyen bir çekişme halinde olması, koalisyon dışında bırakılan Refah Parti-
si’nin de tüm gücüyle bu ortaklığa saldırması ve aleyhine açılan bir soruşturma 
önergesine ANAP’ın da destek vermesi sonucunda koalisyon yalnızca 3 ay 
sonra bozuldu. Çiller’in siyasi hayatının bitmesine asıl sebep olan olay ise Ha-
ziran 1996’da daha önce şiddetle karşı çıktığı RP ile koalisyona gitmesi oldu 
(REFAHYOL Koalisyonu). Bu ortaklıkta Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı olarak görevlendirildi. Kendi partisinde de dağılmalara sebep olan bu 
koalisyona girmesinin ağırlıklı nedeni RP ve ANAP tarafından kendisine karşı 
açılan soruşturma önergeleriydi. 

REFAHYOL Koalisyonu döneminde patlak veren Susurluk Skandalı’nın 
hararetle tartışıldığı dönemde bir konuşmada “Bu millet uğruna, ülke uğruna, 
devlet uğruna kurşun atan da yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. 
Onlar şereflidirler” yönündeki sözleri birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

28 Şubat süreci ve RP’nin kapatma davası devam ettiği sırada Başbakan 
olan Necmettin Erbakan’a istifa etmesini telkin etti. Bu sayede koalisyon pro-
tokolü gereği Başbakanlık görevinin Cumhurbaşkanı Demirel tarafından ken-
disine verileceğini düşünmüştü. Ancak Demirel protokolü dikkate almadı ve 
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hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz’a verdi. Böylece uzun süre sonra DYP 
muhalefete geçti ve oy oranı gittikçe düştü. 1999 Seçimleri’nde DYP %12 ora-
nında oy alabildi ve Çiller de kıl payı milletvekili seçildi. 2002 Seçimleri’nde ise 
parti %10 seçim barajını aşamadı ve meclis dışında kaldı. Bundan sonra Çiller 
bir sonraki kongrede aday olmayacağını açıkladı ve Aralık 2002’de sona eren 
Genel Başkanlık göreviyle birlikte aktif  siyaset hayatını da noktaladı. 

Aktif  siyaset hayatı çalkantılı geçen Çiller’in basına sızan bir Millî İstihba-
rat Teşkilatı (MİT) raporunda Azerbaycan’da gerçekleşmesi planlanan darbeyi 
düzenleyenler arasında isminin yer alması; ABD’deki malvarlığı hakkında tat-
min edici bir açıklama yapmaması; örtülü ödeneği siyasi çıkar amaçlı kullandığı 
iddiaları; Yunanistan’la yaşanan Kardak Krizi, Susurluk Skandalı ve 28 Şubat 
sürecindeki rolü siyasi hayatının şaibeli ve sorunlu olayları arasında yer aldı. 

Hitabeti kuvvetli olmayan ve bu sebeple türlü gaflarıyla hafızalara yerleşen 
Çiller’in ismi son dönemlerde 28 Şubat davası kapsamında mağdur, tanık ve 
şikayetçi olarak ifade vermesiyle gündeme geldi.
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Aslen Sivas Gürün’lüdür ve ebeveynlerinin yedi çocuğundan biridir. Baba-
sının öğretmenlik yaptığı Kahramanmaraş’ta 7 Haziran 1941 yılında dünyaya 
geldi. Kayseri Lisesi’nden 1959 yılında mezun oldu. 1960 yılında Sümerbank 
bursuyla İngiltere’de Manchester Üniversitesi Tekstil Teknoloji Bölümü’ne 
gitti, 1964 yılında mezun oldu. 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisansı-
nı tamamladı. Üniversite yıllarında milliyetçi ve muhafazakâr öğrenci hareketi 
Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) İngiltere’deki faaliyetlerine başkanlık etti, 
Müslüman toplulukların sosyal faaliyetlerine aktif  olarak katıldı ve Federation 
of  Student Islamic Societies’de (FOSIS) yöneticilik yaptı. İngiltere’de bulun-
duğu sırada aslen İngiliz olan, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına 
geçen ve Müslüman olan eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile evlendi. 1967’de 
Türkiye’ye dönerek Sümerbank’ta kısa süre proje mühendisi olarak işe başladı, 
sonrasında 1972 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) Tekstil Sek-
tör Uzmanı olarak görev aldı. 1969 yılında Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 
Merkezi’nin (ESAM) kurucuları arasında yer aldı, kuruluşundan itibaren ke-
sintisiz olarak ESAM faaliyetlerine katılarak birçok dönemde merkezin yöneti-
minde görev aldı. 1975–1977 yıllarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda önce 
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü, sonrasında Yaygın Sanayiden Sorumlu 
Müsteşar Muavini olarak görev yaptı. Türkiye’de sağ-muhafazakâr siyasetin 
önde gelen isimlerinin düşün dünyasında büyük etkisi olan Nakşibendi şeyhi 
olarak da bilinen, İskenderpaşa Cemaati’nin kurucusu Mehmet Zahid Kotku 
ve Necmettin Erbakan ile bu yıllarda tanıştı. Bu iki isim gündelik ve siyasi ha-
yatının şekillenmesinde etkili oldu. 

Temel Karamollaoğlu

Siyasetçi, mühendis,
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı. 
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Aktif  siyasi hayatı 1977 yılında Millî Selamet Partisi’nden Sivas Milletvekili 
seçilmesiyle başladı. 1978’de Parti Genel Kurulu Üyeliği’ne seçildi, parlamento 
çalışmalarında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Komisyonu Üyeliği ve DPT’de 
sanayileşme çalışmaları yaptı. 1980 Askeri Darbesi’nde tutuklandı, 10 ay tutuk-
lu kaldıktan sonra beraat etti. Bundan sonra 1987 referandumu ile siyasi ya-
saklar kaldırılana kadar aktif  siyasetten uzak kaldı. Bu dönemde özel sektörde 
danışmanlık ve yöneticilik yaptı. 

1987’de aktif  siyasete geri döndükten sonra Refah Partisi Genel İdare Ku-
rulu Üyeliği’ne seçildi ve 1987 seçiminde milletvekili adayı oldu. 1989 ve 1994 
yıllarında iki dönem Refah Partisi’nden Sivas Belediye Başkanlığı’na seçildi. 2 
Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından 
organize edilmiş olan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin 
radikal İslâmcılar tarafından yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, dü-
şünür ile 2 otel çalışanının hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanan olaylar sıra-
sında Karamollaoğlu’nun otelin önündeki saldırgan kitlenin yanına gittiğinde, 
“Mücahit Temel” sloganlarıyla karşılandığı, bunun akabinde “Gazanız müba-
rek olsun” ve “Bir defa şöyle bir fatiha okuyalım. Şunların ruhuna el fatiha 
diyelim” dediği basında yer aldı. Bunun üzerine hakkında soruşturma açıldı ve 
görevden alındı. Ancak Karamollaoğlu, yangını başlatan kalabalığı azmettirdiği 
iddialarını kabul etmedi, sadece saldırgan kitleyi yatıştırmak için konuşma yap-
tığını, bu sayede kalabalığın dağıldığını ifade etti. Daha sonra saldırgan kitleye 
“Gazanız mübarek olsun” diyen kişinin Sivas Belediye Meclisi’nin Refah Par-
tili üyesi Cafer Erçakmak olduğu ortaya çıktı. Erçakmak’ın Karamollaoğlu ile 
fiziksel benzerliğinden ötürü karışıklık yaşandığı söylendi. 

1995 seçiminde Refah Partisi’nden Sivas Milletvekili olarak tekrar Meclis’e 
girdi. Refah Partisi grup başkanvekilliğine seçildi ve bu görevini Refah Partisi 
(RP) 16 Ocak 1998’de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılana kadar sür-
dürdü. RP’nin kapatılmasından sonra partinin ardılı olan Fazilet Partisi’ne (FP) 
katıldı. 1999 Genel Seçiminde bu partiden milletvekili seçildi. FP’nin de selefi 
gibi “laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri” nedeniyle 2001’de kapatılmasın-
dan sonra, Mayıs 2000 tarihinde yapılan SP Kongresi’nde Genel İdare Kurulu 
Üyeliği’ne seçildi ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı göre-
vini üstlendi. 2002 yılında AKP’nin kuruluşuyla yaşanan ayrışmada Karamol-
laoğlu Millî Görüş Hareketi’nde kalmayı tercih etti, 2016’da ise partinin Genel 
Başkanlığı görevine getirildi.

2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan’ın kişisel çabalarına 
rağmen Cumhur İttifakı’na katılmayı reddetti, CHP, İyi Parti ve DP ile birlikte 
kurulan Millet İttifakı’nın içinde yer alarak SP’nin Cumhurbaşkanı adayı oldu.
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14 Ağustos 1966 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Erzincan Ke-
maliyeli anne-babanın çocuğudur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitenin Fen Bilimleri Ens-
titüsü’nde tamamladı. Gazeteciliğe 1981’de Ankara’nın Babıali’si olarak ad-
landırılan Rüzgarlı Sokak’ta adım attı, 1984’de Hürriyet Grubu’nun çıkardığı 
Hürgün gazetesinde, 1988’de Cumhuriyet gazetesinde görev aldı. Televizyon-
culuğa 1993 yılında Show TV’de yayımlanan, Uğur Dündar’ın yapımcısı oldu-
ğu Arena programının Ankara temsilciliğiyle başladı. 1995’de Uğur Dündar’la 
beraber Kanal D’ye geçti, Ekim 2000’den Haziran 2002’ye kadar Kanal D 
Genel Yayın Yönetmeni görevini üstlendi. 1999 yılında Abdi İpekçi cinayeti-
nin 20. yılında, suikastın karanlıkta kalan yönlerini gün ışığına çıkarmayı amaç-
layan bir belgesel olan Abdi İpekçi Belgeseli’nin yapımcılığını, yönetmenliğini 
ve sunuculuğunu yaptı. 2001-2007 yılları arasında 15 günde bir gazeteci Cüneyt 
Arcayürek ile Politika Durağı isimli programı hazırlayıp sundu. 

1998 ve 2003 yılları arasında sırasıyla Radikal, Milliyet ve Akşam gazete-
lerinde köşe yazarlığı yaptı. Haziran 2002’de Çukurova Medya Grup Başka-
nı olarak göreve başladı, bu görevini Aralık 2003’e kadar sürdürdü. Buradan 
ayrıldıktan sonra, KanalTürk isimli televizyon kanalını kurdu, kanalın genel 
yayın yönetmenliğini üstlendi. 13 Mayıs 2008 tarihinde kanalı ve bütün yan ku-
ruluşlarını Bugün gazetesinin de sahibi olan Koza Madencilik A.Ş.’nin sahibi 
Akın İpek’e maddi sorunlar sebebiyle 25 milyon dolar karşılığında mecburen 
sattığını açıkladı. Bunun ardından Eylül 2008’de Kanal Biz’i kurdu, ancak bu 
kanal da maddi sorunlar sebebiyle Eylül 2009’da kapandı.

Tuncay Özkan

Gazeteci, yazar,
televizyoncu ve siyasetçi. 
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2007 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan veya başka bir Millî Görüş kökenli siyasetçinin olası cumhur-
başkanı adaylığına karşı gerçekleştirilen Cumhuriyet Mitingleri’ni düzenledi. 
14 Nisan 2007’de düzenlenen ve mitinge katılanların Anıtkabir’e yürüdüğü 
Cumhuriyet Mitingi’ne medyada fazlaca yer verilmedi, ancak miting o dönem 
Özkan’ın sahibi olduğu KanalTürk’te canlı yayımlandı.

12 Eylül 2007 tarihinde “Biz kaç kişiyiz?” isimli sivil toplum platformunu 
kurdu. 28 Haziran 2008 tarihinde kurulan ve 20 Mayıs 2012 tarihinde Emek-
li Tümgeneral Osman Pamukoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Hak ve Eşit-
lik Partisi’ne katılan ulusalcı çizgideki Yeni Parti’nin 28 Aralık 2008 tarihinde 
gerçekleştirilen ilk olağan kongresinde Genel Başkanlığa seçildi. Ergenekon 
soruşturması kapsamında 23 Eylül 2008 tarihinde gözaltına alınıp tutuklan-
masına rağmen Haziran 2011’e kadar partinin Genel Başkanlığını sürdürdü. 

5 Ağustos 2013 tarihinde darbeye teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış mü-
ebbet, diğer suçlardan ayrıca 16 yıl ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Cumhuriyet 
Mitingleri’ni gerçekleştirdiği için ağırlaştırılmış müebbet, Susurluk Belgeleri’ni 
yayımladığı için de ayrıca 16 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığını söyledi ve 
davanın savcılarından birinin, evinde Atatürk’ün Bursa Nutku’nu bulundur-
masını suç delili olarak tutanağa yazdırdığını ifade etti. Kararlardan sonra bazı 
sanıklar Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM, 
sanıkların haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve ihlal kararı üzerine nöbetçi 
mahkemeler sanıkları tahliye etti. Özkan ise 5,5 ay hapis yatmasının ardından 
10 Mart 2014’de serbest bırakıldı. 

Tutukluluğu esnasında 2011 Genel Seçimleri’nde İstanbul 1. bölgeden ba-
ğımsız aday oldu ancak seçilemedi. Tahliye olduktan kısa süre sonra ise Cum-
huriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılan Özkan, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 
24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimlerde İzmir 1. Bölge Milletvekili seçildi, 
böylece 25, 26 ve halen sürmekte olan 27. Dönem’de milletvekilliği görevini 
üstlendi. Yayımlanmış 21 kitabı bulunmaktadır.



246

1927 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Annesi Tunceli Çemişgezek’li bir 
ilkokul öğretmeni, babası Malatya Yeşilyurt (Çırmıktılı) ilçesinden bir banka 
memurudur. Babasının görevi sebebiyle aile sık sık il değiştirdi. Bu nedenle, 
ilkokulu Bilecik’te, ortaokulu Mardin’de bitirdi. 1950 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliğinden mezun oldu. Lisans döneminde 
Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahid Kotku’dan etkilendi. Elektrik İşleri Etüt İda-
resi Genel Müdürlüğünde çalışırken burada sekreter olarak görev yapan Semra 
Yeğinmen ile evlendi.  1952 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) Tek-
sas Teknoloji Üniversitesi’nde ekonomi dalında ihtisas yapmaya gitti. Özal’ın 
modern-muhafazakâr siyasi ve liberal ekonomik görüşlerinde ABD’deki tecrü-
belerinin etkili olduğu söylenebilir. 

1965 yılı seçimlerinden sonra Süleyman Demirel’in danışmanı olarak görev 
yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) kuruluşunda çalıştı ve 1967 yılında 
DPT müsteşarı oldu. Bu dönemde DPT içinde “Takunyalı” ismiyle nitelenen 
kadrolaşmayı başlatmasıyla eleştirildi. 1971 Muhtırası’nın gerekçelerinden biri 
haline gelen bu durumdan sonra 1971-1973 yılları arasında Dünya Bankası 
Sanayi Dairesi’nde danışman olarak çalışmak üzere tekrar ABD’ye gitti. 1973-
1979 yılları arası başta Sabancı Holding olmak üzere özel sektörde yönetici 
olarak çalıştı. Bu dönemde iş dünyasıyla kurduğu ilişkiler siyasi hayatına önem-
li bir zemin hazırladı. Tüm bu tecrübesi 1979’da Başbakanlık Müsteşarı iken 
Türkiye Cumhuriyeti’ni liberal ekonomik sisteme geçiren 24 Ocak Kararla-
rı’nın ortaya çıkarılmasında kilit rol oynamasını sağladı. 12 Eylül 1980 Aske-

Turgut Özal

Bürokrat, siyasetçi
ve

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
8. Cumhurbaşkanı. 
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ri Darbesi’nden sonra mimarı olduğu bu programı sürdürmesi adına Bülend 
Ulusu hükümetinde Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine 
getirildi. 1977 yılında Milli Selamet Partisi (MSP)’den milletvekili adayı olan, 
ancak seçilemeyen Özal’ın, darbe sonrasında siyasi yasaklılar arasına konulma-
masının sebebinin, Türkiye’deki iş dünyasının yanı sıra, Dünya Bankası ve IMF 
gibi kuruluşlarla kurduğu bu sağlam ilişkiler olduğu söylenir. Aynı doğrultuda 
1983 yılında kurduğu Anavatan Partisi’nin (ANAP) askeri yönetimce 1983 yı-
lındaki seçimlere girmesine izin verildi, Özal bu seçimlerde hem ilk kez millet-
vekili seçildi hem de henüz kurduğu partisinin %45 oy almasıyla 45. Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetini kurdu. 1987 Genel Seçimleri’nde ANAP’ın oy oranı 
%36,31’e geriledi. Ancak Özal yine de hükümet kurdu ve tekrar Başbakanlık 
görevini üstlendi.

18 Haziran 1988 tarihinde Ankara Atatürk Spor Salonu’nda ANAP’ın 2. 
Olağan Kongresi yapılırken Kartal Demirağ isimli saldırgan tarafından dü-
zenlenen suikast girişiminden yaralı olarak kurtuldu. Kardeşi Korkut Özal, 
ağabeyinin bu suikast girişiminin üzerine giderek araştırma yaptığını, ancak 
araştırması sonucu ulaştığı örgütü öğrendiğinde “Madem öyleyse, kalsın” de-
diğini, ağabeyinin verdiği bu sırrı ise onun izni olmadığından açıklamayacağını 
söyledi. 

Özal, partisi ANAP oy kaybetmeye başladığında 1989’da Cumhurbaşkanı 
seçilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkan-
lığı döneminde “ilk çözüm süreci” olarak anılan girişimler kapsamında, 1992 
yılında Mesud Barzani’ye uluslararası seyahatlerinde rahat edebilmesi amacıyla 
kırmızı Türk Pasaportu verildi. Özal’ın 1993 yılındaki beklenmedik ölümünün 
bu girişimle alakalı olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanlığının önemli bir diğer 
olayı olan 1. Körfez Savaşı sırasında Saddam Hüseyin’in Türkiye için büyük 
tehdit olduğunu açıklayan Özal, bu savaşta ABD’yi şiddetle destekledi.

Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kimi zaman zorlayan Özal her fırsatta sivil 
yönetimi savundu ve buna yönelik tavırlar sergiledi. Bu yönde, kamu kurum ve 
kuruluşlarını gündelik kıyafetleriyle ziyaret etti, hatta askeri birlikleri şortla de-
netlediği görüldü. Bu tavırları o dönem çok gündem yarattı ve tartışıldı. Cum-
hurbaşkanlığı makamını, sembolik yapısından çıkararak etkin hale getirmesi 
Türkiye’nin fiili yarı başkanlık sistemine kaymasına yol açtı.

Hem bürokrasi hem de özel sektör tecrübesiyle Özal, Türkiye’deki ekono-
mik değişimin baş mimarı kabul edilebilir. Bu anlamda iktidardayken de ço-
ğunlukla tercihlerini özel sektörden yana kullanmaktan çekinmeyerek, Türki-
ye’nin dünya ekonomisine entegre olmasını sağladı. Pragmatik bir siyasi zekaya 
sahip olan Özal, sosyo-ekonomik bakımdan birbirinden çok farklı kesimlerle 
zorlanmadan iletişim içinde olma yeteneğiyle tanındı. Bu özelliklerinin yanı 
sıra, “Benim memurum işini bilir” ya da “zenginleri severim” gibi unutulmaz 
cümleleri ve yaptığı gaflarla da Türkiye toplumunun hafızasına kazındı. 
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Bir suikasta kurban gittiği iddiaları halen tartışılan Özal’ın eşi Semra Özal, 
eşinin limonatasına katılan arsenikle zehirlendiği iddiasını ortaya attı, delil ola-
rak saç örneğini ABD’de tahlil ettirdiğini söyledi. Bu iddiaların ışığında, ölü-
münden 19 yıl sonra, 2012 yılında kabri açıldı. Otopsi sonucunda Adli Tıp 
Kurumu, Özal’ın naaşında zehir bulunduğunu ancak ölümünün zehirden mi 
yoksa başka sebepten mi olduğunun tespit edilemediğini, dolayısıyla Özal’ın 
zehirlenerek öldüğü konusunda kesin kanaat oluşmadığını açıkladı.
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Türkân Saylan

Hekim, akademisyen, yazar, 
eğitimci ve Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği (ÇYDD)

eski Genel Başkanı. 

13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Cumhuriyet döneminin 
ilk müteahhitlerinden Fasih Galip Bey ile evlendikten sonra Leyla adını alan 
İsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin beş çocuğunun en büyüğüdür. İlköğrenimi-
ni Kandilli İlkokulu, ortaöğrenimini Kandilli Kız Lisesi’nde tamamladı. 1963 
yılında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını 
deri ve zührevi hastalıklar alanında yaptı. 1968 yılında İÜ Tıp Fakültesi Der-
matoloji Anabilim Dalında Başasistanlığa başladı. 1971 yılında İngiliz Kültür 
Heyeti’nin bursuyla İngiltere’de ileri eğitim gördü, 1974 yılında Fransa’da ve 
1976 yılında tekrar İngiltere’de kısa süreli çalışmalar yaptı. Uzun yıllar boyunca 
İÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Lepra Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1990’da İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulu-
şunda görev aldı, 1996’ya kadar merkezde müdür yardımcılığı yaptı ve kadın 
sağlığı derslerini koordine etti. Dermatoloji Kliniği öğretim üyesi olarak 2002 
yılına kadar çalıştı ve 13 Aralık 2002’de emekli oldu.

1958 yılında tıp öğrencisiyken bir ders için gittikleri Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi’nde cüzzamlı hastaları görünce onlara yapılan muamele-
den çok etkilendi. 1976’da cüzzam çalışmalarına başladı ve hocası Cihat Yem-
ni’nin kendisine vasiyet ettiği doğrultuda İstanbul’da Cüzzamla Savaş Derne-
ği ve Vakfı’nı (CSD) kurdu. 1986’da Hindistan’da Gandhi Memorial Leprosy 
Foundation tarafından verilen Uluslararası Gandhi Barış Ödülü’ne layık gö-
rüldü.
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Uluslararası Lepra Birliği’nde (ILU) kurucu üyelik ve başkan yardımcılı-
ğı, Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi ve Uluslararası Lepra Derneği’nde 
üyelik yaptı. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Lepra Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi’ni kurdu. Dermatopatoloji Laboratuvarının, Behçet Hastalığı ve 
Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kurulmasına öncülük etti. 
Cüzzam hastalığını Türkiye’de azaltmak adına çok mücadele eden Saylan, has-
taları ve hastalarının aileleriyle, sosyo-ekonomik açıdan hayatlarını sürdürebil-
meleri adına özel olarak ilgilendi ve çocuklarının okuması için çok çaba sarf  
etti. Onun bu çabaları sonucu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye’yi “lep-
rayı azaltan ülke” ilan etti. 

21 Şubat 1989’da “Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağ-
daş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak” amacıyla oluştu-
rulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) kurucuları arasında 
yer aldı, derneğin ilk Genel Başkanı oldu ve yaşamının sonuna kadar Genel 
Başkanlık görevini üstlendi. 1990’da oluşturulan Öğretim Üyeleri Derneği’nin 
kuruculuğunu ve 2. Başkanlığını yaptı. 1995’de mezun olduğu lise için oluştu-
rulan Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı’nın (KANKEV) kuruculu-
ğunu ve Başkanlığını yaptı. Emekli olunca resmi görevlerini devretti. Gönüllü 
kuruluş olarak, yaşamının sonuna kadar ÇYDD, KANKEV ve CSD Başkan-
lığı’nı sürdürdü.

Nisan 2007’de Ankara ve İstanbul’da düzenlenen Cumhuriyet Mitingle-
ri’nin organizasyonunda ve icrasında bulundu.

Ergenekon Operasyonu dahilinde 13 Nisan 2009’da Türkiye çapında 90’dan 
fazla şubesi olan ve bugüne kadar binlerce kız çocuğunun okumasına önayak 
olan ÇYDD’nin şubelerinde ve o dönem kanser tedavisi görmekte olan Say-
lan’ın Arnavutköy’deki evinde saatler süren aramalar yapıldı ve bazı ÇYDD 
yöneticileri göz altına alındı. Birçok bilgisayara ve bursiyer öğrencilerin ve üye-
lerinin listesinin olduğu belgeye el konuldu.  Saylan’ın evi ve ÇYDD genel 
merkez ve şubelerinde yapılan aramalar birçok kişi tarafından protesto edildi.

Ulusal ve uluslararası birçok yayını, tıbbi çalışmaları, sosyal ve siyasal içerikli 
gazete makaleleri, yine tıbbi ve sosyal içerikli birçok kitabı bulunan Saylan çe-
şitli alanlarda birçok ödüle layık görüldü. Hayatının son 17 yılını meme kanseri 
hastası olarak geçiren Saylan, 18 Mayıs 2009 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
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Uğur Mumcu 

Gazeteci, araştırmacı ve yazar. 

22 Ağustos 1942’de Kırşehir’de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini An-
kara’da tamamladı, 1961’de Ankara Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi’ne 
başladı. Yazmaya öğrencilik yıllarında başlayan Mumcu, 1962’de Cumhuriyet 
gazetesinde yayımlanan “Türk Sosyalizmi” başlıklı makalesiyle Yunus Nadi 
Ödülü’ne layık görüldü. 1965’te mezun oldu, bir süre avukatlık yaptı. 1965’te 
Yön dergisinde yazmaya başladı. 1969-1972 yılları arasında AÜ Hukuk Fakül-
tesinde İdare Hukuku Kürsüsünde asistan olarak çalıştı. 

12 Mart döneminde orduya hakaret etme savıyla tutuklandı. 7 yıl hapse 
mahkûm edildi ve Mamak Askeri Cezaevi’nde bir yıla yakın kaldı. Fakat Yargı-
tay kararı bozdu ve serbest bırakıldı. 1972-1974 yılları arasında askerliğini Ağrı 
Patnos’ta “sakıncalı piyade eri” olarak yaptı. Burada yaşadıklarını tiyatroya da 
uyarlanan “Sakıncalı Piyade” kitabında yayımladı. Askerlikten sonra üniversi-
teye geri dönmeyerek gazeteciliğe başladı. 1975-1991 yılları arasında Cumhuri-
yet gazetesinde “Gözlem” isimli köşesinde yazdı. Süleyman Demirel’in yeğeni 
Yahya Demirel’in mobilya diye sunta ihraç ederek, 1975’te büyük ölçüde vergi 
iadesi almasının anlatıldığı, Altan Öymen ile birlikte hazırladığı “Mobilya Dos-
yası” adlı ilk araştırmacı gazetecilik kitabı 1975’te yayımlandı. 1979’da yayımla-
nan “Çıkmaz Sokak” kitabında silahlı eylemlere karşıtlığını ortaya koydu.

Milliyetçi Cephe (MC) hükümetleri dönemlerindeki politik şiddet ortamın-
da, olayları dindirmek için kontrgerilla, MİT gibi kurumların üzerine gidilmesi 
gerektiğini söyledi. Bu konuda yaptığı araştırmalarda elde ettiği belge ve isimle-
ri MC hükümetlerinden sonra gelen Ecevit hükümetine teslim etti. Ancak hiç-
bir işlem yapılmadı. 1979 yılında Abdi İpekçi’yi öldürdükten sonra yakalanan 
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ve altı ay sonra cezaevinden kaçan Mehmet Ali Ağca ve İpekçi cinayeti üzerine 
araştırma yapmaya başladı. Ağca’yı silahlı kuvvetlerde yuvalanmış silahlı bir sağ 
örgütün kaçırdığını ve İpekçi cinayetinin gerçek katilinin Oral Çelik olduğunu 
yazdı. Ancak yazdıkları dikkate alınmadı.

Gazeteciliği siyasi mücadelenin bir parçası olarak gören Mumcu, 1981’de 
terörün silah kaçaklığıyla ilişkisini ortaya koyduğu “Silah Kaçakçılığı ve Te-
rör”ü yayımladı. 1984 yılında Aziz Nesin öncülüğünde bir grup tarafından 
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı’na sunulan, ancak Kenan Evren’in 
imzalayanları “vatan hainliği” ile suçlayarak dava açtığı Aydınlar Dilekçesi’nin 
hazırlanmasına katıldı. 1988’de “Tarikat-Siyaset-Ticaret” adlı kitabını, bu üç 
kesim arasındaki ilişkileri belgeleriyle anlatan yazılarından derleyerek yayım-
ladı. 1991’de en önemli araştırmalarından biri olan “Kürt-İslâm Ayaklanması 
1919-1925” yayımlandı. 

“Gözlem” isimli köşesinde sık sık jandarma yüzbaşıları tarafından Ülkü 
Ocaklarına silah verildiğini, devlet içinde kontrgerilla olarak adlandırılabilecek 
gizli bir örgütün var olduğunu ve Abdi İpekçi cinayetini de bu örgütün işlediğini 
yazdı. Yaptığı araştırmalarda öne çıkan isimlerden biri olan Abdullah Çatlı’nın 
Türkiye’ye getirilip yargılanmadıkça birçok olayın karanlıkta kalacağını söyledi. 
Çatlı’nın ve ortağı ülkücülerin silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıklarını, fakat 
devletçe korunduklarını, istihbarat elemanları olduklarını yazdı. Ancak devlet, 
Mumcu’nun bulguları üzerine gitmedi. 1981 yılında Ağca’nın Papa II. Jean Pa-
ul’e suikast girişiminin ardından 1982’de “Ağca Dosyası”, 1984 yılında “Papa, 
Mafya, Ağca” kitaplarını yayımladı. 1983 yılında Ağca ile cezaevinde röportaj 
yaptı. Papa davasında İtalya’da uzman tanık olarak bilgisine başvuruldu. Bunun 
yanı sıra PKK ile Kürt Sorunu’nu birbirinden ayırdığı bir bakış açısıyla, konu 
üzerinde çalışmalar yaptı. Kürt milliyetçileriyle istihbarat ajanları arasında ilişki 
olduğunu ileri sürdü. Hizbullah ve PKK konularını irdeleyen makaleler yazdı.

Öldürülmeden birkaç ay önce katıldığı MİT’in düzenlediği basınla sohbet 
toplantısında MİT müsteşarı Korgeneral Teoman Koman terörün yakın za-
manda sansasyonel eylemlere girişeceğini, hatta salonda bulunan gazeteciler-
den birinin hedef  olabileceğini söyledi.

Mumcu, 24 Ocak 1993’te, bir pazar günü, Ankara’da evinin önünde, ara-
basına yerleştirilen C-4 tipi plastik bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti. 
Suikastı İslâmi Hareket, İBDA-C, Hizbullah gibi örgütler üstlendi. Failler hala 
yakalanamamıştır. Mumcu’nun yaptığı araştırmalarda, ölümünden sonra patlak 
veren Susurluk Skandalı ile ortaya çıkan ilişkileri çok önceden fark ettiği, çete 
üyelerinin isimlerine ve bağlantılarına vakıf  olduğu; bu sebeple susturulduğu 
ve peşine düştüğü karanlık odakların kurbanı olduğu anlaşıldı.
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Veli Küçük

Asker,
emekli Jandarma Tuğgenerali. 

9 Mayıs 1944 tarihinde Bilecik, Gölpazarı ilçesi Türkmen Köyü’nde Azeri 
kökenli çiftçi bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini 
doğduğu köyde, ortaöğrenimini Gölpazarı ilçesinde tamamladıktan sonra 1959 
yılında sınavına girip kazandığı Kuleli Askeri Lisesi’nden 1963 yılında, 1965 
yılında ise Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. Edirne, Van, Eskişehir, Ağrı 
ve Kocaeli illerinde İl Jandarma Alay Komutanlığı yaptı, 1996 yılında gene-
ralliğe terfi etti. Bu terfiden sonra Giresun Bölge Komutanlığının kuruluşunu 
tamamlayarak 2 sene Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı yaptı. Daha sonra 
Çanakkale Tugay Komutanlığı görevinde iken tugayı Bilecik iline naklettirdi. 
1966 yılında teğmen olarak göreve başladığı memleketi Bilecik’ten 2000 yılında 
Tümgeneral olarak emekli oldu.

Adı ilk kez Susurluk davası ile gündeme geldi. 1996 yılında meydana gelen, 
devlet-polis-mafya ilişkilerinin ortaya çıktığı Susurluk kazasında ölen Abdullah 
Çatlı’nın ölmeden önce telefonla görüştüğü son kişi olduğu, defalarca Çatlı, 
“Drej Ali” ismiyle tanınan Ali Yasak ve Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoş-
tan ile konuştuğu iddia edildi. TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu üyesi ve 
eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Susurluk kazasında ortaya çıkan ilişkilerde adı 
geçen Veli Küçük’ün dinlenmesi için çağırılması yönünde Komisyon’un ka-
rar aldığını, ancak REFAHYOL hükümetinin başındaki Necmettin Erbakan, 
Tansu Çiller ve diğer kaynakların Komisyon Başkanı Mehmet Elkatmış’a baskı 
yaparak Küçük’ü çağırmaktan vazgeçirdiğini açıkladı. Ancak savcılığın yaptığı 
suç duyurusu üzerine iddiaları araştırmak üzere üç generalden oluşan bir ko-
misyon kuruldu ve komisyon, Küçük ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastla-
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madıklarını açıkladı. Küçük, araştırma heyetine, Abdullah Çatlı, Sami Hoştan 
ve Sedat Peker gibi isimlerle “istihbarat temini için” konuştuğunu söylemişti. 
Daha sonraki yıllarda Sedat Peker’in kurduğu “öztürkler.com” adlı internet 
sitesinin açılışına katılması kafalarda soru işareti bıraktı.

Susurluk’un kilit isimlerinden Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın kullandığı 
cep telefonunun da o dönemde Giresun Jandarma Bölge Komutanı olan Tuğ-
general Küçük adına kayıtlı olduğu, söz konusu telefonun Abdullah Çatlı’nın 
yanı sıra Susurluk Skandalı’ndaki pek çok isim tarafından arandığı da ortaya 
çıktı. Küçük Kocaeli İl Jandarma Alay Komutanı olduğu sırada bu bölgede 
kullanıldığı tespit edilen bu telefondan, öldürülen Ömer Lütfü Topal’ın ku-
marhanelerinin de defalarca arandığı belirlendi. Telefonun Kocaeli’nde kulla-
nıldığı dönemde, “Adapazarı-İzmit-Sapanca” üçgenindeki Kürt iş adamlarına 
yönelik yoğun faili meçhuller meydana gelmiş olması ve bu iş adamlarının Ko-
caeli Jandarma Bölgesi’nde bulunması Küçük üzerinde şüphe oluşturdu.

Hrant Dink, Orhan Pamuk, Elif  Şafak gibi yazarlar hakkında Türk Ceza 
Kanunu’nun 301. Maddesi’nden açtığı davalarla gündeme gelen Kemal Ke-
rinçsiz’in bu davaların duruşmalarında adliye önünde yaptığı protestolara Kü-
çük’ün katılması dikkat çekti. Toktamış Ateş, Küçük’ün “Kızıl Elmacılar” ola-
rak bilinen koalisyonu bir araya getiren kişi olduğunu ileri sürdü. 

Küçük’ün adı, Dink’i tehdit ettiği iddiasıyla tekrar gündeme geldi, Dink’in 
avukatı Erdal Doğan, Veli Küçük’ün, duruşmalarını izlediği Dink’i telefonla 
tehdit ettiğini açıkladı. Küçük ise iddiaları reddetti. Danıştay baskınına karışan 
Muzaffer Tekin’in Küçük’ün elini öperken çekilen fotoğrafının gazetelerde ya-
yımlanması, olayla ilişkisi olduğu izlenimini yarattı.

Küçük’ün görevdeyken Azerbaycan’da Ermenilere karşı Türkleri örgütle-
mek için gittiği ve Azerbaycan’dan bazı kişileri Türkiye’ye getirdiği, Dink ci-
nayetinin azmettiricisi Yasin Hayal’in de 2004’te Azerbaycan’a geçerek, 15 gün 
kalmasının bununla alakalı olduğu iddia edildi. Küçük ise Azerbaycan ile ilişki-
sini Azeri kökenli olması ve bununla bağlantılı olarak Dünya Azerbaycanlılar 
Kongresi’ne başkan seçilmesiyle açıkladı. 

Adı pek çok faili meçhul cinayetle anılan ve devlet yetkilileri tarafından 
varlığı uzun süre reddedilen, 2011 yılında varlığına dair ilk resmi kabulü İçişleri 
Bakanlığı tarafından gelen Jandarma İstihbarat Terörle Mücadele Grubu (Jİ-
TEM)’nun kurucuları arasında olduğu ileri sürüldü. Ancak Küçük bu iddiaları 
reddederek, JİTEM adında bir oluşumun var olmadığını, İstihbarat Gruplar 
Komutanlığı’nı kurduğunu ve İstihbarat Grupları Komutanı olduğunu, kuru-
luşunun üzerinden 1 yıl geçmeden ise kendisine açıklanmayan bir sebeple ku-
rumun lağvedildiğini ifade etti.

Veli Küçük, 22 Ocak 2008 tarihinde Ergenekon örgütüne yönelik düzen-
lendiği söylenen operasyonda gözaltına alındı ve “halkı isyana tahrik” suçun-
dan tutuklandı. Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, Türkiye Cumhuriyeti 
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hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, kasten öldürmeye azmettirme, korku 
ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde atmaya azmettirme, mala zarar ver-
meye ve ruhsatsız patlayıcı bulundurmaya azmettirme suçlarından yargılandı. 
Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 239 yıldan 524 yıla kadar hapis is-
tendi. 5 Ağustos 2013’te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara 
bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
çarptırıldı. Ancak daha sonra, uzun tutukluluk süresinin de 10 yıldan 5 yıla 
inmesiyle İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Mart 2014 günü 
tahliye edildi. Hakkındaki kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza 
Dairesi 21 Nisan 2016’da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 
kararı bozdu.
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21 Ağustos 1938 tarihinde Antalya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden 1969 yılında mezun oldu, hâkim adayı olarak 1972’de mesleğe 
başladı. Iğdır ve Mersin’de hakimlik yaptı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik 
Hâkimliği görevinde bulundu. 1987’de Yargıtay üyeliğine seçildi. 1990 yılında 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yedek üyeliğine ve 1993 yılın-
da asıl üyeliğine seçildi. Mehmet Seyfi Oktay’ın Adalet Bakanlığı döneminde 
(Kasım 1991- Temmuz 1994) yapılan bazı atama ve seçimler nedeniyle Mart 
1994’te görevinden istifa etti. 1996’da Birinci Ceza Dairesi üyesi iken, Yargıtay 
Büyük Genel Kurulu’nda yapılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aday be-
lirleme seçiminde 5 aday arasından en yüksek ikinci oyu aldı ve Ocak 1997’de 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından atandı. 

28 Şubat 1997’de “irtica ve buna karşı alınacak tedbirler” gündemiyle olağa-
nüstü toplanan Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonucu açıklanan ka-
rarlarla başlayan, irticaya karşı, ordu ve bürokrasi merkezli yürütülen, Necmet-
tin Erbakan’ın Başbakan, Tansu Çiller’in Dışişleri Bakanı olduğu, günümüzde 
yargılamaları hala devam eden ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine “postmodern 
darbe” olarak geçen 28 Şubat sürecindeki kararların uygulanması Türkiye’de 
siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlarda birçok değişime neden olmuştu. 
54. Hükümeti sonlandıran bu dönemde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gö-
revinde olan Savaş, Türkiye siyasi tarihine geçen davalar açtı. Bu davaların ba-
şında MGK toplantısından çok kısa bir süre sonra açılan Refah Partisi (RP) 
kapatma davası gelir. 21 Mayıs 1997 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
“yasadışı bazı eylemlerin odağı olmaya başladığı ve bazı üyelerinin laik rejimi 

Vural Savaş 

Yargıtay Onursal
Cumhuriyet Başsavcısı,

hukukçu ve yazar. 
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hedef  alan girişimleri” nedeniyle RP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi 
(AYM)’ne dava açtı. Parti, 8 ay süren dava sonunda, 16 Ocak 1998’de Anayasa 
Mahkemesi tarafından kapatıldı.

17 Aralık 1997 tarihinde RP’nin kapatılması ihtimaline karşı, yine Millî Gö-
rüş çizgisinde bir parti olarak İsmail Alptekin başkanlığında Fazilet Partisi (FP) 
kurulmuş, RP milletvekillerinin birçoğu kısa süre içinde bu partiye geçmişti. 
Savaş, hem bu durum hem de RP’nin kapatılma davasından sonra 5 yıl süreyle 
siyasi yasaklı olan Erbakan’ın sürekli FP kurmayları ile görüşmesi ve bayramda 
FP’lileri gruplar halinde kabul etmesinin Erbakan’ın FP’nin Genel Başkanı ol-
duğunu gösterdiği savı ile FP’nin kapatılan RP’nin devamı olduğu ve partinin 
laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini öne sürerek 7 Mayıs 1999 tari-
hinde bu partinin de kapatılması yönünde dava açtı.  

Davanın halen sürdüğü dönemde Savaş, 18 Aralık 2000 tarihinde Yargıtay 
Büyük Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde tekrar aday oldu, ancak dönemin 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer seçimde 49 adet fazla oy alan Savaş’ın 
yerine, ikinci sıradaki Sabih Kanadoğlu’nu atadı. Başsavcı Kanadoğlu da bir 
süre sonra kapatma davasında ek iddianame vererek davayı sürdürdü. Böylece 
Mayıs 1999 tarihinde başlayan süreç AYM’nin 22 Haziran 2001’de FP’nin ka-
patılması yönünde karar vermesiyle noktalandı.

Savaş, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip 
Erdoğan’a kendisini hedef  gösterdiği iddiasıyla dava açtı. 27 Eylül 1998 günü, 
İstanbul Tuzla’da bir spor kompleksinin açılış törenine katılan Erdoğan, kala-
balığın, “İşte ordu, işte komutan” ve “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganları 
üzerine “Sizin isminiz Vural mı da size vurun alın diyeyim. Sizin soyadınız 
Savaş mı da size savaşın diyeyim?” dedi. Bu gelişme üzerine harekete geçen 
Savaş, Erdoğan’ın kendisini hedef  gösterdiğini ileri sürerek Kartal Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, Erdoğan’a “suç işleme-
ğe alenen tahrik” ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
kamu davası açtı. Daha sonraki hukuki süreçte Danıştay 2. Dairesi, Erdoğan’ın 
avukatlarının yaptığı itirazı yerinde görmeyerek dosyayı Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderdi. Bu noktada, Başsavcı Savaş, dosya önüne geldikten 
sonra tekrar inceleyerek suçun oluşmadığı sonucuna vararak takipsizlik kararı 
verdi. 

Daha sonraki yıllarda RP’nin kapatılması için dava açılmasına sosyal de-
mokratların karşı çıktığını ve daha sonra yapılan yasal düzenlemelerle parti 
kapatmaların zorlaştırıldığını ifade etti. Ayrıca, katıldığı bir televizyon progra-
mında, AKP’yi de kapatacaklarını, ancak Bülent Ecevit’in buna engel olduğu-
nu söyledi.

Savaş, Ocak 2001’de 4 yıllık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görev süresi-
ni tamamladı ve emekli oldu.
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1 Eylül 1940 tarihinde İstanbul Eyüp’te dünyaya geldi. 9 yaşındayken anne-
sini kaybetti. İlkokuldan sonra astsubay okulu sınavına girdi. Ancak kazanama-
dı. Eyüp Ortaokulu’nu bitirdikten sonra askeri lise sınavına girdi ve Erzincan 
Askeri Lisesi’ni kazandı. 1961 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1963 yılında ise 
Piyade Okulu’ndan mezun oldu. 

1972 yılında Kara Harp Akademisi’ni kurmay subay olarak bitirdi. Daha 
sonra 6. Piyade Tümeni’nde Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akade-
misi’nde Öğretim Üyeliği, Belçika/Mons’ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Ko-
mutanlığı Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat 
Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire Gene-
ral-Amiral Şubesi’nde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 
1983-1986 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı, 1986-1988 yılları 
arasında da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı yaptı.

1988 yılında Tuğgeneral, 1992 yılında Tümgeneral, 1996 yılında Korgeneral 
ve 2000 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Orgeneral rütbesi ile Genel-
kurmay 2. Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
görevlerinde bulundu. 28 Ağustos 2006 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı gö-
revine atandı, 30 Ağustos 2008 tarihinde emekliye ayrıldı.

2005 yılında, Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde, Hakkari Şem-
dinli’de Umut Kitabevi’nin bombalanmasından sonra meydana gelen olaylar 
sırasında olay mahallînde bomba ve silahlarla yakalanan astsubay Ali Kaya hak-
kında yaptığı “Tanırız kendisini, iyi çocuktur” şeklindeki açıklamasından sonra 
adli yargıyı etkilemeye çalıştığını, örgüt kurduğunu, sahte belge düzenlediğini 
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ve görevi kötüye kullandığını iddia eden savcılık Genelkurmay Başkanlığı tara-
fından Büyükanıt hakkında soruşturma açılmasını istedi. Ancak Genelkurmay 
Başkanlığı soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Genelkurmay Başkanlığı döneminde, 2007 yılının Nisan ayında yapılması 
öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 12 Nisan’da yaptığı konuşma-
sında bu seçimle ilgili olarak, “Cumhuriyetin temel değerlerine, devletin üniter 
yapısına, laik demokratik devlete sözde değil özde bağlı bir Cumhurbaşkanı-
nın seçileceğini umut ediyorum” açıklamasını yaptı. Bu açıklamadan kısa süre 
sonra, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığının başlattığı laiklik tartışma-
ları süregiderken, 27 Nisan 2007 tarihinde gece saat 23.20’de TSK adına Ge-
nelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde Cumhurbaşkanlığı Seçimi dolayısı 
ile lâiklikle ilgili bir açıklama yayımlandı. Gül’ün Millî Görüşçü siyasi geçmişi, 
AKP’nin kurucuları arasında yer alması ve eşinin başörtülü olması nedeniyle 
adaylığının laikliğe uygun olup olmadığı tartışmalarının sürdüğü sırada yayım-
lanan bu bildiri, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir tür muhtıra olarak 
yorumlandı. Büyükanıt 2009’da katıldığı bir TV programında, Genelkurmay 
Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanması sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti 
tarihine “e-muhtıra” olarak geçen bu belgenin bizzat kendisi tarafından yazıl-
dığını, fakat bunun bir muhtıra olmadığını söyledi. 

5 Mayıs 2007’de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la Dolmabahçe 
Sarayı’ndaki ofisinde, içeriği hakkında hiçbir açıklamanın yapılmadığı özel bir 
görüşme yaptı. Büyükanıt’ın “Benimle mezara girecek” açıklamasını yaptığı 
bu görüşmeden kısa süre sonra Ergenekon Soruşturması sürecinin başlama-
sı, açılan davalar sonucu birçok askerin tutuklanması, ancak 2007’de şahsen 
e-muhtıra kaleme alan Büyükanıt’ın soruşturmaya uğramaması tartışmalara 
neden olmuştur. 

E-muhtıra olarak nitelenen açıklamanın yayımlamasından 8 yıl sonra, 2015 
yılında Büyükanıt, açılan soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi. 
İfadesinde daha önce 2012 yılında TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 
Komisyonu’nda söylediklerini tekrar ederek, açıklamanın Anayasal düzeni 
değiştirmek gibi bir kastının olmadığını, devleti koruma amacı güttüğünü, 
TSK’nin hassasiyetini belirtmek ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek sai-
kiyle yayımlandığını söyledi.

WikiLeaks’in 29 Kasım 2010 tarihinde yayımladığı, dönemin ABD Ankara 
Büyükelçisi W. Robert Pearson’ın 6 Haziran 2003 tarihinde Washington’a ilet-
tiği kriptoda isminin geçmesi ve hakkındaki bilgiler tartışmalara sebep oldu.
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Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli’dir. Bazı kaynaklara ve kendi hesaplarına göre 
doğum tarihi 1923 ise de nüfus cüzdanında yazan doğum tarihinin 1926 oldu-
ğunu söylemiştir. Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Hemite köyünde dünyaya 
geldi. Ailesi aslen Van Gölü’ne yakın Ernis köyündendir. Aile buradan I. Dün-
ya Savaşı’nda Rus Ordusu’nun top saldırıları nedeniyle ayrılmış, önce Van’a, 
oradan Diyarbakır’a, daha sonra bir buçuk yıl kadar süren uzun bir göçün so-
nunda Çukurova’ya, Hemite’ye ulaşmıştır. O zamanlar 60 haneden müteşekkil 
bir Türkmen köyü olan Hemite’deki tek Kürt aileydiler. Annesinden sıklıkla 
Kürtçe masallar ve destanlar dinlemiştir. İleriki hayatında Kürtçeyi fazlaca kul-
lanmadığı halde anlayıp bir parça konuşabilmesini annesinin Kürtçeye hakimi-
yetine ve kuvvetli anlatısına bağlamıştır.

Üç buçuk yaşındayken, eniştesinin kurban keserken elindeki bıçağın kay-
masıyla sağ gözünü kaybetti. Dört buçuk yaşındayken de babası Van’dan göç 
ederken ölümden kurtardığı evlatlığı Yusuf  tarafından hançerlenerek öldürül-
dü. Olaya şahit olan Yaşar Kemal 12 yaşına kadar sürecek bir kekemeliğe tutul-
du. Henüz ilkokuldayken halk âşığı olmaya karar verdi. İlkokuldan sonra âşık 
olup köyleri dolaşmak yerine ortaokula gitmeye karar verdi. Ancak ortaokul 
son sınıftayken tasdiknamesini alarak okulu terk etti. Bundan sonra ırgat kâtip-
liği, ırgatbaşılık, öğretmen vekilliği, kütüphane memurluğu, traktör sürücülüğü 
ve çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı. 17 yaşındayken siyasi nedenlerle ilk 
tutukluluk deneyimini yaşadı. 

Ortaokuldan ayrıldıktan sonra folklor derlemelerine başladı. Derlediği 
ağıtları içeren ilk kitabı “Ağıtlar”ı 1943’te yayımladı. 1940’lı yılların başlarında 
Adana’da çıkan Çığ dergisi çevresinde Pertev Naili Boratav, Abidin Dino ve 
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Arif  Dino gibi solcu sanatçı ve yazarlarla ilişki kurdu. Özellikle Arif  Dino ile 
kurduğu yakın ilişki Yaşar Kemal’in düşün ve yazın dünyasını çok etkiledi ve 
onu roman yazmaya teşvik etti. Orhan Kemal’in de aralarında bulunduğu bu 
“Adana Okulu” sanatının ilk başlarında ona çok şey kattı. Kayseri’de asker-
lik yaparken yazdığı ilk hikayesi “Pis Hikâye”yi 1944’te yayımladı. Askerlikten 
sonra 1946’da gittiği İstanbul’da Fransızlara ait Havagazı Şirketi’nde gaz kont-
rol memuru olarak çalıştı. 

1948’de Kadirli’ye döndü, bir süre yine çeltik tarlalarında kontrolörlük, ar-
zuhalcilik yaptı. 1950’de komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı, 
Kozan cezaevinde yattı. 1951’de salıverildikten sonra tekrar İstanbul’a gitti. 
Cumhuriyet gazetesine girince tedbir amaçlı Yaşar Kemal adını kullanmaya 
başladı. 1951-1963 yılları arasında gazetede fıkra ve röportaj yazarı olarak çalış-
tı. 1952 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı olan “Sarı Sıcak”ta da yer alan Bebek 
öyküsü burada tefrika edildi. Bu öykü daha sonra birçok dile çevrildi. 1947’de 
kırktan fazla dile çevrilen romanı “İnce Memed”e başladı ancak yarım bıraktı. 
Romanı 1953-54’te bitirdi. Anadolu Türkçesi’nin zenginliğini eserlerine her 
daim yansıtma gayreti ve sorumluluğu içinde oldu. Dilde, yetiştiği yörenin oza-
nı Karacaoğlan’dan çok etkilendi. Hem Türk hem de Kürt dilinden faydalanma 
olanağı olduğundan şanslı olduğunu söylemiştir. Bu iki dilden müteşekkil des-
tan, masal ve şiir dağarcığı ve Anadolu’nun sözlü edebiyatı onun zengin yazın 
diline kaynaklık etti.

Yaşar Kemal’in sosyalist kimliği edebi çalışmalarını da etkiledi. Sanatını 
halkla birlikte, halkın büyük yaratıcılığı ile birlik olarak, halk için yaptığını, si-
yasi görüşünün de sanatından ayrılmayacağını, sanatının, kendisinin de içinden 
çıktığı işçi sınıfının çıkarlarının emrinde olduğunu ifade etti. Dolayısıyla yazıları 
ve siyasi etkinlikleri sebebiyle defalarca kovuşturmaya uğradı. 1962’de Türkiye 
İşçi Partisi’ne (TİP) katıldı. Partide genel yönetim kurulu üyeliği, merkez yü-
rütme kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 1967’de haftalık siyasi dergi Ant’ın 
kurucuları arasında yer aldı. 1973’te Türkiye Yazarlar Sendikası’nın kuruluşuna 
katıldı, daha sonra sendikanın ilk Genel Başkanlığını üstlendi. 1988’de kuru-
lan PEN Yazarlar Derneği’nin de ilk başkanı oldu. 1995’te Der Spiegel’deki 
bir yazısında “bölücülük propagandası” yaptığı suçlamasıyla İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandı, sonra aklandı. Aynı yıl Index on Cen-
sorship’teki “Türkiye Üzerinde Kara Bulutlar” yazısı nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis 
cezasına mahkûm edildiyse de cezası ertelendi.

Zengin yazın dili, anlatımının şiirselliğiyle yalnızca Türk romanının değil 
dünya edebiyatının da önde gelen isimlerinden biri olan Yaşar Kemal hem 
Türkiye’de hem de yurtdışında birçok ödüle layık görüldü. Ölümünden kısa 
süre önce, 9 Kasım 2013’te Norveç Edebiyat ve İfade Özgürlüğü Akademi-
si’nin (Bjornson Akademi) Norveç’in ünlü milli şairi Bjornstjerne Bjornson 
adına verdiği Bjornson Ödülü’nü aldı. Bunların yanısıra 1973 yılında Nobel 
Edebiyat Ödülü’ne aday gösterildi. Halkın ve doğanın sonsuz gücü, yaratıcılığı 
ve değişimine inanan Yaşar Kemal, 28 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da hayata 
gözlerini yumdu.
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1932 yılında Tokat Niksar’da dünyaya geldi. Babası öğretmen, annesi ev 
hanımı idi. Samsun’da lisede okurken, komünist görüşlere sahip olduğunu söy-
lediği bir hocasıyla tartışması sonucu ikmale kalınca okulu bıraktı, liseyi Sivas’ta 
tamamladı. Bu tartışmayı kendisinin o zamandan beri Atatürkçü olmasıyla izah 
etmiştir. 1956’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 4 
Kasım 1953’te Atatürk’ün naaşının geçici kabri Etnoğrafya Müzesi’nden çıka-
rılışında ve gömülüşünde Türk öğrencilerini temsil etmek üzere, orada hazır 
bulunan on sivilden biri oldu. Bu tanıklıktan hayatta kalan tek kişidir.

1956’da stajyer olarak katıldığı Ankara Barosu’nda değişik görevlerde bu-
lunduktan sonra 1965-1966 arasında Genel Sekreterlik, 1972-1974 arasında 
Başkanlık yaptı. Türkiye Barolar Birliği’nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve 
Türk Hukukçular Birliği Kurucu Genel Başkanı oldu.

16 Ocak 1979’da Cumhuriyet Senatosunca Anayasa Mahkemesi (AYM) 
asıl üyeliğine seçilinceye kadar bağımsız avukatlık yaptı. CHP’nin, Ulus ga-
zetesinin, Sosyal Demokrasi Derneği’nin, Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin, 
ODTÜ’nün de aralarında bulunduğu birçok kuruluşun; İsmet İnönü, Bülent 
Ecevit gibi siyasetçilerin ve birçok gazetecinin avukatlığını üstlendi. 

Çeşitli görevler yaptığı CHP’den, AYM üyeliğine seçilmesi nedeniyle 18 
Ocak 1979’da ayrıldı. 1988’de AYM Başkanvekilliği’ne, 1991’de AYM Başkan-
lığı’na ilk kez, 1995’de 2. kez getirildi. Anayasa gereği 65 yaşını bitirdiği 1998’de 
emekli oldu. 

İlk kez 10 Kasım 1960’da Anıtkabir’de okunan Gençlik Andı, Avukatlık 
Yasası’ndaki Avukatlık Andı ile KKTC’nin Bağımsızlık Andı’nı yazdı. Cumhu-
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riyet, Milliyet, Akşam gibi birçok gazetede, Forum, Türksolu, Atatürkçü Dü-
şünce gibi birçok dergide demeç ve yazıları, Varlık, Türk Dili, Antoloji, Aykırı 
Sanat gibi çeşitli sanat dergileri ve birçok antolojide şiirleri yayımlandı, bazı 
şiirleri bestelendi. Birçok ödüle layık görülen Özden’in yayımlanmış birçok 
hukuk ve şiir kitabı, güftesi Özden’in olan 10 şarkı, 2 marş ve 1 senfoni vardır.

1986 yılında dört erkek tarafından kaçırılarak tecavüze uğrayan Nazire Tar-
han davasında, Antalya Emniyet Müdürlüğü mağdure hakkında “Fuhuşu mes-
lek edinen bir kadın” olduğu şeklinde bilgi vermiş, bu durumda tecavüzcülerin 
cezalarından 2/3 oranında indirim öngören Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 
438. maddesinin uygulanması ihtimali doğmuştu. Bunun üzerine Antalya Ağır 
Ceza Hâkimi bu maddenin Anayasa’ya aykırı olduğu görüşüyle iptali için doğ-
rudan AYM’ye başvurmuş, ancak AYM, “bir fahişe ile namuslu bir kadının 
aynı kefeye konamayacağı” gerekçesiyle fahişeye tecavüzü olağan karşılamış ve 
tamamı erkeklerden oluşan üyeleri yasanın iptaline oy çokluğuyla gerek gör-
memişti. Bu vakada karşı oy kullanan dört üyeden biri Başkanvekili Özden idi.

Özden, 2547 sayılı YÖK Yasası’na eklenerek üniversitelerde türban kulla-
nımını serbest bırakan Ek Madde 16’nın iptaline ilişkin 7 Mart 1989 tarihinde 
alınan AYM kararındaki rolünden ötürü de çok eleştirildi. Atatürkçü ve laik 
kimliğini sıklıkla dile getiren Özden, laiklik ilkesinin zarar görmemesi adına, 
Anayasaya uygun olarak bu yönde karar verdiğini belirtti. Bu konuda ayrıca, 
başörtüsünün din sömürücüleri tarafından ayrıcalık örtüsü olarak kullanılabi-
leceğini ifade etti.

Başkanlığı döneminde AYM tarafından Türkiye Birleşik Komünist Partisi 
(TBKP), Sosyalist Parti (SP), Halkın Emek Partisi (HEP), Özgürlük ve De-
mokrasi Partisi (ÖZDEP), Sosyalist Türkiye Partisi (STP), Yeşiller Partisi, De-
mokrasi Partisi (DEP), Sosyalist Birlik Partisi (SBP), Demokrasi ve Değişim 
Partisi (DDP) ve Diriliş Partisi (DİRİ-P) partileri hakkında kapatma kararı ve-
rildi. Refah Partisi (RP) kapatma davasının görülmeye başlandığı sırada Özden 
AYM başkanıydı, ancak kapatma kararı emekliye ayrılmasından 15 gün sonra 
16 Ocak 1998’de alındı.

AYM’den emekli olduktan sonra aynı yıl Atatürkçü Düşünce Derneği Ge-
nel Başkanlığı’na (ADD) seçildi. 10 Mayıs 2000’de Türk Hukuk Kurumu Baş-
kanlığı’na seçildi. 19 Temmuz 2002’de Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi (CDP) 
Genel Başkanlığı’na getirildi. Partiye üyeliğini 14 Şubat 2004’te bırakarak siya-
sal partilerle olan ilişkisini kesti. Emekli olduktan sonra çeşitli üniversitelerde 
hukuk dersleri verdi. Halen Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.
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1972’de Edirne Keşan’da dünyaya geldi. Annesi öğretmen, babası avukattır. 
Babası, 1977 Ara Seçimleri’nde Adalet Partisi’nden Edirne Milletvekili seçi-
len Mustafa Bulut’tur. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi’nde, lisans eğitimini 
Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde tamamladı. Sorbonne 
Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesi aldı. Kanal 6 ilk kurulduğunda ekono-
mi yorumculuğu yaptı, oradan Kanal E’ye, daha sonra CNN Türk’e geçerek 
yorumculuğa devam etti. Referans, Radikal ve Vatan gazetelerinde köşe yazar-
lığı yaptı, Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunu-
culuğunu üstlendi. Parametre Programı’nda Enis Berberoğlu ve Bilal Çetin’le 
gündemi yorumladı. Doğan Medya Grubu’nda çalışmakta iken grubun patro-
nu Aydın Doğan’ın bacanağı olan Kültür eski Bakanı Namık Kemal Zeybek’in 
kızı, Kanal D spikeri Şule Zeybek ile evlendi, bu sebeple uzun dönem “aileden 
torpilli” olduğu söylendi. 

Bu dönemlerde ulusalcı bir çizgisi olan Bulut’un siyasete gireceği, MHP 
Genel Başkanlığı’na aday olacağı konuşuldu. Ayrıca bu dönemde Başbakan 
Erdoğan hakkında da son derece ağır eleştiri yazıları yazdı. Bir süre sonra, 
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni olan Ertuğrul Özkök ve CNN Türk’ün ba-
şında olan Mehmet Ali Birand’ı şiddetle eleştirmeye başladı. Bu davranışlarının 
sebebinin gazete ya da kanalın başına geçmek isteğiyle alakalı olduğu iddia 
edildi. Bulut’un, Aydın Doğan’ın yeğeniyle evliliğinin, Doğan Grubu’na ve yö-
neticilerine yönelik sert yazıları sebebiyle bozulduğu ileri sürüldü. 

Bulut, bundan kısa süre sonra Doğan Medya Grubu’nun rakibi Ciner Med-
ya Grubu’na Ağustos 2009’da Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak 
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transfer edildi. Transferden sonra ulusalcı çizgisinden yavaş yavaş uzaklaşıp, 
çokça eleştirdiği AKP hükümetini destekleyerek, köşe yazıları ve programla-
rında hükümeti övmeye başladı. Başbakan Erdoğan’ın gazetecilerle yaptığı bir 
toplantıda, gazete ve internet medyası için yayınları denetleyecek, Radyo Tele-
vizyon Üst Kurulu (RTÜK) benzeri bir yapının kurulmasını talep etti. Ayrıca 
Türkiye Cumhuriyeti’nin elindeki sınırlarıyla yetinmesi halinde elindekini de 
yitireceğini savunarak Yeni Osmanlıcı bir söylem edindi. Zaman zaman AKP 
ve Erdoğan’ı hararetli bir biçimde desteklerken ilginç açıklamalarda bulunan 
Bulut, “Ben eminim ki, birçok merkezde telekinezi, uzaktan etkileme ve daha 
birçok yöntemle Recep Tayyip Erdoğan’ın ölmesi için sürekli çalışma yapılı-
yor” gibi sözleriyle çokça gündem oldu.

Bulut’un bu keskin görüş değişikliğinin sebebinin, Ergenekon Soruştur-
ması kapsamında tutuklanabileceğinden endişelenmesi olabileceği iddia edildi. 
Bu sırada Bulut’un Doğan Grubu’na yönelik sert yazıları devam etti, Doğan, 
Birand ve Özkök ile ilgili birtakım iddialar öne sürdü. Bu olaylardan kısa süre 
sonra eşi Zeybek mahkemeye başvurdu ve çift 2010 yılında boşandı.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine, 3 Ocak 2012 tarihinde 
Ciner Medya Grubu tarafından son verildi. Görevine, faiz lobisi, finansal Er-
genekon, Türkiye’de petrol yatakları, maden yatakları ve tüm bunların durumu, 
Yalova’ya yapılacak kimyasal depolama tesisi, şekerle ilgili dosyalar, Türkiye’de-
ki gıda tehdidi ve Türkiye’de pazarlanan ilaçların hastalığa göre değil, ilaca göre 
hastalıkların belirlenmesi gibi konuları gündeme getirdiği için son verildiğini 
ifade etti. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 TV Genel Yayın 
Yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 

“Jöleli” lakabıyla da tanınan Yiğit Bulut, Temmuz 2013’te Başbakanlık Baş-
danışmanlığı’na, 30 Ağustos 2014 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanış-
manlığı’na getirildi. 
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