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“Laiklik dindarları küstürerek değil, kazanarak korunur.” 
Bülent Ecevit, 13 Nisan 1997

Giriş 
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Bülent Ecevit (1925-
2006), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) genel başkanı olduğu 
dönemde partinin içsel dinamikleri ve yönetimindeki rahatsız-
lıklar nedeniyle ileri adımlarını atamadığı iki kardeş strateji olan 
“İnançlara Saygılı Laiklik” ve “Sağa Mahkûm Edilmiş Seçmen” 
stratejilerini, 12 Eylül 1980 Darbesinden sonra kurduğu yeni ad-
resinde daha kolay uygulama olanağı bulmuştur. Türkiye’de et-
nik temelli bölücü terörün 1990’larda zirve noktasına ulaşması-
nın yanında laik-demokratik rejimi hedef alan ve “Millî Görüş” 
geleneğinin temsilcisi olan Refah Partisi’nin (RP) yükselişiyle 
birlikte bu iki temel tehdide karşı da toplumun savunma me-
kanizması olarak görebileceği bir ek stratejiyi, “Ulusal Birlik” 
stratejisini kurgulamıştır.

“Laiklik Türkiye’nin Aşil1 topuğudur. Oradan vurulur-

1 Aşil (Achille ya da Akhilleus), Yunan mitolojisinde ölümlü bir baba olan Peleus 
ile su tanrıçası Thetis’in oğlu olarak dünya gelmiş bir yarı tanıdır ve annesi 
onu ölümsüzlük nehrine sol topuğundan tutarak batırdığı için topuğu hariç 
neresinden ok yerse yesin hayatta kalır. Mitolojide Aşil, Truva savaşlarında sol 
topuğuna saplanan bir okla ölmüştür.
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sa Türkiye Cumhuriyeti çöker, dağılır” diyen Ecevit, laikliği, 
Türkiye’nin en hassas noktası ve ulusal birliğin güvencesi ola-
rak görmüştür.2 Ancak Türkiye’de siyasal İslam’ın yükselişiyle 
doğru orantılı olarak Bülent Ecevit’in kaygıları artmıştır. Bu du-
rum, 1974’teki koalisyon ortağı Necmettin Erbakan (1926-2011) 
liderliğindeki RP’yi büyük bir tehdit olarak görmesi, siyasal söy-
leminin mihverine de özellikle 1994 Yerel Seçimlerinden itibaren 
onları oturtmasıyla daha görünür hâle gelmiştir. RP’nin ciddi bir 
başarıyla çıktığı ve İstanbul ile Ankara anakent belediyelerini ka-
zandığı 1994 Yerel Seçimlerinin ardından Ecevit’in temel amacı, 
siyasal arenada RP’yi marjinalleştirerek yalnızlaştırmak olmuş-
tur. DSP lideri, RP’nin siyaset sahnesinde yalnız bırakılmasının 
Türkiye’yi olası bir askerî müdahaleden de laik-demokratik reji-
min tehlikeye girmesinden de koruyacağı gerekçesiyle en doğ-
ru yol olduğunu düşünmüştür. Ancak Ecevit’in RP’yi siyaseten 
izole etme ve marjinalleştirme planı, Doğru Yol Partisi (DYP) 
lideri Tansu Çiller’e yöneltilen yolsuzluk iddialarının Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınması sonrasında 
DYP’nin bu partiyle koalisyona girmesiyle bozulmuştur.

Dolayısıyla RP-DYP arasında kurulan koalisyon hüküme-
tinin ardından DYP de Ecevit’in eleştirilerinden payına düşe-
ni almıştır. RP’li Sincan Belediyesi tarafından organize edilen 
“Kudüs Gecesi” sonrasında Türkiye’de darbe söylentilerinin 
en üst perdeden konuşulduğu bir ortamda Ecevit, rejime mey-
dan okunduğunu söyleyip RP’yi istifaya davet ederken, belli 
çevrelerden gelen “darbe istekleri”ne de karşı çıkarak bunun 
Türkiye’yi dünyada yalnızlaştıracağını ifade etmiştir.

Özetle, 28 Şubat sürecinde laiklik duyarlılığı yüksek olan 
çevrelerin büyük kısmının dönüp orduya baktığı bir dönemde 
Ecevit, bu süreci darbesiz-müdahalesiz bir biçimde atlatmak 
için siyaset zemininde formüller aramaya yönelmiştir. RP’yi bir 

2 Fikret Bilâ, Phoenix: Ecevit’in Yeniden Doğuşu, Doğan Kitap, İstanbul, 2001, s. 
246. 
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meşru siyaset aktörü görmekle birlikte, siyaseten tecrit ederek 
onun rejim açısından erozyona sebep olmasının da önüne geç-
meyi hedeflemiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geleneksel 
olarak kendisini “hata yapan halka vasi atama”3 düsturuna da 
her zaman olduğu gibi karşı çıkan Ecevit, ordunun rahatsızlık-
larını çok haksız bulmamakla birlikte, RP’yle mücadele etmesi 
gerekenlerin -demokratik meşruiyet çerçevesinde- siyasetçiler 
olduğunu düşünmüştür. 

Bu bağlamda, bu çalışmada ilk olarak, 1980 sonrası siyasetin 
panoraması ortaya konulmuştur. Ardından Ecevit’in DSP yılla-
rında adını koyduğu veya daha detaylı olarak uygulama şansı 
bulduğu “İnançlara Saygılı Laiklik”, “sağa mahkûm edilmiş seç-
men” ve “Ulusal Birlik” stratejileri analiz edilmiştir. Bu strateji-
lerin ülke siyasetine olan etkilerinin de tartışıldığı bu bölümün 
ardından ise 28 Şubat döneminde DSP’nin tutumu ele alınmış ve 
Ecevit’in bazı Sünnî cemaatlere ılımlı yaklaşmasının en temel ne-
deninin laik-demokratik sisteme muhalefet zeminini zayıflatmak 
olduğu savunulmuştur. Son olarak da 28 Şubat sonrası dönemde 
DSP’nin oyun kurucu rolünün üzerinde durulmuştur. 

1980 Sonrası Türkiye Siyasetine Genel Bir Bakış
Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri, 1980 yılında önemli bir deği-
şime doğru yelken açmıştır. 24 Ocak 1980 tarihinde alınan eko-
nomik kararlar doğrultusunda devlet ve toplum yapısı, neolibe-
ral birikim rejimine uyumlu hâle getirilmek istenmiş, bunu en 
kestirme yoldan sağlamak için de büyük ve sarsıcı bir gelişme 
olan 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi gerçekleşmiştir. Çünkü bu ka-
rarların uygulanması için gerekli siyasal ve sosyal altyapı ancak 
darbeyle birlikte oluşturulabilmiştir. Diğer bir deyişle, neolibe-

3 Ümit Cizre, “Egemen İdeoloji ve Türk Silahlı Kuvvetleri: Kavramsal ve İlişkisel 
Bir Analiz”, Modern Türkiye’de Siyasi Dünce: Kemalizm, Tanıl Bora ve Murat 
Gültekingil (Ed.), İletişim, İstanbul, 2009, s. 164.
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ralizm olarak adlandırılan düzenin girişimi sivil Milliyetçi Cep-
he Hükümetiyle yapılmıştı; ancak uygulanması, otoriter askerî 
yönetimin sağladığı depolitizasyon ortamına bırakılmıştı. 

Şöyle ki, Türkiye’de, sağcı 3. Milliyetçi Cephe Hükümetinin 
(12 Kasım 1979 - 12 Eylül 1980) 24 Ocak 1980 İstikrar Progra-
mını açıklaması, ekonomik liberalleşmenin başlangıcı sayılsa 
da hükümet, toplumun bazı kesimlerine sosyal ve ekonomik 
alanda kendilerini koruma hak ve özgürlüklerini sağlayan mev-
cut anayasal düzenin sınırları içinde kalarak böyle bir “reform” 
gündemini hayata geçirmekten acizdi. Bu bağlamda 12 Eylül 
1980 Askerî Müdahalesi, yeni ekonomi politikalarını hızla uy-
gulayabilecek daha otoriter bir devlet biçiminin kurulmasının 
yolunu açmıştır. Neoliberal politika yönelimlerinin iç çelişkile-
rini gözden uzak tutan neoliberal söylem, Türk devletinin 1980 
öncesindeki gibi büyük ölçüde güdümlü ekonomi anlayışını 
sürdürdüğü gerçeğini dikkate almamaktadır. Oysa “liberal” ve 
“piyasa yönelimli” nitelemeleri, 1980’ler Türkiye’sinde yaşanan 
“reform”larla bağlantılı olarak kullanıldığında oldukça yanıl-
tıcıdır. Bu söylemsel manevra, Türkiye’de devlet geleneğinin 
sürekliliği mitine dayanmaktadır, ancak neoliberalizm, kısmen 
1970’lerin krizine sermayenin verdiği “sınıf temelli” tepkinin bir 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki otoriter devlet bi-
çimi, rekabetçi bir piyasa ekonomisi oluşturabilmek ve dünya 
ekonomisiyle bütünleşebilmek için işçi sınıfının direnç gücünü 
kırmıştır. 1980 Askerî Darbesinden sonra, devleti yeniden yapı-
landırmak durumundaki otoriter rejimin en önemli ve stratejik 
önceliği “sınıf siyasetine son vermek” olmuştur.4 

Bu noktada Türk ordusunun üstlendiği kritik rolü de açıklı-
ğa kavuşturmak gerekir. Türk ordusunu diğer birçok gelişmek-
te olan ülkelerinin ordularından ayıran en önemli özelliğinin, 

4 Emrah Konuralp ve Sermin Bicer. “Putting the Neoliberal Transformation of 
Turkish Healthcare System and Its Problems into a Historical Perspective”, 
Review of Radical Political Economics, Cilt: 53, Sayı: 4, Aralık 2021, s. 656.
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ordunun hem demokrasinin hem de sivil yönetimin meşruiyeti-
ni kabul etmesi olduğu ileri sürülür. Bu anlamda müdahale bi-
çimleri de farklılaşmıştır: TSK’nın doğrudan müdahaleden ka-
çınarak daha çok siyasal girişimleri veto etmesi gibi.5 Ancak, bu 
tür bir sav bile siyasal iradeye müdahale anlamına geldiğinden 
ordudaki anti-demokratik ruhu ortaya koymaktadır. 

Siyasal ve hukuksal sistemin kurumlarının anayasal çerçeve-
nin güvenceye aldığı ilkeler doğrultusunda işlevlerini yerlerine 
getirmedeki yetersizlikleri Silahlı Kuvvetler’e siyasete müda-
hale alanı açmıştı. Ancak ordu 1982 Anayasası’nda bu durumu 
önleyici araçlar sunmaktan Türk sosyal, siyasal ve kurumsal 
yapılanması içindeki ayrıcalıklı ve etkin konumunu yitirmemek 
adına kaçınmıştır. Hatta anayasal sistemin sivil yönetim sınırları 
içinde kalacağı yönünde güvence olduğu halde ordu bunu ma-
nipüle edebilmiştir. Örneğin, CHP Hükümeti tırmanan şiddet 
nedeniyle 1978 yılı sonunda 13 ilde sıkıyönetim ilân ettiğinde 
beklenen sonuç alınamamıştı. Buradaki çelişki, 12 Eylül Darbe-
siyle terörün bir gecede son bulmasıydı. Başka bir ifadeyle, Türk 
ordusu sivil sınırlar içinde hareket etmek istememiş ve tırma-
nan şiddet atmosferini müdahaleye “uygun” ortam hazırlaması 
için kullanmıştı. 

Özellikle 1960 Darbesinden sonra, OYAK (Ordu Yardım-
laşma Kurumu) örneğinde görüldüğü gibi asker, önemli bir 
ekonomik aktör hâline gelerek iktisadî bakımdan özerk bir rol 
kazanmıştı. Ayrıca, ordu mensuplarının sosyal ve ekonomik du-
rumları önemli ölçüde iyileşmişti. Vaner, bu durumu “askerin 
burjuvalaşması” olarak adlandırır.6 Bu nedenle, asker, ekono-
mik düzenden yararlanan sınıfların çıkarlarını koruyan bir orta 
sınıf gibi davranmaya başlamıştı. Ekonomik düzen güçlü sınıf-

5 Ümit Cizre-Sakallıoğlu, “The Anatomy of Turkish Military’s Political 
Autonomy”, Comparative Politics, Cilt: 29, Sayı: 2, 1997. 

6 Semih Vaner, “The Army”, Turkey in Transition: New Perspectives, İ. C. Shick 
and E. A. Tonak (eds.), Oxford University Press, Oxford, 1987, s. 251.
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ların çıkarları ile uyumlu değilse müdahaleler, 1980’de olduğu 
gibi, bu sınıfların güçlendirilmesine hizmet eder. Buradaki sav 
şu ki, asker, sivil liderlerin ve hükümetlerin işleyen bir ekono-
mik düzen veya piyasa için işbirliği yapmasını beklemiş ve ken-
di özerk konumundan yararlanmıştı.

24 Ocak Kararları, içerde ve dışarıda serbest piyasa ile emeğe 
karşı uluslararası ve yerli sermayenin güçlendirilmesini amaç-
lamıştı. Ancak, Milliyetçi Cephe Hükümeti emek karşıtı bu 
programı uygulamak için gerekli araçlardan yoksundu ve bu 
anlamda darbe rejimi gerekli değişikliği gerçekleşmiştir. Neoli-
beralizm bu bağlamda hegemonik hâle gelmiştir. İhracata daya-
lı yeni model, görünüşte “liberal” bir ekonomik düzenin içinde 
ve siyasal açıdan Türk siyasal tarihinin en otoriter dönemlerin-
den biri olan 1980 Darbesi ortamında uygulanmıştır.7

Dış ticaret politikasının liberalleşmesinin son uğrağı, Avrupa 
Birliği (AB) ile yapılan 1995 tarihli Gümrük Birliği Anlaşması ol-
muştur. 1980’de başlatılan bu yeni yönelişle, Türk ekonomisinin 
kontrolü adım adım uluslararası finans sermayesinin eline geç-
miştir.8 Türkiye’nin dünya piyasalarıyla eklemlenmesi, küresel-
leşme sürecinin bir parçasıydı.9 Buna göre, sermaye için sınırlar 
ortadan kalkarken ve serbest akış sağlanırken, emek için aynı du-
rum söz konusu değildi. Başka bir deyişle, emek, sermayeyle kar-
şılaştırıldığında giderek daha da dezavantajlı konuma geriletil-
miştir. Bu bağlamda, ekonomik milliyetçilik ya da millî ekonomi 
söylemleri, siyasal inandırıcılık ve geçerliliklerini kaybetmiştir.

Bu bağlamda da sınıf ve ulus gibi görece daha kapsayıcı siya-
sal özne tasavvurlarının yerini, kültürelci paradigma ve “kimlik 
siyaseti” ekseninde mobilize olan, kutuplaşan, parçalanan ve 

7 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2007, İmge, Ankara, 2008, s. 147-
157.

8 Korkut Boratav, age, ss. 172-173.

9 Aylin Topal, “Küreselleşme Sürecindeki Türkiye’yi Anlamaya Yarayan Bir 
Anahtar: Yeni Sağ”, Praksis, No.7, Yaz 2002, s. 80.
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“yeniden kabileselleşen” kimlikler almıştır.10 Böylece ekonomik 
düzene muhalefet, küresel sermayenin siyasal projesi için daha 
küçük ve kolay lokmalar hâline gelmiştir. Kırılgan ekonomisiyle 
malul Türkiye’de gerektiğinde bir karşı direnci bertaraf edebile-
cek otoriter donanımlara sahip devlet, küresel sermayeye tabi 
kılınmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki etnik-bölgesel 
çatışma, kimlik siyasetiyle bağlantılı olarak siyasal tartışmaların 
temel konusu durumuna gelmiştir. Bu çatışmanın “Kürt soru-
nu” şeklinde tanımlanması da kimlik siyasetinin yükselişiyle 
ilgilidir. Alevîler de kimliklerine yönelik tutumla bağlantılı ola-
rak siyasal rekabet alanına dâhil olmuştur.

Bu dönemin bir başka özelliği de siyasal İslam’ın yükselişi-
dir. Siyasal İslam’ın yükselişi şu faktörlerle ilişkilidir: (1) Kü-
reselleşme ve neoliberalizmin dağıtım/paylaşım politikalarına 
etkisiyle eşitsizliğin artması, kırsalın daha da fakirleşmesine 
neden olmuştur. (2) Kültürel görecelik eğilimiyle kimlik siya-
seti, geleneksel sol-sağ bölmesinin yörüngesini etkilemiştir. (3) 
askerî yönetim, Türk-İslam Sentezi denilen ideolojiyi sol gibi 
“istikrarsızlık” kaynaklarına karşı bir “engel” olarak destekle-
miş ve böylece siyasal İslam için bir nevi meşruiyet zemini oluş-
maya başlamıştır.11

Öte yandan, kimlik siyaseti eksenindeki yapılanmanın emek 
ve sermeyenin içsel türdeşliğini nasıl ortadan kaldırdığına dair 
örnekler dikkat çekicidir. Memur, işçi ve işveren örgütleri, kim-

10 Kenneth Christie, “Introduction”, Ethnic Conflict, Tribal Politics: A Global 
Perspective, K. Christie (Ed.), Curzon Press, 1998. Ersin Erkan, “Neo-liberalizm, 
Hegemonya ve Kimlik Siyaseti”, Kimlik Siyaseti ve Azınlık Sorunu: Felsefi 
Soruşturmalar, E. Yağanak ve H. Sayın (Ed.), Sentez Yayıncılık, Ankara, 2017. 
Emrah Konuralp, Kimliğin Etni ve Ulus Arasında Salınımı: Çokkültürcülük mü 
Yeniden Kabilecilik mi? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Dergisi, C. 13, Sayı: 2, 2018, s. 133–146. Mehmet Ada Özdil, Osmanlı 
Millet Sisteminden Türk Ulusuna Giyim ve Kimlik, Hiperyayın, İstanbul, 
2021.

11 Ziya Öniş, “The political economy of Islamic Resurgence in Turkey”, Third 
World Quarterly, C. 18 Sayı: 4, 1997.
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lik hattında ayrışmaya başlamıştır. Örneğin, 1971 yılında ku-
rulan TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği) çatısı 
altında örgütlenen İstanbul merkezli “seküler” büyük serma-
yenin yanında ve kimi zaman ona karşı, görece küçük ve taşra 
kökenli, İslamî kimlikli sermaye fraksiyonunun örgütü olarak 
1990’da MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) ve 
çeşitli cemaatlerin uzantısı konumundaki başka sermaye örgüt-
leri kurulmuştur. Bu örgütlerin ve siyasal İslam’ın yükselişi, bir-
birine koşut olarak gerçekleşmiştir.      

Yine bu dönemde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 
(SSCB) çöküşü ve Yugoslavya Federasyonu’nun dağılmasıyla 
yeni bağımsız devletlerde etnik ve sınırla ilgili çatışmalar artmış-
tır. Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ ve Nah-
çıvan sorunları görülmüştür. Gürcistan’ın Abhazya, Rusya’nın 
Çeçenistan, Yugoslavya’nın Bosna ve Kosova sorunları bu yeni 
çatışmalara örnek olarak verilebilir. Yeni bağımsız olan Türk ya 
da Müslüman Orta Asya ülkeleri, Türkiye’nin Türk dünyasına 
olan ilgisini artırmıştır. Öyle ki, Avrasyalaşma kavramı da Doğu 
ve Batı ya da Avrupa ve Asya’nın birleştirilmesi imasıyla bu dö-
nemde ortaya çıkmıştır.

Bu dönemin bir panoraması olarak Bülent Ecevit’in siyasal ça-
lışmalarının temel noktalarını kısaca özetlemek gerekirse, 1987’ye 
kadar özgürlükler ve işleyen bir demokrasinin kurulması müca-
delesini sürdüren Ecevit, 1985’te kendisi yasaklı olduğu için eşi 
Rahşan Ecevit tarafından kurulan Demokratik Sol Parti’nin ba-
şına 1987’de yapılan referandumla siyasal yasakların kalkması 
sonrasında geçmiştir. Ecevit’in DSP’si artık yalnızca sağ partilerle 
değil, diğer sol partiler olan Halkçı Parti (HP), Sosyal Demokrasi 
Partisi (SODEP), Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ve CHP ile 
rekabet etmek zorundaydı. Yani aslında hem sağda hem de solda 
siyasal parçalanma bu dönemin bir karakteristik özelliğiydi. 

Ecevit’in partisi yüzde 10 seçim barajını geçmeyi 1991’de ba-
şararak parlamentoya girmiştir. Bu seçimlerde DSP’nin soldaki 
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en büyük rakibi olan SHP, Kürt hareketinin partisi olan Halkın 
Emek Partisi (HEP) ile ittifak yapmıştır. 1995’te, solun en bü-
yük partisi olan DSP, 1999’da ise Türkiye’nin en büyük parti-
si olmuştur. DSP, 1997’de koalisyon ortağı olarak hükümette 
yer almış, 1999’da da Ecevit başbakan olmuştur. Fakat kendisi 
başbakanken gidilen 2002 Erken Genel Seçimlerinde büyük bir 
seçim yenilgisiyle karşı karşıya kalmış, 2004 yılında DSP Genel 
Başkanlığından ve aktif siyasetten ayrılmıştır. 

Ecevit’in yaşamını yitirmesine neden olay, Mayıs 2006’da 
Danıştay’a gerçekleştirilen saldırıya karşı duyduğu büyük 
üzüntüdür. Bu saldırıyı laikliğe karşı yapılmış bir saldırı ola-
rak niteleyen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile hüküme-
tini sorumlu tutan Ecevit’in konu üzerine yaptığı üç cümlelik 
açıklama son açıklaması; saldırıda yaşamını yitiren Danıştay 2. 
Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in 19 Mayıs günü, Ankara 
Kocatepe Camii’ndeki cenaze törenine sağlığı elvermemesine ve 
doktoru karşı çıkmasına karşın katılması da son siyasal eylemi 
olmuştur. “Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganlarının atıldığı 
görkemli törende duygulu anlar yaşayan Ecevit, beyin kanama-
sı geçirerek komaya girmiş ve yaşamını yitirdiği 5 Kasım 2006 
gününe kadar da komada kalmıştır. Ecevit, son açıklamasın-
da şöyle demiştir: “Laik-demokratik Cumhuriyet’e karşı dün 
Ankara’da göz göre göre işlenen korkunç cinayetten Başbakan 
da sorumludur ve başında bulunduğu hükümet de sorumludur. 
Bu hükümet artık görevde kalamaz. Halkın yüzüne bakamaz!”   

DSP’nin Yükselen Siyasal İslam’a Karşı Refleksi 
12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında “siyasî yasaklı” bir eski genel 
başkan konumuna gelen Bülent Ecevit, askerî yönetime karşı 
gazeteci kimliğiyle demokrasi mücadelesi verme yolunu tercih 
etmiştir. Askerî yönetim tarafından yargılanarak hapse atılmış, 
ancak mücadelesini sürdürmüştür. Cuntanın, yönetimi sivillere 
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“kontrollü” bir biçimde devretme kurgusuna tepki gösteren Ece-
vit, DSP’nin kuruluşu için 1983 Seçimleri sonrasını beklemiştir. 
Seçimlere katılan tüm siyasal partilerin aksine, kendi partisinin 
askerlerin icazeti dışında kurulduğunu 1980’ler boyunca vurgu-
lamıştır. Bu yolla partisini diğer tüm aktörlerden ayrıştırarak, 
partisine “tek gerçek demokrat” rolünü atfetmek istemiştir. 

1990’ların başında “Ulusal Birlik Stratejisi”nin bir uzantı-
sı olarak bu ayrıştırma çabasını Anavatan Partisi (ANAP) ve 
SHP’yi bölücülerle örtük ya da açık işbirliği yapmakla, RP ve 
DYP’yi de “Güneydoğu sorunu”nu görmezden gelmekle suç-
layarak, DSP’nin ulusal birliğe dayanan bir reçeteye sahip tek 
çıkış yolu olduğunu savunmuştur. Dolayısıyla Ecevit, partisini 
bu aktörlerden ayrıştırarak “tek demokratlık” iddiasının yanına 
“tek ulusal birlikçilik” iddiasını da eklemiştir. 

DSP lideri, RP’nin 1990’ların ortalarındaki yükselişinin en 
önemli nedenlerinden birinin İSKİ skandalında vücut bulduğu 
üzere kendi partisi haricindeki tüm partilerin yolsuzluk düzeni-
ne saplanmış olmaları sonucunda yurttaşların içine düştükleri 
çaresizlik duygusu olduğunun altını çizmiştir.12 Diğer taraftan, 
demokrasinin olmazsa olmazı olarak gördüğü laikliğin dış des-
tekli “Truva atları”nın tehdidi altında olduğunu belirtirken, 
RP’yi de bu kategoriye dâhil etmiştir.13 

Ardındansa tıpkı Kemal Tahir’in (1910-1973) düşüncelerin-
de yansımasını bulduğu gibi, Türklerin İslam anlayışının “Allah 
aşkına” dayadığını dile getiren Ecevit, RP’nin İslam anlayışının 
ise “Allah korkusuna” dayanan ithal bir içerik taşıdığını savun-
muştur.14 Ne ithal bir İslam anlayışının ne de laikliğin “barbarca” 

12 Cumhuriyet, 17 Ocak 1994. 

13 Cumhuriyet, 3 Ekim 1994. 

14 Cumhuriyet 3 Ekim 1994, Ecevit’in Tahir’den ne ölçüde etkilendiğini ve Türklerin 
İslam’la ilişkilerine bakışta ne ölçüde benzeştiğini anlatan bir çalışma için ayrıca 
bk.: Onur Alp Yılmaz, Türkiye’de Sosyal Demokrat Harekette İdeolojik 
Dönüşüm: Demokratik Sol Parti (1985-2004), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp 
Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2021, s. 247.
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uygulanmasının topluma bir fayda getireceğini vurguladıktan 
sonra en doğru yolun DSP’nin “İnançlara Saygılı Laiklik” ilke-
sinden geçtiğini öne sürmüştür. Bu yolla Ecevit, hem geçmişi ha-
tırlatması bakımından CHP’nin laiklik anlayışıyla arasına set çe-
kerken hem de RP’nin İslam anlayışını ithal olarak nitelendirmiş 
ve bu iki anlayışı da marjinalize etmiştir. Ayrıca, bu iki anlayışın 
ulusal birliği de zedeleyeceğinden endişelendiğini eklemiştir.

Ecevit, 28 Şubat sürecinin en sert günlerinin yaşandığı bir 
dönemde, 13 Nisan 1997’de yaptığı açıklamasında bu sentezini 
daha da somutlaştırmıştır: “Laiklik, dindarları küstürerek değil, 
kazanarak korunur. DSP bunu başarırken laiklikten en küçük 
bir ödün vermediği gibi tam tersine, laikliği en sağlam ve yaygın 
bir temele oturtmuş olmaktadır.”15 Laikliği korumanın en temel 
koşullarından birinin din eğitimine bağlı olduğunu söyleyerek 
bu eğitimin RP’nin yaptığının aksine, demokratik Cumhuriyet’i 
tehdit eden odakların ellerinden kurtarılması gerektiğini ifade 
eden Ecevit, herkesi DSP’nin “İnançlara Saygılı Laiklik” anlayı-
şı etrafında birleşmeye çağırmıştır: “DSP’nin bu programı din 
eğitim ve öğretimiyle laikliği sağlam bir zemin üzerinde bağ-
daştırabilmenin yolunu göstermektedir. DSP’nin bu programı-
na hiçbir toplum kesimi karşı çıkmamıştır. Laik, demokratik 
Cumhuriyet’i korumak ve güçlendirmek isteyenleri bu prog-
ramda birleşmeye çağırıyorum.”16 

Dolayısıyla Ecevit, İslam’ın siyasallaşarak kamu düzenin 
laik-demokratik yapısını hedef almasını eleştirirken, bu anlayı-
şın karşısına Türk-İslam Sûfî geleneğinde ifade bulan ve Allah 
sevgisini temel alan İslam anlayışını koymuştur. Ecevit, dini 
hor gören baskıcı bir laiklik anlayışının İslam’ın siyasette araç 
olarak kullanılmasına ve siyasal İslam’ın tabanını büyütmesine 
hizmet edeceğinin farkındadır. O nedenle, üzerinde toplumsal 

15 Cumhuriyet, 14 Nisan 1997.

16 Aynı yer.
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uzlaşı sağlanabilecek bir yaklaşım olarak kendi laiklik tutu-
munu, “inançlara saygı” vurgusuyla ayrıştırmak istemiştir ve 
CHP’de genel başkanlık yapmış bir siyasetçi olmasına karşın 
tek parti rejiminin otoriter uygulamalarını çağrıştıran söylem-
lere mesafeli durduğunu göstermiştir. Bir taraftan, her ne kadar 
tarikat ve cemaatlerin siyasal toplumda değil ama sivil toplum 
alanında faaliyet göstermesine demokrasi ve özgürlüklerin bir 
gereği olarak karşı olmasa da diğer yandan din eğitiminin Di-
yanet ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın tekelinde olması noktasında 
tavizsiz bir tutum takınmıştır. Ayrıca, dinin siyasal toplumda 
baş gösteriş biçimi olarak RP’yi marjinalleştirirken devletin ala-
nına girmedikleri sürece dinsel cemaat önderlerine hoşgörüyle 
yaklaşmak gerektiğine inanmıştır. Böylece, resmî, kamusal ve 
özel alanlar arasında bir analitik ayrım yaptığımızı varsayarak 
söyleyecek olursak, Ecevit, laikliği devlet yönetimine dair bir 
prensip olarak vazgeçilmez görmüş, inançların kamusal alana 
açılmasını ve özel alanda özgürce yaşanmasını ise laikliğin bir 
gereği olarak kavramıştır. Bu kavrayışı da örneğin, bazı tari-
katlara esin kaynağı olan Türk-İslam tasavvuf geleneğinin öz-
günlüğünü vurgulayarak göstermeyi ummuştur. DSP, laikliği 
korumanın en akılcı yolunun, “mütedeyyin insanları kazanarak 
laik sistemle uyumlu hale getirmek”ten geçtiğini şöyle savun-
muştur: 

“Türkiye, elbette ki, ulu önder Atatürk’ün vurguladığı gibi; 
şeyhler, müritler ve meczuplar ülkesi olmayacaktır. Bu nihai 
hedeftir. Bu hedefe giden yolda verilecek mücadelede akılcı 
olunması gerekmektedir. (…) Meseleye ‘kahrolsun Şeriat’, ‘kah-
rolsun yobazlar’ gibi itici ve rencide edici sloganlarla yaklaşır-
sak bir sonuç alamayız. Hizbullah ve İBDA-C gibi dinci terör 
örgütlerinin yandaşlarıyla her tasavvuf-tarikat-cemaat-dergâh 
mensubunu aynı kefeye koyamayız. Gerçi cami imamı ve mü-
ezzinleri arasında dahi dinci terör örgütlerine kayanlar bulun-
maktadır. Bunların bir kısmı zorlanarak, bir kısmı da inanarak 
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terör örgütlerine bulaşmaktadır. Devletin görevi, bunları bulup 
ortaya çıkarmaktır. Her dindarı potansiyel tehlike görme yanlı-
şına son vermektir. Aksi halde 75 yıl daha içi doldurulamayan 
sloganların etkisinde patinaj yapıp dururuz.”17  

Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olarak gördüğü 
laiklik ilkesinin toplumsal tabanını güçlendirmeye çalışırken, 
diğer yandan da laiklik ilkesinin toplumsal yaşamı “zor” yoluy-
la değiştirmek için bir ideolojik araç olmasının önüne geçme-
ye çalışan Ecevit, laikliği korumak adına demokrasi dışı yolla-
ra başvurularak toplumun travmatize edilmesine dur demeye 
çabalamıştır. Bu çabanın bir parçası olarak da örneğin, RP’nin 
İslamcılığını eleştiren bir “Sünnî cemaat önderi” olarak Fetullah 
Gülen’e yönelik olumlu mesaj vererek ve Gülen’in o dönemde 
kamuoyu önünde çizdiği imaja gönderme yaparak Ecevit, onu, 
“İslam’ı çağdaşlıkla bağdaştırmaya çalışan bir kişi”18 olarak ni-
telendirmiştir. Nitekim Ecevit’in yakın çalışma arkadaşı ve son 
genel sekreteri olan Süleyman Yağız, Gülen’in bu dönemde eği-
timin esas, türbanın tali bir konu olduğu, her caminin yanına bir 
cemevi açılmasının zorunluluğu ve “gerçek İslam”ın Türkiye’de 
yaşandığıyla ilgili üç önemli mesaj verdiğini ifade etmiştir.19

Ancak şunu da not etmek gerekir ki, Ecevit’in dindar kesim-
lere verdiği mesajları bir cemaatle sınırlıymış gibi sunmak da 
bir kısım değerlendirmelerde karşılaşılan yaygın bir hatanın 
tekrarlanması olacaktır. Oysa Ecevit, verdiği mesajlarla taktiksel 
bir işbirliğini ve bir pazarlığın gereğini değil ilkesel bir duruşu 
sergilemeye çalışmıştır. Örneğin, bir başka cemaat lideri Prof. 
Dr. Mahmut Esad Coşan’ın (1938-2001) Avustralya’da yaşamını 
yitirmesinin ardından oğlu tarafından Başbakan Ecevit’e başvu-
rulmuş ve Ecevit de Coşan’ın Süleymaniye Camii bahçesindeki 

17 Güvercin, 16 Şubat 2001, DSP, Ankara, s. 5. 

18 Mustafa Çolak, Bülent Ecevit: Karaoğlan, İletişim, İstanbul, 2019, s. 283. 

19 Onur Alp Yılmaz tarafından Süleyman Yağız’la yapılan yazılı görüşme. Detaylı 
bilgi için bkz. Yılmaz, a.g.e., s. 362. 
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mezarlığa defnedilmesine izin veren Bakanlar Kurulu kararı çı-
karmıştı. Ancak kararın Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto 
edilmesi sonucunda defin gerçekleşmemişti.20 

Sovyet sonrası dönemde Kafkasya ve Orta Asya’daki özerk 
cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmasını takiben Ecevit’in 
bu bölgelerin İran ve Suudi Arabistan gibi “çağdışı” rejimlerin 
etkisi altına girebileceğiyle ilgili kaygısı da Fetullahçıların21 o 
bölgede açtığı okulları olumlamasını beraberinde getirmiştir. 
Ayrıca, İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Türkiye’yi de 
“çağdışı” bir rejim hâline getirmek için RP’yi desteklediklerini 
düşünmüştür.22 Bölgede gerilimi tırmandırabilecek gelişmele-
re karşı ilgisiz kalmak yerine Türkiye’nin Doğu ve Batı ile olan 
tarihsel bağlarından güç alan Bölge-Merkezli Dış Politika izleye-
rek Asya ve Avrupa’yı birleştiren bir köprü kurması gerektiğini 
savunmuştur. Böylece Suudi Arabistan veya İran’ın “çağdışı” 
rejim ihracına ve Rusya’nın ırkçı ve dinci aşırılıkları istismara 
dayalı yeni “Rus emperyalizmi”ne karşı Kafkasya, Orta Asya 
ve Türkiye’de barışı korumayı hedeflemiştir.23 Bu noktada Ece-
vit, Türkiye’nin sınırlı imkânları dolayısıyla eğitim yatırımları 
yapamadığı bu bölge ülkelerinde açılan okulların ilgili ülkeleri 
böylesi bir istenmeyen etkiden koruyacağını ve o ülkelerle Tür-
kiye arasında Türkçe dil bağını güçleneceğini ifade etmiştir.24 

Kısacası Ecevit, yabancı ülkelerdeki Türk okullarını, Türk 
dilinin ve kültürünün yaygınlaşmasında etkin işlevleri olduğu 
gerekçesiyle desteklemiştir. Bu nokta, Türkiye’nin bölgesinde 

20 “Damadın damadına da Süleymaniye”, Hürriyet, 7 Şubat 2001. 

21 “Fetullahçı” terimi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen’in 
yandaşları için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra “FETÖ” kısaltması, 26 Eylül 
2017 tarihinde Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu tarafından onaylanan 
resmi bir terimdir.

22 Süleyman Yağız, Ecevit Hep Haklı Çıktı, Fast Yayıncılık, İstanbul, 1997, s. 77.

23 Bülent Ecevit, Bölge Merkezli Dış Politika, DSP Yayınları, Ankara, 1995, ss. 
3-19.

24 Çolak, a.g.e., s. 284. 
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kültürel hegemonya kurmasına işaret ettiği için önemlidir. Ece-
vit, Türkiye Türkçesinin dünyada, özellikle Türk toplulukları 
arasında yaygınlaşmasını amaçlamıştır. Bu nedenle, Türk sivil 
toplumu, Türkiye’deki gruplar veya Türk devleti tarafından ku-
rulan tüm okullarının bu misyona hizmet ettiğini savunmuştur. 
Ancak bu çeşit Türk okullarının “Türklük” ve İslam’ın geleceğin 
seçkinlerine öğretilmesinde “misyoner” yaklaşım sergilediği de 
iddia edilmiştir.25 Ecevit’inse dinsel yönden ziyade “Türklük” 
yönüyle ilgilendiğini açıklığa kavuşturmak gerekir.26 Diğer yan-
dan da Ecevit’in RP’ye karşı son derecede sert bir tutum benim-
sediği bir ortamda Gülen üzerinden topluma aslında İslam’a 
değil, laik-demokratik rejimin hedef alınmasına karşı olduğu 
mesajını iletmeye çalıştığı belirtilebilir. 

Ancak Ecevit’in bu tutumu, o dönemde soldaki bazı siyaset-
çiler tarafından eleştirilmiştir. Daha ilginç olanı, Fetullahçılar 
hakkında Ecevit döneminde soruşturmalar açılmış olmasına 
karşın iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), özellik-
le FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 
bu yapılanmaya Ecevit’in somut katkı yaptığı izlenimi yaratma-
ya çalışmıştır. Ecevit’in Gülen ve yurtdışındaki okullar hakkın-
da dindar kesimlere verdiği simgesel mesajlar dışında hiçbir so-
mut desteği veya pazarlığı bulunmamaktadır. Ecevit, bırakınız 
bir cemaat yapılanmasının devlete sızmasını, kendi partisinin 
bile iktidar döneminde devlette kadrolaşmasına ve kayırmacı-
lığa karşı fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan sınav sistemini 
(Kamu Personel Seçme Sınavı, KPSS) getirmiştir. Ecevit’in siya-
set çizgisinde devlet olanaklarının herhangi bir kesime peşkeş 
çekilmesi, kullandırılması, bir kesime çıkar sağlanması, devlet 
içinde dinsel gruplara kontenjan verilmesi veya bunun pazarlı-

25 Güney Göksu Özdoğan, “Dünyada ve Türkiye’de Turancılık”, Modern 
Türkiye’de Siyasal Düşünce: Milliyetçilik, T. Bora (ed.), İletişim, İstanbul, 
2008, s. 403.

26 Emrah Konuralp, Ecevit ve Milliyetçilik, 2013, İstanbul, Togan, s. 197. 
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ğının yapılması bulunmamaktadır. Fetullahçıların devlet içinde 
paralel yapı kurması, kurumları ele geçirmesi, kamu kaynak-
larının parsellenerek bunlara verilmesi 2002 sonrası dönemde 
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Ecevit’e yönelik suçlama, bağlamın 
tamamen farklı olması nedeniyle temelsizdir. İktidar partisi, 
Ecevit’in sağlığında soldan gelen eleştirilere muhatap olması-
nı kullanarak kendi sorumluluğunu gölgelemek veya Ecevit’i 
haksız bir biçimde –çünkü hiçbir somut belgeye değil, tevatüre 
dayanılmaktadır- ortak etmek üzere algı inşa etmeye çalışmıştır.     

Bu algı inşası çalışmasında Ecevit’in tutumunun, yalnız bazı 
solcu siyasetçilerin eleştirisine maruz kalması değil parti içinde 
bir huzursuzluğu da beraberinde getirmiş olması da konuyu 
müphemleştirmiştir. Şöyle ki, örneğin Ecevit’in kendi seçim böl-
gesi olan Zonguldak’ı emanet ettiği Mümtaz Soysal (1929-2019), 
“İnançlara Saygılı Laiklik” ilkesini “dincilerden oy tırtıklamak” 
için üretilmiş bir kurgu olarak tasvir ederek Ecevitlere karşı mü-
cadelesine zırh yapmıştı.27 Türkiye’de solu kitleselleştiren bir lider 
olan ve Cumhuriyet’i kuran CHP’nin “üçüncü adam”ı olan Ece-
vit gibi bir siyasetçinin adının dinsel çevrelerle birlikte anılması-
nın dahi ilk bakışta şaşkınlık yaratması belki anlaşılabilir. Ancak, 
Ecevit’in laikliği ve ulusal birliği güçlendirerek demokrasiyi kök-
leştirmeye yönelik stratejisini derinlemesine analiz etmek yerine 
yüzeysel değerlendirmeler yapmayı tercih edenlerin çıkarımları 
basitti: “Oy avcılığı için tarikatçılarla yakınlaşma”. Oysa konu 
bundan çok daha kapsamlı değerlendirme gerektirmektedir. 
Çünkü mesele, Osmanlı-Türk modernleşmesinin ve nihayetinde 
Cumhuriyet dönemi siyasetin oturduğu bir fay hattını, bir kırılma 
noktasını ve bir kutuplaşma parametresini aşma girişimidir. 

Aslında bu girişim, 1990’lı yılların siyasal İslamcılığı karşı-
sında alınan özel bir tutum değildir. “İnançlara Saygılı Laiklik” 
ilkesi ilk kez DSP’nin 1987 Seçim Bildirgesi’nde, henüz İslamcı-

27 Cumhuriyet, 3 Nisan 1997; “Soysal Vuruşmadan Çekildi”, Milliyet, 30 Temmuz 
1998.  
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lığın yükselişe geçmediği bir dönemde yer almıştır.28 Ecevit’in 
“inançlara saygı” vurgusunu tam da bu dönemde yapmasının 
nedeni, İslamcılığın “mağduriyet” söylemine önemli katkı ya-
pacak olan bir gelişmenin yaşanmış olmasıdır. Bu da Yükseköğ-
retim Kurumu’nun (YÖK) 1982’de darbe yönetimi tarafından 
yürürlüğe konan başörtüsü yasağının 1984’te kaldırılmasının 
ardından 1987 yılında tekrar uygulamaya konulmasıdır. Ecevit, 
bu dönemde üniversitelere başörtüsüyle girilmesinin yasaklan-
masına karşı çıkmıştır.29 

Şunu da belirtmek gerekir ki, Ecevit her ne kadar “inançlara 
saygı” ifadesini laiklik yaklaşımını betimlemek için kullanma-
mış olsa da bu ilkenin temellerini 1960’lardaki konuşmalarında 
ortaya koymuştur. Hatta çok net olarak bu yaklaşımını ayrıntıla-
rıyla anlatmıştır. Yani İnançlara Saygılı Laikliğin kökü 1960’lara, 
özü ise Ecevit’in üslubuna dayanır. Örneğin Bülent Ecevit, 1968 
Ekim’inde toplanan CHP’nin 19. Kurultayı’nda, genel sekreter 
sıfatıyla şunları söylemiştir:

“Türk halkı, aslında tabiatı iktizası, öteden beri, yüzyıllardan 
beri, taassuptan kaçmış, taassuptan uzak kalmış bir halktır. 
Ancak daima onu taassuba yöneltmiş olan birtakım çıkarcı-
lar ortada olmuştur. Osmanlı devrinde de Cumhuriyet dev-
rinde de böyle olmuştur. Öte yandan dünyanın her yerinde 
fakir halkın kendini aşırı ölçüde dine diyanete vermesinin, 
mukaddesata vermesinin bazı psiko-sosyal nedenleri vardır. 
Genellikle fakir halk kendini çaresizlik içinde bulduğu za-
man, kendisini ezen şartları ortadan kaldırılabilecek kudreti 
kendisinde göremediği zaman bir ruhî korunma güdüsüyle 
o çaresizliklerinin, o sıkıntıların üstüne çıkmaya çalışır. Ve 
bu arada bu dünyada bulamadığını öteki dünyada bulmak 
ümidiyle yaşamaktan başka çare göremez. Böylesine bir 
çaresizlik duygusu içinde kendisini ezen şartların üstüne 

28 DSP, 1987 Seçim Bildirgesi, DSP Yayınları, Ankara, 1987.

29 Bülent Ecevit, “Laiklik Nedir?”, Güvercin, Sayı: 6, 1989, s. 28-29. 
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ruhunu çıkarabilmek isteyen insanları kınamaya hakkımız 
yoktur.
Bazı arkadaşlarımız belki bizim niçin irticanın üstüne fazla 
yürümediğimizi gereği gibi değerlendirmiyorlar. Ben ina-
nıyorum ki, irticanın da taassubun da altında ekonomik ve 
sosyal düzen bozuklukları vardır. 

En mutaassıp, en gerici insanlar bile laik cumhuriyete karşı 
bir ayaklanmaya yöneldiklerinde bazı çıkarcılar tarafından 
onların ayaklanışının düzen bozukluğuna karşı nasıl bir 
patlama haline geldiğini Parti Meclisi Raporumuzun Konya 
olayları ile ilgili bölümünde anlatmaya çalıştık.”30

İlerici gençlik, gerici gençlik ayırımı üzerinde de duran Ece-
vit, imam-hatip okullarına gidenlerin genellikle okuma olanak-
larından yoksun kılınan köy çocukları olduğunu belirtmiş, bü-
tün teknik ve meslekî okulların fakir ve köylü çocuklarına kapalı 
olduğunu, sadece imam-hatip okullarının bu çocuklara okuma 
imkânı verdiğini söylemiştir. Ecevit, asıl bu çocukların ortanın 
solunda olmaları gerektiğini belirtmiş ve şöyle devam etmiştir:

“Din duygularının üstüne yürümeyelim, ama din duyguları-
nı sömürenlerin üstüne de şimdiye kadar yürüdüğümüzden 
daha cesaretli yürüyelim. Kendimizi savunmadan yürüyelim. 

Biz şimdiye kadar kendimizi her hususta savunduk, ama 
hiçbir faydasını görmedik. Laiklik konusunda da kendimizi 
savunduk; 15 yıl, 18 yıl savunduk. Ne kazandık? 

Savunma devri bitmiştir. Şimdi bizim için müfterilere taarruz 
ve halkı inandırma devri başlamıştır. ‘Taarruz’ derken, o müf-
terilerin yaptığı gibi taş devrinden kalma sopalı taşlı taarruzu 
kastetmiyorum. Ama ortanın solunun dinsizlik olduğu cami-
de söylenirse o sahte din adamına camide cevap verecek şekil-
de taarruzu kastediyorum. Din duygularını istismar edenlerin 
üzerine şimdiye kadar olduğundan daha cesaretle yürüyece-

30  Orhan Koloğlu, Kim Bu Ecevit, Boyut Kitapları, İstanbul, 2001.
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ğiz. Ona halkın önünde, cemaatin önünde hak ettiği dersi ve-
receğiz. Yurttaşlara, duygularını incitmeksizin inançlarımızı 
anlatırsak, bugün gerici dediğimiz kişilerin ortanın solu safın-
da en önde yer alacaklarına güveniyorum.”

Ecevit, 1969 yılındaki başka bir konuşmasında da, “Açıkça 
söylüyorum; dindar olmak gerici olmak değildir, çünkü İslam 
dini ileri bir dindir” demiştir. Atatürk ve Devrimcilik adlı kitabın-
da da, Atatürk devrimciliğini, O’nun sağlığında yaşama geçirdi-
ği somut yeniliklere ve biçimsel değişimlere indirgeyerek özün-
den koparanları “tutuculuk”la eleştirmiştir ve şöyle demiştir: 

“Gerçek Atatürkçülerin, gerçek Atatürk devrimcilerinin yen-
meleri gereken direniş, yalnız Atatürk yaşarken yapılmış 
devrimleri reddeden gericilerin direnişi değildir. Öyle gerici-
lerden, gelen direniş, zaten, geniş ölçüde etkinliğini yitirmiş-
tir. Bugün Atatürk devrimciliğine karşı başlıca, engelleme,

- Yeni alfabeyi kaldırıp gene Arap alfabesini getirelim! diyen-
lerden mi geliyor?

- Kadınları gene kafes arkasına, peçe altına sokalım! diyen-
lerden mi geliyor?

- Anayasadaki laiklik hükmünü kaldıralım, hilafeti geri ge-
tirelim; Medeni Kanun’u kaldırıp Şeriata dönelim! diyenler-
den mi geliyor?

Hayır!
Bunları isteyenler, gerçi, Türk toplumunda hâlâ vardır. Son 
yıllarda sesleri de yükselmiştir. Ama iktidardaki politikacı-
ların somut Atatürk devrimlerinden taviz vermeye en yatkın 
oldukları dönemlerde bile, bunları isteyenler, güçlü olma-
mışlardır. Bir ölçünün üstünde etkili olamayacak kadar, za-
manın gerisinde kalmışlardır. Asıl direniş, asıl engelleme ve 
baskı, Atatürk’ün somut devrimleriyle vardığı noktadan bir 
adım ötesine geçilmesini istemeyenlerden gelmektedir.”31

31 Bülent Ecevit, Atatürk ve Devrimcilik, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1970. 
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Ecevit’in dinin laik-demokratik Cumhuriyet karşıtlığının bir 
aracı olarak kullanılmasının önüne geçme girişimlerine örnek 
olarak verilebilecek bir diğer konu da Necmettin Erbakan’ın 
Millî Selamet Partisi (MSP) ile kurduğu sekiz aylık koalisyon 
hükümetidir.32 Ecevit liderliğindeki CHP’nin 1973 Genel Seçim-
lerinden oyların yüzde 33,3’ünü alarak birinci çıkmasının ar-
dından CHP ve MSP Koalisyon Protokolü üzerinde uzlaşmıştı. 
MSP İslamcı bir partiydi. Dolayısıyla, bu hükümet her iki parti-
nin tabanı açısından zordu. Fakat yeni Başbakan Ecevit, koalis-
yonun ortaya çıkış nedenini “tarihî yanılgıların neden olduğu 
suni ayrılıkları giderme” çabası olarak betimlemiştir.33 

Görüldüğü gibi, inançlara saygı, gerek adı verilerek, gerek 
verilmeyerek olsun, Ecevit’in neredeyse siyasal yaşamıyla bir-
likte başlattığı bir anlayıştır. Bu anlayışı kuramsal olarak sınıf-
landıracak olursak, “sekülerleşme tezi” olarak bilinen teleolojik 
yaklaşımın toplumsal yaşamda seküler ve dinsel alanlar arasın-
da kurduğu ikili karşıtlığı ve dinin hem toplumların hem de bi-
reylerin zihin dünyalarındaki yerinin modernleşmeyle birlikte 
yok olacağı iddiasını reddeden Jürgen Habermas’ın isim baba-
lığını yaptığı “post-sekülerizm” literatürü çerçevesinde analiz 
edilebileceğini söyleyebiliriz.34 

1990’ların başından itibaren kamusal alandaki post-seküler 
dönüşüme dair daha çok “liberal sekülerizm” ve Habermasçı 
okuma üzerinde durarak şöyle bir özetleme yapabiliriz:35 Bu dö-

32 Fatih Zengin, “Democratic Left: The Leading Discourse of the 1970s in Turkey”, 
Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 2017, s. 
47. 

33 TBMM, Tutanak Dergisi, 5 Şubat 1974, Ankara, s. 524. 

34  Peter L. Berger, “The Desecularization of the World: A Global Overview”, The 
Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, P. L. 
Berger (Ed.), Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 
2017. Ayrıca bkz. José Casanova, “The Secular, Secularizations, Secularisms”, 
Rethinking Secularism, C. Calhoun, M. Juergensmeyer ve J. VanAntwerpen 
(Ed.), Oxford University Press, New York, 2011.

35 Türkiye bağlamında post-sekülerizm analizinin detayları için bkz. Emrah 
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nüşümle birlikte kamusal alanın kapsamı “dinsel” olanı da içine 
alacak ölçüde genişlemiş ve bu da demokratik kapasitenin ar-
tırılması potansiyeli olarak görülmüştür. Bu nedenle, dini özel 
alana hapseden sekülerleşme tezine dayalı modern düşüncenin 
dinsel olanı kamusal alandan dışlamadaki itici gücü oldukça 
tartışmalı hale gelmiştir.36 “Dinin özelleştirilmesinden çıkış”ın37 
gerçekleştiği “post-seküler bir toplum”da38 yaşadığımız ve di-
nin, seküler yaşam tarzlarının yanında “seçeneklerden biri”39 
hâline geldiği tartışmalarına zemin hazırlamıştır. Habermas, J. 
Rawls’ın devletin ve toplumun sekülerleşmesi arasında yaptığı 
ayrımdan ve kamusal alanda dinin rolünün fiilen sonlandırıl-
maması gerekliliği fikrinden hareket etmiştir.40 Bu anlamda, T. 
Asad,41 C. Taylor ve J. Casanova gibi sekülerleşme tezinin bazı 
post-seküler eleştirmenleri, dini sınırlayan bir ideoloji olarak 
sekülerizmi, bir devlet yönetimi doktrini olarak laiklikten ayı-
rırmıştır. İşte birinci kullanımdan farkı vurgulamak amacıyla 

Konuralp, “Limits of Post-Secularism in Turkey: Comparing the Attitudes of 
the Justice and Development Party towards the Headscarf and Alevi issues”, 
Religion Compass, C. 14, Sayı: 6, 2020.

36 Emrah Konuralp, “Kamusal’ın ‘Dinsel’le Yüzleşmesi: Kamusal Din Yaklaşımı 
Üzerine Bir Değerlendirme”, Toplum, Siyaset ve Etik: Felsefi Soruşturmalar, 
E. Yağanak ve A. U. Hacıfevzioğlu (Ed.), Sentez, Bursa, 2019, s. 60.

37 José Casanova, Pubilc Religions In the Modern World, University of Chicago 
Press, Chicago, 1994.

38 Jürgen Habermas, “Notes on Post-secular Society”, New Perspectives Quarterly, 
C. 25, Sayı: 4, 2008, ss. 17–29.

39 Charles Taylor, A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, 2007.

40 Jürgen Habermas, “The Political’: The Rational Meaning of A Questionable 
Inheritance of Political Theology”, The Power of Religion in the Public Sphere, 
E. Mendieta & J. VanAntwerpen (Ed..), Columbia University Press, New York, 
2011, s. 23. Ayrıca bkz. John Rawls, Political Liberalism, Columbia University 
Press, New York, 1993.

41 Talal Asad, Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in 
Christianity and Islam, The John Hopkins University Press, London, 1993. Talal 
Asad, Formations of The Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford 
University Press, Standford, 2003.
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Ecevit’in 1980’lerin sonunda adlandırdığı “İnançlara Saygılı La-
iklik” kavramsallaştırması tam da post-sekülerizmin getirdiği 
kuramsal açılıma denk düşmektedir.

Bu düşünce çizgisinde, bir devlet yönetim prensibi olarak la-
iklik, dinsel âlemleri karar alarak etkileyebilen egemen güç, yani 
devlet ile devlet işlerine asla müdahale etmesine izin verilme-
yen ama devlet tarafından eşit muamele gören dinler arasında 
asimetrik bir ilişki önerir. Asad ise devletin dinsel gruplara karşı 
siyasal tarafsızlığının, bu gruplar herhangi bir güçten yoksun 
olmaları nedeniyle sorunlu olduğunu iddia eder.42 Bunun öte-
sinde post-sekülerizm, modern aklın dinle hesaplaştığı çoğulcu 
Batı toplumlarında sosyo-kültürel bir eğilim olarak da tanımla-
nabilmektedir.43 Bu sosyo-kültürel durumun siyasal alana akta-
rılması, kamusal alanda çoğul dinsel seslerin seküler muhake-
meye tercüme edilmesini içerir. Bu tercüme şartı, özneler arası 
anlama ve karşılıklı tanıma için gerekli olan iletişimsel akıl ile 
ilgilidir.44 Bu bağlamda kamusal alanda görünürlük ve tanın-
ma, post-sekülerliğin iki temel boyutu olarak ortaya çıkmak-
tadır. Eşitlik anlayışını dindar yurttaşlara doğru gözle görülür 
bir kapsayıcılıkla genişleterek ve dinin sınırlarını özel alandan 
serbest bırakarak Habermas, siyasette ahlâkî bağlılıkları teşvik 
etmek ve güçlendirmek için dinsel yönelimli söylemin kamusal 
alana davet edilebileceğini savunur.45 Buna göre siyasal partiler, 
kamusal alanın temel paydaşlarıdır ve tercüme şartının gerçek-

42 Talal Asad; “Trying to Understand French Secularism”, Political Theologies: 
Public Religions in a Post-Secular World, Hent de Vries and Lawrence E. 
Sullivan (Ed.), Fordham University Press, New York, 2006, s. 506. 

43 Camil Ungureanu ve Paolo Monti, “Habermas on Religion and Democracy: 
Critical Perspectives”, The European Legacy, C. 22, Sayı: 5, 2017, s. 104. 

44 Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve 
Lectures, MIT Press, Cambridge, 1987, s. 324-325. Jürgen Habermas, The Future 
of Human Nature, Cambridge, UK, Polity Press, 2003, s. 109. Jürgen Habermas, 
The Divided West, Cambridge, UK, Polity Press, 2006, ss. 23-24. 

45 Talal Asad, Secular Translations: Nation-State, Modern Self, And Calculative 
Reason, Columbia University Press, New York, 2018, s. 43. 
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leştirilmesinde aktif rol alır. Habermas, dinsel bir görüşün sekü-
ler dile tercüme şartını, evrensel olarak erişilebilir bir dil edinme 
gerekliliğini ortaya koymak için gündelik siyasal tartışmalar ile 
yasama organlarındaki resmî müzakere arasındaki ayrıma dik-
kat çeken kurumsal bir filtre olarak koyar.46

Bu kurumsal filtrelere maruz kalmanın eşitlik ve özgürlük 
ilkeleri açısından tam bir ideal-tipik demokratik düzeni öngör-
mediği öne sürülebilir olsa da, demokrasi, mümkün olduğun-
ca çoğulculuğu ve azınlığı koruyan bir kurallar sistemidir. Bu 
sistemde çoğunluk ya da azınlık olduğuna bakılmaksızın bir 
kesimin özgürlüklerinin başka kesimlerin özgürlüklerini (ya 
da yaşam tarzı olarak okunabilir) tehdit etmemesi gerekir. İşte 
laiklik bu anlamda demokrasinin, a priori koşuludur, olmazsa 
olmazıdır. Erken Cumhuriyet döneminde tek partili bir rejimde 
uygulanan biçimiyle laiklik işte bu olmazsa olmaz koşulu sağ-
lamış; halk egemenliğini kökleştirmiş; reformları güvence altına 
almıştır. Çok partili rejime geçişle birlikte de otoriter bir laik-
lik anlayışı yerini daha liberal bir laiklik yorumuna bırakmıştır. 
Ancak her iki yorum arasındaki gerilimin bir tarafında otoriter 
laiklikten ödün verilmesi durumunda Cumhuriyet’in yıkılacağı 
endişesini taşıyan yargı dâhil asker-sivil bürokrasi başta olmak 
üzere bazı kesimler ve daha çok sol siyasetçiler ile diğer tarafın-
da, laikliğin halkın manevî değerlerini dışlayarak korunamaya-
cağını savunan daha çok merkez sağdaki ılımlı siyasetçiler yer 
almıştır. Bu gerilim, anayasal düzen ve ekonomi krize girdiğin-
de İslamcıları, laiklik karşıtı radikal akımları ve bölücü hareketi 
güçlendirmiştir. 

Ecevit’in siyaset çizgisi de post-seküler bir okumayla laikliği 
gerilim hattından çıkararak uzlaşı sağlamak isteyen bir arabulu-
culuk misyonuna oturmuştur.47 28 Şubat sürecinden sonra De-

46 Jürgen Habermas, “The political’: The rational meaning…”, ss. 25-26. 

47 Emrah Konuralp, “On Bülent Ecevit and the Ottoman-Republican contention: A 
Kemalist hardliner or a mediator?”, Turkish Historical Review, 2022. 
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niz Baykal’ın CHP’si hariç Meclis’teki tüm partilerin desteğiyle 
kurulan DSP Azınlık Hükümeti’nin başbakanı sıfatıyla ülkeyi 
18 Nisan 1999 Seçimlerine taşıması, bu misyonun kabul gördü-
ğüne işarettir. Bununla birlikte, siyasetin bu çalkantılı dönemin-
de karşılaştığı engeller, bu misyonu tam anlamıyla yerine geti-
rebilmesinin önüne geçmiştir. İnançların kamusal alanda temsil 
edilmesinde sakınca görmeyen, 1987’de üniversitelerde uygu-
lanan başörtüsü yasağına karşı çıkan, İnançlara Saygılı Laikliği 
savunan Ecevit ile 1999 Seçimlerinden sonra 28 Şubat sürecinde 
kapatılan RP’nin yerine kurulan Fazilet Partisi’nden (FP) mil-
letvekili seçilen bir başörtülü kadının başörtüsüyle TBMM Ge-
nel Kurulu’na gelerek yemin etmek istemesine “Burası devlete 
meydan okunacak yer değildir!” diyerek engel olan Ecevit ara-
sındaki “çelişki” analiz edilmeye değerdir. 

Birincisi, 12 Mart’ı CHP Genel Sekreteri olarak karşılamış ve 
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün kurulacak olan hükümete 
destek vermesi üzerine genel sekreterlikten ayrılarak parti için-
de liderlik mücadelesi vermiş ve kazanmış; 12 Eylül’ü de ana 
muhalefet lideri olarak karşılamış ve liderlere yasak getirilmesi 
üzerine genel başkanlıktan istifa ederek gazeteci sıfatıyla askerî 
rejime karşı düşünce özgürlüğü mücadelesi vermiş, mahpus ol-
muş bir kişi olarak Bülent Ecevit, askerlerin siyasete müdahale 
etmesinin olumsuz sonuçlarını bilen bir siyasetçiydi. 28 Şubat 
sürecinin ardından yapılmış seçimleri, başörtüsü yasağı konu-
sunda hassas olan TSK dikkatle izlemekteydi. Dolayısıyla Ece-
vit, askerlere darbe yapmaları için gerekçe verilmesine engel ol-
mak durumunda kalmıştı. Aksi takdirde, AB’ye üye adaylığının 
eşiğine gelmiş bir Türkiye ve Türk demokrasisi çok büyük bir 
yara alacaktı.48 Başbakan Ecevit, bu çıkışıyla, savunduğu ilke-
den ödün vermiştir; ancak demokrasiyi korumayı başarmıştır. 

İkincisi, çözüm bulmaya dönük arayışlar sonucunda varılan 

48 Nitekim o yılın sonundaki Helsinki Zirvesi’nde Türkiye aday ülke olarak kabul 
edilmiştir. 
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mutabakata FP tarafından uyulmaması, krizin çıkmasına neden 
olmuştur.49 Ecevit, kriz sonrasında ilgili milletvekilinin Devlet 
Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı tarafından gözaltına 
alınma girişimine ise sert tepki göstermiştir. Olayı TBMM çatısı 
altında çözdüklerini söylemiş ve artık daha fazla üstüne yürü-
meyi, gece geç vakit bir hanımı gözaltına almaya kalkışmayı ve 
bu işlemi bizzat DGM savcısının üstlenmiş olmasını son derece-
de yadırgadığını belirtmiştir.50 Ancak bir kere, siyasal İslam’ın 
“mağduriyet” söylemi ve FP içindeki muhalefet grubu, bir son-
raki seçimler için bir gerekçe daha kazanırken Ecevit’in uzlaştı-
rıcı misyonu yara almıştır. 

Başörtüsü yasağının post-sekülerimizle ilişkisini ele alırken 
şunu eklemek yerinde olacaktır: Bu sorun, ağırlıklı olarak Sünnî 
Müslüman çoğunluğa ve laik devlet yapısına sahip Türkiye 
bağlamında post-sekülerizmi test etmeyi olanaklı kılan iki so-
rundan birincisidir.51 İkincisi ise, Türkiye’de Sünnî çoğunluğun 
dışında önemli bir yurttaş kitlesini oluşturan Alevîlerin talep-
lerine yaklaşımdır. Bu anlamda, Ecevit’in DSP’si, Alevîlerin ta-
leplerine seçim bildirgelerinde ilk kez yer veren parti olmuştur. 
Sonrasında DSP Parti Programı’nda da İnançlara Saygılı Laik-
liği detaylandırırken Alevî-Bektaşî kültürüne gönderme yapıl-
mıştır. 1990’lardan itibaren Alevîlerin kamusal alanda görünür-
lüğü artmış, Ecevit’in iktidar ortağı oldu dönemde de devlet 
bütçesinden Alevîlerin kuruluşlarına yardımlar yapılmaya baş-
lamıştır. “Türkiye’de laikliğe ve demokrasiye de öncülük eden”, 

49 Can Bursalı, “Eski Adalet Bakanı Müftüoğlu: Merve Kavakçı geç saatte yemin 
edecekti, olay çıkmayacaktı ama Abdullah Gül erken getirip kriz yarattı”, 
Independent Türkçe, 20 Kasım 2021, https://www.indyturk.com/node/437991/
siyaset/eski-adalet-bakan%C4%B1-m%C3%BCft%C3%BCo%C4%9Flu-merve-
kavak%C3%A7%C4%B1-ge%C3%A7-saatte-yemin-edecekti-olay (Erişim Tarihi: 
13 Aralık 2021).

50 “Kavakçı olayında işler karıştı”, Evrensel, 19 Ekim 1999, https://www.evrensel.
net/haber/118297/kavakci-olayinda-isler-karisti (Erişim Tarihi: 13 Aralık 2021).

51 Konuralp, a.g.m., 2020. 
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“tarikatçılığın da, mezheplerin de ötesinde bir inanç ve kültür 
birikimi” olarak nitelenen Alevî-Bektaşiliğin gelecek kuşaklara 
aktarılmasına dair beş ciltlik Alevî-Bektaşî Şiirleri Ansiklope-
disi yayımlanmıştır. Ankara’da bulunan Gazi Üniversitesi’nde 
Alevî-Bektaşî Kültürü Araştırma Merkezi’nin kurulmasına kat-
kıda bulunulmuştur. Horasan’dan Anadolu’ya erenlerin yaşa-
mını konu alan 13 bölümlük bir dizi-film hazırlanmıştır. Dizi, 
TRT’de yayınlanmış, ayrıca yurtdışı yayın kuruluşlarına da ve-
rilerek Alevî-Bektaşiliğin dünya çapında tanıtımı sağlanmıştır. 
Hacıbektaş’ta Hacı Bektaş Kültür Merkezi ve Hacı Bektaş Anıtı 
açılmıştır. Ayrıca Alevî-Bektaşî vakıf ve derneklerinin düzenle-
diği çeşitli etkinliklere verilen katkı artırılmıştır. Alevî-Bektaşî 
deyişleri, türküleri ve bu kültürle ilgili diğer programlara dev-
let radyo ve televizyonlarında yer verilmesi yaygınlaştırılmıştır. 
Dolayısıyla, İnançlara Saygılı Laikliğin analizini siyasal İslam 
tartışmasıyla sınırlamak, eksik bir değerlendirme yapılması de-
mek olacaktır. Dahası Ecevit, kavramsallaştırmasını yaparken 
“dine” ya da “inanca” değil, “inançlara saygılı” şeklinde bir ter-
cih yaparak çoğulculuğa gönderme yapmıştır.

Ecevit’in çoğulculuk göndermesi ve “Aşil topuğu” benzet-
mesi, laikliğin “Ulusal Birlik” stratejisi ile ilişkisi açısından da 
önem taşımaktır. Türkiye gibi, başta Alevîler olmak üzere din-
sel olarak çok büyük çeşitliliğe sahip bir ülkede laiklik, eşitliğin, 
çoğulculuğun ve devletin dinsel tarafsızlığının korunması için 
bir güvencedir. Bu güvence ortadan kalkarsa, Türkiye dağılma-
nın eşiğine gelir. İşte bu nedenle “İnançlara Saygılı Laiklik” ve 
“Ulusal Birlik”, Ecevit söyleminin iki kardeş stratejisidir.

    

28 Şubat Sürecinde DSP
Henüz 28 Şubat dönemine gelinmeden önce, 1994 Yerel Seçimle-
rinde RP’nin yakaladığı başarılı grafiğinin de bir sonucu olarak 
DSP ve Ecevit, rejim açısından tehdit olarak gördükleri RP’yi 
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temel eleştiri hedeflerine çoktan oturtmuştu. Öyle ki Ecevit’in 
1995’teki seçim kampanyası boyunca CHP, Gümrük Birliği eleş-
tirilerinin yanında bir diğer ana eleştiri odağı da RP olmuştu. 
Ecevit, RP’nin Türkiye’yi Şeriatla yönetilen, ancak kadın başba-
kanlar tarafından idare edilen Bangladeş ve Pakistan’dan dahi 
daha geriye götürmeyi planladığını savunmuştur.52 Bunun se-
bebini RP’nin hiç kadın aday göstermemesi olarak ifade eder-
ken hem hiç kadın aday göstermeyip hem de başörtüsünü dilin-
den düşürmeyen ama “kadınları hor gören” RP için başörtüsü 
yasağının sadece bir kılıf olduğunu belirtmiştir.53 

Ecevit’in RP’ye eleştirileri bununla sınırlı kalmamış ve Ece-
vit, Erbakan’ın “Adil Düzen” sloganını da “çelişkiler yumağı 
olmak”la eleştirmiştir.54 Erbakan’ın Cumhuriyet’le derdi oldu-
ğunu ifade eden DSP lideri, bu derdin kaynağının da padişah 
olmak isteyen Erbakan’ın bunun önündeki engeli Cumhuriyet 
olarak görmesinden kaynaklandığını söylemiştir.55 24 Aralık 
1995’te gerçekleşen seçimlerden RP’nin birinci parti olarak çık-
masının ardından Ecevit, RP’nin rejimi değiştirmek istediğini ve 
bu yüzden partisinin onunla hiçbir şekilde ortaklık kurmayaca-
ğını beyan etmiştir.56 Partisinin yapıcı ve etkin muhalefet görevi-
ni üstleneceğini dile getiren DSP lideri, hâlihazırda Türkiye için 
en uygun çıkışın ANAP ve DYP koalisyonu olacağını not etmiş-
tir.57 Bu yolla, bir yandan sürekli olarak DSP’yi içinde eritmeyi 
planlayan CHP’yle bir koalisyondan kaçınırken, diğer yandan 
da RP’siz en uygun koalisyon formülünü işaret etmiştir. 

Kamuoyunda ANAYOL-SOL (ANAP-DYP-DSP) koalisyo-

52  Cumhuriyet, 10 Aralık 1995.

53  Cumhuriyet, 11 Aralık 1995.

54  Cumhuriyet, 10 Aralık 1995.

55  Cumhuriyet, 13 Aralık 1995. 

56  Cumhuriyet, 25 Aralık 1995. 

57  Milliyet, 25 Aralık 1995. 
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nunun yoğun şekilde tartışılmaya başlanmasıyla beraber Ecevit, 
asıl uygun olanın ANAP-DYP-CHP koalisyonu olacağını belir-
tirken ve RP’li bir koalisyonun kurulması durumunda bunun 
sorumluluğunun da bu üç aktörün üzerinde olacağını hatır-
latmıştır. Böyle bir koalisyon kurulması durumunda hükümet 
programıyla ilkesel olarak bir asgari müşterek yakalamaları 
durumunda güvenoyu verebileceklerinin de altını çizmiştir.58 
Ecevit’in tarihsel sorumluluğa yaptığı vurgunun nedeninin 
RP’nin yükselişini 12 Eylül sonrası iktidarda bulunan bu üç par-
tinin sistemde yarattıkları tahribatın seçmenleri merkez siyaset 
dışındaki arayışlara yönelttiğine dair inancı olduğu iddia edile-
bilir. Diğer bir ifadeyle Ecevit, hem bu tahribatın enkazının altı-
na girmezken hem de partisinin ortağı olmadığı bir denklemle 
RP’yi iktidardan uzak tutmaya çalışmıştır. 

Erbakan ve Çiller’in başarısız hükümet kurma girişimleri 
sonucunda Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in (1924-2015) 
görevi ANAP lideri Mesut Yılmaz’a (1947-2020) tevdi etmesiy-
le beraber Ecevit’in kendisinin de öznesi olabileceği bir iktidar 
modeline olan bakışı değişmiştir. Özellikle ANAP liderinin RP’li 
bir koalisyon ihtimalini utangaç da olsa dillendirmesiyle bera-
ber Ecevit, daha önce reddettiği, kendisine Yılmaz tarafından 
getirilen, Ecevit liderliğindeki bir hükümet modeline ANAP ve 
DYP’nin ortak bir model üzerinde anlaşması koşuluyla daha sı-
cak bakmaya başlamıştır.59 Dolayısıyla Ecevit’in hem iktidardan 
uzak kalmak hem de RP’yi iktidardan uzak tutmakla ilgili stra-
tejisinin ilk ayağından RP’yi iktidara getirecek bir modelin tartı-
şılmaya başlamasıyla beraber vazgeçtiği ve onun kendi görüşle-
ri çerçevesinde rejimin esenliğini partisinin başarısına yeğlediği 
belirtilebilir. Çiller ve Yılmaz’ın böyle bir ortak model üzerinde 
anlaşamaması üzerine toplumdan, kurumlardan ve sermaye 

58  Cumhuriyet, 10 Ocak 1996.

59  Cumhuriyet, 7 Şubat 1996. 



153

Post-Seküler Bir Önerme Olarak İnançlara Saygılı Laiklik, DSP ve 28 Şubat

gruplarından gelen baskılar neticesinde 6 Mart 1996’da ANAP-
DYP koalisyonu kurulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Hükümeti olan bu koalisyo-
nun güvenoylamasında “çekinser” kalmaya karar veren DSP, 
bu vasıtayla her ne kadar bir yandan yozlaşan düzenin üç mü-
sebbibinden ikisi olarak gördüğü ANAP ve DYP arasındaki bir 
koalisyonun sorumluluğuna ortak olmayıp, diğer yandan da 
RP’yi iktidardan uzak tutmayı bir arada başarmayı hedeflese de 
bu, RP’nin sonraki hamlesine zemin hazırlamıştır. Çünkü RP, 
DSP’nin çekinser kalması dolayısıyla güvenoyunun 253 oyda 
kaldığı ve salt çoğunluğun sağlanamadığı gerekçesiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuş ve AYM de RP’nin bu başvu-
rusunu 14 Mayıs’ta haklı bulmuştur.

Bu dönemde RP, bir diğer yandan da Çiller’i yolsuzluk dos-
yaları üzerinden sıkıştırarak kendisiyle bir koalisyona girmeye 
zorlamıştı. Nitekim Başbakan Yılmaz da yolsuzlukların üstünü 
kapatan bir lider olarak anılmak istemeyeceğini söyleyerek Çil-
ler hakkındaki soruşturmada grubunu serbest bırakmış ve bu 
da iki parti arasındaki ortaklığı fiilen bitirmiştir.60 Bu sıkışmış-
lık içinde Çiller, aradığı desteği RP’den bulmuş ve DSP’nin ör-
tülü ödeneğin usulsüz kullanımına dair verdiği önerge RP ve 
DYP gruplarının oylarıyla reddedilmiştir.61 Ecevit, oylamanın 
ardından yaptığı açıklamada kurulacak olası bir RP-DYP koa-
lisyonunu “kara para aklama” ortaklığı olarak tanımlamıştır.62 
28 Haziran’da Erbakan liderliğinde kurulan Refahyol’un ardın-
dan Ecevit, laikliği koruma rolünü basına ve halka vermiştir.63 
Meclis’teki DYP Grubunu ülkeyi bir açmazın içine sokmamak 
için tarihsel sorumluluklarını yerine getirerek güvenoyu ver-

60  Cumhuriyet, 10 Nisan 1996.

61  Cumhuriyet, 20 Haziran 1996.

62  Cumhuriyet, 21 Haziran 1996. 

63  Cumhuriyet 29 Haziran 1996. 
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memeye çağıran DSP lideri,64 bu çağrısına karşın koalisyonun 
8 Temmuz’da güvenoyu almasının ardından ise Cumhuriyet’in 
en önemli sınavının başladığını, ancak halka da DSP’ye de güve-
nilmesi gerektiğini söylemiştir.65 Dolayısıyla, rejimin kaderinin 
halkın kaderiyle, halkın kaderinin de DSP’yle özdeş olduğunu 
anlatmaya çalışmıştır.

Tüm Türkiye gibi Ecevit’in de kaygılarını doruğuna ulaştı-
ran olay, RP’li Sincan Belediyesi’nin organize ettiği Kudüs Ge-
cesi etkinliği olmuştur. Bu olayın ardından yaptığı açıklamada 
hükümeti ivedilikle istifaya davet eden DSP lideri, RP’nin reji-
me alenen meydan okuduğunu ve hedefinin de “çağdışı” İran 
rejimini Türkiye’de uygulamak olduğunu dile getirmiştir.66 Bu-
nun yanında, darbe söylentilerine karşıysa “Allah esirgesin” di-
yerek böyle bir girişimin Türkiye’yi dünyadan tecrit edeceğini 
eklemiştir.67 Dolayısıyla Ecevit’in bu dönemki stratejisi, Türkan 
Saylan’ın (1935-2009) yıllar sonra AK Parti iktidarına karşı orga-
nize edilen Cumhuriyet Mitingleri’nde söylediği, “ne Şeriat, ne 
darbe!” haykırışıyla özdeştir. Ecevit, bir yandan ordudan gele-
bilecek olası bir müdahalenin önüne geçmeye çalışırken, diğer 
yandan da RP’nin yarattığı erozyonun büyüklüğünün önüne 
geçmeye çalışmıştır. Bu iki kaygının onu getirdiği yer ise RP’siz 
bir hükümetin kurulma zorunluluğu için inisiyatif almak ol-
muştur.

16 Şubat’ta Ankara’da, “Gerçek Demokrasi, İnançlara Saygılı 
Laiklik, Temiz Yönetim ve Hakça Düzen Mitingi” düzenleyen 
DSP’nin mitinginde konuşan Ecevit, RP yönetiminde herkesin 
boyunun ölçüsünü alması dolayısıyla yeni hükümet formülle-
rinin gündeme gelmesinin zorunluluk olduğunu belirtmiştir. 

64  Milliyet, 1 Temmuz 1996.

65  Milliyet, 11 Temmuz 1996. 

66  Cumhuriyet, 4 Şubat 1997. 

67  Cumhuriyet, 31 Ocak 1997. 
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Hiçbir ülkede Türkiye kadar cami olmadığını ifade eden Ece-
vit, Cumhuriyet’le beraber her köye cami yapıldığını ve her eve 
Türkçe Kur’an girdiğini vurgulamış ve RP’ye “Daha ne özgür-
lük istiyorlar” diye sormuştur. Şeriat ve darbe şeklinde beliren 
iki temel tehlikeye karşı da güç birliği çağrısı yapmıştır.68

28 Şubat tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısın-
da hükümete verilen “tavsiye” kararlarının ardından liderlere 
kendisine destek için ziyarette bulunan Erbakan’a Ecevit, tüm 
kaygılarını aktarıp iki yol önermiştir: “Devletle inatlaşarak hü-
kümet edilmez. RP’nin laikliği içine sindirmesi gerekir. Ya bu 
devleti temel unsurlarıyla içine sindirmeniz ya da şu aşamada 
bunu yapamayacak durumdaysanız, bir süre hükümetten uzak-
laşmayı göze almanız gerekir.”69

13 Mart’ta yaptığı açıklamadaysa ülkeye çıkış yolu önerirken 
bunun ne erken seçim ne de seçim hükümeti olduğunu söyleyen 
Ecevit, asıl çıkışın sivil toplum kuruluşlarının ve siyasal parti-
lerin mümkün olan en geniş katılımla kuracakları bir uzlaşma 
hükümeti olduğunun altını çizmiştir.70 MGK’nın “tavsiye” ka-
rarlarının içinde yer alan temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasıyla 
ilgili gündem, DSP’nin programında zaten hâlihazırda bulun-
masından kaynaklı olarak DSP; ANAP, DYP ve CHP parlamen-
terleriyle beraber TBMM’ye bu hususun gerçekleşmesi için bir 
önerge vermiştir.71 RP’lilerin bu uygulamanın imam-hatip okul-
larının orta kısımlarını kapattıracağı gerekçesiyle bu okulları he-
def aldığı iddialarına karşı DSP, eğitim kalitesinin arttırılması ve 
“Ulusal Birlik Stratejisi”nin ana hedef olduğunu savunmuştur. 
Bu bağlamda DSP İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli TBMM’de 
yaptığı konuşmada şöyle demiştir:

68  Cumhuriyet, 17 Şubat 1997. 

69  Cumhuriyet, 4 Mart 1997.

70 Cumhuriyet, 14 Mart 1997. 

71 Cumhuriyet, 6 Mart 1997. 
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“Bugün, hâlâ, sekiz yıllık zorunlu eğitimin sağlanamamış ol-
ması, önemli bir sorun, önemli bir eksikliktir. Bu konuda yeri-
miz, Bangladeş, Burma, Hindistan, Vietnam gibi ülkeler arasın-
dadır. 20. yüzyılın başlarında, herkesin gıpta ettiği cumhuriyeti 
ilan eden, laik, demokratik bir ülke olarak, temel eğitimimizi 
kesintisiz sekiz yıla çıkarmadan çağdaş ülkeler arasına katıla-
mayız. Temel eğitim, sosyal devlet ilkesi göz önünde tutularak 
verilmelidir. Eğitimde, fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Tevhidi Ted-
risat Kanunu tam olarak uygulanmalıdır. Devlet, eğitimde eşit-
liği sağlamak için tüm kaynaklarını seferber etmelidir. Soruyo-
rum: Bunları sağlayamadığımız takdirde, bu insanlara haklarını 
nasıl öğreteceksiniz, onlar haklarını nasıl koruyacaklar?.. Elbet-
te, koruyamayacaklardır. Hatta topluma yabancılaşacaklardır. 
Bu da, toplum olarak, bir oydaşma içinde, bir arada yaşamamızı 
tehlikeye sokacaktır. O nedenle, sekiz yıllık zorunlu eğitim ve 
eğitimde birlik, ülke bütünlüğünün korunması açısından da 
önemlidir.”72

Ecevit, Erbakan’ın bir yandan MGK kararlarına imza atar-
ken, diğer yandan da imzaların kendisi için hiçbir bağlayıcılığı 
olmadığını söyleyen bir ikiyüzlülük içinde olduğunu ifade et-
miştir.73 RP’ye karşı tüm bu sert muhalefeti ve onu iktidardan 
uzaklaştırma çabalarına karşın, bu partiye Yargıtay Cumhu-
riyet Başsavcısı Vural Savaş tarafından laikliğe aykırı fiilleri 
dolayısıyla kapatma davası açılmasının ardından, “DSP, RP 
karsısında mücadelesini politik alanda vermektedir ve rejimin 
temeli olan laikliği en ön safta korumaktadır. Yasal yaptırımla-
rın tartışılması ise bir politik parti olarak bizim yetki alanımız 
dışındadır”74 diyerek hem yargı kararları hakkında açıkça görüş 
beyan etmeden güçler ayrılığı ilkesini tahrip etmemeye çalışmış 

72 TBMM, B: 65, 06.03.1997, O:1, s. 217-218.

73 TBMM, B: 95, 20.05.1997, O:1, s. 19.

74 Milliyet, 22 Mayıs 1997.
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hem de RP’nin kapatılmasına karşı olduğunu ve onunla siya-
sal alanda mücadele verilmesi gerektiğini dolaylı olarak ifade 
etmiştir. Bu da onun ideolojik olarak en sert mücadele verdiği 
siyasal rakiplerini dahi meşru muhatap sayacak bir demokrasi 
bilincine sahip olduğunu gösterir niteliktedir. Ecevit’in bu yak-
laşımı post-sekülerizm bağlamında “İnançlara Saygılı Laiklik” 
yaklaşımının dinsel söylemlerin kamusal alana davet edilmesi, 
bu alandan dışlanmaması anlayışına da koşuttur.75 

TSK’yla hükümet arasındaki gerilimin günden güne arttığı 
bir dönemde, 18 Haziran’da Erbakan, hükümetin kuruluş proto-
kolünde yer aldığı şekliyle istifa ederek dönüşümlü başbakanlık 
modelini devreye sokmak istemişti. Başka bir ifadeyle, RP’nin 
hükümet ortağı olarak devam edeceği Çiller liderliğindeki bir 
koalisyona gitmeyi denemişti. Ancak Cumhurbaşkanı Demirel, 
hükümeti kurma görevini Çiller’e değil, ANAP lideri Yılmaz’a 
vermiştir. 

Toplumun hemen bütün çıkar ve baskı gruplarını tedirgin 
eden Refahyol’un ardından kurulan ANAP-DSP-DTP76 koalis-
yonunun ana amacı, hükümetle devlet arasındaki gerilimleri 
ortadan kaldıracak ve ulusal birliği tesis edecek bir sağduyu hü-
kümeti olmaktı.77 Dolayısıyla Ecevit, 1995 Seçimlerinin ardından 
hedeflediği hem Refah’ı iktidardan uzak tutmak hem de DSP’yi 
koalisyon hükümetine sokmamak fikirlerinin bir arada müm-
kün olmayacağını anlayarak rejimi korumak adına inisiyatif 
alarak bir oyun kurucu rolüne bürünmüştür. Öyle ki, koalisyon 

75 Ecevit’in bu tutumu doğrultusunda son başbakanlığı döneminde parti 
kapatmayı zorlaştıran anayasa değişikliği TBMM’den geçirilmiştir. Bu sayede 
de AK Parti’ye açılan kapatma davası sonucunda iktidar partisi 2008’de AYM 
üyelerinin çoğunluğu kapatma yönünde oy kullanmasına karşın kapatma 
cezası almamıştır.  

76 DYP’nin RP’yle koalisyona girmesi dolayısıyla bu partiden kopanlardan oluşan 
Hüsamettin Cindoruk liderliğindeki parti, Demokrat Türkiye Partisi.

77 Bkz. TBMM, Koalisyon Hükümetleri, Koalisyon Protokolleri, Hükümet 
Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri, C. III, İrfan Neziroğlu ve Tuncer 
Yılmaz (Haz.), TBMM Basımevi, Ankara, 2015.
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protokolünde DSP’nin dış politika vizyonu olan “Bölge-Mer-
kezli Dış Politika”nın uygulanacağı vurgulanırken bu açıklıkta 
olmasa dahi halkın değerleri ve Cumhuriyet’in olmazsa olmaz 
değerleri arasında bir eşgüdüm yaratma iddiası da “İnançlara 
Saygılı Laiklik” ilkesinin bir uzantısı olarak yorumlanabilir.78 
Hükümetin öncelikli icraatı, koalisyon protokolünde de üzerin-
de uzlaşılan sekiz yıllık zorunlu eğitim olmuş ve bu gündem 
maddesi 242 karşı oya rağmen 277 lehte oyla 16 Ağustos’ta ya-
salaşmıştır.79

Bu hükümetin CHP’nin gensorusunun ardından düşürül-
mesiyle Ecevit liderliğinde ülkeyi erken seçime götürecek olan 
bir azınlık hükümeti 1999’un başında kurulmuştur. 18 Nisan’da 
yapılan seçimlerde CHP barajın altında kalırken seçimlerden bi-
rinci parti olarak çıkan DSP, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
ve ANAP’la bir koalisyon hükümeti oluşturmuştur. Bu dönem-
de post-sekülerizm çerçevesinde değerlendirilebilecek adımlar 
atılmaya devam etmiştir. Örneğin AB uyum yasaları kapsamın-
da gayrimüslim cemaatlerin mülk edinmeleriyle ilgili prosedür 
gevşetilerek yetki Bakanlar Kurulu’ndan alınmış, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne verilmiştir.80 Yine bu dönemde Hizbullah’la bü-
yük bir mücadele içine girilerek dinci terörün de üstüne gidilmiş 
ve laiklik, radikal eğilimlerin tehditlerinden korunmaya çalışıl-
mıştır. DSP’nin 2002 Seçimleri öncesindeki seçim bildirgesinde 
de partinin siyasal İslam ve bölücü terörün yükseldiği 1990’lar-
dan beri uyguladığı iki ana strateji olan “İnançlara Saygılı Laik-
lik” ve “Ulusal Birlik”ten vazgeçmeyeceği vurgulanırken, aynı 
zamanda demokrasi ve insan hakları konusunda da ileri adım-
lar atılacağı vaat edilmiştir.81 Dolayısıyla DSP, kendisi için bu 

78 Bkz. A.g.e., s. 2525-2526.

79 Milliyet, 17 Ağustos 1997. 

80 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Siyasi Reformlar – II, Avrupa Birliği Bakanlığı, 
Ankara, Yayın Yılı Belirtilmemiş, s. 35.

81 DSP, Sessiz Devrim: DSP 2002 Seçim Bildirgesi Özet, DSP Yayınları, Ankara, 
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stratejilerin otoriter değil, demokratik bir rejim için bir önkoşul 
olduğunu vurgularken, 28 Şubat dönemindekindeki refleksle-
riyle AB normlarıyla çelişen değil, örtüşen bir rol üstlendiğini 
ifade etmek istemiştir. 

Sonuç Yerine
Bülent Ecevit, birçok yönüyle Türkiye siyasetinde çok önemli 
ve özel yeri olan bir liderdir. Örneğin, dil bilimcisidir, ozandır, 
çevirmendir, yazardır, gazetecidir, felsefeci-düşün insanıdır. 
Türkçeye âşıktır; İngilizceye anadiliymişçesine hâkimdir; Al-
manca, Fransızca ve Sanskritçe bilir. 1960’ların ortasında genç 
bir çalışma bakanı olarak işçilere grev ve toplu sözleşme hakkı-
nın tanınmasına öncülük etmiş, Zonguldaklı maden işçilerinin 
talebiyle Zonguldak’tan milletvekili seçilmiş ve sonrasında bu 
ille özdeşleşmiştir. Osmanlı Sarayı’na uzanan seçkin bir aile-
den gelmesine karşın “halkçı” sıfatıyla bütünleşmiş, mütevazı 
bir yaşam sürmüştür. Barış ve kardeşlik ruhunun güçlenmesi 
için çalışmış, şair olduğu için küçümsenmiş ama dışardan ge-
len her türlü baskıya karşı durmuş ve gerektiğinde savaşı dahi 
göze almıştır. Çıkar, siyasal getirim, yolsuzluk nedir bilmemiş, 
dürüstlük denilince ilk akla gelen lider olmuştur. En çalkantılı 
dönemlerde gerilim ve çatışma zeminini ortadan kaldırmaya, 
toplumsal uzlaşı ve ulusal birliği sağlamaya çalışmıştır. Laiklik 
konusundaki yüksek duyarlılığı ve solcu kimliği nedeniyle din 
karşıtlığıyla itham edilmiş, ama dedesinden kalan Mekke’deki 
büyük araziyi Türk hacıların kullanımına sunulması şartıyla 
sessiz sedasız Diyanet’e bağışlamıştır. 

Kısacası, çok yönlü bir insan ve çok boyutlu bir siyasetçidir 
Ecevit. Öyle olduğu için de her dönemin koşullarına özgü ama 
tarihsel arka plana oturan ve doğrultu tutarlılığından sapmayan, 
kimi zaman sıra dışı ve son derecede derinlikli söylemler ve po-

2002, s. 18.
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litika önerileri geliştirebilmiştir. Cumhuriyet devrimimin temel 
direği olan laikliği siyasal kutuplaşma aracı olmaktan ve yıpratıl-
maktan çıkarmak üzere kavramsallaştırdığı İnançlara Saygılı La-
iklik de işte bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir tutumu-
dur. Bu tutumuyla hem laiklik karşıtlığının hem de 28 Şubat gibi, 
siyasete dışardan müdahale yapılmasının önüne geçmek istemiş-
tir. 28 Şubat sonrasındaki duruşuyla da demokrasinin korunması 
için oyun kurucu rolü üstlenmesini bilmiştir.

Bu çalışmada Ecevit’in 1980 sonrası dönemdeki söylemi, din-
siyaset ilişkisi çerçevesinde ve post-sekülerizm literatürüne de 
gönderme yapılarak analiz edilmiştir. Kuramsal kanıtları ortaya 
konulduğu için sonuç olarak şunu söylemek hiç de abartı sa-
yılmamalıdır: Bülent Ecevit’in geliştirdiği yaklaşım, dünyaca 
ünlü siyaset felsefecileri ve kuramcılarının bu konudaki çalış-
malarından önce veya onlarla eşzamanlı olarak kavramsallaş-
tırdığı bir yaklaşımdır. Belki kendi yaşamı döneminde yeterince 
anlaşılmamıştır ama etkisi o kadar uzun erimli olmuştur ki, AK 
Partili iktidar dönemlerinin ana muhalefet partisi olan CHP’nin, 
izleri Baykal döneminde de görülmekle birlikte esas olarak Ke-
mal Kılıçdaroğlu döneminde laiklik konusundaki tavrı büyük 
ölçüde Ecevit’in kurduğu eksene oturmuştur. Hatta Kılıçdaroğ-
lu, Ecevit’in “tarihsel yanılgıları aşma” düşüncesini çağrıştırır 
nitelikte bir çıkışla “helalleşme” söylemini ortaya atmıştır. 
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