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KAS 30 2011 

Dersim ve Kötülüğün Sıradanlığı 

“1938’de bizi Dersim isyanını önlemeye ve bastırmaya memur etmişlerdi. İsyan dedikleri 

şey de bazı dağ köyleri o yıl vergi vermemişti. Bize verilen emir ise tek kelime idi: ‘İmha’. 

Vergi vermedikleri için yok etmek. Bu düşünceyi, bu uygulamayı kim yapabilir? Zorbalar 

insanlık suçunu işleyenler. Elbette vergi işin bir yönü; gerçek neden Dersim’i 

Türkleştirmekti. Ben kıta komutanıydım, bize verilen emir ‘Canlı hiçbir şey bırakmayın’ 

şeklindeydi.”-Hulusi Yahyagil- 

 “Dünyada her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortak sayılır.” -

Mustafa Kemal Atatürk- 

“Medeniyet ve barbarlık aynı insan doğasının farklı koşullardaki tezahürleridir.” -Herbert 

Butterfield- 

Belki muhalif partiye karşı politik bir manevra, belki önceden planlanmamış fevri bir itiraf, belki 

de samimi bir “açılım”dı; ama hangisi olursa olsun, Başbakan Erdoğan’ın Dersim 

katliamı hakkındaki ifşaatları ve özrü -insanlık için küçük olsa da- Türkiye için çok büyük bir 

adımdı. Zira Dersim katliamını çalışmak çok önemlidir. Çünkü her ne kadar hükümet politik bir 

söylemle işi dönemin CHP yönetimine havale etmeye çalışsa da, katliamı yapan Türk devleti ve 

Türk askerleridir. İster Çayan Demirel’in Dersim harekâtına şahit olmuş Dersimli “survivor”lar 

ile yaptığı röportajlara dayanan belgeselini, isterse Özgür Fındık’ın harekâta katılan askerlerin 

anılarına da yer verdiği “Kara Vagon” belgesini izleyin, varılacak yer aynıdır: Dersim katliamı, 

1913’ten beri Anadolu’da uygulanan bir politikanın -Hannah Arendt’i haklı çıkarırcasına-

 sıradan Türk askerleri eliyle Dersim’de icra edilmesidir. Dersim’i çalışmak bu yüzden çok 

önemlidir zaten. Harekâta katılan Türk subaylarından Hulusi Yahyagil’in özetlediği şekliyle, 

gerçek amacının “Dersim’i Türkleştirmek” ve verilen emrin yer yer “Canlı hiçbir şey 

bırakmayın!” olduğu bir harekâtı çalışan Türk halkı, zihinlerindeki (Başbakan Erdoğan’ın da 

“Müslüman soykırım yapmaz!” sloganıyla katkıda bulunduğu) “Masum Türk” ön-kabulünü 

sorgulayacak ve belki de “Türkler Müslüman Kürtlere bunları yapmışsa, kim bilir gayri-Müslim 

Ermenilere ve Rumlara neler yapmıştır?” şeklinde bir sorgulamaya kapı aralayacaktır. Bu 

vesileyle de Türkler yakın tarihleriyle daha kapsamlı bir şekilde yüzleşebilme imkânına 

kavuşacak ve siyasetçilerimizin gerçek amaçlarını 1930’da şöyle 2008’de de böyle itiraf ettikleri 

bir süreci daha doğru değerlendirebileceklerdir. 

http://vimeo.com/7740312
http://www.youtube.com/watch?v=1smWC0dH1dM&feature=related
http://en.wikipedia.org/wiki/Banality_of_evil
http://haber.gazetevatan.com/Musluman_soykirim_yapmaz/269616/1/Haber
http://www.yeniaktuel.com.tr/yaz50-210004-108,176@2100.html
http://www.cnnturk.com/2008/turkiye/11/10/vecdi.gonul.nufus.mubadelesine.dikkat.cekti/499977.0/index.html
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Dersim harekâtının amacı, uygulanışı ve sonucu bugün kangren haline gelmiş Kürt meselesinin 

özünü de gösterir bize. Ama bu özü konuşmak hala bu memlekette mahkemelerce 

kovuşturulmaya sebep olabildiğinden, şu kısa notla geçeyim bu bahsi: Dersim katliamı için özür 

dileyen Başbakan Erdoğan, kendi hükümetleri döneminde yıllardır 

Tunceli belediyesi ve halkının karşı çıktığı Munzur baraj projelerini hayata geçirmekte direterek 

katı bir merkeziyetçi anlayışla Tuncelililerin yerinden yönetim haklarını tanımamaktadır. Böyle 

olunca da, Başbakan Erdoğan, amacı Dersim’i Türkleştirmek ve merkezi yönetime 

eklemlemek olan bir harekâtın sebeplerini ve uygulanışını eleştirmekle birlikte sonucuna sahip 

çıkmak gibi bir çelişkiye düşmektedir. 

Dersim’i çalışmak şu sıralar her Allah’ın günü çattığımız İsrail’i anlamak için de önemlidir. 

İsrail’in zulümlerini “Yahudilik müstesnalığı” ile açıklamaya alışmış Müslüman zihinleri, 

Dersim’i çalıştıkça Filistin’deki sorunun Yahudilik değil, insanlık olduğunu görecektir. Toprağı 

ve milleti kutsayan ideolojilerin savaşla kucaklaşmasıdır insanları terörist, devletleri İsrail, 

Dersimleri de “Tunç Eli” yapan. Her insan potansiyel bir terörist, her devlet potansiyel bir 

İsrail’dir bu yüzden. 

Evet, Dersim harekâtı bir katliam ve “insanlığa karşı suç”tur. Fakat Dersim’le yüzleşmek ve 

yapılanlardan dolayı pişman olmak biz Türkleri alçaltmaz, bilakis yüceltir. Önceki 

bir yazımda da belirttiğim üzere, “Dersim”i olmayan bir ulus-devlet yoktur zaten. Sadece adı 

değişir Dersimlerin; Çin’de Nanking, İspanya’da Guernica, Irak’ta Halepçe, 

Azerbaycan’da Hocalı olur. Bu yüzden Dersim’de yapılanlar Türkleri diğer milletlerin altına 

değil yanına koyar sadece ve bize şu hakikati tekrar hatırlatır: Türkler insandır; Yaratıcı’nın 

“cahil ve zalim” olarak tanımladığı insan. Ve “ahsen-i takvim” ile “esfel-i sâfilîn” 

arasında salınan bu insan, hele toprağı ve milleti kutsayan bir ideolojiyle de programlanmış 

ise, talihsiz koşullarda “esfel-i sâfilîn”e yuvarlanmıştır hep 

http://www.sondakika.com/haber-tunceli-de-baraj-yapimina-protesto-2467275/
http://www.dha.com.tr/haberdetay.asp?Newsid=134564
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1070843&Date=28.11.2011&CategoryID=98
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1070843&Date=28.11.2011&CategoryID=98
http://www.youtube.com/watch?v=YX_zpfdHIkc
https://fekmekci.wordpress.com/2011/05/25/%e2%80%9cnakba%e2%80%9d-ya-da-ulus-devletin-asli-gunahi/
http://www.kuranindir.com/kuran_meali/ahzab/rhS.aspx?ayet=72
http://www.kuranindir.com/kuran_meali/tin/rhS.aspx
http://www.ilgazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2011/11/dersim-katiliam-belge-6.jpg
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AĞU 30 2011 

90’larda Güneydoğu’da Çocuk Olmak 

Sözlü tarihin ve biyografilerin hem entelektüel hem de 

toplumsal gelişim açısından özel bir önemi olduğunu 

düşünürüm. Mesela Türkiye Yahudileri’nin tarihini şurdan da 

okuyabilirsiniz ama Türk Musevi Cemaati onursal başkanı 

Bensiyon Pinto’nun otobiyografisi (Anlatmasam Olmazdı) 

daha iyi bir tercihtir benim için.  1915’e dair –mevcut 

pozisyonunuza göre- Taner Akçam’ın Ermeni Meselesi 

Hallolunmuştur ya da Yusuf Halaçoğlu’nun Ermeni 

Tehciri’nden feyiz alabilirsiniz; ama Torunlar kitabı size bu 

konuda çok daha insani ve çok daha sıcak bir pencere 

açacaktır bence.  Ya da Cumhuriyet döneminde Kürt 

siyasetine dair onlarca siyasal ve tarihi kitap bulabilirsiniz. 

Ama bunlardan hiçbirinin -mesela- Canip Yıldırım’ın ya da 

Abdülmelik Fırat’ın yaşamöyküleri kadar etkileyici, 

sürükleyici ve anlamlandırıcı olacağını zannetmiyorum. 

Biyografiler, ya da daha genel olarak “kişisel öyküler”, önemlidir. İnsanın toplumsal ve siyasal 

sorunların pek çoğunda ruhsuz bir “istatiksel veri”ye  dönüştüğü günümüz dünyasında, kişisel 

öyküler karşımızdaki insanların bizim zihinlerimizde kaybettikleri ruhlarını tekrar kazanma 

imkanını sağlıyor. Bu sayede de toplum olarak yitirdiğimiz empati yetimizi yeniden canlandırma 

şansımız artıyor. Türkiye’nin güvensizliğin ve ötekileştirmenin patolojik bir boyutta olduğu 

ülkelerden biri olduğunu göz önüne alırsak, kişisel hikâyeler ülkemiz için ayrı bir önem 

kazanıyor. Zira kişi bilmediğinin düşmanıdır. Ya da Slovenyalı filozof Zizek’in ifadesiyle, “En 

çok düşman olduklarımız hikâyelerini en az bildiklerimizdir.” 

1990’lar, her biri Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı yılı olmaya aday 10 yıldır belki de. Kimimiz 

“terörle savaş”, kimimiz “olağanüstü hal (OHAL)”, kimimiz “düşük yoğunluklu çatışma”, 

kimimiz de “iç savaş” yılları olarak anıyor o yılları. Bildiğin Gibi Değil: 90’larda Güneydoğu’da 

Çocuk Olmak (2011) Türkiye’nin bu sıkıntılı zaman dilimine orijinal bir perspektiften ışık 

tutmaya çalışan bir kitap. PKK’nın silahlı saldırılarının ve devletin “olağanüstü” güvenlik 

önlemlerinin paralel bir şekilde arttığı 90’lı yıllarda, çatışmaların en şiddetli bir şekilde yaşandığı 

Çukurca, Şemdinli, Cizre gibi ilçelerde “çocukluk” nasıl geçer? Bildiğin Gibi Değil, bu soruya 

90’lı yıllarda bu yerlerde çocukluk ve gençliklerini geçiren ve bugün yaşları 25-35 arasında 

değişen 19 genç ile yapılan röportajlar üzerinden bir cevap bulmaya çalışıyor. Fiili ev hapsi, 

kitlesel gözaltı, işkence, aşağılanma, göç, ölüm, dama düşen havan topu ve nicesinin 

sıradanlaştığı bir dünyada erken büyümek zorunda bırakılan hayatlarla yapılan bu röportajlar 

değerli bilgi ve değerlendirmeler sunuyor okuyucuya. Kürt meselesini ve özellikle de PKK’nın 

toplumsal desteğinin sebeplerini sağlıklı bir şekilde anlamak isteyenler için Bildiğin Gibi Değil‘i 

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=439420&sa=88765891
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=438559&sa=88765071
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=129470
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=129470
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=82732&sa=88764804
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=82732&sa=88764804
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=461390&sa=88764840
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=474503&sa=88764955
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=90302&sa=88765004
http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/viewFile/1115/580
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=583703&sa=88766678
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=583703&sa=88766678
https://fekmekci.files.wordpress.com/2011/08/110715bildic49fingibidec49fil-widec.jpg
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şiddetle tavsiye ediyorum. Okuyun; zira başkalarının hikâyeleri gerçekten bildiğimiz gibi değil… 

Kitabı bitirince şaşkınlık, kızgınlık ve acıma duygularından bir demet kalıyor içinizde. Kitabın 

benim için en aydınlatıcı yanı ise Kürtlerin önemli bir kısmının neden “genel af” 

ifadesinden alındığının da Kürt sorununun kalıcı bir çözümünün bir parçası olacak “genel af”fın 

sadece Kandil’i değil 70 milyonu kapsaması gerektiğinin de daha bir netleşmesi oldu. 

Bildiğin Gibi Değil‘i ABD’li gazeteci Aliza Marcus’un PKK’nın 

ortaya çıkışını ve gelişimini ele aldığı başarılı çalışması Blood and 

Belief: The PKK and the Kurdish Fight for Independence (2009) 

ile birlikte okumanızı tavsiye ederim (kitap İletişim Yayınları 

tarafından Kan ve İnanç: PKK ve Kürt Hareketi adıyla Türkçe’ye 

çevrildi). Çeşitli sebeplerle PKK’dan ayrılmış eski PKK üyeleriyle 

yapılan görüşmelere dayanan bu kitap, PKK’nın sadece  tarihsel 

gelişimini değil, aynı zamanda onun örgütün politikalarını yahut 

Öcalan’ın liderliğini sorgulayan Kürtlere yönelik işkence, katliam 

ve infazlarla dolu acımasız şiddet boyutunu da başarılı (ve 

soğukkanlı) bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bu sayede, zulmün 

Türklük veya Kürtlük’ten değil, toprağı ve milleti kutsayan 

ideolojilerden kaynaklandığı görmek daha kolay oluyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m9dSApM8_FY
http://www.amazon.com/Blood-Belief-Kurdish-Fight-Independence/dp/0814795870/ref=ntt_at_ep_dpt_1
http://www.amazon.com/Blood-Belief-Kurdish-Fight-Independence/dp/0814795870/ref=ntt_at_ep_dpt_1
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=447200&sa=88766991
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=447200&sa=88766991
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Ocak 15 2013 

Malan Barkirin: Zorunlu Göç Anlatıları 

İçinde birçok belirsizlik, önünde de birçok engel barındırmakla beraber, ülkemizin Kürt ve PKK 

meselelerinin çözümüne yönelik yeni bir barış sürecine girdik. Aslında nihai çözümün temel 

parametreleri yeterince belirginleşmiş durumda. Bu parametreler kabaca şunlardır: 1) Etnik bir 

kimliğe dayanmayan ve çoğulcu bir siyasal sistemi öngören bir Anayasa, 2) Kürtçenin eğitim 

dâhil her alanda serbestiyeti, 3) Adem-i merkeziyetçi bir yönetim ve 4) Kapsamlı bir genel af. 

Bugün Türkiye’nin temel sorunu, barışın nasıl geleceğini ‘keşfetmek’ değil, yeterince netleşmiş 

olan çözüm paketinin Türk halkı ve hükümetince kabul edilmesidir. Bu kabulün daha erken ve 

daha kalpten olmasına yardım edebilmek amacıyla, önümüzdeki iki ay boyunca çözüm 

parametrelerine ve bu parametrelerin toplumsal kabulüne yönelik yazılar yazacağım. Yazılarımın 

konuları şöyle olacak: 

1. Temsilde adalet ve terör 

2. Türk hassasiyetleri: Kaygı, bahane ve çözüm 

3. Genel Af (1): Teori 

4. Genel Af (2): Pratik 

Bu diziye bir giriş mahiyetinde, bu hafta Özlem Yağız ve Emine Uçak Erdoğan’ın üç ay evvel 

piyasaya çıkan Malan Barkirin: Zorunlu Göç Anlatıları adlı kitabının tanıtımını yapacağım. Köy 

boşaltma ve zorunlu göç sürecinde (ve sonrasında) bölge Kürtlerinin yaşadığı dram ve zulümler, 

hem Kürt ve PKK meselelerinin bugün geldiği noktaları anlamak hem de bu meseleleri 

insanileştirmek açılarından oldukça önemlidir. Malan Barkirin, bugün Ankara’da, İstanbul’da, 

Antalya’da, Diyarbakır’da yaşayan zorunlu göç mağdurlarıyla yapılan röportajlarla bizlere bu 

imkânı sağlıyor. Süreç sonrasında yaşanan hayatlara da ışık tutarak, Kürtlerin sadece dramlarını 

değil, aynı zamanda endişelerini, taleplerini ve öfkelerini anlama noktasında da önemli pencereler 

açıyor. 

PKK’nın silahlı saldırıları karşısında zorlanan Türkiye, 1980′lerin ikinci yarısından itibaren 

koruculuk sistemine ve zorunlu göçe başvurdu. PKK’nın hareket alanını ve toplumsal desteğini 

daraltmak amacıyla, takip eden 10 yılda 4,000’in üzerinde köy ve mezra boşaltıldı ve 2 milyona 

yakın Kürt vatandaşımız göç etmek zorunda bırakıldı. Malan Barkirin, köy yakma/boşaltma 

sürecinde sıklıkla ve sistematik olarak gerçekleşen önce koruculuk baskısı sonrasında da 

koruculuğu reddeden köylere yönelik tehditler, baskınlar ve işkenceler hakkında birinci elden 

önemli veriler sağlıyor. Rastgele taranan köyler; eşyalarla -hatta bazen insanlarla- birlikte yakılan 

evler; telef edilen katıklar; göçe zorlamak için işlenen ‘fail-i meçhul’ cinayetler; ailelerinin 

önünde evin erkeklerine yapılan binbir türlü aşağılama ve işkenceler… 

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=631405&sa=129747940
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Zorunlu göç mağdurlarının dramları çoğu zaman göç ettikleri büyük şehirlerde de devam eder. 

Kağıtçılık ve katı atık toplayıcılığı yapmak, Kürt ve göçmen oldukları için yerli Türk işçilerin 

yarı fiyatına sebze-meyve toplamak, mahalle bakkalından alışveriş yapamamak ya da aynı 

bakkallardan sadece ‘bayat ekmek’ alabilmek, kira kontratlarının iptal edilmemesi için yıllarca 

‘Antepli Türk’ rolü oynamak, zorunlu göç mağdurlarının göç sonrası yaşadıkları sorunlardan 

bazıları. 

Malan Barkirin, inkara ve güvenlikçi zihniyete dayanan çözümlerin, uzun vadede sorunları nasıl 

daha da büyüttüğünü ve kemikleştirdiğini gösteren bir fotoğraf aynı zamanda. Gerek köy 

boşaltmaları sırasında gerekse göç sonrasında yaşanan dramlar ve mağduriyetler Kürtlerin 

bugünkü siyasal talep ve tercihlerinin şekillenmesinde büyük bir rol oynamıştır. Zorunlu göç 

sürecinde yaşananlar, Kürtlerin Kürtlük bilinçlerinde ve Türkiye devletine yönelik öfkelerinde 

büyük bir artışa yol açmıştır. Yazımı sürecin bu yönüne yönelik kitaptan üç alıntı ile bitireyim: 

“Bende şu anda çok büyük bir kin var. Kişilere hiçbir zaman nefret duymam ama ben bu sisteme 

yüzde yüz kinliyim… Bir insanı nasıl yetiştirirsen öyle kalkar.” (1992’de köyleri asker ve 

korucular tarafından otomatik silahlarla taranırken ölen 11 yaşındaki Selamet’in abisi Tevfik) 

“Biz halk olarak hiçbir şekilde savaştan yana değildik. Ama bunu batıya aktaramadık. Kürt 

halkının orada neler yaşadığını bilmiyorlar. Bazıları da biliyor, işlerine gelmiyor. Biz resmen 

Irak’ı yaşadık. Dehşet bir şey yaşadık. Yoksa Kürt halkı asla dağa çıkma sevdalısı değildi. Zorla 

oldu.” (Garip, 27 yaşında, İstanbul) 

“Gerçekten biliyorum, o çocuğun hiçbir şeyle alakası yoktu… Evli, çocukları var Fırat’ın. Üç 

yıldır cezaevindedir. Cezaevinden bazen telefon açıyor, kardeşlerine kızıyor, diyor ki, “Kesinlikle 

Türkçe konuşmayacaksınız! Kendinizi yetiştirin, Kürtçe konuşun!” Çok değişmiş. Eğitiyor hani, 

bir şekilde katkı sunuyor Kürtlere bu cezaevi.” (Yılmaz, 20′li yaşlar, İstanbul) 

*** 

Not: Zorunlu göç süreci dışında, Malan Barkirin, bölgedeki Süryaniler ve Mıhellemiler hakkında 

da çok önemli bilgiler içeriyor. Kitabın sonunda Uludere mağdurlarıyla yapılan röportajlar ise 

başka yerde bulamayacağınız önemli detaylar sunuyor. 
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NİS 13 2012 

Yüz Yıllık Yanlışlık: Milliyetçilik Çağında ‘Millet-i Hâkime’ İnadı 

“Tarihte her şey tekerrür eder; önce trajedi, sonra komedi olarak.” (Karl Marx) 

Hüzünlü ama yaygın bir hikayeydi “bölge”nin hikayesi.  Çağın yükselen  fikirlerinin etkisine 

giren “bölge”nin siyasi liderleri, ihtişamlı günleri çoktan geride kalmış bir ülkenin gittikçe 

merkezileşen yönetimine tepki duyuyor ve  siyasal ve kültürel hak taleplerinde bulunuyordu. 

Anadilde eğitim, yerel yönetim özerkliği, temsilde adaletti istedikleri. Ama bu talepler merkezi 

hükümet tarafından “nankörlük” ve “ihanet” olarak görülüyordu… 

“Bölge” halkının dili Türk yöneticilerin nazarında “medeni” bir dil değildi.  Türk yöneticiler 

“bölge” halkının anadilde eğitim taleplerini geri çeviriyor ve “o güya ‘güzel ve zengin 

lisanlarıyla’ kim bilir hangi edebi ihtiraslarını tatmin etmek için kendi dillerinde okullar açma 

taleplerine resmi makamlarca izin verilmemesine öfkelenmelerini, alaycı ve acıma dolu bir 

gülümsemeyle izliyorlardı.” (OAA, s. 156). 

Türk yöneticilerin “akıl almaz budalalıklarından biri de harflere karşı yürüttükleri mücadele 

idi.” (OAA, s. 256). “Bölge” halkının yerel dilinin alfabesine karşı hummalı ve şiddetli bir 

kampanya düzenlemişti yöneticiler. “Bölge”nin diliyle mektup yazma ya da kitap bulundurma 

“suçunu” işleyenler; falakaya yatırılmak, zindana atılmak ya da sürgüne gönderilmek 

cezalarından ceza beğeniyorlardı. 

Türk yöneticiler “bölge” halkının siyasal ve kültürel eşitlik talepleri karşısında sadece 

hiddetlenmiyor, aynı zamanda şaşırıyorlardı da. Zira onlara göre zaten herkes eşitti! “Bölge” 

halkının çocukları paşa da, vali de, diplomat da olabiliyordu. Ortada bir sorun yoktu ve eşitlik 

talebinde bulunanlar “nankörlük yapıyordu”! 

“Bölge” halkı ve liderleri ayrılık değil özerklik istediklerini her defasında ısrarla vurguluyorlardı. 

Fakat Türk yöneticiler, “bölge” halkının her düşüncesinin ardında “bölgeyi ülkeden ayırmaya 

dönük gizli bir arzunun bulunduğunu kelimenin tam anlamıyla sabit bir fikir haline 

getirmişlerdi.” (OAA, s. 255). Bu yüzden, tüm kültürel ve siyasal talepleri “hıyanet” olarak 

addettiler ve bu taleplere şiddetle karşılık verdiler. Ne var ki, bu sabit fikir ve bu fikre binaen 

alınan önlemler, Türk yöneticilerin “söndürdüklerini düşündükleri ateşi daha da 

harlandıracaktı”. (OAA, s. 255). “Türkler dar görüşlülükleri yüzünden ‘bölge’de kendi 

mezarlarını kendileri kazmışlardı… Bölge halkını ‘iyi birer Türk’ yapmak yolundaki geç kalmış, 

çocukça girişimleri, her iki halkı da sadece felaketle sonuçlanabilecek trajik bir yanlış anlaşılma 

çıkmazına sürüklemişti.” (OAA, s.180). Ve “bölge” halkı, her geri çevrildiğinde, her falakaya 

yatırıldığında, her köyü bombalandığında, merkezden daha bir kopuyordu… 

Ve Arnavutluk böyle koptu… 
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Bugün kulaklarımıza oldukça tanıdık gelen yukarıdaki hikâye, 

bundan yüz sene önce Arnavutluk’un Osmanlı’dan ayrılışının 

hikâyesi. Alıntılar da Osmanlı’nın yüzyıllar boyunca 

Arnavutluk’taki egemenliğini sürdürmek için işbirliği yaptığı 

Avlonyalı ailesinin bir ferdi olan Avlonyalı Ekrem Bey’in Osmanlı 

Arnavutluk’undan Anılar (1885-1912) adlı kitabından…  

Sultan Abdülhamit de İttihat ve Terakki yöneticileri de “kardeşlik” 

çağrısı yaptılar kültürel ve siyasal taleplerde bulunan Müslüman 

tebaalarına; ama sahih bir inanç değildi onların kardeşlik fikri. 

Kendilerini “millet-i hâkime” olarak gören Türklerin keramet-i 

kendinden menkul “yönetme hakkı”nın üzerini örten bir diskurdu 

sadece. Birlik güzeldi; ama Türkler direksiyonda olduğu sürece! 

Milliyetçilik çağında bu “direksiyon sevdası”nın sürdürülebilir 

olmadığını anlayamadılar son Osmanlılar. Motor ve pusula sıkıntılı olduktan sonra 

direksiyonda kimin olduğunun önemli olmadığını da! Balkanlardaki “bölge” bu yüzden 

erken ve kanlı bir şekilde koptu. Acı olan şu ki, Arnavutluk’un kopuşundan tam yüz yıl 

sonra, bu sefer neo-Osmanlılar, başka “bölge”lerde devam ediyor “millet-i hâkime” 

inadına… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iletisim.com.tr/kitap/osmanl%C4%B1-arnavutlukundan-an%C4%B1lar-1885-1912-1255.aspx
http://www.iletisim.com.tr/kitap/osmanl%C4%B1-arnavutlukundan-an%C4%B1lar-1885-1912-1255.aspx
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/hanioglu/2012/01/08/milleti-hakimesiz-toplum-tasavvuru
http://www.timeturk.com/tr/makale/gulay-gokturk/nizam-i-alem.html
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OCA 28 2012 

Denktaş’ın ‘Dava’sından Zana’nın ‘Sigorta’sına 

Hayatı “Kıbrıs Davası” ile özdeşleşen Rauf Denktaş iki hafta evvel ebediyete intikal etti. Türk 

siyasetçi ve entelektüellerin hakkındaki “övgü dolu” sözleriyle toprağa verildi Denktaş’ın naaşı; 

Rahmetli Denktaş, “büyük devlet adamı” ve “büyük davanın unutulmaz kahramanı” idi… 

Kaderin ilginç bir cilvesi olsa gerek, Denktaş’ın vefatı, Leyla Zana’nın “Kürtlere özerklik 

yetmez” ve “Silah Kürtlerin sigortasıdır” sözlerinin hemen ertesine denk geldi. Kıbrıs’ınsilahşor 

taksimcisinin “büyük devlet adamı” övgüleriyle uğurlandığı günlerde, Zana yukarıdaki 

sözlerinden dolayı Türk siyasetçi ve akademisyenler tarafından “aç tavuk”,  “sorun istismarcısı”, 

“siyasi fırsatçı” ve “komitacı” olarak yuhalanmaya devam ediyordu… 

Milliyetçilik zihinleri bölen bir ideolojidir. Milliyetçiliğin sayısız sorunları arasından belki de en 

göze çarpanı, bölünmüş zihinleri tutarsızlığa mahkûm 

etmesidir. Farklılık ve üstünlük duygularından beslenen milliyetçi düşünce, insanları kendi 

milletleri için başka, öteki milletler için başka kriterler kullanmaya iter. Bir tür çifte kriter 

sendromu ile maluldur tüm milliyetçiler… Kırk seneyi aşkındır Filistinleri her platformda 

“terör” üzerinden karalayan Yahudi milliyetçileri, 1940’lardaki Yahudi terör örgütlerini 

“romantik zamanın özgürlük savaşçıları” olarak görürler. Tartışmalı bir soykırım olan “Ermeni 

soykırımını” soykırım olarak addetmedikleri için yeryüzündeki nerdeyse tüm Türkleri “soykırım 

inkarcısı” ve düşman belleyen Ermeni milliyetçileri, tartışmasız bir soykırım olan Yahudi 

soykırımını sorgulayan Ahmedinecad’a “fahri doktora” ünvanı verirler. Kuzey Kıbrıs’ın self-

determinasyon hakkını sonuna kadar savunan Türk milliyetçileri, Yukarı Karabağ’ın ya da Irak 

Kürdistanı’nın self-determinasyon hakkına karşı çıkarlar… Ve bu böyle sürüp gider… 

Türk yönetici ve entelektüellerin çoğunluğunun Zana’nın sözleri ve Denktaş’ın ölümü 

sonrasındaki birbirine taban tabana zıt tepkileri de maalesef bu “çifte kriter sendromu”nun bir 

sonucudur. Denktaş’ı “büyük devlet adamı”, Zana’yı ise “sorun istismarcısı” olarak nitelemek 

büyük bir tutarsızlıktır; çünkü her ikisi de aynı siyasal ideolojinin takipçisi ve benzer bir siyasi 

geleneğin üyesidir. Farklı olan tek şey ait olduklarını hissettikleri milletlerdir. Açayım. 

Denktaş’ın Kıbrıs davası, yaşadığımız çağın oldukça gerisinde kalan bir öze sahipti. Dünyaya 

prensipler değil kimlikler üzerinden bakan, insanı değil devleti kutsayan ve bu “kutsal” devlet 

için yeri geldiğinde sivillere karşı bile şiddet kullanımını meşru gören (neydi bunun adı?) bir 

anlayışın yaşadığımız çağda insanlara barış ya da mutluluk sunma ihtimali yoktur. İşin ilginç yanı 

biz Denktaş’ın temsil ettiği bu siyasi düşüncenin yanlış olduğunu biliyoruz, ama sadece Fırat’ın 

doğusunda!  Denktaş bir Kürt olsaydı adı ne olurdu? Ya da Denktaş’ın Kürt siyasetindeki dengi 

kimdir? Denktaş’ın Kürt siyasetindeki dengi, çözümü demokraside arayan ve artık “silahları 

gömmenin” vaktinin geldiğini düşünen Orhan Miroğlu değildir, silahın hala bir işlevi olduğuna 

inanan ve kurtuluşu demokraside değil “Kürt devleti”nde arayan Leyla Zana’dır. Ve “Kürt 

http://www.gundemkibris.com/gul,-erdogan-ve-davutoglundan-erogluna-bassagligi-mesaji-21230h.htm
http://www.usakgundem.com/yazar/2346/b%C3%BCy%C3%BCk-davan%C4%B1n-unutulmaz-kahraman%C4%B1.html
http://www.haber7.com/haber/20111228/Leyla-Zana-Kurtlere-ozerklik-yetmez.php
http://www.haber7.com/haber/20111228/Leyla-Zana-Kurtlere-ozerklik-yetmez.php
http://www.ntvmsnbc.com/id/25312665/
http://siyaset.milliyet.com.tr/-ac-tavuk-kendini-dari-ambarinda-zannedermis-/siyaset/siyasetdetay/28.12.2011/1481590/default.htm
http://siyaset.milliyet.com.tr/bakan-celik-basbakan-hastalaninca-ulkenin-ayari-bozuldu/siyaset/siyasetdetay/22.01.2012/1492315/default.htm
http://www.usakgundem.com/yazar/2345/-k%C3%BCrtlerin-sigortas%C4%B1-silah-de%C4%9Fil-demokrasidir-1-.html
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19681853.asp
http://www.nytimes.com/2010/06/27/magazine/27FOB-Q4-t.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6209628.stm
http://goarmenia.net/2010/03/21/why-award-ahmadinejad-with-honorary-degree-sargsyan-responds/
http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=21329
http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/habergoster.php?haber=61792
http://www.milatgazetesi.com/2012/01/23/hrant%E2%80%99i-anip-ergenekonculara-ozgurluk-istemek-yuzsuzluk/
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Denktaşlar”ın hep “kötü” oldukları bu topraklarda, “Türk Denktaşlar”ın bu 

kadarmakbul olmalarında bir gariplik yok mudur? 

Denktaş bir çözüm ve uzlaşma adamı değil, radikal bir “bölücü” idi. Elli yılı aşkın siyasi 

mücadelesinin özeti tek kelimeydi zaten: taksim (bölme). 2004’teki Annan Planı Türk tarafına 

“Bask modeli”ndeki özerklikten de öte (ve bence mantık dışı) hak ve yetkiler veriyordu. (Rumlar 

da haklı olarak “Hayır” dediler). Fakat Rauf Denktaş’ın “bölme”ye olan inancı, açıkça Türk 

tarafını kayıran Annan Planı’na bile ateşli bir şekilde karşı gelmesine sebep oldu. Ama Denktaş 

yine de “büyük devlet adamı”ydı bizim gözümüzde… Şimdi sorumuz şu: Bir gün Türkiye büyük 

bir adım atsa ve Annan Planı’nda Türk tarafına verilen hak ve yetkilerin daha azını içeren “Bask 

modelini” Kürt illerinde referanduma sunsa, ve bu sırada bazı radikal/maksimalist Kürt 

siyasetçiler “özerklik bize yetmez” kampanyaları düzenlese, bu Kürt siyasetçiler Türklerin 

gözünde “büyük devlet adamı” mı olurdu yoksa “gözü dönmüş bölücü” mü? 

Denktaş, “KKTC devletini” Kıbrıslılardan daha fazla önemserdi. Ve devleti insanın önüne koyan 

Denktaş bizim için “büyük devlet adamı”ydı…  Peki o zaman “Kürtlere özerklik yetmez” diyen 

Zana neden “çözümsüzlüğü derinleştiren” bir “fırsatçı”dır? “Bize demokratik Kıbrıs yetmez” 

diyen Denktaş’ı yücelteceksek, “Kürtlere demokratik Türkiye yetmez” diyen Zana’yı nasıl 

eleştireceğiz? Daha da kötüsü, Fırat’ın batısında Ankara’yı “Denktaşlaşmak” ile suçlayıp “insan 

devletten önce gelir” diyen Mehmet Altan’ların işlerini kaybettiği bir dönemde, Fırat’ın 

doğusunda “devlet de devlet!” diye diretenler nasıl marjinalize olacaklar? 

Denktaş Kıbrıs’ta silahlı mücadelenin de öncüsüydü. Sicilinde camilere ve ofislere bomba atmak, 

solcu Türk liderleri öldürmek, tehdit ve baskı ile Türklerin Rumlarla ilişkilerini kesmek gibi 

(benzerlerini bugün KCK iddianamelerinde okuyabileceğiniz) eylemler de bulunan Türk 

Mukavemet Teşkilatı’nın kurucu üyesiydi Denktaş. (Naaşı da TMT anıtının bulunduğu 

Cumhuriyet Parkı’na defnedildi). Müzakerelerde Türkiye’nin “garantörlük” hakkından taviz 

vermiyor ve 1974’ten beri de Türkiye’nin adadaki askeri varlığını bir güvence 

olarak görüyordu.  Kısacası, silahı Kıbrıslı Türklerin “sigortası” olarak görüyordu… Peki, 

silah bir milletin sigortası olabilir mi? Cevabımız “Hayır” ise, Denktaş niye “büyük devlet 

adamı”? Cevabımız “Evet” ise, “Silah Kürtlerin sigortasıdır” diyen Zana neden “komitacı”? 

Varmak istediğim nokta şu: Tüm milliyetçilikler gibi, Fırat’ın Batısındaki ve Kıbrıs’taki Türk 

milliyetçiliği ile Fırat’ın doğusundaki Kürt milliyetçiliği birbirlerine oldukça benzemektedir ve 

her ikisinin de bu coğrafyada yaşayan insanlara barış ve özgürlük getirme ihtimali yoktur. Kürt 

sorununun çözümü kardeşçe, özgürce ve eşitçe yaşayabileceğimiz bir vatanın inşasındadır. Ama 

maalesef “Türk siyaseti” böyle bir vatanı inşa edebilecek olgunluğa bir türlü erişemiyor; çünkü 

milliyetçi özü sebebiyle “Türk siyaseti” Türkler ile Kürtlere eşitsiz bir noktadan bakıyor ve bunun 

sonucunda da Türkler ile Kürtlere farklı kriterleri layık görüyor. Silahı Türklerin sigortası olarak 

görenleri yüceltip, silahı Kürtlerin sigortası olarak görenleri şeytanlaştırmak “Türkler ayrı, 

Kürtler ayrı” demek değil midir? “Ya bağımsız KKTC, ya ölüm!” diyenleri yüceltip, “Kürtlere 

özerklik yetmez!” diyenleri şeytanlaştırmak “Türkler ayrı, Kürtler ayrı” demek değil midir? 

http://www.ensonhaber.com/bir-adayi-bolmeye-adanmis-bir-omur-2012-01-17.html
http://www.tdksozluk.com/s/taksim_etmek/
https://fekmekci.wordpress.com/2011/07/20/birlessek-kibris/
http://haber.gazetevatan.com/anayasa-surecinde--bir-yol-temizligine-ihtiyac-var/420808/4/Haber
http://siyaset.milliyet.com.tr/-yeni-turkiye-derken-kastedilen-bu-muydu-/siyaset/siyasetyazardetay/19.01.2012/1490740/default.htm
http://www.haberturk.com/gundem/haber/554417-kibrista-cami-bile-yaktik
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=dervi%C5%9F+ali+kavazoglu
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/01/tmt.jpg
http://www.dha.com.tr/haberdetay.asp?Newsid=259282
http://crc.atilim.edu.tr/sorun/57-kbrs-tarihi-#_ftnref2
http://crc.atilim.edu.tr/sorun/57-kbrs-tarihi-#_ftnref2
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=291598
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Almanya’da Türklere anadilde eğitim isteyip, Türkiye’de “Kimse bizden anadilde eğitim 

beklemesin” demek “Türkler ayrı, Kürtler ayrı” demek değil midir?  İsrail’in “operasyon hatası” 

sonrasında ölen 9 Türk canı için “özür de özür!” diye diretip, Türkiye’nin “operasyon kazası” 

sonrasında ölen 34 Kürt canı için bir özrü çok görmek “Türkler ayrı, Kürtler ayrı” demek değil 

midir? Türklerin ölümleri için “üzüntü” belirtmeyi ve “tazminat” ödemeyi kabul eden İsrail’in 

teklifini geri çevirerek “özür”de diretip, Kürtlerin ölüleri için “Tazminat özür manasına gelir” 

demek “Türkler ayrı, Kürtler ayrı” demek değil midir?… 

Listeyi uzatabiliriz ama gerek yok. Maalesef Türk yöneticilerin pek çok politikası ve söylemi 

Kürt vatandaşlarımızın zihinlerinde “Türkler ayrı, Kürtler ayrı” algısını güçlendirme 

potansiyelini taşımaktadır. Hâlbuki Türkiye’nin Kürt sorununun çözümü Kürtlerin hiçbir 

şekilde “Türkler ayrı, Kürtler ayrı” şeklinde bir hissiyata kapılmayacağı bir vatan inşa 

etmekten geçmektedir. Ama bu, “Türkler ayrı, Rumlar ayrı” düşüncesine sahip Denktaş’ı 

yücelten bir zihniyetle başarılabilecek bir iş değildir. Zira Denktaş eken, Zana biçer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haber.gazetevatan.com/Turkce_egitime_sartli_Evet/296836/1/Haber
http://www.hurhaber.com/haber/Erdogan-Kimse-ana-dilde-egitim-beklemesin-/366124
http://www.hurhaber.com/haber/Erdogan-Kimse-ana-dilde-egitim-beklemesin-/366124
http://www.nytimes.com/2011/09/02/world/middleeast/02flotilla.html?_r=1
http://www.8sutun.com/haberdetay.asp?Newsid=122898
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MAR 23 2012 

Nevruz: Köprüden Önce Kaç Çıkış Kaldı? 

“Ezilenlerin mücadeleleri için başvurdukları araçlar bizzat ezenler tarafından belirlenir… 

Ezenler barışçı yöntemler kullanırsa ezilenler de barışçı yöntemler kullanır, ama ezen zor 

kullanırsa ezilen de zora başvurur.” (Nelson Mandela) 

Siyasal sorunlarımızın hemen hepsinin sebepleri de çözümleri de düşündüğümüzden çok daha 

nettir aslında. Çözemediğimiz sorunların çoğunu, çözümün ne olduğunu bilmediğimizden değil, 

çözümün gerektirdiği adımları atma istek ve iradesine sahip olamadığımızdan çözemiyoruz. 

 

Nevruz vesilesiyle tekrardan alevlenen Kürt sorununun çözümünün nerede olduğu da bir sır 

değil. Kuzey İrlanda ve Bask emsallerinde yeterince done var bizim kendi çözümümüz için. Ama 

bir sorunu çözebilmek için önce çözmeyi istemek gerek. Ve toplum olarak bu isteğe sahip 

olduğumuzu düşünmüyorum. Devletin Nevruz kutlamalarındaki anlamsız yasakları ve şiddeti bir 

tarafa; Türk basınının Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları için toplanan yüz binlerin fotoğraflarına 

uyguladığı sansür de, Nevruz kutlamalarını “terör” eylemleri olarak yansıtma konusunda verdiği 

uğraş da bu isteksizliğin bir eseri. Halbuki, SAMER’in iki hafta evvel yaptığı şu anket ve 

bölgedeki 7 ilin baro’sunun Nevruz trajedisi üzerine yaptıkları şu ortak açıklama gibi, bu 

fotoğraflar  da yeterince açıklayıcı Kürt sorununun ne olduğu ve nasıl çözülebileceği konusunda. 

Ama tabi önce görmeyi ve çözmeyi istemek gerek… 

Kürt sorununun özünü ve geldiği tıkanmayı en iyi analiz eden kişilerden biri, Türkiye’nin yüzakı 

kurumlarından Mazlumder‘in Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’dır. (Mesela Mazlumder’in şu 

raporu ve Ahmet Faruk Ünsal’ın bu mülakatı okunmadan doğru anlaşılamaz Kürt sorunu). Ahmet 

Faruk Ünsal, Nevruz kutlamaları sırasında yaşanan trajediyi de en iyi değerlendiren isimdi bence. 

Bu yüzden, “sizin yazdıklarınızı başkaları daha iyi yazıyorsa, yahut siz herkesin yazdıklarını 

http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=7102&mithat_sancar-cehennemin_obur_adi
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/422944_391271800900719_124734210887814_1427384_705062366_n.jpg
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1082231&CategoryID=77
http://www.yuksekovahaber.com/haber/barolardan-newroz-yasagina-tepki-69942.htm
https://fekmekci.wordpress.com/2011/10/20/ifade-ozgurlugu-ve-terorle-mucadele-%E2%80%9Cbiz-icerden-onlar-disaridan%E2%80%A6%E2%80%9D/
https://fekmekci.wordpress.com/2011/10/20/ifade-ozgurlugu-ve-terorle-mucadele-%E2%80%9Cbiz-icerden-onlar-disaridan%E2%80%A6%E2%80%9D/
http://www.hinishaber.net/roportaj/faruk-unsal-kcklilari-karadenize-gonderiyorlar-h482.html
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yazıyorsanız, kırın kaleminizi” diyen Andre Gide’i dinliyor ve bu hafta yazı yazmaktansa Sayın 

Ünsal’ın 21 Mart tarihli basın açıklamasını aktarıyorum. 

Kürt sorununun “Türkiye bütünlüğü” içinde çözülmesini isteyen herkes, hem Ahmet Faruk 

Ünsal’ın aşağıda aktardığım uyarılarını hem de Mithat Sancar ve Cengiz Çandar‘ın “1990’lara 

dönüş” ve Kürtlerdeki “ruhî kopuş” noktalarındaki ikazlarını dikkate almak zorundadır 

artık. Zira barış ve beraberlik için hala çok geç değilse de, köprüden önce de çok çıkış 

kalmadı! 

— 

2012 YILINDA DA NEWROZ’U BAYRAM GİBİ KUTLAYAMADIK 

Newroz’un bu sene hafta içine gelmesi nedeniyle geçen senelerde olduğu gibi kutlamaların hafta 

sonuna kaydırılması talebi İçişleri Bakanlığı nezdinde kabul görmeyince Türkiye’nin çeşitli 

yerlerinde yapılan kutlamalar güvenlik nedeni gösterilerek yasadışı ilan edildi. Polisin müdahale 

ettiği ve göstericilerin de mukabele ettiği yerlerde göstericiler öldü, göstericilerden açılan ateşle 

güvenlik güçlerinden yaralananlar oldu, muhalif parti milletvekilleri polisler tarafından darp 

edildi, gözaltılar yaşandı, özel ve kamu malları zarar gördü. Dünya’nın pek çok yerinde tabiatın 

canlanması bayramı olarak kutlanan Newroz’un ölüm ve vahşet gününe dönüştürülmesi kabul 

edilemezdir. Şiddetin ne taraftan gelirse gelsin onaylanması mümkün değildir.       

Devletin önce varlığını kabul etmediği, sonra Türkleştirerek Kürt siyasi hareketini 

toplumsallaştıran önemli bir olguyu dönüştüreceği ümidiyle resmileştirdiği Newroz’u 21 Mart 

dışında kutlamayı güç kullanarak yasaklaması, “Tandoğan”  sendromunun nüksettiğini ve 

meşruluğun yegane kaynağı “tanrı-devlet”  anlayışına geri dönüldüğünü göstermektedir. Daha 

önceki yıllarda hafta sonuna kaydırılan kutlamaların olaysız geçmesi devletin eksildiği hissini mi 

vermiştir ki bu sene devlet, mevcudiyetini kitleler üzerine güç araçlarını hesapsız kullanarak 

göstermek istemiştir. Oysa Türkiye’nin bütün siyasi tarihi, güvenlikçi devlet reflekslerinin 

toplumsal sorunları ağırlaştırıp içinden çıkılmaz hale getirdiğini ve uluslararasılaştırdığını 

gösteren örneklerle doludur. 

Devlet kendi resmi bayramlarını hangi protokol ve resmigeçit kuralları içinde düzenleyecekse 

düzenlemeli ama tamamen sivil bir konu olan dini ve bu türden bayramlardan, resmi tatil yapmak 

dışında elini çekmelidir. Eğer Newroz resmi tatil olsa idi kutlamaların hafta sonuna alınması gibi 

ihtiyaç doğmayacak ve güvenlik gerekçeli izine tabi bir etkinliğin konusu olmayacaktı. 

Devlet, Newroz nedeniyle yaşanan şiddeti, başta TBMM ve diğer denetleme kurumlarıyla 

araştırıp kamuoyunu tatmin edecek şekilde aydınlatmalıdır. Hükumet de, Recep Peker modeli 

Dâhiliye Nazırlığı’ndan insan hak ve özgürlüklerini önceleyen İç İşleri Bakanlığı modeline bir an 

önce geçmelidir. 

Mazlumder Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, 21 Mart 2012 

http://www.mazlumder.org/haber_detay.asp?haberID=10715
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=7102&mithat_sancar-cehennemin_obur_adi
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1082338&Yazar=CENGIZ-CANDAR&CategoryID=98
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HAZ 30 2011 

Seçimler, Sonuçlar ve Yanıltıcı Yorumlar -II- 

3.  Seçim sonrasında en çok duyduğumuz yorum türlerinden biri de BDP oylarını azımsayan 

yorumlardı: “BDP’nin oyları artmadı.” “BDP Kürtleri temsil etmiyor.” “BDP Türkiye’nin Kürt 

nüfusunun ancak üçte birinin desteğini alabiliyor.” vs vs… Hâlbuki bu ifadelerin hepsi yanlış. 

 

Gazetecisinden akademisyenine pek çok kişinin tekrarladığı “BDP Türkiye Kürtlerinin ‘dörtte ya 

da üçte birini’ temsil ediyor” ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Çünkü BDP’nin temsil oranı 

hakkındaki tüm bu “küçültücü” yorumlar Türkiye’deki Kürt nüfusun demografik özelliklerini 

hesaba katmadan yapılıyor ve bu yüzden de gerçeği yansıtmıyor. Kısaca şöyle izah edeyim: 

Akademik (mesela İbrahim Sirkeci ve KONDA) ve istihbari (CIA) tahminlere göre, Türkiye’de 

Kürt nüfusu % 18 civarında (13.200.000). Fakat Kürtlerin “yetişkin” (18 yaş ve üstündekiler) 

Türkiye nüfusu içindeki oranı ise % 13,5 (6.800.000).  Bu iki oran arasındaki farkın temel sebebi 

ise Türkiye Kürtlerinin demografik yapısının Türkiye’nin genel demografik yapısından kayda 

değer bir şekilde farklı olmasıdır. 18 yaş ve üstü yetişkinlerin oranı Türkiye genelinde yaklaşık % 

70 iken Kürt nüfus içinde % 55’in altında. Bu farklılığı aşağıdaki tablodan da doğrulayabilirsiniz. 

2011 seçimlerinde Kürtlerin çoğunlukta olduğu 12 ilde (Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, 

Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van) seçmenin toplam nüfusa oranı % 53,9 iken 

bu oran Türkiye’nin geri kalan illerinde ortalama % 69,6 idi. 

http://www.stargazete.com/yazar/ibrahim-kiras/kurtleri-hangisi-temsil-ediyor-haber-360199.htm
http://www.stargazete.com/yazar/ibrahim-kiras/kurtleri-hangisi-temsil-ediyor-haber-360199.htm
https://fekmekci.files.wordpress.com/2011/06/etnik181.jpg
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Bu farklılıkları hesaba katarak BDP’nin Türkiye Kürtleri içindeki temsil oranını iki farklı şekilde 

yeniden hesaplayabiliriz ve ikisi de aynı yere çıkar: 2011 seçimlerinde BDP Türkiye Kürtlerinin 

yüzde 45 civarında bir kesiminin oyunu almıştır ve (büyük ihtimalle de) Kürtlerin birinci tercihi 

olmuştur. Basit hesapla başlarsak, -sadece yetişkinlerin oy kullandığı- seçimlerde BDP 

bağımsızlarının aldıkları oy oranını (% 5,8) Türkiye’deki yetişkin nüfus içindeki Kürtlerin 

oranına (% 13,5) bölüp % 43 gibi bir orana ulaşabiliriz. Biraz daha karmaşık olan ikinci hesap 

ise şöyle: Kürt nüfusun ağırlıklı olduğu 12 ilde toplam nüfus 6.410.832, geçerli oy sayısı ise bu 

sayının sadece % 43’üne tekabül eden 2.770.678 idi. Bu şu demek: Bu 12 ilde her 100 geçerli 

oy 231 kişiyi temsil ediyor (Türkiye’nin geri kalan kısmında ise her 100 oy 167 kişiyi temsil 

ediyor). Kürtlerin çoğunlukta olduğu bu 12 ildeki demografik yapının diğer illerdeki Kürt nüfus 

için de geçerli olduğunu varsayarak şöyle bir sonuca varabiliriz: BDP bağımsızlarının aldığı 

yaklaşık 2.500.000 oy yaklaşık 5.730.000 kişiyi temsil ediyor (Türkiye nüfusunun % 7,8’i). Bu 

sayıyı Türkiye’deki Kürt nüfusun toplamına (13.200.000) böldüğümüzde çıkan oran gene 

yaklaşık % 43 oluyor. Dolayısıyla her iki hesapla da BDP bağımsızlarının Türkiye Kürtlerinin % 

43’ünün oyunu aldığı sonucuna kavuşuyoruz. 

Fakat bu iki hesaplamada da hesaba katılmayan potansiyel BDP oyları var. BDP 2011 

seçimlerine parti olarak değil bağımsız adaylarla girdi ve 43 ilde aday göstermedi. Dolayısıyla bu 

43 ilde BDP seçmenlerinin oylarını BDP adaylarına verme şansları yoktu. BDP’nin bu 

seçimlerde aday göstermediği 43 ilde 2002 seçimlerinde DEHAP toplam 140.000 civarında oy 

http://www.sosyalistdemokrasigazete.net/haber/2011/06/13secim.htm
http://www.patronlardunyasi.com/haber/Iste-Turkiye-nin-il-il-nufus-rakamlari/98475
http://arsiv.ntvmsnbc.com/modules/secim2007/secim2002/
https://fekmekci.files.wordpress.com/2011/06/dogu-secim1.jpg
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almıştı. Bu oyları BDP bağımsızlarının 2011 seçimlerinde aldıkları toplam oya ekleyip 

hesaplamamızı yeniden yaparsak, BDP bağımsızlarının Türkiye Kürtleri içindeki temsil oranı % 

45-46 civarına yükselir. 

BDP bağımsızlarının Türkiye Kürtleri genelindeki oy oranları noktasında yapılan hata BDP’nin 

“bölge”deki oy oranları hesaplanırken de yapılıyor. Genelde makul bir çizgide yazılar yazan 

kalemler bile seçim sonrasında BDP hakkında “bölgenin sadece %33’ünün oyunu almış bir 

parti”, “bölgesel olarak bakıldığında oyu dörtte birle üçte bir arasındadır” gibi yorumlar 

yapabilmekteler. Bu ifadeler –her ne kadar yukarıdakiler gibi tamamen yanlış olmasa bile-

 etnik değil coğrafi bir bölge tanımına dayandıkları için yanıltıcıdırlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

çizdiği Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerin hepsi Kürtlerin çoğunlukta olduğu 

iller değildir. Gaziantep, Kahramanmaraş, Erzurum, Malatya, Elazığ gibi illerde Kürt nüfus 

azınlıktadır ve bu illerin bazısında Kürt nüfusun ilin toplam nüfusuna oranı İstanbul’dakinden 

pek farklı değildir (Bkz: Aşağıdaki tablo. Ayrıca şu harita da bu konuda yardımcı olabilir). 

Dolayısıyla “BDP ‘bölge’nin sadece üçte birinin oyunu almıştır” türünden bir yorum “bölge” 

kapsamına Türklerin çoğunlukta olduğu 7 ili de katarak sağlanmaktadır. Eğer “bölge”yi daha dar 

(ve bence daha doğru) bir manada “Kürtlerin –ya da anadili Kürtçe olanların- çoğunlukta olduğu 

iller” olarak tanımlarsak, karşımıza Kürtlerin nüfusun ortalama % 80’ini oluşturduğu 12 il çıkar. 

Ve bu 12 ilin toplamından oluşan “bölge”de, BDP oyların yarısından çoğunu (% 51’ini) almıştır. 

“Bölge”de yaşayan ve BDP çizgisine mesafeli duran % 20’lik Türk, Zaza ve Arap nüfusu da 

hesaba kattığımızda, Türkiye Kürtleri genelinde % 45 civarında olan BDP’nin temsil oranının 

“bölge” Kürtleri arasında % 60-65arasına çıktığını görürüz. 

 

http://arsiv.ntvmsnbc.com/modules/secim2007/secim2002/
http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=27.06.2011&y=HilalKaplan
http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=27.06.2011&y=HilalKaplan
http://siyaset.milliyet.com.tr/bdp-ne-yapacak-/siyaset/siyasetyazardetay/15.06.2011/1402532/default.htm
http://farm4.staticflickr.com/3224/5701468971_f273a939ac_o.png
https://fekmekci.files.wordpress.com/2011/06/bolge12.jpg
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*** 

Nasıl ki AKP’nin Türkiye genelinde oyların yarısını alması muazzam bir başarıysa, BDP 

bağımsızlarının BDP geleneğinin ana seçmeni olan Türkiye Kürtlerinin yaklaşık yarısının oyunu 

alması da muazzam bir başarıdır. Ve nasıl ki AKP’nin Türkiye genelindeki başarısını sayısal 

cambazlıklarla örtmek ya da bu başarıyı kömür yardımlarında aramak muhalefete oy ve zaman 

kaybettirmekten başka bir işe yaramadıysa, BDP’nin Türkiye’deki Kürt seçmenler arasındaki 

başarısını benzer cambazlıklarla örtmek ya da bu başarıyı tehdit/baskı ile açıklamak ülkemizin en 

büyük sorunlarından biri olan Kürt sorununu çözme konusunda bizlere zaman ve kaynak 

kaybettirmekten başka bir işe yaramayacaktır. 

Başta hükümet olmak üzere tüm “Türkiye partileri”nin üzerinde kafa yormaları gereken 

soru bağımsızlıkya da özerklik gibi bir talebi olmayan 2 milyona yakın Kürt seçmenin neden 

kendilerine değil de BDP bağımsızlarına oy verdiğidir. 
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EKİ 7 2012 

Kürt Nüfusu ve Temsiliyet: 6 Temel İstatistik 

Kürt meselesi, en fazla can yakan ve enerji tüketen meselelerimizden biri. Hemen her hafta bu 

meseleye birkaç kurban veriyor ve hemen her hafta ekranlarda, anfilerde ve dersliklerde saatlerce 

meselenin “çözüm”ünü tartışıyoruz. Fakat ne ilginçtir ki bu kadar can alıcı bir konunun temel 

verilerine yönelik büyük bir cehalet ve yanlış bilgilenme var ülkemizde. Bu yazıda farklı bir 

formatı (Foreign Policy‘nin “think again” formatını) deneyeceğim ve Türkiye Kürtlerinin nüfusu 

ve siyasal tercihlerine yönelik 6 temel istatistiği soru-cevap şeklinde paylaşacağım. 

1.  Kürtlerin nüfusu ne kadar? 

Türkiye’deki Kürt nüfusuna yönelik elimizde resmi bir veri yok. Türkiye Cumhuriyeti nüfus 

sayımlarındaki “anadil” sorusunu 1965 sonrasındaki sayımlarda kaldırdı. Bu resmi veri 

boşluğunda da kişisel tahmin ve ısrarlar 10 ila 20 milyon arasında değişegeldi. Fakat günümüzde 

güvenilir kaynaklar bu konudaki belirsizliği büyük oranda giderdi. İbrahim Sirkeci’nin 

akademik hesaplamaları, KONDA’nın kapsamlı anket çalışmaları ve CIA’in 

istihbari tahminleri Türkiye’deki Kürt nüfusunun % 17-18 civarında (yaklaşık 13-14 milyon) 

olduğunu gösteriyor. 

2. Kürtlerin çoğu Batı’da mı yaşıyor? 

Bu sorunun cevabı net bir “Hayır”. Maalesef -Özal’dan beri- bu Türkiye’deki yaygın yanlış 

kabullerden biri. “Türkiye Kürtlerinin çoğu Fırat’ın batısında yaşıyor” şeklinde -gerçekliği 

olmayan- cümleleri sıklıkla okuyor ve dinliyoruz. Genelde daha özenli yazan kalemlerimiz bile 

bu yanlış kabulü sürekli tekrarlıyorlar. Evet, Irak’takilerin aksine, Türkiye Kürtleri yaşadıkları 

ülkeye çok daha fazla yayılmış bir durumda. (Tabi bunda “Türk-Kürt kardeşliği”nden 

çok mecburi iskanlar, köy yakmalar ve ekonomik mecburiyetlerin etkisi daha fazla. Zira bugün 

İstanbul nüfusunun yaklaşık %20’sini oluşturan Kürtler, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında 

İstanbul nüfusunun %2-3’üne tekabül ediyordu). Fakat bugün Kürtler hala ağırlıklı olarak 

“Fırat’ın doğusunda” yaşıyorlar. Türkiye’deki Kürt nüfusunu 13,5 milyon olarak alırsak, bunun 

7,2 milyonu (%53) 19 doğu ilinde yaşamaktadır. Bu istatistiğe dâhil olmayan 4 doğu ilini 

(Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Kars) de hesaba kattığımızda, bu oran %60’a yaklaşmaktadır. 

http://www.foreignpolicy.com/category/section/think_again
http://www.haberciniz.biz/turkiyedeki-kurt-nufusu-ne-kadar-691320h.htm
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=8200&orhan_miroglu-kurdistan%92in_basbakani
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=838824
http://www.milliyet.com.tr/2007/03/22/guncel/agun.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
http://www.haber53.com/5294_Adnan-Kahveci-nin-Kurt-raporu.html
http://www.yeniaktuel.com.tr/tur102,198@2100.html
http://derinsular.com/milliyetcilik-turkiyenin-batisini-da-boler/
http://i.radikal.com.tr/150x113/2008/12/20/fft16_mf87627.Jpeg
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/07/1927kc3bcrtnc3bcfusu2.png
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3.  AKP Kürtlerin birinci partisi mi? 

Bu sorunun cevabı tartışmaya açık bir “Hayır”. Gazetecisinden akademisyenine pek çok kişinin 

tekrarladığı “BDP Türkiye Kürtlerinin ‘üçte birini’ temsil ediyor” ifadesi gerçeği yansıtmadığı 

gibi, yaygın şekilde tekrarlanan “AKP Kürtlerin birinci partisi” iddiası da büyük ihtimalle yanlış. 

(Başbakan Erdoğan’ın iki ay evvel “Diyarbakır’da birinci partiyiz” diyebilmesi, maalesef bu 

yanlış kanının boyutuna ışık tutuyor). BDP’nin temsil oranı hakkındaki “küçültücü” yorumlar, 

Türkiye’deki Kürt nüfusun demografik özelliklerini hesaba katmadan yapılıyor ve bu yüzden de 

gerçeği yansıtmıyor. Buradaki temel yanılgı da hesaplamalarda Kürtlerin yetişkin nüfus içindeki 

oranı (%13,5) yerine Türkiye’deki genel nüfus içindeki oranının (%18) kullanılmasıdır. Birinci 

(ve seçim sonuçlarının analizi açısından da doğru olan) yüzdeyi kullandığımızda karşımıza şu 

sonuç çıkıyor: 2011 seçimlerinde BDP Türkiye Kürtlerinin %45 civarında bir kesiminin 

oyunu almıştır ve (büyük ihtimalle de) Kürtlerin birinci tercihi olmuştur. BDP’nin oy oranı 

“bölge” Kürtleri arasında ise % 60-65 arasına çıkmaktadır. (Detay için, geçen 

seneki yazıma bakınız). 

http://www.stargazete.com/yazar/ibrahim-kiras/kurtleri-hangisi-temsil-ediyor-haber-360199.htm
http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=1274146&title=yorum-erol-kurubas-kurt-sorununun-cozumunde-olmazsa-olmaz-kulturel-haklar
http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1267817
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20679165.asp
https://fekmekci.wordpress.com/2011/06/30/secimler-sonuclar-ve-yaniltici-yorumlar-ii/
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/07/bolge12-nufus.jpg
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2002-2011 Diyarbakır seçim sonuçları 

4.  BDP oyları tehditle mi alıyor? 

Bu sorunun cevabı küçük bir “Evet” ile büyük bir “Hayır”. PKK’nın silah bırakmadığı ve 

BDP’nin PKK’nın gölgesinde siyaset yaptığı bir ortamda baskının tamamen yok olduğundan 

bahsedemeyiz. Fakat bu baskının BDP oylarındaki payı abartıldığı kadar büyük değil; hele 

Başbakan Erdoğan’ın geçen ay iddia ettiği “yarısının fazlası” hiç değil. Zira bugün Kürtler büyük 

oranda şehirleşmiştir ve kalabalık il/ilçe merkezlerinde gizli oyların denetimi mümkün değildir. 

Dahası, BDP’ye verilen oylar ne kırsal kesimle kent arasında ne de illerin varoşlarıyla zengin 

semtleri arasında ciddi bir farklılık göstermektedir. Elimizdeki anketler de BDP’ye verilen 

oyların “gönülden” verildiğini göstermektedir. İlginçtir, 2007 ve 2009 yıllarında yapılan anketler, 

BDP’nin (o zaman DTP) %93 ile en fazla “gönülden” oy verilen parti olduğunu ortaya 

koymuştur. 

http://t24.com.tr/media/papers/full/sabah_2012-09-14.jpg
http://secim.haberler.com/2011/van-merkez-secim-sonuclari/
http://www.milliyet.com.tr/Siyaset/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&ArticleID=1082266&Date=13.04.2009&b=AKP%20issizlik,%20kriz%20ve%20usluptan%20kaybetti&KategoriID=4&ver=24
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/06/diyarbakc4b1r.png
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Ayrıca, PKK’nın belirli noktalarda artan baskısının gerçekten tesirli olduğu da oldukça 

şüphelidir. Mesela, PKK’nın görece olarak güçlü olduğu Tunceli’de BDP’nin aldığı oy oranı 

2002’den bu yana düşmektedir. Tunceli’de Hüseyin Aygün’ün çalışmaları ile artan CHP oyları, 

Diyarbakır’da ise AKP’nin Kürt meselesindeki pozisyonuna göre artıp azalan AKP oyları, 

bölgedeki mütereddit Kürtlerin BDP’ye oy vermelerinin temel belirleyicisinin “baskı” değil 

merkez partilerin siyaset(sizlik)leri olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

 

Burada bir de madalyonun öbür tarafı var. BDP geleneğinin oylarındaki “baskı/tehdit” faktörünü 

vurgulayanlar, genelde AKP oylarındaki baskı ve eşitsiz rekabet faktörünü göz ardı ediyorlar. 

Seçimbarajı, seçim sistemindeki manipülasyonlar, seçim yardımlarındaki adaletsizlik ve devlet 

televizyonlarındaki eşitsiz propaganda imkanının iktidardaki partilere sağladığı “extra oy”un, 

PKK baskısının BDP’ye sağladığı extra oydan aşağı kalır bir tarafı olduğunu söylemek zordur. 

5.  BDP’ye oy verenlerin hepsi “bölücü” mü? 

Bu sorunun cevabı ihtiyatlı bir “Hayır”. Özerklik ya da federasyon talebini ayrılıkçılık olarak 

algılamıyorsanız (ki algılamamanız gerekir), BDP’ye oy veren Kürtlerin ezici çoğunluğu (%70+) 

ayrılıkçı değildir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kalmayı tercih etmektedir.  Fakat şu 

da var ki Türkiye Cumhuriyeti Kürt vatandaşlarının doğal haklarını tanımamaya ve 

Kürtlere farklı kriterleruygulamaya devam ettikçe, hem özerklik ve bağımsızlığın cazibesi hem 

de bu siyasal statüleri benimseyen Kürtlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Son birkaç yıldaki 

istatistikler de buna işaret etmektedir. “Bölge”de yaşayan Kürtler arasında 2010 yılında 

bağımsızlık talebi %10, özerklik talebi %20 civarında iken; 2012 yılında bu oranlar %20 ve %40 

civarına yükselmiştir. Bu durum net olarak göstermektedir ki, günümüz dünyasında “bölünme 

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=358718
http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/2008
http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=7319&ek_tarihi=05/08/2007
http://www.bianet.org/bianet/siyaset/128595-uc-partiye-327-3-milyon-tl-yardim-24une-0-tl
http://www.haberler.com/medyadaki-ve-meydanlardaki-ambargoya-ragmen-2773815-haberi/
https://fekmekci.wordpress.com/2012/01/28/denktasin-davasindan-zananin-sigortasina/
http://haber.gazetevatan.com/Haber/429174/1/Gundem
http://www.bilgesam.org/tr/images/stories/rapor/RAPOR26.pdf
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/09/gonulden-oy1.jpeg
http://i.ensonhaber.com/resimler/diger/esh835_4.jpg
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korkusu” kendi kendini gerçekleştiren bir kehanettir (self-fulfilling prophesy). Halperin (ve 

diğerlerinin) yıllar evvel, İhsan Dağı’nın da iki ay evvel altını çizdiği üzere, bölünme 

korkusuyla azınlık haklarını bastıran devletler, farkında olmadan bölünmenin toplumsal ve 

hukuki temelini oluşturmaktadırlar. 

 

Diyarbakırlıların statü tercileri 

6.  BDP’ye fakir ve eğitimsiz Kürtler mi oy veriyor? 

Bu sorunun cevabı kesin bir “Hayır”. Uluslararası ve ulusal çalışmalar, Filistin’deki etnik terör ve 

milliyetçiliğin fakirlik ve eğitimsizlik gibi sosyo-ekonomik faktörlerle bağı olmadığını ortaya 

koyduğu gibi, Kürtler arasında PKK’ya katılımın ya da BDP’ye oy vermenin fakirlik ve 

eğitimsizlikle bir bağı olmadığını da ortaya koymuştur. Truizm yapmak pahasına bunu bir daha 

belirteyim: Etnik milliyetçilik ve etnik terör etnik sorunlardır. (Bu yüzden şeker fabrikası ya 

da süper liseler açılarak etnik terör ve milliyetçilikle mücadele edilemez). Kürt sorunu da, özü 

itibariyle, bir kimlik ve hak sorunudur, ve bu yüzden de siyasal bir sorundur. “Doğuda şu kadar 

fabrika, okul açtık; bu kadar yatırım yaptık” diye övünen (fakat aynı zamanda milliyetçi-devletçi 

bir söyleme meyleden) AKP’nin son yıllarda Kürtler arasında oylarının düşmesi de bu 

sebeptendir. Fakirlik ve eğitimsizlikle mücadele önemlidir; fakat Kürt meselesinin çözümüne, 

ancak meselenin siyasal yönünde önemli ilerlemeler sağlandıktan sonra ciddi bir katkı yapabilir. 

(Bu arada, “sosyo-ekonomik çözüm modeli” Netanyahu’nun Filistin sorunu için önerdiği çözüm 

modelidir. Başka bir şey söylemeye gerek var mı?). 

 

Son söz: Bu kadar çok konuştuğumuz bir konunun temel verilerinde bu kadar çok yanlış 

kabulümüzün olması sizce de garip değil mi? 

http://www.amazon.com/Self-Determination-World-Order-Morton-Halperin/dp/0870030191
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=9631&ihsan_DAgI-Ya_demokrasi_ya_ayri_devlet
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=179481
http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=179481
http://www.egm.gov.tr/temuh/mucadele6.htm
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01419870.2010.538425#preview
http://www.chp.org.tr/?p=26840
http://www.diyarinsesi.org/haber/erdogandiyarbakira-267-milyon-tl-yatirim-yaptik-32669.htm
http://www.haaretz.com/print-edition/news/netanyahu-economics-not-politics-is-the-key-to-peace-1.257617
http://www.haaretz.com/print-edition/news/netanyahu-economics-not-politics-is-the-key-to-peace-1.257617
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/06/diyarbakir.jpg
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/07/pkk-egitim.jpg
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15 Nisan 2014 

Doğu’nun Seçim Karnesi 

2014 yerel seçimlerinin “Doğu cephesi”ndeki sonuçlarını ele alan doyurucu analizler yapılmadı 

değil. Kafa Radyo’nun ve Cuma Çiçek’in analizleri oldukça faydalı veri ve analizler içeriyor. 

Özellikle Kafa Radyo’nun benim de aşağıda kullanacağım bazı haritaları çok çok değerli. Bunlara 

ilaveten, El-Cezire’nin analizi de göz atmaya değer. 

Fakat hem bu analizlerdeki hem de Türkiye geneli hakkında yapılan diğer analizlerdeki 

kıyaslarda önemli bir hata yapıldığını düşünüyorum. Herhangi bir partinin oylarının bir ilde ya da 

bölgede önceki seçimlere kıyasen artıp artmadığına yönelik analizler şu üç değişiklik dikkate 

alınmadan yapılmamalı: 

1. Yeni büyükşehir olma durumu. (Mesela Van ve Mardin) 

2. Yeni büyükşehir yasası sonucu değişen büyükşehir sınırları ve buna bağlı olarak artan 

seçmen sayısı. (Mesela Antalya ve Diyarbakır) 

3. 2009 sonrası artan kutuplaş(tır)ma sonucunda “diğer” seçeneklerindeki azalmanın 

etkisiyle pek çok ilde efektif olarak iki-partili seçime doğru kayış. 

 

“Diğer” oylarındaki tarihsel düşüş (Kaynak: KONDA, 2014) 

Bu üç sebepten dolayı, örneğin yeni büyükşehir olan Van ve Mardin’deki, ya da yasadaki 

değişiklik sonucu belediye başkanı seçimlerindeki seçmen sayısı iki katına çıkan Diyarbakır’daki, 

ya da AKP-BDP dışı partilere verilen oyların seçim atmosferindeki değişim sonucu yüzde 15-20 

oranında azaldığı Bitlis ve Muş’taki 2014 sonuçlarını 2009 sonuçlarıyla kıyaslamak son derece 

yanıltıcıdır. Bu yüzden, genel trendleri okumanın dışında, il bazında kıyaslamalar yapmayı ve bu 

kıyaslamalardan büyük yorumlar çıkarmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Bölge içinde en sorunsuz 

http://kafaradyo.tumblr.com/post/81804529967/1999dan-2014e-legal-kurt-siyasetinin-haritas
http://www.kurdistan24.org/2014/04/1991-2014-kurt-hegemonyasinin-yukselisi-2/#.U014tfl_tqU
http://www.aljazeera.com.tr/haber-analiz/sivasin-dogusu-secimde-ne-dedi
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/11/12/bu-13-il-buyuksehir-oldu
http://fekmekci.files.wordpress.com/2014/04/dic49fer.png
http://fekmekci.files.wordpress.com/2014/04/dic49fer.png
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gördüğüm kıyas, büyükşehirler için 2011 genel seçimleri ile 2014 yerel seçimlerinin kıyası 

olduğunu düşünüyorum. Aşağıdaki ikinci maddede de bu kıyası kullanıyorum. 

Tüm bunları dikkate aldıktan sonra, bölgedeki sonuçlardan aşağıdaki çıkarımları yapmanın yanlış 

olmayacağını düşünüyorum. 

1. Bölge genelindeki oy oranlarında önemli bir artış gerçekleşmese de, BDP bölge illerindeki 

hâkimiyetini büyük oranda devam ettirdi ve özellikle belediye başkanlığı açısından da (Bingöl ve 

Muş dışında 12 “Kürt ilinin” 10’unun başkanlığını alarak) bölgede adeta hegemonya kurdu. 

(BDP’nin seçim başarısı Kafa Radyo‘nun yaptığı ilçe bazlı kıyasta daha net olarak 

görülmektedir). BDP’nin yerel seçimlerdeki bu başarısında genel olarak barış süreci boyunca 

özel olarak da 17 Aralık sonrasında gösterdiği olgun ve demokrat tutumun etkili olduğunu 

düşünüyorum. Kürt hareketinin şiddetten uzaklaşmaya ve barış sürecine -şerhli de olsa- destek 

vermeye devam ettiği sürece de bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Zira PKK’nın 

benimseyegeldiği “şiddet” (terör) aracı ve “ayrılıkçılık” (bağımsızlık) politikası ana-akım İslami 

görüşlerin çoğu tarafından gayr-i meşru bulunduğu ve “fitne” olarak görüldüğü için, tarihsel 

olarak dindar Kürtler (kültürel ve kimliksel taleplerini büyük oranda paylaşsalar dahi) PKK/BDP 

geleneğine görece olarak uzak durdular. Etnik milliyetçilik literatüründeki (özellikle Kuzey 

İrlanda örneğindeki) bazı çalışmalar, PKK/BDP geleneğinin şiddetle arasındaki mesafenin arttığı 

oranda dindar Kürtlerle arasındaki mesafenin de azalacağına işaret etmektedir. Örneğin, Evans ve 

Duffy (1998) ve Coakley‘in (2008) çalışmaları, İrlanda milliyetçilerinin dindarlık seviyelerindeki 

artışla beraber oy tercihlerinin Sinn Fein’den Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne doğru kaydığını 

ortaya koymuştur. Dolayısıyla, PKK’nın ateşkes ve barış süreçlerine -eksiklerine rağmen- sahip 

çıkması (hatta düşük bir ihtimal dahilinde de olsa tek taraflı yahut uzlaşmalı bir şekilde silahlara 

veda etmesi), Kürtlerin oy tercihlerinde önemli değişikliklere kapı aralayabilir. Böyle bir 

durumda, BDP, geleneksel olarak PKK’yla bağlantılı partilerle aralarına mesafe koymuş dindar 

Kürtler arasındaki siyasal cazibesini artırarak seçmen tabanını genişletebilir. Nitekim Kuzey 

İrlanda’da 1990’lardaki ateşkes ve barış anlaşması sonrasında Sinn Fein’in seçmen tabanında tam 

da böyle bir genişleme yaşanmıştır. O tarihlerden itibaren Sinn Fein İrlanda milliyetçileri 

arasındaki oy oranını istikrarlı bir şekilde artırmış ve en nihayetinde de Sosyal Demokrat İşçi 

Partisi’nin oy oranını geçmiştir (Bkz: Mitchell vd. (2009) ve Evans ve Tonge (2013)). Yerel 

seçimlerin sonuçlarının bu potansiyel gelişmenin nüvelerini barındırdığını düşünüyorum ve Kürt 

hareketinin bu gelişmeden doğru dersleri çıkarmasını temenni ediyorum. 

 

Kuzey İrlanda seçim sonuçları, 1997-2010. 

http://fekmekci.wordpress.com/2011/06/30/secimler-sonuclar-ve-yaniltici-yorumlar-ii/
http://fekmekci.files.wordpress.com/2014/04/bc3b6lge-ilc3a7e.png
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1233
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1233
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-6765.2008.00824.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9248.2008.00769.x/abstract
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07907184.2012.684681#.U017Ofl_tqU
http://fekmekci.files.wordpress.com/2014/04/800px-northern_ireland_election_seats_1997-2010-svg.png
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2. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu ikinci önemli şey de, AKP’nin kendisine karşı yapılan 

“bölgeyi BDP’ye bırakıyor” propagandasını yalanlarcasına Kürt illerinin hemen hepsinde oy 

oranlarını artırarak bölgenin kalıcı muhalefet partisi olduğunu ortaya koymasıydı. BDP, 

“kalelerinde” hegemonyasını devam ettirmiş ve AKP’den Mardin ve Van gibi önemli belediyeleri 

almış olmakla birlikte, AKP’nin bölgede güçlü ve iktidar alternatifi bir “ana muhalefet partisi” 

olmaya yönelik iddiasını zayıflatamamıştır. Aşağıdaki grafik, birbirine yakın bir seçim atmosferi 

ve seçmen sayısı içerdiğini düşündüğüm üç büyükşehirde (Diyarbakır, Van, Mardin) 2011 genel 

seçimleri ile 2014 yerel seçimlerindeki başkanlık sonuçlarını kıyaslamaktadır. İlk defa seçime 

giren ve bu üç il genelinde 2014 seçimlerinde %3 oranında oy olan Hüda-Par’ın varlığına 

rağmen, AKP 2014 seçimlerinde her üç ilde de oy oranlarını artırmıştır. 

 

Seçmen: Geçerli oy sayısı 

3. Hüda-Par’ın ilk defa boy gösterdiği seçimlerdeki çıkışı, bölgedeki seçimlerin dikkate değer 

üçüncü sonucuydu. Belediye meclisleri açısından, Hüda-Par seçime katıldığı 11 il genelinde 

ortalama %2,8 oy alarak üçüncü parti oldu (Urfa’yı dışarda tutarsak bu oran 3,6′ya yükseliyor). 

Açıkçası, Cuma Çiçek’in Hüda-Par’ın %3’lük oy oranını “başarısızlık” addetmesini aceleci ve 

acımasız bir yorum olarak görüyorum. Birincisi, Hüda-Par için bu ilk seçimdi. İkincisi, 2014 

seçimleri, genel olarak AKP’ye özel olarak da barış sürecine yönelik bir operasyonun gölgesinde 

girilen seçimlerde dindar Kürtlerin AKP’ye oy vermek için ekstra sebeplerinin olduğu bir 

seçimdi. Hüda-Par’ın asıl performansını ve gelecek potansiyelini seçim atmosferinin daha 

normal, barış sürecinin parametrelerinin ve meyvelerinin de daha netletmiş olacağı 2019 

seçimlerinde ölçmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. (Refah Partisi’nin 1987 seçimlerinde 

aldığı %7 oy oranını siyasal İslam’ın Türkiye’deki “doğal sınırları” olarak okumak ne kadar 

yanlış idiyse, Hüda-Par’ın bölgedeki %3’lük performansını siyasal İslam’ın “Kürt bölgesindeki 

doğal sınırları” olarak okumak da o kadar yanlıştır kanaatimce). Hüda-Par’ın Kürt illerindeki 

siyasal hayatının -Çiçek’in düşündüğü gibi- baştan tükenmiş bir hayat olduğunu düşünmüyorum. 

Bilakis, AKP’nin reformizmi, PKK’nın şiddetle ilişkisi, barış sürecinin geleceği ve Türkiye 

ekonomisinin daralmadan yoluna devam edip edemeyeceği noktalarındaki gelişmelere bağlı 

olarak uzun-soluklu bir hayat olabileceğini düşünüyorum. Zira Hüda-Par bölgede ikili bir 

meydan okuma yapıyor. Hüda-Par’ın çıkışı, bölgede Kürt-milliyetçiliğinde BDP’nin, dindarlıkta 

ise AKP’nin tekelini kırabilecek bir potansiyel barındırıyor. Bu ise, bölge siyasetinin hem 

çoğulculaşması hem de sahihleşmesi açısından çok önemli bir fırsat sunmanın ötesinde, AKP ve 

http://www.kurdistan24.org/2014/04/1991dan-2014e-kurt-cografyasinin-siyasi-haritasi-7-2/#.U0l-GPl_tqW
http://fekmekci.files.wordpress.com/2014/04/c3bcc3a7-il-2011-14.png
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BDP’nin atacakları (ve atmayacakları) adımlara bağlı olarak, bölge siyasetinde önemli 

değişikliklerin gerçekleşme ihtimaline işaret ediyor. 
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AĞU 27 2012 

Kutuplaşmış Bir Ülkede Barışa Yol Bulmak 

“Birbirinizle çekişmeyin; yoksa gücünüz düşer, devletiniz elden gider.” (Enfal, 46) 

Meşhur fıkradır. Temel ölmüş ve yolu cehenneme düşmüş. Cehennemde her milletin ayrı bir 

çukuru varmış ve her çukurun başında da bir zebani duruyormuş. Çukurdan çıkmaya çalışanları 

zebaniler mızraklarıyla geri düşürüyorlarmış. Sadece Türkler’in başında zebani yokmuş. Temel 

merak edip sormuş: “Neden Türkler’in başında zebani bulunmuyor?” Baş zebaninin ibretlik 

cevabı şu olmuş: “Gerek yok, zaten onlardan biri çıkmaya çalışırsa, diğerleri onu çekip geri 

düşürüyor.” 

Fıkra hayal ürünü. Ama gerçeklikten tamamen uzak diyebilir miyiz? Maalesef biz Türkler, 

toplumsal birlik ve güven konusunda en geriden gelen milletlerden biriyiz. Ve bu, sübjektif bir 

değerlendirme değil; güvenilir anketler ve akademik çalışmaların ortaya koyduğu hazin bir 

gerçek. Toplumsal güvensizliğin ve kutuplaşmanın zirvede olduğu ülkemizde, siyaset de araçlar 

üzerinden değil niyetler üzerinden yapılıyor. Türkiye’de rakip siyasal partiler ülkenin iyiliğini 

isteyen fakat bunun hangi meşru yol ve araçlarla yapılacağı konusunda sizin partinizden ayrılan 

gruplar olarak değil, ya “emperyalizmin uşağı/işbirlikçisi” ya “bölücü” ya “rejim düşmanı” ya da 

“darbeci” olarak görülüyor ve bu partilerin savundukları/kullandıkları araçların değil bizatihi 

niyetlerinin bozuk olduğuna hükmediliyor. Bu yüzden de birbirimizin başarılarını ve olumlu 

çabalarını çekemiyor ve hemen hepsinin arkasında bir bit yeniği arıyoruz. 

Bu marazi halimizin en ciddi sonuçlarından biri, geniş bir toplumsal uzlaşı gerektiren kronik 

sorunlarımızı çözecek eşiğe bir türlü erişemememizdir. Bu sonucun en güncel ve yakıcı 

yansımasıysa Kürt meselesinin aldığı içinden çıkılmaz durumdur. Kürt meselesinin -ve artık onun 

bölünmez bir parçası haline gelmiş PKK’nın silahsızlanmasının- çözüm yolu bir muamma 

değildir. Gerek Türkiye Kürtlerinin talepleri gerekse başarılı Avrupa çözümlerindeki yol 

haritaları yeterince nettir. Fakat bizim bu ‘malum’ çözüme ulaşmamızın önünde iki temel engel 

bulunmaktadır. Birincisi, genel olarak Türklerin özel olarak da Türk siyasetçilerin çoğunluğu, 

Türkiye Kürtlerinin (özellikle de “bölge”de yaşayanların) siyasal taleplerine olumsuz bakmakta 

ve bu yüzden de çözüm noktasından çok uzakta durmaktadır (Bkz: Aşağıdaki Konda grafiği). 

Kürt meselemizin kalıcı bir şekilde çözülebilmesi için, artık yeterince belirginleşmiş 

olan siyasal çözüm noktası ile Türk siyaseti arasındaki bu mesafe kapanmak zorundadır.  

http://www.worldvaluessurvey.org/index_html
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/08/adsc4b1z.jpg
http://math.univ-lyon1.fr/~altinel/DagdanInis-SonHali-web.pdf
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Fakat tam da burada ikinci -ve bu yazının konusu olan- engel devreye girmektedir. Türk 

siyasetinde ne zaman bir parti Kürtlerin taleplerine ve çözüm noktasına yaklaşma konusunda 

ciddi bir adım atsa, diğer partiler tarafından şiddetli bir karalama kampanyasına tabi tutulmakta 

ve bu yüzden de eninde sonunda “açılım”dan geri adım atmaktadır. 2009 yılında AKP, TRT 

Şeş’in açılması ve PKKlıların kademeli olarak ülkeye dönüşü gibi ciddi ve cesur adımları içeren 

bir “açılım” başlatmıştı. (Sonradan öğrendik ki bu süreç PKK ile doğrudan müzakereleri de 

içeriyormuş). AKP’nin bu önemli açılımı muhalefet partileri tarafından “bölücülük” ve “taviz” 

olarak görülmüş ve karalanmıştı. CHP lideri Deniz Baykal açılımı “AKP-DTP-PKK projesi” 

olarak nitelemiş, CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol ise açılımı yapan AKP’yi “ulusal birliği 

ve bütünlüğü tehlikeye sokmakla” suçlamıştı. 

 

http://www.stargazete.com/politika/acilimi-elestiren-baykal-yine-askere-mesaj-gonderdi-haber-220719.htm
http://www.haber7.com/siyaset/haber/438485-anadol-akp-suca-ortak-ariyor
http://www.haber7.com/siyaset/haber/438485-anadol-akp-suca-ortak-ariyor
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/08/adsc4b1z.jpg
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/08/radikal-06-08-09.jpg
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Son bir yıldır ise siyasetin değil ama rollerin değiştiği bir Türkiye var karşımızda. Hem AKP’nin 

muktedirleşmesi ve bunun sonucunda da milliyetçi/devletçi bir çizgiye kayması, hem de Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun liderliği ile CHP’nin “yeni” bir ivme yakalaması, 2011 sonrasında Kürt 

meselesinde ‘açılımcı’ hamleleri bu sefer CHP kanadında görmemize sebep oldu. Ve bu sefer de 

AKPli siyasetçiler CHP’yi ‘bölücülük’ yapmakla suçladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu Haziran 

2011’deki Hakkâri mitinginde (zaten her demokratın eleştirdiği) KCK operasyonlarını eleştirdi 

ve (zaten her demokrat ülkede var olan) yerel yönetim özerkliğini desteklediğini söyledi. 

Başbakan Erdoğan CHP’nin BDP tabanıyla yakınlaşmasını eleştirmekte gecikmedi. Üç sene önce 

kendi partisi BDP ile yakınlaştığında CHP tarafından “Görüşme Kandil’le” şeklinde eleştirilen 

Başbakan Erdoğan, bu sefer kendisi CHP-BDP yakınlaşmasını “Silivri-Kandil tezgâhı” olarak 

nitelendirdi ve CHP’nin Hakkâri mitinginde Türk bayraklarının olmayışı üzerinden sıradan bir 

“bayrak siyaseti” yaptı. 

 

Geçtiğimiz hafta CHP milletvekili Hüseyin Aygün’ün serbest bırakılma sonrasında 

yaptığı açıklamalara ve Kemal Kılıçdaroğlu, Binnaz Toprak ve Rıza Türmen gibi CHPlilerin 

Aygün’e verdiği desteğe yönelik AKPlilerin verdiği tepkilerde bu dramı tekrar gözlemledik. 

Başta Başbakan Erdoğan olmak üzere AKPli milletvekilleri CHP’yi “BDPlileşmekle” suçlarken, 

başından itibaren “yeni CHP”yi yeterince “yeni” olmamakla suçlayan muhafazakâr medya da 

Aygün’ü “yeni CHP”nin içindeki “eski”lere şikayet edercesine haberler yaptı… Roller değişmişti 

ama siyaset aynıydı: açılım yapan bir kesim, ve onu eteklerinden geriye çeken diğeri. Oslo 

görüşmelerinde PKK temsilcileriyle samimi bir dille konuşan ve Abdullah Öcalan’a “Sayın 

Öcalan” ve “önderlik” şeklinde atıf yapan Başbakanlık temsilcisi Hakan Fidan’ı -haklı olarak- 

sonuna kadar savunan Başbakan Erdoğan’ın, Aygün’ün PKKlı gençlere ‘terörist’ değil de “genç 

arkadaşlar” ve “saygılı çocuklar” olarak atıf yapmasını “BDPlileşmek” olarak yorumlaması, 

yazının başında bahsettiğim marazi siyasi psikolojimizden kaynaklanmaktaydı. 

İşin tuhafı şu ki, eninde sonunda bir gün barış olduğunda, bu, Oslo’da Fidan’ın Tunceli’de de 

Aygün’ün kullandıkları dille mümkün olacaktır ve bunu Türkiye’deki tüm akl-ı selim siyasetçiler 

bilmektedir. Oslo görüşmelerinin basına sızması sonrasında muhalefetten gelen sert tepkilere 

Meclis Başkanı Cemil Çiçek “İngiltere, İspanya ne yaptıysa o yapılıyor” şeklinde bir cevap 

vermişti. Dolayısıyla, Türk siyaseti, hem başarılı Avrupa örneklerinde ne yapıldığını hem de 

etnik terörün sonlanması için ne yapılması gerektiğini oldukça net bilmektedir. Dahası, bu 

bilgi/bilinç yeni bir şey bile değildir. Geçen hafta Taraf’ın sürmanşet haberinden öğrendiğimiz 

üzere, Başbakan Erdoğan aşağıdaki saptamaları bundan tam 21 sene önce yapabilmiştir: 

https://fekmekci.wordpress.com/2012/02/10/ahmet-altan-yazsin-hesabi-biz-oderiz/
http://www.haberturk.com/gundem/haber/633361-kilicdaroglu-hakkaride-acildi
https://fekmekci.wordpress.com/2011/11/04/evet-zehirli-bir-hediyedir-bu/
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/08/radikal-06-08-09.jpg
http://yenisafak.com.tr/Politika/?i=320916&t=25.05.2011
http://www.aktifhaber.com/chp-mitinginde-niye-turk-bayragi-yok-446585h.htm
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=359102
http://siyaset.milliyet.com.tr/kilicdaroglu-ndan-aygun-e-destek-geldi/siyaset/siyasetdetay/18.08.2012/1582701/default.htm
http://www.ilkehaber.com/haber/binnaz-toprak-daglari-ozlemek-iyidir-23273.htm
http://taraf.com.tr/haber/keske-herkes-dagdakini-anlasa.htm
http://www.haberdukkani.com/detay.php?id=48667
http://www.stargazete.com/yazar/mehmet-ocaktan/politika/kilicdaroglu-40-model-yeni-chpyi-kesfetti/yazi-642599
http://t24.com.tr/media/papers/full/star_2012-08-16.jpg
http://www.haber7.com/siyaset/haber/888272-talimati-ben-verdim-alacaksaniz-beni-alin
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=359102
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/09/16/diger-devletler-ne-yaptiysa-o-yapiliyor
http://t24.com.tr/haber/erdoganin-21-yil-once-hazirladigi-kurt-raporu/211568
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/08/turkiye-25-05-11.jpg
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“Bugün ‘Doğu’ veya ‘Güneydoğu Sorunu’ olarak adlandırılan sorun, aslında bir ‘Kürt 

Sorunu’dur… Bugün Doğu ve Güneydoğu olarak adlandırılan bölgeler, tarihin en eski 

devirlerinde ‘Kürdistan’ olarak adlandırılan coğrafyanın içinde yer alan bölgelerdir… 

Türkiye’de Kürt kimliğinin tanınması ve Kürt kültürünün geliştirilmesi için engelleyici tüm 

yasaların kaldırılması, Türkiye’de dileyen herkesin kendi anadilinde eğitim-öğretim 

yapabilmesini savunmak [gerekir]… Yerel parlamentoların oluşturulması ve merkezî 

devletin küçülmesi Türkiye’de tam demokrasinin yerleşmesi için atılacak önemli 

adımlardır…” 

Fakat ne yazık ki Türk siyasetinin niyet okuma ve kutuplaşma üzerine inşa edilen doğası, bu 

bilincin pratiğe dökülmesine izin vermemektedir. İspanya’nın özgürlükçü ve adem-i 

merkeziyetçi 1978 anayasası İspanya halkının yüzde 88 gibi ezici bir çoğunluğu tarafından 

onaylanmış ve Bask/ETA sorununun çözümü için diyalogu, özerkliği ve silahsız 

siyaseti vurgulayan 1988’deki Ajuria Enea anlaşması İspanyol Meclisi’ndeki ulusal partilerin 

tamamı tarafından desteklenmişken; Türkiye’de ne halk ne de siyasi partiler arasında böyle bir 

uzlaşı mümkün olmamaktadır… 

Ve bu yüzden de biz, tam da ilahi beyandaki gibi, zayıf düşüyor ve devletimizi yitiriyoruz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Constitution_of_1978#The_reform_of_the_autonomy_statutes
http://www.conflict-prevention.net/page.php?id=40&formid=73&action=show&surveyid=18
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EKİ 16 2012 

‘Terörist’e Ağlamak ve İnsanlık 

 “Zamanla farkına vardığım acı gerçek şuydu ki, ancak şiddeti doğuran şartları ve şiddetin 

giderdiği ihtiyacı anladığımızda şiddeti önlemek için ne yapabileceğimizi bilebiliriz. 

Şiddetin kendileri için tamamen iradi bir tercih ve çarpık bir güç ifadesi olduğu az sayıda 

insan olmakla birlikte, insanların çoğu kendilerini ifade etmenin tek yolunun şiddet olduğu 

durumlarda şiddete meyleder.” (Michael Ungar, Psikolog) 

“Suçluyu kazıyın altından insan çıkar.” (Faruk Erem, Ceza Hukukçusu) 

“Öyle deme, onlar bizim çocuklarımız!” (‘Eleştirim Kürtlere değil, PKK’ya’ diyen Enis 

Berberoğlu’na Şemdinlili bir babanın cevabı) 

*** 

Aslında bu yazıyı Hüseyin Aygün’ün ifadelerine gelen tepkilerin sonrasında yazmayı 

düşünüyordum. İki ay evvel, kendisini kaçıran PKK militanları hakkında alışılmadık nötr bir dil 

kullanan Aygün’ün açıklamalarından “terör propagandası” çıkartmış ve el 

birliğiyle Aygün’ü lince tabi tutmuştuk. Aygün’ün başına gelen itibarsızlaştırma geçen hafta da 

“Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz” diyen Diyarbakır Emniyet Müdürü 

Recep Güven’in başına geldi. PKK militanlarına yönelik insani bir yaklaşım sergileyen Güven, 

adeta bir politik icma ile eleştirildi ve itibarsızlaştırıldı. Söylenecek çok şey var burada. “Terör” 

ve “terörist” kavramlarımın bilimsel ve felsefi sefaleti hakkında konuşup yazabiliriz saatlerce. 

Ama ben daha önemli bulduğum bir noktayı eşmekle yetineceğim bu yazıda. O da şu: bugün 

PKK ölülerine “leş” muamelesi yapan insanlar, farklı bir coğrafyada doğsalardı, ölen PKKlılara 

ağlıyor olabilirlerdi… 

Modern insan kendini “aydın” ve “bağımsız” diye kandıradursun, insanoğlunun düşüncelerini 

büyük oranda coğrafya tayin eder. Bağımsız düşünme cesaretine ve yetisini sahip küçük bir 

azınlığı bir tarafa bırakırsak, insanların ezici çoğunluğu içine doğdukları coğrafya ve kültürün 

“taşıyıcısı” olmaktan öteye gidemez. Dini inançtan siyasi görüşe kadar pek çok konuda insanların 

düşüncelerini kendi irade ve gayretleri değil, içine doğdukları coğrafya ve kültür belirler. Bu 

yüzden, mesela, Trabzonluların yüzde 90’ı Müslüman iken, Texaslıların yüzde 90’ı 

Hıristiyan’dır. Bu yüzden, mesela, Kars’ta doğanların yüzde 90’ı 1915’i meşru bir güvenlik 

önlemi olarak görürken, 200 kilometre ötedeki Erivan’da doğanların %90’ı 1915’e soykırım der. 

Bu yüzden, mesela, Hakkâri’de doğan insanların %90’u PKK militanlarına “gerilla” derken, 

İzmir’de doğan insanların %90’ı PKK militanlarına “terörist” der. Bu yüzden, mesela, iki nesildir 

muhafazakâr sağa oy veren ailelerin çocuklarının sol bir partiye oy verme ihtimali yüzde 20’yi 

geçmez… 

Dolayısıyla, bugün Kur’an dışında hiçbir kutsal kitabı okumadan “İslam haktır” diyen, “1915 

soykırımdır” tezini savunan Akçam’ı ya da Dadrian’ı okuma ihtiyacı hissetmeden ateşlice “1915 

http://www.psychologytoday.com/blog/nurturing-resilience/201205/empathy-terrorists-bullies-and-delinquents
http://www.psychologytoday.com/blog/nurturing-resilience/201205/empathy-terrorists-bullies-and-delinquents
http://www.psychologytoday.com/blog/nurturing-resilience/201205/empathy-terrorists-bullies-and-delinquents
http://www.psychologytoday.com/blog/nurturing-resilience/201205/empathy-terrorists-bullies-and-delinquents
http://www.psychologytoday.com/blog/nurturing-resilience/201205/empathy-terrorists-bullies-and-delinquents
http://www.kitapdenizi.com/kitap/2307-Bir-Ceza-Avukatinin-Anilari-kitabi.aspx
http://www.hurriyet.com.tr/pazar/21362872.asp
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=359102
http://t24.com.tr/media/papers/full/taraf_2012-10-10.jpg
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=129470&sa=121740487
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=433284&sa=121740570
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bir güvenlik uygulamasıdır” savunmasını yapan ve 1980 sonrasındaki “devlet terörü” hakkında 

hiçbir şey okumadan PKK militanlarını “bölücü” ve “terörist” olarak gören Trabzonlu bir Türk, 

eğer Erivan’da Ermeni bir aileye doğsa idi, çok büyük ihtimalle, hiç Kuran okumadan “teslis”e 

inanacak, Lewy ya da McCarthy’yi okuma ihtiyacı duymadan 1915’in bir soykırım olduğunu 

düşünecek ve PKK’nın sivillere yönelik şiddetini ‘ayrıntı’ olarak görüp PKK 

militanlarını  “özgürlük savaşçısı” olarak görecekti… İspanyol filozof Ortega y Gasset boşuna 

“Ben, ben ve çevremim” (Yo soy yo y mi circunstancia) dememiştir. Ortalama bir Trabzonlu 

Türk’ün ortalama bir Erivanlı Ermeni’den farklı düşünce ve inançlara sahip olmasının temel 

sebebi, içine doğdukları coğrafyaların farklı tecrübe ve öğretileridir. 

Hakeza, Güngören’de İstanbulluları bombayla havaya uçuran Kürt’ü, Kudüs’teki 

pizzacıda Yahudi gençleri paramparça eden Arap’ı, ya da Dersim harekatında çocukları 

kafalarına meşe kütükleriyle vurarak öldüren Türk’ü bu vahşi eylemlere iten şey, derince 

irdelenmiş ve bağımsızca karar verilmiş düşünceler değildir, içine doğdukları coğrafyaların 

somut koşulları ve soyut öğretileridir. Bunu, yani kitlelerin düşünce ve eylemlerinde 

coğrafyanın asıl belirleyici faktör olduğunu, yani bizden çok farklı insanlarla bizim 

aramızdaki farkın büyük oranda coğrafyanın bir cilvesi 

olduğunu,anladığımızda, başkalarını yargılarken çok daha merhametli olacağız. Ve işte o 

zaman hem “Dağda ölen teröriste ağlayamıyorsanız insan değilsiniz” diyen Diyarbakır Emniyet 

Müdürü’nü, hem Firavun’a tapmış insanların akıbeti sorulduğunda onlara “cehennemlik” 

damgası vurmaktan imtina eden ve “Allah bilir” diyen Hz. Musa’yı (Taha 51-2), hem de 

“İnsanları yargılamayın ki Allah da sizi yargılamasın” diyen Hz. İsa‘yı (Luke 6:37) gerçekten 

anlayabileceğiz… 

Empati bu yüzden önemlidir. Anlamayı ve bu sayede de insan olmayı sağlar. Evet, insan olmayı. 

Zira benzer somut koşullarda kendilerinin de yaptığı ve yapacağı eylemlerden dolayı başkalarını 

suçlayanlar -tam da Recep Güven’in dediği gibi- “insan” değildir… Hadi Serdar Kaya’nın 

sarsıcı benzetmesi çoğumuza fazla geliyor; Amerikalı sosyolog Sam Richards’ın öğrencilerine 

Iraklı direnişçiler için yaptırmaya çalıştığı kadar da mı empati yapamayacağız “yanlış yoldaki” 

Kürt kardeşlerimiz için? 

“Hiçbir sorun kendisini yaratan bakış açısıyla çözülemez” diyor Einstein. Gerek Kürt meselesinin 

gerekse PKK şiddetinin çözümü de yeni bir birlikte yaşama kontratı ve millet kurgusu inşa 

etmemizi gerektiriyor. Böyle bir kontrat ve kurgu ise, bu ülkenin 5 milyonu aşkın vatandaşı 

tarafından “biz” ve “bizim çocuklarımız” şeklinde bir kategoriye sokulan PKKlıları da içine 

alacak bir “biz” anlayışı gerektiriyor. Şiddeti yadsıyan, ama şiddete bulaşmış bireyleri 

insanlıklarından arındırmayan bir anlayış bu. Biliyorum, pek çoğu hayata -ve tabiî ki PKK’ya- 

“vur, kır, parçala; bu maçı kazan!” perspektifinden bakan Türkler için zor bir proje bu. Ama bu 

projeyi başaramayan bir Türkiye’nin huzura ermesi çok daha zor. 

 

https://fekmekci.wordpress.com/2011/08/30/90%E2%80%99larda-guneydogu%E2%80%99da-cocuk-olmak/
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=580215&sa=121740941
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=11783&sa=121740659
http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ortega_y_Gasset#.22Yo_soy_yo_y_mi_circunstancia.22
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=27+temmuz+2008+g%C3%BCng%C3%B6ren+patlamas%C4%B1&kw=&a=&all=&v=&fd=&td=&au=&g=&d=&p=19
http://en.wikipedia.org/wiki/Sbarro_restaurant_suicide_bombing
http://en.wikipedia.org/wiki/Sbarro_restaurant_suicide_bombing
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/380924_10150415420677819_957259467_n.jpg
http://www.kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=31&sid=20
http://bible.cc/luke/6-37.htm
http://derinsular.com/turkiye-cumhuriyetini-turk-pkksi-kurdu/
http://www.ted.com/talks/sam_richards_a_radical_experiment_in_empathy.html
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EYL 30 2011 

“PKK Silahları Bırakmadıkça…” 

Başbakan Erdoğan geçen hafta New York’ta yaptığı görüşmelerden birinde PKK’ya yönelik 

operasyonları savundu ve bu operasyonların “ancak PKK silah bırakırsa” biteceğini belirtti. Türk 

halkının büyük bir kesiminin paylaştığı ve ilk bakışta gayet normal ve isabetli gelen bu sözler, 

biraz derine inince, tek-taraflılığından dolayı çözümü zorlaştıran bir mahiyete sahip oluyor bence. 

Evet, PKK silahları bırakmadıkça devlet operasyonlara devam edecek; ama öyle gözüküyor ki, 

“devlet silahları bırakmadıkça” da PKK saldırılarına devam edecek. Burada, silahlı olmanın 

devletin tanımının bir icabı olduğunu hatırlatarak geleneksel “devlet silahları bırakır mı hiç?!” 

refleksini vermeden önce, “silahları bırakmak” ifadesini daha geniş bir perspektiften ele almamız 

gerektiğini düşünüyorum. 

Max Weber’den bu yana, “meşru şiddet kullanımı tekeli”ne sahip olmak, devletin tanımsal 

özelliklerinden biri olarak kabul edilir. Bu tanımca, bir yerde devlet gerçekten varsa, orada 

otoriteyi tesis eden ve gerektiğinde bunun için güç kullanan tek aygıt bu devlettir. Dolayısıyla, 

devlet nerede varsa, orada “silahların gölgesi” vardır ve orada “silahlar bırakılmamıştır”. 

Örneğin, devlet trafik akışını düzenlemek için kurallar koyar ve bu kuralların da para cezası veya 

hapis gibi yaptırımlarla -ve icabında silahların da yardımıyla- gözetilmesini sağlar. Yani trafik, 

devletin var olduğu ve bu yüzden de “silahları bırakmadığı” bir alandır. Burada önemli nokta 

şudur ki devletin trafikteki silahlı varlığı hem halkın rızasına dayandığı hem de uluslararası 

normlarla uyumlu olduğu için “meşru” bir yetkidir. Fakat devlet halkın rızasına ve evrensel hak 

ve özgürlüklere aykırı olarak bir alanı işgal ediyorsa, hem o alandaki mevcudiyeti hem de bu 

mevcudiyeti devam ettirmek için başvurduğu silah gücü gayrimeşrudur. Yakın zamana kadar 

Türkiye’nin başını ağrıtan başörtüsü yasağı buna örnek olarak verilebilir. Eğitim hakkı da inanç 

özgürlüğü de evrensel hak ve özgürlükler kapsamındadır. Bu yüzden, bir devletin dini bir kıyafeti 

yüksek eğitimde yasaklama hakkı yoktur. Başörtüsü yasağının uygulanması ve denetimi pek çok 

zaman güç ve kolluk kuvvetleri kullanımını mecbur kıldığından, başörtüsü yasağının olduğu bir 

yerde devlet “silah zoruyla” yüksek eğitime gayrimeşru bir şekilde müdahale etmektedir. 

Buradan Kürt meselesine geçersek, Kürt meselesi, Ahmet 

Altan’ın da geçen gün net olarak ortaya koyduğu gibi, özü 

itibariyle “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürtlerin ‘doğal’ 

haklarını vermemesi”dir (Bu arada herkes “Kürt meselesi 

nedir?” konusunda pusulayı şaşırmamak için Ahmet Altan’ın 

bu yazısını okumalı bence).  İnsanın anadilinde türkü 

çığırması, kitap yazması, anons yapması, eğitim alması veya 

vaaz dinlemesi evrensel insan haklarındandır. Fakat 

Türkiye’de devlet Kürtler’in anadillerinde eğitim almalarını, 

hutbe vermelerini veya havaalanlarında anons yapmalarını 

yasaklıyor. Bu fiilleri işleyenler hakkında da kolluk 

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/09/26/erdogan-terore-karsi-yeni-yontemi-acikladi
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=3321&Ahmet_ALTAN-AKP_ve_PKK_
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=3321&Ahmet_ALTAN-AKP_ve_PKK_
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=3321&Ahmet_ALTAN-AKP_ve_PKK_
http://www.kerkukhaberajansi.com/kha/turkmeneli/736-turkmenelinde-anadilde-egitim.html
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kuvvetlerinin yardımıyla kovuşturma başlatabiliyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti, 

Kürtçe konusunda müdahil olmaması gereken pek çok alana müdahil olarak o alanları gayrimeşru 

bir şekilde “silahlandırıyor”. 

İşte “devletin silahları bırakması”, devletin orduyu lağvetmesi ya da süresiz ateşkes ilan etmesi 

değil, olmaması gereken alanlardan çıkarak o alanları silahtan ve silahların gölgesinden 

arındırmasıdır. Yani “devletin silahları bırakması” noktasında aslolan devletin silahlara sahip 

olup olmaması değil, silahları sadece meşru alanlarda kullanmasıdır. Bu yüzden, “devletin 

silahları bırakması” ifadesini devletin silahlara toptan veda etmesi şeklinde anlamak yanlış bir 

anlam daraltmasıdır bence. (Zaten ne PKK’nın ne de Kürt siyasal hareketlerinin 

Türkiye’nin Kosta Rikalaşması gibi bir talebi yoktur). Devletin banka soymaya kalkışan ya da 

karakollarına saldıran kişilere tabiî ki silahla cevap verme hakkı vardır. Fakat devletin insanların 

anadilleriyle ne yapabileceklerine dair sınırlamalar getirme hakkı yoktur. Bu yüzden de devletin 

Kürtçe eğitimi silah zoruyla yasaklaması ile PKK’nın Türk öğretmenleri silah zoruyla bölgeden 

kovması arasında gayrimeşruluk açısından kategorik bir fark olduğunu söylemek zordur.  Ve 

ikincisine yönelik bir “silah bırakma” çağrısı, ancak birincisine yönelik bir “silah bırakma” 

çağrısıyla birlikte yapıldığında anlamlı ve netice verici olabilir. Zaten muteber düşünce 

kuruluşlarından Uluslararası Kriz Grubu’nun geçtiğimiz hafta Turkey: Ending the PKK 

Insurgency (Türkiye: PKK Başkaldırısını Sonlandırmak) başlığıyla yayınladığı rapor da tam 

olarak bunu yapıyor. 

Başladığım noktaya dönersem, evet, PKK silahları bırakmadıkça devlet operasyonlara devam 

edecek; ama öyle gözüküyor ki, “devlet silahları bırakmadıkça” da PKK saldırılarına devam 

edecek. Zira Şerafettin Elçi’nin de geçen günkü röportajında vurguladığı üzere, Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin Kürtçe’ye yönelik kısıtlamaları devam ettiği sürece, Kürt siyasal 

hareketlerinin devletle mutabakata varması pek mümkün gözükmüyor.  Ve haklılık duygusundan 

kaynaklanan tek taraflı ön-şartların bizi bu fasit daireden çıkaramayacağını görmemiz gerekiyor. 

Tam da bu noktada zaten Kuzey İrlanda’nın “Hayırlı Cuma” (Good Friday) tecrübesi, Kürt 

meselesi ve PKK’nın silahsızlanması açısından son derece önemli bir emsal teşkil 

etmektedir. Hayırlı Cuma anlaşması, Blair hükümeti’nin Mitchell Komisyonu’nun önerisini 

dinleyip IRA’ya yönelik tek taraflı silah bırakma ön-şartından vazgeçmesiyle mümkün oldu ve 

nihai anlaşma da sadece IRA’nın silah bırakmasını değil aynı zamanda İngiliz devletinin de 

Kuzey İrlandalıların hayatlarının nerdeyse her alanından çekilerek “silahları bırakması”nı içerdi. 

Zaten bu mütekabiliyetti Britanya’daki Cuma’nın hayırlı olmasını mümkün kılan. Aynen 

Britanya’nınki gibi, bizim etnik terör meselemizin çözümü de tek taraflı ön-şartlarla değil 

karşılıklı adımlarla mümkün. Ve iki Hıristiyan halkın bir Hayırlı Cuma inşa ettiği bir dünyada iki 

Müslüman halkın bir Hayırlı Cuma inşa etmesi o kadar da zor olmamalı; zira Cuma asıl bize 

kutsal! 

 

 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/turkey-cyprus/turkey/213-turkey-ending-the-pkk-insurgency.aspx
http://www.taraf.com.tr/haber/halk-meclis-e-donmemizi-istiyor.htm
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EKİ 10 2011 

Demokratikleşme, Müzakere ve Artan Şiddet 

Gerek temel özgürlükler gerekse sivil siyaset noktasında Türkiye’nin demokratikleşme yolunda 

mesafe aldığı bir dönemden geçiyoruz. Demokratikleşmenin hızı ve kapsamı pek çoğumuzu 

tatmin etmese de, bundan beş sene öncesine göre daha sivil ve daha özgür olduğumuzu 

yadsıyacak çok az kişi vardır sanırım. Böyle bir dönemde PKK’nın Silvan’da askerlere, 

Tunceli’de polislere, Ankara’da da sivillere yönelik saldırıları hemen hepimizin aklına soru 

işaretleri getiriyor. Hele internete düşen MİT-PKK görüşmesi sonrasında PKK saldırılarını 

anlamlandırmak nerdeyse imkânsızlaşıyor. Haklar ve özgürlükler üzerindeki kısıtlar –yavaş 

yavaş da olsa- kalkıyor ve PKK ile müzakereler yapılıyorken ve Türkiye sivil bir anayasaya sahip 

olmaya doğru yol alıyorken, PKK neden şiddeti arttırıyor? 

Birçok Türk akademisyen ve siyasetçi, yukarıdaki soruya anlamlı bir cevap veremediği için, 

PKK’nın “nihilist” ve kana susamış bir oyunbozana dönüştüğü sonucuna varıyor. Hâlbuki bu 

sonuç, şu geçersiz ön-kabule dayanıyor: çözüm süreçlerinde terör örgütleri şiddeti azaltır. 

Dünyadaki benzer örneklere baktığımızda bunun böyle olmadığını, çözüm süreçlerinde genelde 

şiddetin arttığını görüyoruz. Maalesef, şiddetin azalması demokratikleşme ve çözüm 

süreçlerinin bir parçası değil uzun vadeli bir sonucudur. Bunu anlayamamak, yanlış yorum ve 

suçlamalara itiyor hepimizi. Muhalefet “açılım oldu terör arttı” şeklinde gülünç bir sebep-sonuç 

ilişkisi kuruyor ve Kürt açılımına son verilmesini istiyor. İktidar da artan şiddet sonrasında Kürt 

siyasal hareketini toptan düşmanlaştırma yoluna gidiyor. 

 

Bask, Kuzey İrlanda ve Filistin sorunlarına baktığımızda, müzakere ve demokratikleşme 

yıllarının aynı zamanda şiddetin de arttığı yıllar olduğunu görüyoruz. İspanya’daki Bask/ETA 

sorunuyla başlarsak, ETA saldırılarının en fazla olduğu yıllar İspanya’nın demokratikleşme yılları 

olan 1970 sonlarıydı. Dünyanın en özgürlükçü anayasalarından biri olan İspanya anayasasının 

http://www.haberturk.com/yazarlar/ihsan-bal/673075-pkknin-olumcul-hatalari
http://www.economist.com/node/14191335
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kabul edildiği 1978 yılını takip eden iki yılın ETA terörünün zirve yaptığı yıllar olması oldukça 

düşündürücü ve öğreticidir. 

Kuzey İrlanda’ya baktığımızda da benzer bir durumla karşılıyoruz. Hayırlı Cuma (Good Friday) 

anlaşmasının yapıldığı Nisan 1998’e giden yolda Kuzey İrlanda’da şiddet tırmanışa geçmişti. 

Öyle ki, Hayırlı Cuma anlaşmasının imzalanmasından dört ay sonra, IRA’nın “TAK”ı 

diyebileceğimiz “Gerçek IRA” IRA tarihindeki en kanlı saldırı olan Omagh 

saldırısını gerçekleştirdi. 

 

Biraz farklı bir örnek olsa da, benzer bir durumu Filistin-İsrail müzakerelerinde de görüyoruz. 

1993’te İsrailli ve Filistinli liderlerin Oslo’da vardıkları uzlaşı ile başlayan Oslo Barış Süreci, 

ilginç bir şekilde hem Filistinli hem de İsrailli sivillere yönelik saldırıların arttığı bir dönem oldu. 

 

Tüm bu örnekler bir paradoksun varlığına işaret ediyor. Terör sorunlarının çözümüne yönelik 

müzakerelerin yoğunlaştığı ve çözümün ufukta belirdiği dönemler aynı zamanda şiddetin de artış 

gösterdiği dönemler olmuştur. İlk bakışta anlamsız gibi gözüken bu paradoks, aslında çok da 

anlaşılmaz olmayan sebeplere dayanmaktadır. Özellikle üç önemli sebebin altını çizmek 

http://en.wikipedia.org/wiki/Omagh_bombing
http://en.wikipedia.org/wiki/Omagh_bombing
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/2149109.stm
http://www.eretzyisroel.org/~jkatz/oslo1.gif
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istiyorum. Birincisi, her terör örgütünün içinde bağımsızlık yahut toprak konusunda geri adım 

atmak istemeyen maksimalist gruplar vardır. Çözüm sürecinde ufukta beliren uzlaşı genelde bu 

maksimalist grupların uç taleplerini karşılamadığından, bu gruplar çözüm sürecini baltalayarak 

çatışmanın ve düşmanlığın devamı üzerinden aşırı hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Terör 

örgütlerinin müzakere sürecinde şiddeti kontrollü bir şekilde arttırmalarının ikinci bir sebebi de, 

müzakere süreçlerinde “zarar verebilme kabiliyetleri”ni sürekli zihinlerde canlı tutarak 

müzakerelerde ellerini güçlendirmek istemeleridir.  (Cezayir görüşmeleri sırasında ETA’nın inişli 

çıkışlı saldırıları bunun en tipik örneklerindendir). Son olarak, terör örgütleri günümüz 

dünyasında birçok devlet tarafından düşman devletlere yönelik yıpratıcı güç ve pazarlık 

kozuolarak kullanılmaktadır. Terör örgütünün hedefindeki devletle ilişkileri sorunlu olan diğer 

devletler, terör örgütünün kendilerine sağladığı avantajları kaybetmemek için, örgütün içindeki 

nüfuzlarını kullanarak çözüm sürecinde terör örgütünün -icabında yerleşik emir-komuta 

zincirinin dışına da çıkarak- saldırılar gerçekleştirmesini sağlayabilirler. 

Tüm bu veri ve düşüncelerden varmak istediğim sonuç, demokratikleşme ve müzakere yıllarında 

PKK’nın saldırılarını arttırmasını sürpriz olarak karşılamamamız ve -daha da önemlisi- 

şaşırmışlık ve aldatılmışlık duygularının kabarttığı öfke seliyle ciddi yanlışlara sürüklenmememiz 

gerektiğidir. Bugün yapılabilecek en büyük hata, çözüm sürecinde artan şiddetten dolayı Kürt 

siyasal hareketinin toptan sorumlu tutularak düşmanlaştırılmasıdır. (Başbakan’ın seçim sürecinde 

kullandığı “BDP terör örgütü” ifadesi ya da Yenişafak’ın attığı “Katil Sizsiniz” manşeti bu 

yüzden talihsizdi bence). Gerek PKK’nın içinden gerekse dış güçlerden Kürt meselemizin 

demokratik kanallarla çözülmesini istemeyen grupların şiddeti tırmandırarak ulaşmak istediği 

hedeflerden biri müzakere ve toplumsal uzlaşı süreçlerini baltalamaktır zaten. Türk halkı, 

PKK’nın artan şiddetine yönelik yeterli bir önleyici siyaset gütmediklerini düşündüğü Kürt 

siyasetçilere öfke duymakta haklı olabilir; fakat unutmamamız gerekir ki bu öfkenin şirazeden 

çıkarak Kürt siyasetçileri toptan düşmanlaştırma ve dışlama noktasına gelmesi tam da şiddeti 

tırmandıranların arzuladığı şeydir zaten. Bu yüzden yapılması gereken, PKK’nın silahları ve 

devletin yasaklarının gölgesinde siyaset yapan Kürt siyasal hareketinin içindeki insanları 

vicdanlarda mahkûm edip iktidarsızlaştırmak değil, meşru siyaset kanallarını sonuna kadar açarak 

ve Kürtlerin haklarına yönelik reformları hızlandırarak Kürt siyasetçilerin şiddetle aralarına 

mesafe koymalarına yardım etmektir. 

Şunu da unutmamız gerekir ki bugün Türkiye’yi küresel ekonomi ve laik rejimle uyumlu olarak 

yöneten kadrolar 2000’lerde uzaydan gelmediler; 90’ların gayrimümkün hedefler peşinde koşan 

siyasal İslam kadrolarının içinden çıktılar.  Bundan 5-10 sene sonra şiddeti dışlayan bir Kürt 

siyasal hareketi olacaksa, bu hareketin ana aktörleri de uzaydan gelmeyecek, bugün BDP çatısı 

altında gayrimümkün siyasetler güden kişiler içinden çıkacaktır. Bu yüzden, mevcut BDP 

siyasetçilerini toptan düşmanlaştırmak, Kürt siyasal hareketinin silahsızlanmasını geciktirmek ve 

Kürt meselesinin Türkiye bütünlüğü içinde halledilmesini zorlaştırmaktan başka bir işe 

yaramayacaktır. 

 

https://fekmekci.files.wordpress.com/2011/07/rbpi.pdf
http://www.t24.com.tr/haberdetay/148577.aspx
http://www.t24.com.tr/basin/detay.aspx?yol=2011/08/18/kupurler/yeni_safak_big.jpg
http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=685750
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EYL 8 2012 

ÖSO’dan PKK’ya ‘Haklılık Zannı’ ve Terör 

Son zamanlarda artan PKK eylemlerinin hemen hepsinin ardından Türkiye’de gözler BDP’li 

siyasetçilere ve BDP’ye oy veren Kürtlere dönüyor ve hem Türk siyasetçiler hem de Türkiye 

medyası Kürtler’e PKK şiddet ve terörünü kınama çağrıları yapıyor. Fakat bu çağrılar genel 

olarak somut bir karşılık bulmuyor; çünkü -başta BDPliler olmak üzere- Kürtlerin çoğunluğu 

PKK’yı bir “terör örgütü” olarak görmüyor ve PKK şiddetini bir şekilde mazur görüyor. Burada 

akla üç önemli soru geliyor? 1) Niçin Kürtler’in önemli bir kısmı PKK’yı bir “terör örgütü” 

olarak değil de bir “direniş örgütü” olarak görüyor? 2) (Önceki sorunun devamı olarak) Niçin 

Kürtler’in önemli bir kısmı PKK’nın şiddet ve terör eylemlerine rağmen PKK’ya sempatiyle 

bakıyor? 3) Niçin Türkiye’nin ısrarlı çağrıları Kürtlerin PKK şiddetini kınamalarını başaramıyor? 

İlginçtir, Suriye’deki iç savaş ve bu savaşta Türkiye’nin aldığı tavır, yukarıdaki soruların doğru 

cevaplarına yaklaşmamız için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye, yaklaşık bir senedir Beşar Esad 

yönetimini sert bir dille eleştiriyor ve Suriye’deki silahlı direnişçilere siyasi, lojistik ve askeri 

destek veriyor. Hâlbuki Esad rejimine yönelik bir silahlı direniş/savunma teorik olarak meşru 

olmakla birlikte, pratikte, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)’nun silahlı direnişi tamamen masum bir 

direniş değil. Suriye ve İran medyasındaki ÖSO-karşıtı propagandayı bir tarafa bıraksak bile, 

daha muteber Batı medyasına yansıyan ÖSO resmi bile yeterince sorunlu: ÖSO, evlerin 

bahçelerinden Suriye askerlerine ateş açarak sivilleri kalkan, artan sivil ölümlerini de propaganda 

malzemesi yapan; canlı ele geçirdiği Suriye askerlerini “intihar bombacısı”na dönüştüren; şiddet 

kullanmayı reddeden üyelerinin bir kısmını infaz eden; ‘ajan’ olduğundan şüphelendikleri 

üyelerinin kafasını kesen; izindeki askerlerden görev başındaki postacılara kadar devletle bir 

şekilde ilişkili herkesi yer yer hedef alıp öldüren; orduya silah taşıdığından şüphelenilen sivil 

uçakların da artık ‘meşru hedef’ olduğunu deklare eden; Şii olmayı öldürülmek için yeterli 

sebep sayan el-Kaide ile birlikte iş tutan; ve bizzat BM Komisyonu tarafından “savaş suçları”, 

“yargısız infaz” ve “işkence” ile suçlanan bir “direniş örgütü”tür. 

ÖSO’nun bu eylemleri açıkça “terör” ve/ya “savaş suçu” sınıfına girer ve -kitabi açıdan- ÖSO’yu 

bir “terör örgütü” olarak nitelendirmeye yeter de artar. (Zaten Suriye, Rusya ve İran basını ÖSO 

mensuplarına ‘terörist’ diye atıf yapıyor.) Fakat hem Türk halkının büyük bir çoğunluğu hem de 

hükümet, ÖSO’yu bir “terör örgütü” olarak adlandırmaya yetecek tüm bu gayr-i meşru şiddet ve 

terör eylemlerini göz ardı ediyor ve ÖSO’yu “tüm gayr-i meşru şiddetine rağmen” desteklenmesi 

gereken bir  “direniş örgütü” olarak görüyor. Vicdanlı ve demokrat gazetecilerimiz bile ÖSO 

terörünü “bazı üyelerinin işlediği vahşet eylemlerini saymazsak” şeklinde küçük bir paranteze 

alıp  “Hür Suriye Ordusu’ndan yanayım” diyor. Her iki yazısından birinde PKK/BDP cephesine 

Gandicilik yapmayı salık veren “şiddetin her türlüsüne karşıyım”cı genç sivillerimiz de, 

ÖSO’nun Suriye’deki eylemleri hakkında “kahraman gerilla” haberciliği yapıyor. Ve her fırsatta 

BDP/PKK cenahını “şiddeti kutsamakla” itham eden ana akım medyamız, ÖSO’nun büyük 

eylemleri için Özgür Gündem’in “serhildan” haberlerine benzeyen “topyekun ayaklanma” 

http://haber5.com/guncel/bu-anket-kurt-genclere-yapildi
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/robert-fisk-they-snipe-at-us-then-run-and-hide-in-sewers-8063515.html
http://www.youtube.com/watch?v=YULXawJgAE8
http://www.nationalreview.com/corner/302998/houla-massacre-redux-john-rosenthal
http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-syrias-road-from-jihad-to-prison-8100749.html
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/fisk/robert-fisk-inside-daraya--how-a-failed-prisoner-swap-turned-into-a-massacre-8084727.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-08-31/syrian-rebels-threaten-civilian-flights-to-halt-weapons.html
http://www.haberturk.com/dunya/haber/761785-kanli-pazartesiyi-el-kaide-ustlendi
http://www.pbs.org/newshour/rundown/2012/08/syria-al-qaedas-new-playground.html
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PRCoISyria15082012_en.pdf
http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=07.09.2012&y=HilalKaplan
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=10099&yildiray_ogur-pekisakalli_chenin_bolivyada_ne_isi_vardi
http://t24.com.tr/media/papers/full/sabah_2012-07-18.jpg
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manşetleri atıyor… Türklerin ÖSO’nun gayr-i meşru şiddetini önemsizleştirip ÖSO’yu 

“toplamda” desteklemelerinin sebebi, ÖSO’nun “haklı bir amacı”nın olduğuna ve ÖSO 

şiddetinin de “çaresizlikten” kaynaklandığına inanılmasıdır. Bir diğer deyişle, ÖSO şiddet 

ve terörünün çıkış itibariyle tepkisel amaç itibariyle de haklı olduğuna yönelik inanç, bu 

şiddeti ve terörü Türklerin (ve çoğu diğer Sünni Müslümanların) 

gözünde mazur kılmaktadır. 

Haklılık ve çaresizlik duygusu ile teröre destek 

arasındaki ilişki maalesef Suriye’yi aşan evrensel 

bir ilişkidir. Bu yüzden, bugün Müslüman toplumlar 

arasında teröre en fazla destek veren toplumun 

Filistinliler olması şaşırtıcı değildir. PEW’in farklı 

ülkelerdeki Müslüman toplumlara sorduğu “Sizce 

sivillere yönelik intihar saldırıları meşru olabilir 

mi?” sorusuna, Filistinlilerin sadece %17’si “Hayır” 

cevabını vermektedir. Ve biz istediğimiz kadar 

Filistinlilere “terör yanlıştır ve gayr-i meşrudur” 

diye dil dökelim, İsrail sahadaki gerçekliği 

değiştirmedikçe Filistinliler teröre karşı toplumsal 

bir tavır al(a)mayacaklardır. 

Bugün PKK şiddetinin Kürtler arasındaki geniş bir 

kitlede kınama değil de destek yahut sükut şeklinde 

bir karşılık bulmasının temel sebebi de 

aynıdır.  Türkiye Kürtlerinin önemli bir kısmının 

PKK’nın askeri yahut sivil hedeflere yönelik 

şiddetini mazur görmelerinin temel sebebi, geçen 

haftaTaraf’tan Serdar Kaya’nın da istisnai bir 

berraklıkla ortaya koyduğu şekilde, PKK şiddetinin 

“haklı bir dava” için ve “başka yol kalmadığından” 

yapıldığını düşünmeleridir. Tabiiki buradaki 

“haklılık” ve “çaresizlik” sübjektif bir kanıdır ve 

tartışmaya açıktır. Fakat sorun şu ki, ne bu algının 

sübjektif oluşu, ne de bu algının yanlış olduğunu 

düşünen Türklerin bu algıyı “sözle” yanlışlama 

çabası neticeyi değiştirmemektedir. Neticeyi, 

gerçeklikle ilişkisinden bağımsız bir şekilde, tarihsel 

tecrübe ve propagandanın çarpık etkileşimindeki 

kitlesel “algı” belirlemektedir. 

Bu durumda, ve devlet erkanımızın -feci bir yanlış yaparak- “PKK’dan farkı yok” dediği 

BDP’nin “bölge”de her üç Kürt’ten ikisinin oyunu aldığı bir konjonktürde, Kürt halkının PKK 

http://pewresearch.org/pubs/1445/little-support-for-terrorism-among-muslim-americans
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=10195&serdar_kaya-pkk%92nin_hakli_davasi_ve_tastan_kalbi
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1099007&CategoryID=78
https://fekmekci.wordpress.com/2011/06/30/secimler-sonuclar-ve-yaniltici-yorumlar-ii/
http://pewresearch.org/assets/publications/1445-2.gif


45 
 

şiddetine yönelik algısını değiştirmenin bir yanlış bir de doğru yolu vardır. Yanlış yol, hükümetin 

yapageldiği türden temenni-bazlı çağrılar yapmak ve “Kürt sorunu”nun çözümü yönünde önemli 

ve somut adımlar atmadan Kürtlerin PKK algısının değişmesini beklemektir. Bu yol, tecrübe 

ettiğimiz üzere, sonuç getirmeyen bir yoldur; zira sahadaki gerçeklik değişmediği için, yukarıda 

bahsedilen algı da değişmemektedir. Zaten bu yol yeni bir yol da değildir ve 30 senedir 

denenmektedir. 

Doğru ve sonuç alıcı ikinci yol ise yukarıdaki “haklı amaç” ve “çaresizlik” algılarını dikkate alan 

bir yoldur. Bu yol, bir yandan Kürtlerin “anadilde eğitim”den “özerklik”e kadarki meşru siyasal 

taleplerine karşılık vererek, diğer taraftan da “ifade özgürlüğü”, “genel af” ve en nihayetinde de 

“referandum” ile siyasetin önünü açarak PKK şiddetinin amacını ve sebebini ortadan kaldıran bir 

yol olmak zorundadır. Hem ETA hem de IRA şiddeti, temenniler ve çağrılar ile değil, bu iki 

noktadaki somut gelişmeler sayesinde, terör örgütü mensupları ve örgütün halk arasındaki 

sempatizanları nazarında şiddetin ‘gereksiz’ ve ‘amaçsız’ bir hale dönüştürülmesiyle ortadan 

kalktı. Unutmamamız gerekir ki, siyasetçilerimiz ve gazetecilerimizin sık sık “Neden Türkiye’de 

Kürtler PKK şiddetine karşı İspanya’daki Bask halkı gibi sokaklara dökülmüyor” diye 

hayıflanarak atıf yaptığı “Basta Ya!” (Yeter Artık) hareketi, 1970’lerde değil, Bask dilinin 

üzerindeki tüm kısıtlamalar kalktıktan ve Bask halkı özerk yönetime kavuştuktan sonra, 

1990’larda, başlamıştı. 

Şiddet yanlış ve gayr-i meşru bir siyaset aracıdır. Fakat hemen her toplum, ‘haklılık’ ve 

‘çaresizlik’ zannıyla belirli şiddet eylemlerini meşrulaştırma eğilimine sahiptir. Bugün PKK’nın 

şiddet eylemlerine devam edebilmesinin en büyük sebebi de bu eylemlerin Kürtlerin önemli bir 

kesimi tarafından mazur görülmesidir. Bu yüzden, PKK’nın gayr-i meşru şiddetini 

sonlandırmanın en etkili yolu, bu şiddeti “Kürtlerin nazarında” gayr-i meşrulaştırmak ve mahkûm 

etmektir. Bunun en etkili yoluysa, henüz yönetim özerkliği ve Kürtçenin kamusal serbestliği 

konularında hiçbir büyük adım atılmamışken “Kürt sorunu yoktur; terör sorunu vardır” demek 

ve Kürtlere sonuç vermeyen çağrılar yapmak değil, Kürt sorununu “Kürtlerin gözünde” bitirerek 

şiddeti anlamsızlaştırmaktır. Zira Türkiye İspanyalaşmadıkça, Kürtler Basklılaşmayacaktır… 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25377195/
http://www.turkcebilgi.com/kose-yazisi/24971/terore-karsi-biz-ne-yapmaliyiz
http://en.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Basta_Ya!
http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=1297498&title=erdogan-kurt-sorunu-yok-teror-orgutu-pkk-sorunu-var
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EKİ 30 2011 

Müslüman, Bölücü ve de Terörist! 

Geçtiğimiz hafta “bölücü terör örgütü”nün vahşi saldırılarından yeni birine şahit olduk.  

Gerek pek çok saldırısında sivilleri de hedef almış olması gerekse de yabancı terör örgütleriyle 

ilişkiler içerisinde olması sebebiyle, örgüt uluslararası arenada pek çok kişi ve kuruluş tarafından 

“terör örgütü” olarak kabul ediliyor. Tüm “direniş” hareketlerinin vazgeçilmez destekçisi 

Kaddafi’nin de yer yer desteğini alan örgütün İslami terör örgütleriyle de bağlantılı olması, 

sonraları onu Amerika Birleşik Devletleri’nin “terörle savaş”ının da bir parçası haline getirdi. 

Örgütün yaklaşık 40 yıldır devam ettirdiği ayrılıkçı mücadele 100 binin üzerinde cana mal oldu. 

Bu zaman zarfında onlarca köy boşaltıldı ve binlerce insan yaşadığı yerden göç etmek zorunda 

kaldı. Komşu ülkenin “kardeş” bölücülere verdiği destek sebebiyle örgütün ayrılıkçı mücadelesi 

zaman zaman uluslararası bir sorun haline de geldi. 

Yakın zamana kadar devlet meseleyi ekonomik bir sorun olarak gördü ve ekonomik iyileşmelerle 

beraber sorunun da ortadan kalkacağını düşündü. Fakat örgütün ve tabanının siyasal taleplerini 

fark eden devlet, daha sonra “bölge”ye özerklik statüsü vermeyi bile kabul etti. Fakat “gözü 

dönmüş bölücüler” bağımsızlık dışında bir çözüme yanaşmadı ve “bölge”nin self-

determinasyon (kendi kaderini tayin) hakkına sahip olmasında ısrar etti. Örgütün şahin 

yöneticileri, “taviz verebileceğimiz tek şey, ulusal egemenliğimizin kapsayacağı toprakların 

sınırlarıdır” diyerek bağımsızlığın müzakere dışında olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. 

18 Ekim 2011 tarihinde, “bölücü terör örgütü” kanlı saldırılarından yeni birini gerçekleştirdi. 

“Gözü dönmüş bölücüler”, vatanın birliği ve bütünlüğünü muhafaza eden askerlere saldırdı ve 

yaklaşık 10 saat süren çatışma sonrasında 19 askeri şehit etti. “Bölücü terör örgütü”nün sözcüsü, 

ilk önce özel kuvvetlerin kendilerine saldırdıklarını ve bu yüzden de yaptıklarının “meşru 

müdafaa” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve ölümlerden örgütün sorumlu 

tutulmasının yanlış olduğunusavundu. Hükümet yetkilileri ise  barış görüşmeleri devam ederken 

örgütün askerlere saldırmasının anlamsızlığına işaret etti ve yakın zamana kadar yabancı 

ülkelerin ve terör örgütlerinin bir kısmından destek görmüş olan bölücü örgütün dış 

bağlantılarının altını yeniden çizdi… 

*** 

Yukarıdaki hikâye gerçek ve bir hayli tanıdık; ama bizim değil, kilometrelerce uzaktaki Filipinler 

ve “bölücü” Moro İslami Kurtuluş Cephesi (Moro Islamic Liberation Front) örgütünün hikâyesi. 

Coğrafyalar değişse de, “nasıl” değil “kim” tarafından yönetildiğini önemseyen insanların 

hikâyeleri pek değişmiyor maalesef… Hikâyelerimizin değişmesi içinse, kavgalarımızın 

odağında “kimin” yöneteceğinin vurgusunu taşıyan ulus-devlet, üniter devlet, özerklik gibi 

kavramlar değil, “nasıl” yönetileceğimizi vurgulayan demokrasi, insan 

hakları ve özgürlük kavramları olması gerekiyor. 

http://www.cdi.org/terrorism/moro.cfm
http://www.washingtonpost.com/world/asia-pacific/philippine-president-says-no-retaliation-despite-muslim-rebels-killing-of-19-soldiers/2011/10/20/gIQAJBsozL_story.html
http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/2006/157722_1.pdf
http://www.chinadaily.com.cn/xinhua/2011-10-19/content_4113510.html
http://www.abs-cbnnews.com/nation/regions/10/21/11/milf-we-were-attacked-why-blame-us
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ARA 31 2011 

İsrailleşiyor Türkiye, Fark Eden Yok! 

 

İnsansız hava uçakları, operasyon kazaları, F-16 bombaları değil, kerameti kendinden menkul 

“açık öğretimden güvenlikçi” uzmanların “Yeni Türkiye’nin yeni mimarisinin yeni terörle 

mücadele konseptinin yeni bilmemnesi” diye pohpohladıkları mücadele yöntemi öldürdü bu 35 

canı. Operasyonları önceleyip özgürlükleri ve siyasal alanın açılmasını öteleyen ve bu yönüyle de 

90’lardaki terörle mücadele konseptinin “yeni şişelerde” sunulması olan bu mücadele yönteminin 

kaçınılmaz bir sonucudur bu ölümler. Bu “yepeski” yöntemin bir ateşkesi 

gayrimümkünleştirmesinin sonucudur bu ölümler. Tuttuğunu KCKlı, kıpırdayanı 

da hedef addeden “yeni” politikanın organik sonucudur bu katliam. Türkiye İsrailleşiyor, fark 

eden yok! 

İsrail bir coğrafya değil, bir zihniyettir. Ve bu zihniyetin ayırt edici özellikleri vardır. İsrail 

zihniyeti… 

Düşman 1 sivil öldürdüğünde tozu dumana katıp kendi düzine cinayetlerine hep bir güvenlik 

kılıfı bulmaktır… 

Her sivil katliamın arkasından pişkin pişkin “Hamas sivilleri kalkan olarak kullanıyor, ne 

yapalım?!” demektir… 35 canı alıp, kadrolu devlet-televizyonu-uzmanlarına “PKK sivilleri yem 

olarak kullanıyor” dedirtmektir…  

Koca bir Gazze’yi meşru hedef tahtası yapabilmektir… Düpedüz vadileri “PKK’nın kullandığı 

yollar” ve bu yollarda kıpırdayan her şeyi meşru hedef haline getirebilmektir. 

http://evrensel.net/images/images/2011/12/sabah_big.jpg
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Terror+Groups/Hamas_Exploitation_Civilians_Jan_2009
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/12/30/pkk-koyluleri-mi-kullandi/?paging=2
http://www.kozanbilgi.net/Db/Resim/TurkesManga_20111230093426.jpg
http://www.kozanbilgi.net/Db/Resim/TurkesManga_20111230093426.jpg
http://www.ilgazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2011/12/uludere-kacak-f-16-koylu-2.jpeg
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Devletin sivilleri öldürmesinin ismini katliam, cinayet, vahşet, ya da terör değil, “olay” (incident) 

koyabilmektir… Bu yüzden de artık devlet “olay” dediğinde, ne anlamamız gerektiğini çok iyi 

bilmektir… 

Yanlış kurgulanmış güvenlik konseptinin organik sonucu olan Mavi Marmara katliamına 

“operasyon hatası” diyebilmektir…  Yanlış kurgulanmış güvenlik konseptinin organik sonucu 

olan Uludere katliamına “operasyon kazası” diyebilmektir… 

Bin katliamdan birine özür dilemek ve dilenen özrü kabahatten beter yapabilmektir… Her 

katliam sonrasında önce dış güçleri, medyayı ve dahi kurbanları suçlayıp sonra 

“üzüntü” belirtmektir… 

Kendini hep temize çıkarıp suçu hep diğer tarafa atabilmektir… Gazze’de 1000 küsür sivili 

katledip “Suçlu Hamas!” diyebilmektir… 35 masum Kürt’ü öldürüp “başlıca sorumluyu” PKK 

ilan edebilmektir… 

Filistinlilerin sadece hayatlarını değil, ölüm haberlerini de değersizleştirmektir… 35 ölünün 

haberini 24 saat sonra öğrenmektir… 

35 ölünün üstüne “Bu olay bölgedeki kaçak sigara olayını gözden geçirmek için bir 

fırsattır” diyebilmektir… 

Fırsatlardan savaş çıkarılan bir ülkede, ölümlerden fırsat çıkarılmasına bir şey diyememektir… 

Sanki kendilerine başka bir şans bırakılmış gibi, sınır kaçakçılığı yapan Filistinlileri tünellerde 

bombalamaktır… Esnafından avukatına, doktorundan medya baronuna kaçırabilen herkesin vergi 

kaçırdığı bir memlekette, sanki kendilerine başka bir şans bırakılmış gibi, gariban 

gençlerin kaçakçılığınıdevlet tarafından katledildiklerinde “hafifletici sebep” sayabilmektir… 

Katledilen Filistinli sivillerin neden şehit muamelesi gördüğünü anlayamamaktır…  Aynen Türk 

askerleri tarafından öldürülen Kürt sivillerin neden PKK bayraklı tabutlarda “şehit” 

muamelesi gördüğünü anlayamamak gibi… 

Kendisine tek kurşun atmamış ailelere bile “Yeter artık, çocuklarımız 

kalmadı!” dedirtebilmektir… 

Her yerde “milli birlik ve bütünlük” deyip, öldürdüğü müttefik-aile çocuklarının cenazelerine 

katılamayacak kadar bölgeye yabancılaşmaktır… 

Gerçekleri fütursuzca çarpıtabilmektir… Gazze plajında serinleyen Filistinli gençleri öldürüp 

sonra da onları Hamas’ın “dalgıç komandoları”na çevirebilmektir… Herkesin malumuyla kaçakçı 

ve herkesin malumuyla Korucu çocukları olan Kürt gençlerini “muhtemel terörist”e 

çevirebilmektir… 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1222013&title=cumhurbaskani-ve-basbakandan-uludere-aciklamasi
http://www.mfa.gov.tr/1915-olaylarina-iliskin-ermeni_iddialari.tr.mfa
http://www.imc-tv.com/gorsel/diger/posta.jpg
http://yenisafak.com.tr/Politika/?t=31.12.2011&c=2&i=359567
http://www.guardian.co.uk/world/2008/dec/28/israel-gaza-hamas
http://www.stargazete.com/yazar/ergun-babahan/bu-katliamdan-pkk-da-sorumlu-haber-411238.htm
http://www.gazeteciler.com/analiz/cnn-turk-rejisi-canli-yayinda-basildi-ve-45494h.html
http://www.haberturk.com/gundem/haber/701376-herkes-gibi-ben-de-uzuntu-duydum
http://www.ntvmsnbc.com/id/24964940/
http://medya.zaman.com.tr/2011/12/31/uludere.jpg
http://www.adilmedya.com/haber.php?id=21187
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Şu gerçeğin üstünü örtebilmektir: “Yıllardır burada kaçakçılık yapılıyor. 2003’ten beri alenen 

yapılıyordu. Asker, polis, herkes biliyor. Ankara’dakiler bile biliyor. Tek geçim kaynağı bu. En 

son geçen ay karakol komutanı köylüleri topladı. Karakol komutanı bize ‘silah ve uyuşturucu 

getirmeyin, onun dışında size karışmayız’ dedi. Zaten askerler rüşvetini alıyor. Katliamda 

ölenlerin çoğu 15 -16 yaşındaki gençler… 2003’ten önce kaçakçılık yapılması yasaklanmıştı. 

Ancak bu tarihten sonra artık serbest bırakılmıştı, alenen yapılıyordu. Askerler ‘gidip 

gelebilirsiniz’ diyordu. Zaten her giden grubun içinde askerlere bilgi verenler var.” 

Toprağı değerli, canı ise değersiz addetmektir. Gazze’yi tuzla buz etmeyi, “bölge”ye de kimyasal 

bomba atmayı teklif edebilmektir… E zaten “öldürmeye gelince, çok iyi bilmektir!”… 

“35 can, Şırnak’ı kimin yönettiğinden daha önemlidir!” diyememektir… 

Bu yüzden de kazandığı askeri zaferlerle kaybetmektir… 

Savaşı kazanıp barışı kaybetmektir… 

İsrailleşiyor Türkiye, fark eden yok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jpost.com/LandedPages/PrintArticle.aspx?id=63137
https://fekmekci.files.wordpress.com/2011/12/308653_10150320379502819_701072818_8186002_1824493137_n.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=1uDn2MFksYQ&feature=related
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31 Aralık 2012  

Bir Uludere Antolojisi 

 

Neredeyse tam bir sene önce 34 Kürt gencin öldürüldüğü Uludere/Roboski katliamı, Türkiye 

Kürtlerinde büyük bir kırılma meydana getirdi. Kanaatimce, ölümler değildi Uludere katliamını 

Kürtler için bu kadar “kırıcı” hale getiren. Katliam sonrasında devletin ve halkın takındığı tavırdı 

Kürtlerin kalplerini asıl inciten. Türk halkı Uludere’nin acısına ortak olabilseydi, ve Başbakan 

Erdoğan (kendisine yönelik bir komplo olduğuna inandığı) Uludere faciasına yönelik samimi bir 

özür dileyip sorumlulara karşı hukuki mücadele imkanı oluşturabilseydi, Uludere belki de kırılma 

değil tamir işlevi de görebilirdi. Ama devletin kibirde ve güvenlikçi mazeretlerde ısrarı bu imkânı 

ortadan kaldırdı. Bugün “dindar Kürtler” arasında dahi AKP’nin siyasal desteği eriyorsa, sebebi 

Türkiye Kürtlerinin belki de “son umudu” olan “muhafazakar demokratlar”ın yönetimindeki 

devletin dilinde masum Kürtlerin hayatlarının “figüran” ve “ölü ele geçirilen” şeklinde 

vasıflandırılacak kadar değersizleşmesidir. 

Türkiye’nin Uludere katliamı sonrasındaki tavrı kabaca “hem suçlu hem güçlü” denebilecek bir 

tavırdı. Hâlbuki hafızasında ve günah kesesinde 1915‘i, Dersim‘i, 6/7 Eylül‘ü, Maraş‘ı, 5 

NO’luyu taşıyan bir devletin, bu konuda daha dikkatli olması beklenirdi. Çektirdiğimiz acı kadar, 

alacağımız yol var çünkü… 

Üzerinden bir sene geçmesine rağmen, Başbakan’ın ve bakanların hala “gerekirse özür dileriz” 

şeklinde konuştuğu bir durumda, daha hızlı ve daha sahih bir yüzleşmeye ve sağaltmaya yardım 

etmesi umuduyla, bu hafta Uludere konusunda yazılan yazılardan bir antoloji düzenledim. 

Umulur ki facianın yıldönümünde ıstırap kadar hicap da olur… 

http://fekmekci.files.wordpress.com/2012/12/taraf-uludere.jpg?w=500
http://t24.com.tr/haber/taraf-gazetesi-yazari-kurtlesmeye-cagirdi/217979
http://www.ilkehaber.com/haber/akpli-baskan-dindar-kurtler-daha-cok-bdpye-oy-veriyor-24495.htm
http://video.cnnturk.com/2012/haber/12/4/eski-ak-partili-vekilden-uyari
http://www.haberturk.com/gundem/haber/744577-uluderede-vur-emrini-kim-verdi
http://t24.com.tr/haber/uludere-protestosu-suc-delili-oldu-olenler-icin-olu-ele-gecirilen-denildi/218860
http://zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?newsId=1278521
http://vimeo.com/7740312
http://www.ahaber.com.tr/webtv/videoizle/turkiyenin-utandigi-gun-67-eylul
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1073231&CategoryID=77
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=79191
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=79191
http://www.haberturk.com/gundem/haber/805376-erdogandan-kuvvetler-ayriligi-aciklamasi
http://www.taraf.com.tr/haber/uludere-de-ozur-yok-belki-gelecekte.htm
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1. Ahmet Turan Alkan: Bence Uludere konusunda yazılan en güzel yazı, katliamın hemen 

ertesinde Alkan’ın kaleminde çıkan samimi sitem ve özür yazısıydı. Özellikle de şu son satırları: 

“Hata oldu diyorlar. Böyle hata olur mu ve bu kaçıncı hatadır? İstihbarat bilgisi üzerine 

yapılmış diyorlar; böyle kabahatin özrü olmaz, hata kabul edilmeyecek eylemler vardır. 

“İşimizi yapamıyoruz” veya “Yapmak istemiyoruz” denilse anlarız ama “Hata yapılmış” 

bahanesi, iyi niyeti kırk yerinden bıçaklıyor. Buna istihbarat hatası filan demek olmaz, 

doğrudan rezalettir bu… Kürt kardeşlerim, sözün kâr etmediği yere geldik. Buna vallahi 

gönlümüz hiç razı değil. Başınız sağolsun, başımız sağolsun.” 

2. Ali Akel: Ali Akel, AKP’nin “Müslüman demokrat”lıktan “Müslümanokrat”lığa evrildiği 

süreçte bedel ödeyen vicdanlı gazetecilerden. Uludere konusunda yazdığı 

eleştirel yazı, Yenişafak‘ta yazdığı son yazı oldu. Akel, “özrü açıkladık” diyen Başbakan 

Erdoğan’a “özür açıklanmaz, özür dilenir!” şeklinde itiraz ediyordu. 

“Allah aşkına, açıklar mısınız? “Özrü de açıkladık” derken, ne demek istiyorsunuz… 

Özür diliyorsanız, Kasımpaşalı gibi ortaya çıkın ve deyin ki: “Evet, bir hata yaptık. Hem 

de öyle bir hata yaptık ki, bu hatamız bizi mezarımızda bile rahat bırakmayacak!.. Özür 

dilerim, ama yetmez. Vicdanlarınızda açtığımız yarayı bir kuru özür dindirmez. Önce 

sizlerden hakkınızı helal etmenizi sonra Allah’tan bizi affetmesini 

dileriz.” Diyemiyorsunuz, çünkü ilk günden itibaren yanlış yerde durdunuz.” 

3. Yıldıray Oğur: Bizim neslin (30′lu yaşlar) medyadaki en iyisi olmaya adayken, son bir-iki 

yıldır, özellikle de Şubat’taki krizden bu yana, iradi ve seçici bir siyasal körlük yaşayan Oğur’un 

Uludere’den üç gün sonrasına denk gelen yılbaşının hemen ardından yazdığı yazı son bir yıldaki 

istisnai kayda değer yazılarından biriydi. “Millet” fikrine yaptığı vurgu özellikle önemliydi: 

“İlkokulda bize “Ne Mutlu Türk’üm Diyene”nin ırkçı bir söz olmadığını ispatlamak için 

yırtınan öğretmenlerimiz ardından da Atatürk’e göre millet olmak için aynı ırktan gelmek 

gerekmediğini “kederde, kıvançta ve tasada birlik” olan topluluklara millet dendiğini 

uzun uzun anlatmaya çalışırlardı. 2004’te Endonezya’daki felaket, 2007’de Dağlıca 

baskını, 2008’de İsrail’in Gazze saldırısı yüzünden iptal edilen açık hava (hatta bazı 

eğlence yerlerindeki) yılbaşı kutlamalarını Uludereli 35 Kürt çocuğun ölümü 

durduramadı. İlkokul kitaplarında kalan millet tanımına göre biz Türkler, dün gece 

itibarıyla Endonezyalılar ve Gazzelilerle Kürtlerden daha çok milletiz… Eğer iyi 

niyetlerinden şüphe etmediğim ilkokul öğretmenlerim yanılmıyorsa dün gece itibarıyla 

“millet” olma vasfımız epeyce bir yara aldı.” 

4. Hilal Kaplan: Uludere’nin dindar kesimdeki en sıkı takipçilerinden biri Hilal Kaplan oldu. 

Kaplan’ın hükümete “Bu günaha ortak olmayın” çağrısı yaptığı yazısının şu bölümü özellikle 

altının çizilmesini hak ediyor: 

http://zaman.com.tr/columnistDetail_getNewsById.action?newsId=1222251
http://zaman.com.tr/columnistDetail_getNewsById.action?newsId=1222251
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?t=25.05.2012&y=AliAkel
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?t=25.05.2012&y=AliAkel
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=5647&Yildiray_OgUR-Kurtleri_kaybediyoruz
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/HilalKaplan/uluderedeki-gun%C3%A2ha-ortak-olmayin/34554
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/HilalKaplan/uluderedeki-gun%C3%A2ha-ortak-olmayin/34554
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“Görebildiğim kadarıyla ilişkileri dengede tutmak, müttefik saydıklarını korumak vb. 

çabalar hükümeti adaleti tesis etmek hususunda zaafa uğratıyor. Biliyorum, siyaset zor 

ama Mahkeme-i Kübra daha da zor. Adem’in babasının ve onun gibi düşünen milyonların 

orada aleyhinizde şahitlik yapmasından çekiniyorsanız, Uludere’deki günaha ortak olmaz, 

sorumluların cezalandırılmasını sağlarsınız. Aksi takdirde Uludere sadece askerin 

‘tecrübe hanesine’ değil, sizin de ‘adalet hanenize’ yazılır.” 

5. Ezgi Başaran: Balyoz kararları sonrasındaki “iyi çocuklar” salvosunu saymazsak, genç kuşağın 

en başarılı gazetecilerinden Ezgi Başaran’ın Uludere katliamı sonrasında mağdurların hukuki 

mücadelesini gündeme taşıma konusundaki çabası takdire şayandı. Uludereli mağdurları ilginç 

bir şekilde “şüpheli” ve “suçlu”ya dönüştüren ucube siyaset ve hukuk anlayışımızı afişe eden 

yazılarından birindeki özellikle şu kısım devlet zihninin önemli bir ifşasını içeriyordu: 

“Neler olduğunu (öldürülen Cemel Encü’nün babası) Süleyman Bey anlatsın: “Komutan, 

yani Abdullah Paşa bizi çağırdı. Biz 20 senedir korucuyuz. Yani 20 senedir devletle 

beraberiz ama o günden beri göreve çıkmıyoruz. Komutan bize ‘Ya göreve çıkın ya da 

silah bırakın’ dedi. Biz de önce Roboski katilleri ortaya çıksın, sonra görev dedik.” 

Komutan, cevap olarak devletin 135 gündür yaptığını kelimelere dökmüş. “Bunu unutun. 

Kazaydı. Devlet kaza yaptı. Kapatın. Diyelim ki ben yaptım, n’olcak? Siz devlete karşı ne 

yapabilirsiniz ki?” 

6. Ahmet Faruk Ünsal: MAZLUMDER ve başkanı Ahmet Faruk Ünsal, tüm diğer zulümler ve 

mağduriyetlerde olduğu gibi, Uludere konusunda da “vicdanlı aklı” temsil eden bir noktada 

durdu. Adalet çağrısının ötesinde, Ünsal’ın Uludere’yi (benim de Uludere yazımda vurguladığım 

şekilde) güvenlikçi zihniyetin kaçınılmaz bir sonucu olarak değerlendirdiği şu ifadeleri özellikle 

önemliydi bence: 

“Uludere çok trajik bir olay. Öldürülen bu insanların sınır ticareti yapan insanlar olduğu 

belliydi. Buna rağmen öldürüldüler. Aslında Uludere, siyasi iktidarın Kürt meselesine 

güvenlikçi yaklaşımının kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıktı… Uludere’de olmaz da 

başka bir yerde olurdu. 34 kişi ölmez de 10 kişi, 50 kişi ölürdü. Çünkü hükümet, özellikle 

son seçimden sonra Kürt meselesine çok güvenlik odaklı olarak yaklaşmaya başladı. 

Hükümetin, meseleyi, sahada askerî olarak bitirme saplantısı o kadar büyüdü ki! Meseleye 

bu şekilde yaklaşan bir siyasal organın Uludere gibi sonuç doğuracak işler yapması her 

zaman mümkün.” 

7. Bendeniz: Uludere katliamı ve sonrasındaki devlet tepkisi, en iyi örneğini İsrail’in temsil 

ettiği milliyetçi ve güvenlikçi zihniyetin açık bir dışavurumuydu. Uludere’den üç gün sonra 

yazdığım “İsrailleşiyor Türkiye, fark eden yok!” başlıklı yazımda bunu ifade etmeye çalışmıştım. 

“İsrail bir coğrafya değil, bir zihniyettir. Ve bu zihniyetin ayırt edici özellikleri vardır. 

İsrail zihniyeti… Sanki kendilerine başka bir şans bırakılmış gibi, sınır kaçakçılığı yapan 

Filistinlileri tünellerde bombalamaktır… Esnafından avukatına, doktorundan medya 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1087516&Yazar=EZGI-BASARAN&CategoryID=97
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1101182&CategoryID=77
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1087516&Yazar=EZGI-BASARAN&CategoryID=97
http://www.timeturk.com/tr/2012/01/23/faruk-unsal-kck-lilari-karadeniz-e-gonderiyorlar.html
http://fekmekci.wordpress.com/2011/12/31/israillesiyor-turkiye-fark-eden-yok/
http://fekmekci.wordpress.com/2011/12/31/israillesiyor-turkiye-fark-eden-yok/
http://fekmekci.wordpress.com/2011/12/31/israillesiyor-turkiye-fark-eden-yok/
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baronuna kaçırabilen herkesin vergi kaçırdığı bir memlekette, sanki kendilerine başka bir 

şans bırakılmış gibi, gariban gençlerin kaçakçılığını devlet tarafından katledildiklerinde 

‘hafifletici sebep’ sayabilmektir…” 

8. Ümit Kıvanç: Son olarak, Uludere gerçekliğini ve katliamın geride bıraktığı trajediyi anlamak 

isteyen herkes, Ümit Kıvanç’ın hazırladığı “Ağlama Anne, Güzel Yerdeyim” belgeselini izlemeli. 

Hiç bir kelime yaralı insanların gözleri kadar açıklayıcı olmuyor… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/49397486
http://vimeo.com/49397486
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KAS 4 2011 

Evet, Zehirli Bir Hediyedir Bu! 

Aklı başında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının “Böyle terörle mücadele olmaz!” dediği bir 

konjonktürde, yeni mağduriyetler üretmek dışında Kürt sorununun çözümüne hiçbir katkısının 

olamayacağını düşündüğüm mevcut KCK operasyonlarının artarak devam etmesini hüzünle 

izliyorum. Mevcut haliyle, KCK operasyonları YANLIŞ; ve bu yanlışlığın KCK’nın ne olduğuyla 

alakası YOK.  (Türkiye’nin 1990’lardaki terörle mücadele konseptinin yanlışlığının PKK’nın ne 

olduğuyla alakası olmaması gibi). Evet, KCK illegal ve anti-demokratik bir yapılanma. Ama 

sorun KCK ile mücadele etmek değil; özensiz bir terör tanımına dayanan bir Terörle Mücadele 

Kanunu ve “tutuklu yargılama”yı sıradanlaştıran bir yargı sistemi üzerinden bunu yapmak. 

Devletin -ve yazılarımın yayınlandığı Ankara Strateji Enstitüsü’ndekiler de dâhil Türk “terör 

uzmanları”nın- bu farkı gözetemeyip, entelektüellerin kahir ekseriyetinin ve başta Human Rights 

Watch olmak üzere tüm insan hakları örgütlerinin eleştirdiği KCK operasyonlarını çekincesizce 

savunmaları ve bu operasyonları eleştirenleri de “şiddet düşkünü solcu liberaller” şeklinde ti’ye 

almaları bu konuda daha fazla yazmayı anlamsızlaştırıyor açıkçası. (Türkiye’nin dönüp dolaşıp 

geldiği nokta, en iyi örneklerini İsrail, Suriye ve Sudan’ın sergilediği “insan hakları örgütleri ve 

demokrat sol’la sorunlu devletler” sınıfına girmek olmamalıydı…) 

Bu notumu bu yüzden kısa kesiyor ve vicdanına ve aklına saygı duyduğum isimlerin -biri hariç- 

hepsinin eleştirel yaklaştığı KCK operasyonlarına yönelik düşüncelerinden hazırladığım bir 

demetle sizleri baş başa bırakıyorum.

 

http://www.hrw.org/news/2011/11/01/turkey-arrests-expose-flawed-justice-system
http://www.hrw.org/news/2011/11/01/turkey-arrests-expose-flawed-justice-system
https://fekmekci.files.wordpress.com/2011/11/yrmsz.jpg


55 
 

NİS 5 2012 

KCK İddianamesi ve Türklerin Einstein Sevgisi 

“Özgürlük, yanlış yapma özgürlüğünü de içermedikçe, sahip olmaya değecek bir şey 

değildir.” (Mahatma Gandhi) 

“Askeri kahramanlık üzerine kurulu bir demokratik özerklik TC kuruluşuna benzemez 

mi?” (Büşra Ersanlı, KCK İddianamesi, s. 2096) 

Nihayet KCK iddianamesi tamamlandı ve mahkemece kabul edildi. 2009 yılında Diyarbakır’da 

kabul edilen KCK iddianamesini okumuş biri olarak, yeni iddianamenin içeriğine yönelik özel bir 

heyecanım yoktu açıkçası. Fakat özellikle Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu hakkındaki 

suçlamaları ben de merakla bekliyordum. Beklediğim üzere, Ersanlı ve Zarakolu’nun işlediği 

iddia edilen “suçlar” arasında bir tane bile “doğrudan şiddet eylemi” yok. Belli grupların daha ilk 

günden Ersanlı’nın Yahudi akrabalarını afişe etmelerinin ve Bakan Şahin’in Ersanlı’nın komünist 

geçmişine “suç unsuru” olarak atıf yapmasının sebebini daha iyi anlıyoruz şimdi! 

Ersanlı ve Zarakolu’na atfedilen tüm suçlar, BDP’nin “doğrudan şiddet” içermeyen (ama Terörle 

Mücadele Kanunu’na (TMK) göre rahatlıkla yasa-dışı addedilebilen) eylem ve toplantılarına 

katılmaktan ibaret. Ersanlı’nın işlediği “suçların” bir kısmı şunlar mesela: “terör örgütünün 

güdümünde yayın yapan ROJ TV’de röportaj yapmak üzere teklif almak”, “Dicle Haber 

Ajansı’nı referans almak”, “yasadışı oturma eylemine katılmak”… Ersanlı’nın en sık işlediği 

“suç” ise BDP’nin Siyaset Akademileri‘nde “demokratik özerklik” konusuyla ilgili dersler 

vermek ya da organize etmek. Ersanlı’nın demokratik bir ülkede siyasi eylem olarak addedilecek 

eylemleri, savcıların “demokratik özerklik” projesini ve Siyaset Akademileri’ni 

toptan kriminalize etmesiyle “suç” haline dönüşüyor. Fakat burada devletin farkına varamadığı 

bir şey var: “Demokratik özerklik” projesinin ve bu projeye hizmet ettiği iddia edilen BDP’nin 

Siyaset Akademileri’nin toptan kriminalize edilmesi, hem tüm Siyaset Akademileri’nin hem de 

BDP’nin kapatılmasını gerektirir. Bunun da hem yanlış hem de eski bir politika olduğu ortada. 

İnsan sormadan edemiyor: Einstein’in tarif ettiği “deli” hep biz mi olmak zorundayız? 

Demokratikleşme konusunda da çalışmalar yapan bir akademisyen olan Ersanlı, hem açık 

beyanlarına hem de KCK iddianamesine yansıyan dinlemelere göre, Türkiye 

Kürtlerinin hak ve statü taleplerine destek veren ve bunu daha meşru ve mümkün yollarla elde 

edebilmeleri için de akademik birikimini Kürt siyasetinin hizmetine sunan birisi. Ersanlı kabaca 

şu iki şeyi yapmak istiyor: “Demokratik özerklik”e giden yolu şiddetten arındırmak ve nihai 

olarak elde edilecek özerk yönetimin gerçekten demokratik olmasını sağlamak. Burada ilginç bir 

ikilem var: Ersanlı’nın “DEMOKRATİK özerklik” konusundaki çabaları, Türk devletinin 

lensinden “demokratik ÖZERKLİK” olarak okunuyor! Devlet, Ersanlı’nın Kürt siyasetini 

şiddetten arındırma ve demokratikleştirme çabasını olumlu bir katkı olarak değerlendirmek 

yerine, “özerklik” siyasetini toptan kriminalize edip Ersanlı’yı özerkliğe hizmet etmekle suçluyor. 

http://www.ankarastrateji.org/haber/kck-iddianamesi-tam-metni-144/
http://www.aktifhaber.com/kck-iddianamesitikla-indir-225583h.htm
http://www.birgun.net/actuels/1320227701.jpg
http://www.cnnturk.com/yazarlar/ahmet.hakan/icisleri.bakani.na.ihbarda.bulunuyorum/19.4931/index.html
http://www.tilqi.com/ozlusozler.php/albert-einstein/delilik-ayni-seyi-tekrar-tekrar-yapip-farkli-sonuclar-beklemektir
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Ve bence devletin bu tercihinde, son 150 yıldır neden hiçbir sorunumuzu kalıcı olarak 

çözemediğimizin de, bugün Kürt sorununda neden bir tıkanma yaşadığımızın da cevabı yatıyor… 

Kürt sorununun çözümü siyasetin önünü açmaktan, siyasetin önünü açmak ise şu gerçeği 

görmekten geçiyor: PKK’nın silahları bırakmadığı, devletin de geniş ve muğlâk bir terör 

tanımı üzerine bina edilen TMK’yı revize etmediği bir ortamda, “suç” işlemeden Kürt 

siyasetine dahil olmak mümkün değil. BDP geleneğinden gelmeyen Ersanlı’nın tutukluluk 

ve Altan Tan‘ın da davalık durumları bunun en somut göstergesi. Hâlbuki Kürt siyasetinin 

çoğulculaşması ve şiddetten arınması için BDP-dışı aktörlerin Kürt siyasetine dâhil olması 

gerekiyor. Farklı bir örnek gelebilir pek çoğunuza, ama ben devletin, KCK içine sızan MİT 

ajanlarının suçlarını “suç işlemeden örgüte sızılmaz” şeklinde savunurken gösterdiği hüsn-ü 

zan ve soğukkanlılığı Kürt siyasetine  dâhil olan BDP-dışı aktörler için göstermemesini, bariz bir 

çifte standartın ötesinde, feci bir yanlış olarak da görüyorum… 

Gelelim meselenin özüne. Devletin TMK’yı revize etmek konusundaki isteksizliği ve KCK 

iddianamesinde “demokratik özerklik”i bizatihi bir “suç” olarak ortaya koyması, “silahları 

bırakmak” konusunda devletin de PKK kadar gönülsüz olduğunu göstermektedir. Kürt siyasetine 

ve PKK’ya sürekli silahları bırakma ve demokratik araçlarla hedeflerine ulaşma çağrısı yapan 

devlet, Kürtlerin özerklik siyasetiyle demokratik yollarla değil kolluk kuvvetleriyle mücadele 

etmeyi yeğlemektedir… Şunu açıkça belirteyim ki, yerel yönetimlerin güçlü olduğu adem-i 

merkeziyetçi bir yönetimin (hatta federalizmin) Türkiye için faydalı olacağını düşünmekle 

birlikte, (Taner Akçam ve Abdurrahman Kurt’un bu konuda yaptıkları ikazları da dikkate alarak) 

Kürtlere özel bir siyasi statü sağlayan “demokratik özerklik” projesinin ne Kürtlere ne de 

Türkiye’ye faydalı olacağını düşünmeyen biriyim. Fakat Kürtlerin (çoğunlukta oldukları 

yerlerde) hangi statü ile ya da nasıl yönetileceklerine ben, biz, Türkler ya da Türkiye değil; 

Kürtler karar verecektir. Milletlerin kendi kaderini tayin hakkı, (Kosova, Filistin, Kuzey Kıbrıs, 

Hatay ve -Başbakan’ın son çıkışıyla- “Suriye halkı” gibi) sadece işimize gelen coğrafyalar için 

değil, tüm dünya ve tüm halklar için geçerli bir prensiptir. Kürt siyasetinin, bir bütün olarak, Kürt 

sorununu “Kürtlerin halk olmaktan kaynaklı haklarını kullanamaması sorunu” olarak tanımladığı 

ve Kürtlerin her geçen gün daha da artan bir kısmının özerklik projesine gönül bağladığı bir 

konjonktürde, “demokratik özerklik” projesinin zararlılığına inanan Türklerin ve Türk devletinin 

-meşru ve demokratik sınırlar içerisinde- yapabilecekleri iki şey vardır. 1) Kürt siyasetinin önünü 

açmak ve Kürtler arasında “demokratik özerkliğin” tepkisellikten uzak ve sağlıklı bir şekilde 

tartışılmasını sağlamak. 2) Demokratik özerklik talebinin arkasında yatan kültürel 

haklar ve siyasal eşitlik konularında vakit geçirmeksizin ciddi adımlar atarak özerklik talebinin 

varlık sebebini ortadan kaldırmak. 

Fakat Türk siyasetinin milliyetçi ve merkeziyetçi özü, yukarıdaki adımları atmasını 

engellemektedir. Devlet, birinci konuda KCK operasyonları ve TMK üzerinden tam tersi bir 

istikamette politika izlemekteyken; ikinci konuda da üç yıldır herhangi bir adım atmamaktadır 

(ve atmayacağını da pek çok defa dile getirmiştir). Bu durumda, devlete üçüncü bir yol 

kalmaktadır: “Böldürmem bu devleti!” anlayışıyla her türlü özerklik/bağımsızlık talebini 

http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=29292&y=KursatBumin
http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=29292&y=KursatBumin
http://haber5.com/siyaset/bdpli-vekil-polis-zoruyla-goturulecek
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/19905216.asp
https://fekmekci.wordpress.com/2011/09/30/pkk-silahlari-birakmadikca%E2%80%A6/
https://fekmekci.wordpress.com/2011/09/30/pkk-silahlari-birakmadikca%E2%80%A6/
http://t24.com.tr/haber/taner-akcam-ozerklik-kurt-turk-katliami-getirir/199187
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=7317&ABDURRAHMAN%20KURT:%20K%C3%BCrtler%20aras%C4%B1nda%20i%C3%A7%20sava%C5%9F%20%C3%A7%C4%B1kar
http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/04/01/suriye.halkinin.dostlari.istanbulda.toplandi/655489.0/index.html
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=5790&Serdar_KAYA-Kendi_kaderini_tayin_hakki
http://t24.com.tr/haber/zana-kurt-sorunu-kurtlere-idari-siyasi-statu-verilmeden-cozulemez/199036
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1082231&CategoryID=77
https://fekmekci.wordpress.com/2011/11/04/evet-zehirli-bir-hediyedir-bu/
https://fekmekci.wordpress.com/2011/10/20/ifade-ozgurlugu-ve-terorle-mucadele-%E2%80%9Cbiz-icerden-onlar-disaridan%E2%80%A6%E2%80%9D/
http://www.hurhaber.com/haber/Erdogan-Kimse-ana-dilde-egitim-beklemesin-/366124
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kriminalize edip Kürtlerin statü taleplerini zorla bastırmak.  Bu yol Jakoben bir zihniyeti içeren 

gayr-i meşru ve anti-demokratik bir yoldur; zira devlet Kürtlere “Sizin için neyin iyi olduğunu 

ben sizden daha iyi bilirim” demektedir ve Kürtlerin “yanlış” taleplerini güç kullanarak 

bastırmaktadır. Daha kötüsü, bu yol irrasyoneldir; zira Jakoben politikalar, kalıcı çözümler 

ortaya koymadıkları gibi, bastırmaya çalıştıkları sorunları daha da derinleştirmişlerdir hep. Uzağa 

gitmeye gerek yok; yakın tarihimiz bu zihniyetin “geri tepen” yanlış politikalarıyla doludur! 

*** 

Tüm bunların ötesinde, KCK İddianamesi, mevcut TMK üzerinden hazırlanan tüm diğer 

iddianameler gibi “subjektif suç oluşturma” sorunuyla malul. 12 Eylül’le hesaplaşıldığının iddia 

edildiği bir zaman diliminde, Türk yargısının aşağıdaki “subjektif”, “niyet okuyucu” ve “suç icat 

edici” dille iddianame yazabilmesi, biz Türklerin “ilerleme”den ne anladığımızı sorgulamamızı 

gerektirmez mi? 

“Şüphelinin notlarında sanki bir kısım insanların düşünce ve yazılarından alıntı yapıyormuş gibi 

gözükmesinin yanıltıcı olduğu, terör örgütünün hayal ettiği birleşik bağımsız kürdistan hayaline 

destek arayışı içerisinde olduğu, nitekim İstanbul’da PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca 

düzenlenen yasadışı gösterilere katılan birinin üzerinde hala bilim adamı cübbesinin 

bulunduğunun iddia edilemeyeceği, şüphelinin düşünce gücünü ve bilimsel birikimini terör 

örgütünün hizmetine sunduğu, terör örgütünün rasathanesinden birleşik bağımsız kürdistan’a 

gidecek yolu bulmaya çalıştığı, bilim adamı etiketini de bu bölücü güzergahta referans olarak 

kullandığı…” (KCK İddianamesi, s. 2092) 
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AĞU 17 2012 

Çözümsüzlükten Propaganda Savaşlarına 

“Totaliter devletler için sopa neyse, demokrasiler için de propaganda odur.” (Noam 

Chomsky) 

“Terör tiyatrodur… Teröristler çok fazla kişinin ölmesini değil, çok fazla kişinin 

seyretmesini isterler.” (Brian Jenkins)  

Türkiye Cumhuriyeti ile PKK’nın 30 yılllık savaşının oluşturduğu fiili bir denge var Türkiye 

topraklarında. PKK, 80’lerdeki hayalciliğinin aksine, bugün devleti yenemeyeceğinin ve silah 

zoruyla “bağımsız bir Kürdistan” kuramayacağının farkında; devlet de, 80’lerdeki “üç-beş 

çapulcu” yanılsamasının aksine, Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın varlığını ve eylem gücünü tam 

olarak yok edemeyeceğini kabullenmiş bir durumda. “Bölge”de askerlik yapmış bir kaç Türk’le 

konuşmanız bu fiili dengeyi anlamanıza yetecektir. Yazılı medyada ise, Selahattin Demirtaş’ın iki 

ay evvel Neşe Düzel’e verdiği röportajda Silvan bölgesi hakkında söylediklerinde, ya da 

Şemdinli halkının geçen hafta gazeteci İrfan Aktan’a aktardıklarında bu fiili durum hakkında 

oldukça aydınlatıcı doneler bulabilirsiniz. Demirtaş’ı, Aktan’ı ya da Şemdinli halkını güvenilir 

bulmuyorsanız da durum değişmiyor; zira AKP milletvekilleri de bu fiili durumu açıkça 

dillendiriyor artık. 

Bu fiili durumdan memnun olmayabilirsiniz, “Bir devlet nasıl topraklarının bir kısmında kontrolü 

bırakabilir” diye kızabilirsiniz; ama unutmamanız gerekir ki, bu fiili denge bu dengeyi 

değiştirmeye yönelik 30 yıllık bir mücadelenin ve 50,000 ölünün sonunda varılmış ve kabul 

edilmiş bir dengedir. Ve devlet veya PKK tarafından bu dengeyi değiştirmeye yönelik yapılacak 

silahlı girişimler, bizi son bir ayda Şemdinli’de yaşanan onlarca ölüm ve yüzlerce zorunlu göç 

benzeri sonuçlara götürür. Bu, mevcut şartlarda, akıllı bir tercih değildir. Ve benim bu yazıda 

gelmeye çalışacağım nokta şu ki, bu fiili durumu silah zoruyla değiştirmeye kalkmak 

mantıksız ve tehlikeli olduğu gibi, propaganda ile “değişmiş gibi göstermek” de mantıksız ve 

tehlikelidir. 

Gücünü büyütmek ve mevkisini kalıcılaştırmak isteyen tüm iktidar grupları gibi, AKP hükümeti 

de “öyle olsun ya da olmasın” seçmen tabanına karşı kendisini “başarılı” bir hükümet olarak 

sunmak zorunda. Gerek Türkiye’nin siyasal takvimindeki kritik dönemeçler gerekse devletin bir 

türlü vazgeçmediği ‘silahlı çözüm’ denemelerinde mesafe almaktaki -kaçınılmaz- başarısızlıkları, 

Kürt meselesi ve PKK’yla mücadele noktalarında atılması gereken büyük adımları atmakta 

direnen iktidarı bir “miş gibi” görüntüsü oluşturmaya ve bunun için de “propaganda savaşları”na 

itiyor. Hatırlarsanız, yaklaşık bir sene evvel devlet ve medya PKK’nın çözülme/bitme noktasına 

geldiğine yönelik bir propaganda başlatmıştı. Öyle ki, hoyratça “Sri Lanka modeli”ne atıf 

yapıyordu kimileri. PKK’nın bu propagandaya cevabı gecikmedi ve PKK Ankara’nın 

göbeğinde bomba patlattı. Bir ay sonra da Çukurca’da 8 ayrı güvenlik birimine eş zamanlı baskın 

yaptı ve 24 askerimizi öldürdü. Propaganda savaşını başlatan iktidar ve medyamızın 

http://www.hinishaber.net/roportaj/demirtas-oslo-sureci-yeniden-baslasin-h909.html
http://birdirbir.org/ne-ben-semdinliden-cikayim-ne-sen-hapse-gir/
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/08/bugun_2012-08-06.jpg
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/10/17/pkk-darmadagin-oldu-kck-sokta
http://zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1176153
http://www.gazeteciler.com/gundem/sahi-tamil-kaplanlarina-ne-oldu-39522h.html
http://haber.gazetevatan.com/saldiriyi-tak-ustlendi/401249/1/Haber#.UCrUWFZy4hU
http://www.haberturk.com/gundem/haber/680706-hakkaride-hain-saldiri-24-sehit
http://www.haberturk.com/gundem/haber/680706-hakkaride-hain-saldiri-24-sehit
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anlayamadığı şey bu paragrafın birinci cümlesindeki mantıktı: Gücünü büyütmek ve mevkisini 

kalıcılaştırmak isteyen tüm iktidar grupları gibi, PKK da örgüt mensuplarına ve halk tabanındaki 

destekçilerine karşı kendisini “başarılı” bir örgüt olarak sunmak zorunda. Bu yüzden, “PKK 

çözülüyor/bitiyor” propagandasını tesirsiz kılmak ve tabanına (ve devlete) “Hala güçlüyüm” 

mesajını vermek düşüncesi, PKK’yı sansasyonel eylemler yapmaya itti. (Murat Karayılan, 

Taraf’a gönderdiği mektupta PKK’nın o dönemdeki saldırılarını “olumsuz ihtimallere karşı 

tasfiye olmamak için aldığımız tedbirler” şeklinde ifadelendirmişti)… Sonuç hepimizin malumu! 

En son CHP milletvekili Hüseyin Aygün’ün PKK tarafından Tunceli’de kaçırılması da bu tür bir 

propaganda savaşının sonucuydu bence. Son bir ayda PKK’nın Hakkâri Şemdinli’deki alan 

hâkimiyetini genişletme çabası devletin kapsamlı operasyonuyla engellendi. Fakat devlet de 

PKK’yı Hakkâri’deki eski mevzilerinden çıkaramadı. Resmi veriye göre 100’ün üzerinde PKKlı 

öldürüldü; fakat Şemdinli’de PKKlılar ‘fotoğraflı’ yol kesmelere devam edebiliyor! Durum 

böyleyken, devlet kanadından, benim başta belirttiğim ve geçen hafta Osman Pamukoğlu’nun 

sarsıcı bir şekilde yeniden ortaya koyduğu fiili durumuinkâr eden bir şekilde, “Bir karış toprağın 

dahi” PKK kontrolünde olmadığına dair sert açıklamalar gelmeye başladı. Ve bence 

PKK’nın gün ışığında bir milletvekilini kaçırması, öncelikli olarak bu devlet propagandasına 

karşı yapılmış bir karşı-propaganda eylemiydi. Nitekim Türkiye’de -AKP’nin âkil “bölge” 

milletvekili Galip Ensarioğlu’nun da içinde bulunduğu- hatırı sayılır bir kesim, bu eylemi bir 

propaganda/mesaj eylemi olarak yorumladı. Serbest bırakılmasının ardından 

yaptığı açıklamada Hüseyin Aygün de bunu teyit eden ifadeler kullandı:  “Bu tümüyle siyasi 

propagandaya yönelik bir şeydi, can güvenliğime her hangi bir kasıt yoktu. Türk toplumuna bir 

mesaj vermek için yapıldığını düşünüyorum.” 

Siyasal iktidar, Kürt meselesinin çözümü ve PKK’nın silahsızlanması için atılması 

gereken büyük adımları at(a)mayınca, kendi seçmenini hedef alan bir propagandaya başvurmak 

zorunda kalıyor. Başbakan Erdoğan’ın “Kürt sorunu yoktur” ya da “Her karışa hâkimiz” ifadeleri 

bu zorunluluğun yansımaları. (Biraz edepsiz bir teşbih, ama Cem Yılmaz’ın “tesisat çalışmayınca 

çeneye vuruyor” diye özetlediği travmaya benziyor halimiz). Sorun şu ki, devletin propagandası 

karşısında, PKK da kendi tabanına mukayyet olmak için kendi “silahlı” propagandasını 

başlatıyor. Yani, kanı durduracak sahih adımlar atılmayınca, propaganda savaşları 

başlıyor; ve maalesef propaganda savaşları, en sonuncusunun aksine, genelde kansız 

bitmiyor. 
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AĞU 8 2012 

Eksiklik Kendi Özümüzde 

“Karakolların yapıldığı yerleri askeri mantık ve harekât açısından sayın generallerimiz 

dışında daha şimdiye kadar anlayan çıkmadı.” (Dağlıca’da görev yapan bir subay) 

Terörle mücadelede başarıyı hala “ölü aritmatiği” üzerinden ölçen yöneticilerimiz “Her şey çok 

iyi gidiyor” diyedursun, Türkiye’nin terörle mücadelesi gittikçe hamasete yenik düşüyor. Ve 

hamasetin akl-ı selime galibiyeti maalesef daha fazla canın yitirilmesine sebep oluyor. 

Geçtiğimiz hafta PKK Hakkâri’de başta Geçimli Karakolu olmak üzere dört ayrı noktaya saldırı 

düzenledi. Saldırıda 6 Türk askeri, 2 korucu ve 14 PKKlı yaşamını yitirdi; bir o kadarı da ağır bir 

şekilde yaralandı. 

 

İngiltere Kraliçesi’nin eski IRA Komutanı ile el sıkıştığı 2012 yılında hala Türk ve Kürt gençleri 

düzinelerle can veriyorlarsa, öncelikle yapmamız gereken siyaset ve askeriye kurumlarımızın 

neyi yanlış yaptığını sorgulamaktır. Fakat nedense PKK’nın her saldırısı sonrasında 

yöneticilerimiz ve medyamız sürekli bir “dış mihrak” (ya da daha doğru ifadesiyle bir “dış 

mazeret”) arayışına giriyor. Geçimli saldırısı sonrasında da Türk siyaset ve medyası bir koro 

halinde Kandil’e ve Kuzey Irak’a işaret etti. Hâlbuki sınırdan 40 km içerde bir karakoluna 

baskın yiyen bir ülkenin yöneticileri ve medyası Kandil’e işaret etmemeliydi. Hadi sınırın 

ötesine hâkim değiliz; 40000 metre, 132000 ayak mesafe var sınırla karakol arasında. Bu 

koskoca alanı Kandil ya da Mesut Barzani değil, Türkiye Cumhuriyeti kontrol ediyor. Kandil, 

kendi zafiyet ve eksikliklerimizin üzerini örten bir mazeret olmamalı. Sınırlarını geçtik, “sınır 

bölgelerine” hâkim olamayan; tepelerini geçtik, karakollarını koruyamayan bir devletin hesaba 

çekmesi gereken ilk mecra Kandil ilk kişi de Barzani değildir. Erkan Oğur’un usta yorumuyla 

söylediği gibi diyeyim: Eksiklik kendi özümüzde… 

http://haber.gazetevatan.com/Haber/459218/1/Gundem
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21165201.asp
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21165201.asp
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/20798920.asp
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2012/06/120627_queen_ira_update.shtml
http://haber.gazetevatan.com/Haber/459218/1/Gundem
http://www.youtube.com/watch?v=gAElM_w0vls
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/08/taraf_2012-08-06.jpg
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Etnik terörün sonlanmasında önemli bir eşik, tarafların birbirlerine silahlı bir çözümü 

dayatamayacaklarını anladıkları “olgunluk noktası”na ulaşmalarıdır. Maalesef hem Türkiye 

Cumhuriyeti devleti hem de PKK içindeki belirli gruplar hala bu olgunluk noktasına ulaşmış 

değil. PKK kanadında, şiddetin işlevine yönelik devam eden inancın son örneğini geçtiğimiz 

ay Duran Kalkan vermişti. PKK’yı Şemdinli’de -onlarca Kürt gencini heder etme pahasına- 

düzenli Türk ordusuna karşı anlamsız bir cephe savaşına iten de bu ham inançtı zaten. Türkiye 

açısından baktığımızda da, Şemdinli’de iki haftadır cephe savaşı veren PKK, bir de Hakkâri’de 4 

ayrı noktaya eş zamanlı baskın yapabiliyorsa; hamaseti bırakıp “Silahlı çözüm mümkün mü?” 

diye sormamız gerekmiyor mu? 

Etnik bir sorunun silahlı çözümü zaten mümkün değildir. Fakat buradaki sorun daha da vahimdir. 

Ordusunun ve istihbaratının bu kadar ciddi zaafları olan bir ülkenin silahlı çözümde ısrar etmesi, 

mümkün olmayan bir seçeneği zorlamanın ötesinde, gencecik insanlarını ateşe atmak 

demektir. PKK şiddet kullanarak siyasal bir hedefe ulaşmaya çalışan bir örgüttür ve fırsatını 

buldukça da şiddet üretecektir. PKK’nın her saldırısı sonrasında sadece ve sadece “Hainler gene 

saldırdı” şeklinde hayıflananlar hem bu ülkeye hem de bu ülkenin gencecik insanlarına yazık 

ediyorlar.  PKK’nın şiddetiyle mücadelede Türk siyasetine düşen iki temel görev vardır. Bunların 

birincisi, PKK’nın şiddetini hem PKK içinde hem de Kürt halkı nazarında anlamsız kılacak 

şekilde temel hak ve özgürlükleri genişletmek ve siyasetin önünü açmaktır. Bu konuda 

Amerika’yı yeniden keşfetmemize de gerek yoktur. Akl-ı selimin ve Avrupa 

örneklerinin ışığında, PKK’nın silahsızlanmasının yolu bellidir; ve bu yol kültürel haklar, yerel 

yönetim özerkliği ve genel af‘fı içeren siyasi bir yoldur. İkinci görevse, en önceliklisi 

karakollarımızın korunaklılığını artırmak olmak üzere, PKK’nın şiddetini sonuçsuz bırakacak 

askeri ve istihbari önlemler almaktır. Fakat Türk siyaseti maalesef bu iki görevi de hakkıyla 

yerine getirememektedir. Bir taraftan PKK’nın silahsızlanması için gerekli olan siyasal adımlar 

atılmamakta, diğer taraftan de sınırlarımızın ve karakollarımızın korunaksızlığı konusunda ciddi 

önlemler alınmamaktadır. Hal böyle olunca, karakollardaki askerlerimiz PKK’nın insafına terk 

edilmiş olmaktadır. Ve kanın durmasını akl-ı selime ve insanlığın tecrübesine değil de 

PKK’nın “insafına” endekslemenin sonucu da, maalesef uzun bir süre daha “Hainler 

saldırdı” haberi yapmaya mahkûm olmaktır… 

http://siyaset.milliyet.com.tr/duran-kalkan-silahli-cozum-surecindeyiz/siyaset/siyasetdetay/01.07.2012/1561291/default.htm
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1096517&CategoryID=77
http://www.aksam.com.tr/agir-silahlar-bolgeye-nasil-sokuldu--131140h.html
http://www.haberturk.com/dunya/haber/735789-pkk-silah-birakmadan-operasyonlar-durmaz
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2011/europe/turkey-ending-the-pkk-insurgency.aspx?alt_lang=tr
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=465341&sa=116410292
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=465341&sa=116410292
http://t24.com.tr/media/papers/full/hurriyet_2012-08-07.jpg
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/08/turkiye_2012-08-06.jpg
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MAY 5 2012 

Savaşı ve Barışı Çocuklarla Kirletmek 

“Davamız o kadar yüce ki, çocuklarımız bile düşmanla savaşmak için bize katılmak istiyor.” 

(Afganistan’daki Kuzey İttifakı‘nın bir temsilcisi) 

“Şehit bir çocuğum olduğu için herkes bana daha saygılı davranıyor. Köyde bir şehidin 

olması, daha fazla çocuğun cihad’a katılmasını teşvik ediyor ve tüm köyü ayağa kaldırıyor.” 

(Keşmirli bir baba) 

Bu topraklarda Türklerle Kürtler uzun yıllar ve barış içerisinde birlikte yaşayabilecekse, bu ancak 

ve ancak birbirlerine yaptıklarını affedebildiklerinde mümkün olacaktır. Kürt sorununun kalıcı 

olarak çözümü, ülke çapında bir “genel af” olmadan mümkün değildir.  Fakat gerek Türk 

milliyetçileri gerekse Kürt milliyetçilileri için “genel af” kabulü zor olan ağır bir kavramdır. Türk 

milliyetçilerinin “vicdanı”, binlerce masum Türk’ü “şehit” eden “terörist” PKKlıları affetmeyi 

kabul etmekte zorlanmaktayken; Kürt milliyetçilerinin “onuru”, atalarına ve kendilerine 

“işkence”den “soykırım”a  pek çok zulmü reva gören Türk devletinin çatısı altında hayatlarına 

devam etmeyi kabul etmekte zorlanmaktadır. Böyle bir durumda, kalıcı bir Türk-Kürt barışı ve 

birlikteliği için elzem olan “af”fın gerçekleşmesi pek mümkün gözükmemektedir. 

Bizi bu açmazdan kurtaracak şey, her iki tarafın da bu meseleye bir “affetme” olarak değil, 

“helalleşme” olarak bakmaya başlamasıdır. Genel af meselesine Türkler “masum Türkler zalim 

Kürtleri affediyor”, Kürtler de “masum Kürtler zalim Türkleri affediyor” şeklinde yaklaştığı 

sürece genel affın her iki kesimde de kitlesel bir kabul görmesi mümkün değildir. Zulmü hep 

“ötekine”, masumiyeti de hep “kendine” yakıştıran zihniyetler barış üretemezler. Bu 

yüzden, samimi olarak barış ve birliktelik isteyen Türkler ve Kürtlerin belki de en çok dikkat 

etmeleri gereken şey, birbirlerine yönelik düşmanlaştırıcı bir dil ve duruştan uzak durmaktır. Zira 

bugün “öteki”ni düşmanlaştırmak için sarf ettiğimiz her söz, yarın aynı kişiyi affetmemizi 

daha da zorlaştıracaktır. Bu devlet ve vatan Kürtlerin de devleti ve vatanı olacaksa,  Kürt 

siyasetçiler Türk devletine “işgalci” “soykırımcı” gibi kavramlarla atıfta bulunmayı terk etmek 

zorundalar. Aynı şekilde, Kandil’e yönelik bir genel af Türk halkınca kabul edilecekse, Türk 

siyasetçi ve yazarlar da BDP’yi “terörist” PKK’yı da “şeytan” olarak lanse etmekten uzak 

durmak zorundalar. Zira BDP’yi ve PKK’yı şeytanlaştırmak, barış için elzem olan müzakere ve 

genel affın kitleler tarafından kabulünü daha da zorlaştırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. 

Bu konuda son zamanlarda yapılan bir hata, bazı Emniyet raporları, gazete manşetleri ve köşe 

yazılarının PKK’ya çocuk ve genç yaşlardaki katılım üzerinden PKK’yı vicdansız ve hukuk-

tanımayan bir çocuk istismarcısı olarak sunmasıdır. Bu hafta Taraf’tan Emre Uslu “PKK’nın 

Çocuk Savaşçıları” başlıklı yazısıyla bu konuyu tekrar ele aldı ve PKK’yı “insanlığa karşı suç” 

işlemekle, Türkiye’yi de bu suça karşı sesini çıkarmamakla suçladı. PKK’nın (ya da diğer onlarca 

para-militer grubun) çocuk ve genç yaşlardaki kişileri silah altına almasının yanlışlığı ortada. 

Fakat bu uygulama ne kadar yanlışsa, bunun üzerinden Türklerin nazarında zaten yeterince 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,182805,00.html
http://books.google.com.tr/books?id=B_43v3j3vlMC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Peter+Warren+Singer%22&hl=tr&sa=X&ei=DwyjT7a0NOqk4ATm79xV&ved=0CEYQ6AEwAg#v=onepage&q=everyone%20treats&f=false
http://books.google.com.tr/books?id=B_43v3j3vlMC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Peter+Warren+Singer%22&hl=tr&sa=X&ei=DwyjT7a0NOqk4ATm79xV&ved=0CEYQ6AEwAg#v=onepage&q=everyone%20treats&f=false
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=7854&emre_uslu-pkk%92nin_cocuk_savascilari
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=7854&emre_uslu-pkk%92nin_cocuk_savascilari
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şeytanlaşmış PKK’yı (ve lider kadrosunu) “alçaklık” ya 

da “insanlığa karşı suç” gibi ağır ve tumturaklı 

kavramlarla ekstradan şeytanlaştırmak da -aşağıdaki iki 

sebeple- o kadar yanlıştır. 

Birincisi, (bu konudaki klasik eserlerden “Children at 

War” [Savaşan Çocuklar] kitabında Peter Singer’ın da 

ortaya koyduğu gibi), özellikle iç savaşlarda çocuk ve 

genç askerlerin kullanımı -Sierra Leon’dan Filistin’e, 

Kolombiya’dan Afganistan’a- dünya genelinde artan bir 

trenddir. Pek çok Türk’ün sempati 

beslediği Hamas ve Filistin İslami Cihad örgütleri de 

çocuk/genç asker kullanımının yaygın olduğu 

örgütlerdi(r). Yani PKK içindeki çocuk asker sorunu, 

PKK’ya has bir vicdansızlık ya da şeytanlık değil, genel 

bir sorundur. Maalesef gençler, gerek daha kolay silah 

altına alınabilmeleri gerekse de ölümlerinin “dava”yı 

daha hızlı kitleselleştirdiğinin düşünülmesi sebebiyle, 

son yıllarda silahlı örgütler için gittikçe daha da cazip 

bir hedef kitleye dönüştüler. 

Bu yazı ve raporların yanlışlığının ikinci sebebi ise anlamayı değil, suçlamayı ve karalamayı 

önceleyen bir zihniyet içermeleri. Filistin’de, çocuk savaşçılar üzerinden FKÖ ya da HAMAS’ı 

şeytanlaştırmayı yanlış buluyor ve bu çocukları savaşa iten temel sebebe odaklanabiliyorsak, aynı 

şeyi “bölge”de de yapabilmeli ve -bizzat Emniyet raporlarına göre bile Kandil’e 

katılımların çoğunluğunun “gönüllü” olduğu bir durumda- çocuk militanlar yüzünden PKK’yı 

şeytanlaştırmaktan ziyade, neden 2000li yıllarda gençlerin “gönüllü” olarak dağa çıktığına 

odaklanmalıyız. Hamas’ı “acımasız çocuk istismarcısı” olarak sunmak Filistin sorununun 

çözümüne ne kadar katkı sağlayacaksa, PKK’yı aynı şekilde şeytanlaştırmak da Kürt sorununun 

çözümüne o kadar katkı sağlayacaktır… 

http://www.amazon.com/Children-at-War-P-W-Singer/dp/0375423494
http://www.amazon.com/Children-at-War-P-W-Singer/dp/0375423494
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/12/11/pkk-anketinden-carpici-sonuclar-cikti
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/05/takvim-2011-11-09.jpg
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12.06.1970 tarihli LIFE dergisinin kapağı. 

Altyazı: ‘Kaplan Yavruları’ Ürdün’deki bir kampta eğitim görüyor. 

2009 yılında İsrail’in Gazze saldırısı sonrasında Amerika’da Hamas’a yönelik bir propaganda 

kampanyası başlamıştı. Cal Thomas Washington Postgazetesinde “Gaza Nazis” (Gazze’nin 

Nazileri) başlığıyla Hamas’ı Nazilere benzeten karalayıcı ve suçlayıcı bir yazı yazmış ve 

yaşadığım Bloomington şehrinin yerel gazetesi Pantagraph da bu yazıya ertesi günü kendi 

sayfalarında yer vermişti. Bunun üzerine ben de Pantagraph‘a eleştirel bir cevap yazmıştım. Ana 

argümanım o gün de aynıydı bugün de: Suçlamayı anlamanın önüne koyan hiçbir zihniyet 

barışa hizmet etmemiştir… 

“Kandil’deki çocuklar” da, suçlamayı değil, “Dağın Ardına Bakıp” anlamayı mümkün 

kıldığı oranda barışa hizmet edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.washingtontimes.com/news/2009/jan/02/gaza-nazis/
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/05/pantagraph-hamas.jpg
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=576853
http://i.ebayimg.com/t/Life-Magazine-June-12-1970-Palestinian-Arabs-Tiger-Cubs-/00/$(KGrHqR,!igE1NdIiOrVBNhmdDvoGg~~_3.JPG
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ARA 31 2014 

Belki de Savaş Sizinledir! 

Şu notla başlamalı önce: Türkiye’nin normalleşmesi nasıl yeni iç-savaşlar doğurduysa, 

Kürt illerinin normalleşmesi de yeni iç-savaşlar doğuracaktır. Biraz tarih biraz da siyaset 

bilenlerin yer yer şaşırmadan kaygılanacağı yer yer de abartmadan umutlanacağı yıllara 

girdi Türkiye. Ne 17 Aralık’ta patlak veren bürokratik iç-savaş, ne de bu hafta Cizre’de 

PKK ile Hüda-Par arasında yaşanan silahlı çatışmalar şaşkınlıktan ağzımızı açık bırakacak 

ya da üzüntüden başımıza karalar bağlatacak gelişmeler değil bu yüzden. Şaşırmadan, 

abartmadan, ama aynı zamanda kaygısızlaşmadan umutlu kalabilmek önemli bu yıllarda… 

Ama şöyle bir gerçeklik de var. Önceki bir yazımda ele aldığım üzere, barış süreçleri aynı 

zamanda şiddetin de nüksettiği süreçlerdir ve bunun bir nedeni de hemen her barışın 

“kaybedenlerinin” olmasıdır. Bu yüzden Cizre olayları sonrasında hükümet ve HDP 

kanatlarından gelen “komplo” açıklamaları gülüp geçilecek açıklamalar değildir (ve 

olmamalıdır). 

Hele ki şöyle bir tarihsel arkaplana sahip olan Türkiyeliler için: 

Sanki menfur 6-7 Eylül olaylarını tetiklemek için Türk istihbaratı kendi eliyle Atatürk’ün evini 

bombalatıp suçu Yunanlara atmamış gibi; 

Sanki Kıbrıs’ta Türk milliyetçiliğini beslemek için devletimiz Camilere bomba atıp suçu 

Rumlara atmamış gibi; 

Sanki 1993’te PKK’nın tek taraflı ateşkes ilan ettiği ve Kürt meselesinin çözümü için yeni 

arayışların olduğu bir dönemde 33 erimiz kendi ellerimizle PKK’ya ‘kurban’ verilmemiş gibi;  

Sanki PKK’nın ateşkes ilan ettiği 1996’da, Güçlükonak’ta JİTEM tarafından 11 vatandaşımız 

cayır cayır yakılıp suç PKK’nın üzerine atılmamış gibi; 

Sanki 2009 Mayıs’ında Başbakan Erdoğan ile Ahmet Türk’ün görüşmesinden iki gün önce 

ordumuzkendi döşediği mayınla 7 askerimizi öldürüp suçu PKK’ya atmamış gibi; 

Sanki “eski Türkiye”nin önemli tetikçilerinden biri olan Ayhan Çarkın üç yıl evvel PKK 

tarihindeki en büyük sivil katliam olan Pınarcık katliamında JİTEM’in rolünü itiraf etmemiş gibi; 

Sanki 2012’de PKK’nın siyasal çözüm mesajı yollamasının ve CHP ile yakınlaşmasının hemen 

ardından, Gaziantep’te “Polis Merkezi’nin dibinde” gerek yapılış, gerek hedef, gerek 

zamanlama, gerekse sonuç açısından PKK tarafından yapılmış olma ihtimali oldukça düşük olan 

bir katliam yapılmamış gibi; 

Bu hafta PKK’nın hükümetin ön-şartını kabul edip “kamu düzenine saygılı davranacağını” ilan 

etmesinin ertesi günü Cizre’de yaşanan silahlı çatışmalardan kolayca ve acelece “suçlular” ve 

https://fekmekci.wordpress.com/2011/10/10/demokratiklesme-muzakere-ve-artan-siddet/
http://www.derindusunce.org/2009/02/09/ataturkun-evine-bombayi-mit-attirdi/
http://www.derindusunce.org/2009/02/09/ataturkun-evine-bombayi-mit-attirdi/
http://www.haberturk.com/gundem/haber/554417-kibrista-cami-bile-yaktik
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=bing%C3%B6l%27de+33+asker+pisi+pisine+%C5%9Fehit+oldu
http://www.aktifhaber.com/sirnakta-11-koyluyu-jitem-yakmis-883990h.htm
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=970685
http://bianet.org/bianet/bianet/128774-carkin-o-bebegi-pkk-degil-biz-oldurduk
http://www.milliyet.com.tr/gaziantep-te-karsiyaka-polis-merkezine-bombali-saldiri/gundem/gundemdetay/21.08.2012/1583848/default.htm
http://m.haberturk.com/gundem/haber/1023971-maske-takip-otobus-yakan-ajandir
http://m.haberturk.com/gundem/haber/1023971-maske-takip-otobus-yakan-ajandir
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/174165/Cizre_deki_olaylar__3_olu__3_yarali.html
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“şeytanlar” üretenler, belki de kendilerini kendi zihinleri üzerine oynanan savaşın mağlubu 

olmaya mahkûm ediyorlar. 

Unutmayın, 21. yüzyılda savaşların en büyük cephesi zihinlerimizdir.  

Ve unutmayın, belki de bayrak sahte ve savaş da sizinledir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/False_flag
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ÇÖZÜM 
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EKİ 20 2011 

İfade Özgürlüğü ve Terörle Mücadele: “Biz içerden onlar dışarıdan…” 

İnsan Hakları kuruluşlarımızdan Mazlumder, geçtiğimiz hafta yayınladığı raporda Batman ili 

özelinde Türkiye’nin terörle mücadelesini mercek altına alıyor. Terörle Mücadele Kanunu’nu 

(TMK) ihlalden haklarında çeşitli davalar açılmış Batmanlı 12 vatandaşımızla yapılan 

görüşmelere dayananİfade ve Toplu Eylem Özgürlüklerinin İhlali Hakkında Araştırma-İnceleme 

Raporu adlı rapor, adından da anlaşılacağı üzere, Türkiye’nin mevcut “terörle mücadele” 

yaklaşımının “bölge” halkının ifade ve gösteri özgürlüklerini sıklıkla ihlal ettiği sonucuna varıyor 

ve bu durumun sebep olduğu sorunların giderilmesi için çözüm önerileri sunuyor. 

Raporun ortaya koyduğu en önemli sorun, şiddet içermeyen birçok fiilin zorlama yorumlarla 

“terör” kavramıyla ilişkilendirilmesidir. “Emine Ayna’yı dinlemek”, “Murat Karayılan hakkında 

‘terörist başı’ ifadesini kullanmamak”, “ROJ TV’ye demeç vermek”, “ölen PKK’lıların 

cenazesine katılmak”, “KCK operasyonlarını protesto etmek”, “yasak bir şarkıya erbane ile ritim 

tutmak” gibi fiilleri “suç” kapsamına alan bu “terörle mücadele”  yaklaşımı, ne yazık ki BDP 

tabanını kitlesel olarak “suçlu” durumuna düşürmektedir. Ve “herkesi” suçlu durumuna 

düşüren bir kanun (ya da kanun yorumu) üzerinden “bazıları” tutuklandığında ise “kimse” 

ikna olmamaktadır. 

Raporun ortaya koyduğu bir başka sorun da somut deliller olmadan polis tutanağı, isim/yüz 

benzerliği ya da gizli tanık ifadesine dayanılarak birçok kişinin tutuklanabilmesidir. 

Tutuklamaların kolay, tutuklama sebeplerin de zorlama yorumlar olabildiği bir yerde ise -en son 

“parasız eğitim” pankartı açmaları sebebiyle 19 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen iki 

gencin durumunda gözlemlediğimiz gibi- pek çok mağduriyetin yaşanması kaçınılmaz 

olmaktadır. Mazlumder Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’ın rapora yazdığı önsözde altını 

çizdiği devlet ile çete arasındaki fark, sarsıcı olmakla birlikle, sanırım hepimizin üzerinde daha 

fazla düşünmesi gereken bir nokta. 

Terör ve şiddet kavramlarını son derece geniş bir şekilde yorumlayan mevcut “terörle mücadele” 

yaklaşımının iki önemli problemi olduğunu düşünüyorum. Öncelikle, dünyanın geldiği noktada, 

yukarıda sıralanan eylemlerin hemen hepsi düşünce ve vicdan özgürlükleri kapsamına 

girmektedir. Taha Akyol’un da yazılarında ısrarla vurguladığı gibi, hukukta “dolaylı ilişki” 

kurulamaz. Doğrudan şiddet içermeyen ifade, eleştiri ve gösterileri zorlama yorumlarla “dolaylı 

şiddet” kategorisine sokup kriminalize etmek hukukun subjektifleşip itibarsızlaşmasına sebep 

olur. 

Mevcut yaklaşımın ikinci önemli sorunu da bölgede yeni kitlesel mağduriyetlere yol açarak 

siyasetinin önemli bir kısmını “mağduriyet” üzerine bina eden PKK/BDP çizgisinin tabanını 

genişletip tahkim etme riskini taşımasıdır. PKK gibi geniş kitlesel desteğe sahip bir terör 

örgütüyle mücadele, her şeyden önce, PKK’ya sempati duyanların devlete yönelik şüphelerini 

giderme ve kalplerini kazanma mücadelesi olmalıdır. Fakat mevcut TMK üzerinden verilen 

http://www.mazlumderistanbul.org/pdfs/mazlumder-ifade-ve-toplu-eylem-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BCkleri-raporu.doc
http://www.milliyet.com.tr/Default.aspx?aType=YazarDetay&ArticleID=889314&AuthorID=62
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terörle mücadele bunun tam aksi bir sonuca götürmektedir bizleri. Kanunların “bölge”de Türkiye 

genelinden daha farklı ve katı yorumlanması ve şiddetle alakası olmayan kişilerin zorlama 

yorumlarla terörist muamelesi görerek yıllarının çalınması, bölge insanının Türkiye devletine 

yönelik mevcut önyargı ve anti-patilerini pekiştirmekte ve hükümet kanadındaki “değişim” 

söylemlerini halk nezdinde boşa çıkarmaktadır.  Mazlumder Batman Şube Başkanı Murat 

Çiçek’in rapora yazdığı sunuş yazısındaki şu sarsıcı değerlendirmesi üzerinde özellikle durulmayı 

hak ediyor bence: 

“Çözüm taleplerinin veya Kürt sorununa ilişkin sistem muhalefetinin toplumsal gösteriler 

aracılığıyla ve sivil itaatsizlik eylemleriyle yapılması, geçmişin çatışmalı ortamlarına göre 

aslında daha ideal iken bu gösterilerin aşırı polis tacizine ve sert müdahalelerine uğraması, 

gösteri yapanlar hakkında sayısız davalar açılıp cezalar verilmesi, başta insan hakları örgütleri 

olmak üzere toplumun bütün dinamikleri tarafından açıkça gözlemlenmektedir. Muhalif siyasi 

faaliyetler, toplantı, gösteri ve basın açıklaması gibi etkinliklerin birer özgürlük alanı olduğu 

gerçeğinin bir türlü yerleşemediği Türkiye’de ‘eşkıya şehre indi’ algısı, önümüzde birçok sorunu 

biriktirmekte ve özellikle Kürt Sorunu’nun çözümü açısından ileriye dönük tehlikeli mecralar 

yaratmaktadır.” 

Mazlumder’in ifade özgürlüğü raporu, Avrupa Birliği’nin 2011 İlerleme Raporu ile aynı haftaya 

denk geldi. Mazlumder’in yaptığı eleştiri ve öneriler -öz olarak- AB Raporu’nda da tekrarlanıyor: 

“TMK’nın geniş terör tanımlaması revize edilmedi ve mevcut haliyle ciddi endişe kaynağı olmaya 

devam etmektedir” (s. 22); “ ‘şiddete teşvik etmek’ kavramının yorumlanması AİHM’in 

içtihatlarıyla uyumlu değildir” (s. 25)… AB’nin terör tanımı noktasındaki uyarısı aslında 

meselenin bam teline dokunuyor. Zira TMK’nın sorunları “bölge”yle sınırlı değil. Geniş ve 

muğlâk bir terör tanımı üzerine bina edilen TMK, Ertuğrul Kürkçü, Muhammed Cihad ve daha 

nice örnekte olduğu gibi, şiddet içermese dahi pek çok muhalif eylemi terör eylemi olarak 

yorumlamaya müsait bir zemin oluşturmaktadır. 

Keçecizade Fuat Paşa, Osmanlı’nın zayıflığından bahseden 3. Napolyon’un temsilcisine verdiği 

meşhur cevabında, “Üç yüz senedir siz dışarıdan biz de içeriden yıkmaya çalıştığımız halde bir 

türlü yıkamadık!” demişti.  Tarihin ilginç bir cilvesidir ki bugün belirli alanlarda bunun tam tersi 

bir durum yaşanıyor. İçerden Mazlumder gibi kuruluşlarımız dışarıdan da Avrupa Birliği “vazife-

i umumiye”mize ayna tutarak demokrasimizi kemale erdirme adına siyasetçilerimize yardım 

etmekte ve yön göstermektedir. “Yeni Türkiye”, eğer gerçekten yeni ise, “özel şartlarına” vurgu 

yaparak bu aynalara burun bükmemeli, bilakis yardımlar için teşekkür edip gereğini yerine 

getirmelidir.  Zira “değişim” ve “yeni Türkiye” söylemlerinin sarhoşluğundan uyandığımızda 

karşımıza çıkan tablo, uluslararası indekslerde Türkiye’nin hala demokrasi değil “melez rejim” 

olarak tanımlanıyor ve sivil özgürlükler konusunda Arnavutluk, Bolivya, Endonezya, Mozambik 

ve Papua Yeni Gine gibi ülkelerle aynı skoru paylaşıyor olduğudur. 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/tr_rapport_2011_en.pdf
http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=29292&y=KursatBumin
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetayV3&ArticleID=1066424&Date=15.10.2011&CategoryID=77
http://www.muhammedcihadaozgurluk.org/
http://www.hurriyet.com.tr/planet/18971094.asp
http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf
http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw10/FIW_2010_Tables_and_Graphs.pdf
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TEM 30 2011 

Kürt Meselesi: Britanya’dan Dersler 

“Eğer bir halk ayrılmaya karar vermişse, Allah onu önleyeceklere yardım etsin.” (Christine 

Graham, İskoçya Ulusal Partisi milletvekili) 

Artık kof bir güç gösterisine dönüşen PKK saldırıları ile yürek dağlayan şehit cenazelerinin 

arttığı bir dönemde inanması güç gelebilir çoğumuza; ama Kürt sorununun uzun vadede siyasi ve 

barışçıl çözümü konusunda ümit verici gelişmeler oluyor Türkiye’de. Bu gelişmelerden biri 

Türkiye Kürtlerinin düşünceleri ve PKK’nın silahsızlanması konularında anlamayı ve sorun 

çözmeyi hedef alan objektif/bilimsel çalışmaların yaygınlaşması. Örneğin KONDA’nın “Biz 

Kimiz ’10: Kürt Meselesinde Algı ve Beklentiler”, BİLGESAM’ın “Kürtler ve Zazalar ne 

Düşünüyor?” ve TESEV’in “Dağdan İniş: PKK Nasıl Silah Bırakır?” araştırmaları öğretici, ufuk 

açıcı ve yönlendirici veri ve değerlendirmeler içeriyor. Diğer önemli bir gelişme de Kürt 

milliyetçisi olduğu için devletin, şiddet karşıtı olduğu için de PKK’nın peşine düştüğü ve bu 

yüzden de 31 yıldır İsveç’te mülteci olarak yaşayan Kemal Burkay’ın bugün Türkiye’ye dönüş 

yapması. Burkay’ın dönüşünü, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için hak edilmiş bir iade-i 

itibar olmasının ötesinde, Kürt siyasetinin şiddetten arınması ve çoğulculaşması için de önemli 

bir katkı olarak görüyorum. Yine önemli bir gelişme de Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün 

düzenlediği 5 günlük Britanya gezisi. AKP, CHP ve BDP milletvekilleri ile akademisyen ve 

gazetecilerden oluşan bir heyet, İngiltere, İrlanda ve İskoçya’da “kısmi özerklik ve Britanya 

merkezi hükümetinin bazı yetkilerinin devri” konusunda saha çalışması yapmak ve Britanya’nın 

tecrübelerinden istifade etmek amacıyla geçtiğimiz hafta Belfast, Londra ve Edinburg şehirlerini 

kapsayan bir gezi gerçekleştirdi. 

Yukarıdaki gelişmelerden özellikle sonuncusu benim için büyük bir sürprizdi açıkçası. Etnik 

terör ve etnik milliyetçilik Türkiye dışında onlarca ülkenin de sorunu; ama biz Türkler Kürt 

meselesini bize özgü bir sorun olarak algılamayı tercih ettik yıllarca. Siyasilerimiz de 

akademisyenlerimiz de bigane kalmayı yeğledi diğer demokratik ülkelerin etnik terörle 

mücadelelerindeki tecrübelerine. Türkiye’nin, kendi sınırları içindeki etnik milliyetçiliği ve terörü 

anlama çabalarını, Bismarck’ın “Aptallar tecrübeyle öğrenir, ben başkalarının tecrübelerinden 

öğrenmeyi tercih ederim” yaklaşımı değil, kerameti kendinden menkul “Biz bize benzeriz” inancı 

yönlendirdi yıllarca. Hâlbuki insanlar gibi toplumlar da birbirlerine benzerler ve benzer 

durumlarda benzer davranışlar ve tepkiler sergilerler. Zaten sosyal bilimler de, bir yönüyle, bu 

benzer davranış ve tepkileri sistemli bir şekilde anlama ve izah etme çabasıdır. Ve biz pek rağbet 

etmesek de, kıyas ve sınama ile elde edilen bilimsel bulgular kıymetlidir; çünkü deneme-yanılma, 

toplumsal sorunları çözmede hiç de etkili bir metot değildir… 

Bu yüzden, sürpriz bulmakla birlikte, içinde siyasetçi, akademisyen ve gazetecileri barındıran 

Türkiyeli bir heyetin Avrupa etütlerine çıkmasını önemsiyor ve destekliyorum. Yakın bir 

gelecekte Kürt siyaseti/milliyetçiliği bir şekilde de-militarize olacaktır, ama bu Türkiye’nin Kürt 

http://www.konda.com.tr/tr/raporlar/2011_06_KONDA_Kitap_Basin_Bulteni.pdf
http://www.konda.com.tr/tr/raporlar/2011_06_KONDA_Kitap_Basin_Bulteni.pdf
http://www.bilgesam.org/tr/images/stories/rapor/RAPOR26.pdf
http://www.bilgesam.org/tr/images/stories/rapor/RAPOR26.pdf
http://www.tesev.org.tr/UD_OBJS/PDF/DEMP/Dagdan%20Inis-Son%20Hali-web.pdf
http://www.cnnturk.com/2011/yazarlar/07/30/benim.bir.kedim.bile.yok.ama/624548.0/
http://www.cnnturk.com/2011/yazarlar/07/30/benim.bir.kedim.bile.yok.ama/624548.0/
http://www.takvim.com.tr/Siyaset/2011/07/27/milletvekillerinden-ozerklik-arastirmasi
http://www.goodreads.com/quotes/show/79541
http://www.goodreads.com/quotes/show/79541
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meselesini sonlandırmayacaktır. “Şiddetsiz ayrılıkçılık” Türkiye’nin orta vadede en önemli 

meselelerinden biri olmaya devam edecektir. Bu yüzden Türkiye, sadece PKK’yı 

silahsızlandırma konusunda değil, şiddetsiz ayrılıkçılığı anlama, dindirme ve icabında kanıksama 

konusunda da Britanya ve İspanya’nın tecrübelerinden istifade etmelidir. 

Britanya’yı ziyaret eden heyette bulunan gazeteci Cengiz Çandar birkaç gündür Britanya 

izlenimlerini yazıyor Radikal’deki köşesinde. Çandar’ın İskoç milliyetçiliği hakkındaki bugünkü 

yazısını aşağıya aynen ekliyorum. İrlanda ve Bask milliyetçilikleri üzerine kayda değer eserler 

yayınlanmaya başlasa da, Britanya’daki “ayrılıkçı, ama şiddet karşıtı” İskoç milliyetçiliği 

çoğumuz için gizliliğini devam ettiriyor… 

*** 

‘Kürt sorunu’na İskoçya dersi: Hem ‘ayrılıkçı’ hem de ‘şiddet karşıtı‘ 

Cengiz Çandar 

 

EDINBURGH - Binanın tam girişinde ‘The Scottish Parliament’ yazısını görmekte şaşırtacak bir 

taraf yok. Çünkü ‘İskoçya Parlamentosu’nun önündeyiz. Ama ‘The Scottish Parliament’ 

yazısının hemen altındaki yazı beklenmiyordu. 

‘Parlamaid na h-Alba’... 

O da ‘İskoçya Parlamentosu’ demek. Ama, İskoçça. Daha doğrusu İskoçların etnik kökeninin 

dayandığı Keltlerin dili olan Gaelic (geylik diye okunuyor). İskoç Gaelic’i, İrlandalıların anadili 

olan Gaelic’ten birbirlerini karşılıklı anlamalarına imkân vermeyecek kadar uzakmış üstelik. 

Köken itibariyle İskoçların İngilizlerle hiç ilgisi yok. İngilizlerin ‘Anglosakson’ kökenli olmasına 

karşılık. İskoçlar, İrlandalılar ve Gallerliler, Kelt (Celtic) kökenli. Ayrı kökenler, apayrı diller. 

‘Çift dil’ sadece İskoçya Parlamentosu’nun dış girişinde değil, binanın içinde de her yerde. 

Toplantı odalarından birinin önünde bu anlama gelen, İngilizce ‘Debating Chamber’ yazıyor ve 

hemen altında ‘Seomar Choinneamhan Naidheachd’... 

Ama Gaelic konuşanlar, İskoçya’nın 5 milyon dolayındaki nüfusunun yüzde 10’undan biraz 

fazlaymış. Genellikle ülkenin en üst bölümünde yaşayan 800 bin dolayında İskoç, günlük 

hayatında da Gaelic konuşuyormuş (Bu arada ülke nüfusunun yarısının Edinburgh-Glasgow 

arasında ve bu iki şehirde yaşadığını öğrendik). Gaelic’in yeri İskoçya’da o kadarcık ama bir 

ulusal kimlik ifadesi olarak ‘simgesel değeri’ İskoçya Parlamentosu’nda anlaşılıyor. 

Gaelic, bildik Birleşik Krallık bayrağından farklı, mavi zemin üzerine iki beyaz çapraz çizgiden 

oluşan İskoçya bayrağı kadar, İskoçya kimliğinin bir ifadesi şimdi. 

İskoçya Parlamentosu’nun 1707’de lağvedilmesinden sonra 300 yıla yakın bir aranın ardından, 

‘yetki devri’ ile İskoçya’nın ‘hükümranlığı’nın önemli bir bölümünü geri almış olması, ulusal 

http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1058162&Yazar=CENG%DDZ%20%C7ANDAR&Date=30.07.2011&CategoryID=98
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gururunu da okşuyor İskoçların besbelli ki. ‘Yetki devri’ ile İskoçya, Birleşik Krallık içinde bir 

tür ‘özerklik’ konumu. 

‘Ayrılıkçılar’ iktidarda 

‘Kürt sorununun çözümü’ne katkı ufku ile Demokratik Gelişme Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği 8 

milletvekilinin de yer aldığı ‘dünya deneyimlerinden öğrenmek’ diye nitelendirilebilecek Birleşik 

Krallık turunun son ayağı İskoçya’dayız. 

1 Mayıs 2011’de, yani şunun şurasında üç ay önce yapılan seçimleri, ‘ayrılıkçı’, bir başka deyişle 

‘Bağımsız İskoçya’ yanlısı İskoçya Ulusal Partisi, mutlak çoğunlukla kazandı. 129 sandalyeli 

İskoçya Parlamentosu’nda 67 sandalyeleri var. 

Birkaç yıl içinde ayrılıkçı Ulusal Partisi referanduma gidecek ve İskoçya, referandum sonucuna 

göre ya ‘yetki devri yapılmış’ bir Birleşik Krallık parçası olarak kalacak veya ‘bağımsız’ olacak. 

Yeni iktidar partisinin ateşli ayrılıkçı milletvekili Bayan Christine Graham’ı ‘bağımsız 

İskoçya’dan gayrısı kesmiyor. “Ulus statüsü istiyoruz. Bu, bağımsızlık demektir. Ulus-

devletimize sahip olmalıyız” diye konuşuyor. 

Beyaz saçlı Bayan Graham, militan mı militan. “Eğer bir halk bağımsızlığa karar vermişse, Allah 

onu önleyeceklere yardım etsin” sözüyle Londra’ya alaycı bir gönderme yapıyor. 

İskoçya Parlamentosu’nda bizimle konuşan ayrılıkçı yeni iktidar partisinin milletvekili Christine 

Graham ile Liberal Demokrat Parti’den milletvekili Jim Hume, İskoçya, geçmişinin 

yorumlanması ve gelecek beklentisi konusunda, önümüzde, hararetli bir tartışmaya tutuştular. Jim 

Hume, “İskoçların durumu ezilmiş bir halk konumu değildir. İskoçlar üzerindeki en son baskı 

1745’lerdeydi. Ondan sonra hiçbir şey olmadı” diyor. Ayrılıkçı Ulusal Parti’nin (milliyetçi 

demek ne kadar belli değil, zira kendisini orta-sol sayıyor) militan bayan milletvekili, 

“Türkiye’de demokrasi geliştiği ölçüde ayrılıkçılık olmaz şeklindeki yerleşik düşünceyi sarstınız” 

saptamasına çok ilginç bir açıklamayla karşılık veriyor: “Birleşik Krallık bir ulus değildir. 

Krallıkların birliğidir. İskoçya’nın bir ulus olduğunu söylüyorsanız, pekâlâ, o takdirde İskoçya, 

bir ulusun sahip olması gereken yetkilere sahip olmayan bir ulustur.” 

Şiddet asla 

Ak saçlı Bayan Graham’a göre, buna sahip olmak demek, ‘ulus-devlet’ kurmak, yani ‘bağımsız’ 

olmak demek. “Petrolümüzü, doğalgazımızı, rüzgârlarımızı, sularımızı alıp, çıkıp gideceğiz 

Birleşik Krallık’tan, ayrılacağız İngiltere’den” demeyi de ihmal etmiyor ama bunun olabileceğine 

de pek ihtimal vermiyor doğrusu. Sadece istiyor. 

İstediğini elde edemezse ‘şiddete başvurulması’ ihtimali var mı? Söz konusu bile değil. İskoçya, 

şiddete tümüyle kapalı. 
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Her şeye rağmen İskoçya’nın Kuzey İrlanda’dan temel farkı, ayrılıkçı-bağımsızlıkçıların 

kesinlikle ‘şiddete karşı’ olmaları. İngiltere ile İskoçya, İskoçya Krallığı ve İngiltere Krallığı’nın 

birleştiği 1603’e dek sürekli savaşmışlar, sonrası yok. 1707’de İskoçya Parlamentosu lağvedilip, 

Londra’daki Westminster’e bağlandığı vakit bile şiddet söz konusu olmamış. O nedenle, bizim 

‘şiddet’e ilişkin sorularımızı boş bakışlarla dinleyip, ne kastettiğimizi anlamaya çalışıyorlardı. 

Çünkü İskoçya, 1998’den itibaren ‘yetki devri’ ile bir tür ‘özerk’ olmadan önce bile, ‘ayrılıkçı 

bağımsızcılık’ çalışmasının yasağı yokmuş. Hiç olmamış. Şiddet olmadıkça, sorun yok yani. 

Kuzey İrlanda’dan sonra, benzer konu başlıklarına ilişkin çok farklı usuller, farklı dersler söz 

konusuydu İskoçya’da. Bir hafta boyunca ciltler dolusu kitap okusak edinemeyeceğimiz 

gözlemleri, izlenimleri, birinci elden bilgileri edinmiş ve düşünce için aşırı derecede gıdayı almış 

olarak dönüyoruz Türkiye’ye. 

Hep hatırlanacak bir ilk 

Türkiye’nin şu döneminde AK Parti, CHP ve BDP’den, yöneticilerinin bilgisi altında böyle bir 

geziye katılımın en anlamlı yönü ‘simgesel’ yanıydı. 8 milletvekili, sanırım, Londra-Belfast-

Edinburgh hattındaki varlıklarıyla Türkiye’de milyonlarca kişinin umutlarını beslemekte 

olduklarının bilincindeydiler. Bildiğim kadarıyla, böyle bir katılımla, böyle bir dış gezi, Kürt 

sorunuyla ilişkili olarak bir ‘ilk’ti. 

Aralarında gayet dostane, kimi durumlarda sevecen, en azından saygılı ve medeni ilişkiler 

oluştuğuna, hafta boyu birinci elden tanıklık ettim. Türkiye’de kimse bu Londra-Belfast-

Edinburgh turundan acele sonuçlara sıçramayı düşünmesin. Bir hafta boyunca ne kendi aramızda 

Kürt sorununu tartıştık ne de dinlediklerimizi. 

Ama her dinlediğimiz ve yeni öğrendiğimizi hepimiz anında kafalarımızın içinde Türkiye’deki 

duruma tercüme etmeye çalışıyor, bu öğrenilenlerin Kürt sorununa çözüm açısından da geçerli 

olabilecek ve hiç olmayacak veçheleri üzerinde, beynimizi harekete geçiriyorduk.. Bu, sadece, bir 

tanıma, tanışma, dinleme, öğrenme gezisiydi. Yerinde, tanışarak, dinlenerek öğrenilen deneyim, 

önce bir güzel sindirilecektir. Ve sonra, bir gün, şimdiden görünmeyen, bilinmeyen yararlı 

ürünlerini Türkiye’ye sunacaktır. 

Londra-Belfast-Edinburgh hattında yer alan 18 kişinin her birinin hayatında hep hatırlayacağı bir 

6 gün geçti. 

Umarım, çok uzak olmayan bir gelecekte, sonuçlarını Türkiye’ye de hatırlatacaklar 
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HAZ 25 2014 

Filipinler’e ‘Bile’ Barış Gelmiş 

Aradan bir aydan fazla zaman geçtiği için hatırlamayabileceğiniz son yazımda, 17 Aralık 

sonrasında hükümetin politikalarını “Batı demokrasileri”ne atıf yaparak ve “gerçek 

demokrasilerde böyle şeyler kabul edilemez” şeklinde eleştiren muhalefetin, Batı’nın değer ve 

özgürlüklerine karşı seçici yaklaşım sergilediğini ve bu değer ve özgürlerin pek çoğunu 

görmemeyi yeğlediğini belirtmiştim. Muhalefetin “muhafazakar ideolojisine” bağladığım bu 

durum, maalesef muhalefette sadece Batı’nın ideal örneklerine karşı değil, aynı zamanda 

Doğu’nun örneklerine karşı dahi kısmi ve iradi bir körlük oluşturuyor. Bu yılın başında 

Filipinler’de hükümet ile Müslüman isyancılar arasında varılan barış anlaşmasının detaylarına 

göz gezdirdiğimizde ne demek istediğim daha anlaşılır olabilir. 

*** 

Filipinler’in Mindanao bölgesindeki Müslüman (Moro) 

azınlığın içinden çıkan silahlı gruplar ile Filipin devleti 

arasında 40 seneyi aşkındır devam eden ve bu zaman zarfında 

100 binin üzerinde can kaybına sebep olan çatışmanın 

tarafları, Türkiye’ye benzer şekilde, 2000’li yıllarda barış 

görüşmelerini hızlandırmışlardı. Başkan Benigno Aquino’nun 

özel ilgisi ve Malezya’nın arabuluculuğunda son birkaç 

senedir ivme kazanan barış görüşmeleri, nihayet 2014 yılında 

meyve verdi ve taraflar Mart ayında kapsamlı ve tatmin edici 

bir anlaşmayı imzaladılar. Moro İslami Kurtuluş 

Cephesi’nin (Moro Islamic Liberation Front, MILF) lideri 

Hacı Murat İbrahim ve 500 kadar da militanının hazır 

bulunduğu bir törende imzalanan anlaşmanın 

başlıca maddeleri şunlardı: 

 

- Bölgenin “Müslüman Mindanao” olan ismi “Moro halkı” anlamına gelen Bangsamoro olarak 

değiştirilecek. 

- Bangsamoro bölgesi, yönetim ve mali açıdan özerk olacak. Bölgede toplanan vergilerin 

ve çıkarılan madenlerin gelirlerinin yüzde 75’i bölge yönetimi tarafından kullanılacak. 

- Bangsamoro bölgesindeki polis gücü özerk yönetim tarafından oluşturulacak. 

- Sayıları 11,000 civarında olan MILF militanları uluslararası gözlemcilerin nezaretinde 

silahlarını bırakacaklar. 

https://fekmekci.wordpress.com/2014/05/13/muhafazakar-gomlekle-muhalif-ozgurlukculugun-sinirlari/
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2014/03/philippines-sign-deal-with-muslim-rebels-2014327434188160.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Ph_locator_armm.png/251px-Ph_locator_armm.png
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- Aquino’nun “Geçmişin önyargılarını bir tarafa bırakıp Müslüman Mindanao’da uzun zamandır 

ilk defa beliren ümit atmosferine katkı sunalım” diyerek selamladığı uzlaşma, benzer örneklerin 

ışığında, MILF militanlarına yönelik kapsamlı bir “genel af” da getiriyor. [Ancak bu genel af, 

MILF’ten ayrılan radikal unsurların 2008 yılında “bağımsızlık” hedefiyle kurduğu ve mevcut 

barış anlaşmasına karşı çıkan Bangsamoro Müslüman Mücahitleri (Bangsamoro Islamic Freedom 

Fighters, BIFF) örgütünün üyelerini kapsamıyor]. 

 

Filipinler Başkanı Aquino ile MILF lideri İbrahim el sıkışırken 

*** 

Filipinler’de nihayet akl-ı selim hakim oldu. Filipinler’deki çatışmanın tarafları, silahı değil 

siyaseti, gücü değil güç-paylaşımını, geçmişin intikamını almayı değil geleceğin inşasını merkeze 

alarak kapsamlı bir barış anlaşması üretti. Öne çıkan birkaç maddesini sıraladığım bu barış 

anlaşmasının Türk muhalefetinde nasıl bir karşılık bulacağını tahmin etmek pek de zor değil 

maalesef: “Allah evlerden uzak etsin!”. Fakat kötü bir haberimiz var muhalefete: Filipinler bir 

istisna değil. Yerel özerklik ve genel af, çağımızdaki etnik çatışmaların çözüm 

planlarının olmazsa olmaz parçaları olmuştur. Bir gün Türkler ve Kürtler birbirleriyle aynı vatan 

içinde savaşmadan yaşayabileceklerse, bu da ancak ve ancak Kürtlerin yönetim hakkının 

tanındığı ve geçmiş savaşların “suçlularının” affedildiği bir Türkiye’de mümkün olacak. Fakat ne 

ilginçtir ki, bugün hükümete demokrasi noktasında sürekli “Batı’nın ideal örneklerine” bakmayı 

salık verenler, Kürt ve PKK meselelerinin çözümünde -bırakın Batı’nın örneklerini- “Doğu’nun 

ideal örneklerine” bile bakmamakta ısrar ediyorlar. Ve bu iradi körlük, hepimizi aşağıya 

çekiyor… 

 

http://bigstory.ap.org/article/philippines-grant-amnesty-pardon-muslim-rebels
http://images.gmanews.tv/v3/webpics/v3/2014/03/640_2014_03_27_16_12_31.jpg
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EYL 20 2011 

Kürt Meselesi, Fanteziler Üzerine Yeniden 

“Bizim zihnimiz, henüz eşyadan fikirlere intikal edemiyor; fikirlerden eşyaya geçmeyi tercih 

ediyor. Çünkü bu sayede düşüncelerimiz sonsuz hayaller içinde, her şeyi kendi emellerine 

göre tertip edebileceği muhayyel bir muhit bulabiliyor.” -Said Halim Paşa- 

Tüm milliyetçilikler gibi BDP/PKK çizgisinin Kürt milliyetçiliğinden de 

uzağım. Prensipler değil kimlikler üzerine vurgu yapan hiçbir düşüncenin insanlığa olumlu bir 

katkı sunabileceğini düşünmüyorum. (Bu yüzden, mesela, Filistinlilerin “bağımsız” devletlerine, 

Kürtlerin “özerk demokrasi”lerine, Kıbrıslı Türklerin de “konfederasyon”larına sahip olup 

olmaması beni çok da ilgilendirmiyor; önemsediğim şey, her üç halkın da demokratik bir 

ülkede özgürce ve refah içerisinde yaşayabilmesi). Milliyetçilik sorunlu bir ideolojidir; ve bu 

yüzden, daha önceki bir yazımda da belirttiğim üzere, Kürt milliyetçilerinin fırsatını buldukça 

çatışma sürecisini tırmandırması beni şaşırtmıyor. Fakat buradan hareketle Kürt meselesindeki 

tıkanmayı tamamen Kürt milliyetçilerinin üzerine yıkmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. 

Mevcut tıkanmayı PKK’nın üzerine yıkan ve bu tıkanmayı açacak şeyin de PKK’nın yok 

edilmesi olduğunu ileri süren “oyunbozan PKK’nın imhası” kampanyasının yanlış parametreler 

üzerine kurulduğunu düşünüyor ve bugünlerde hükümete yakın kişilerce (ör: Koru ve Türköne) 

daha yüksek bir sesle dillendirilmesini hiç de hayra alamet olarak yorumlamıyorum. 

“Oyunbozan PKK’nın imhası” kampanyasındaki oyunbozan ve imha kavramları yanlış 

değerlendirmeler üzerine bina ediliyor bence. İlk olarak, terör sorunumuzun çözümü açısından 

asıl önemli olan şey, PKK’nın gerçekten oyunbozan olup olmamasından çok, PKK’nın 

oyunbozan olduğuna Kürt vatandaşlarımızın inanmasıdır. Biz Türkler zaten 30 senedir PKK’yı 

oyunbozan olarak görüyoruz; ama bunun terör meselesinin halline bir katkısı olmuyor. Kürt 

milliyetçiliğinin silahtan arınması için PKK’nın öncelikle Kürt halkı arasında meşruiyet sorunu 

yaşaması ve marjinalize olması gerekiyor. PKK’nın oyunbozanlığına Kürtlerin de kahir 

çoğunluğu inandığı zaman ancak, Kürt milliyetçiliğinin silahsızlanmasındaki eşik 

aşılabilir.  Fakat siyasi tercihlerinden ve toplumsal eylemlerinden anladığımız kadarıyla, Kürt 

vatandaşlarımızın önemli bir kısmı hala PKK’nın oyunbozan olduğunu düşünmüyor. Bunun da 

bence sebebi, hükümet yetkililerinin ve bir kısım medyanın bir süredir tekrar ettiği “Devlet her 

şeyi yapıyor, ama PKK oyunbozanlık yapıyor; PKK çözümü de Kürt halkının iyiliğini de 

istemiyor” ifadesinin, Kürt vatandaşlarımızın nazarında “test edilmiş” ya da ispatlanmış bir 

argüman olmaması. Çünkü onlar için, Kürtlerin tüm doğal hakları verildi de PKK silahları 

bırakmadı gibi bir durum yok henüz. Eğer PKK “Kürtlerin hakları için” savaştığını iddia 

ediyorsa, ve bizse PKK’nın Kürtlerin haklarından çok kendi “iktidarı”nı düşünen samimiyetsiz 

bir örgüt olduğunu düşünüyorsak, düşüncemizi ispatlamanın kolay bir yolu var aslında: Kürtlerin 

doğal haklarını iade edip PKK’nın silahları bırakıp bırakmadığına bakmak. PKK gerçekten de 

samimiyetsiz bir oyunbozan ise, burada yapılması gereken şey bu oyunbozanlığı desteklenmemiş 

bir hipotez şeklinde yaymak değil (ki bunun PKK’ya hal-i hazırda olumsuz bakmayan Kürt 

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=830&sa=90206959
https://fekmekci.wordpress.com/2011/09/20/2011/05/15/kandil%E2%80%99den-einstein-yaratmak-2/
http://www.gazeteciler.com/gundem/sahi-tamil-kaplanlarina-ne-oldu-39522h.html
http://zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1176153
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vatandaşlarımız üzerinde herhangi bir tesiri yok), Kürtlerin tüm kültürel haklarının iadesini 

hızlandırarak “PKK’nın oyunbozanlığı”nı hipotez düzeyinden bilgi düzeyine çıkartıp PKK’nın -

iddia edilen- samimiyetsizliğini başta Kürtler olmak üzere herkese göstermektir bence.  Maalesef 

bu yapılmıyor ve bu yüzden de PKK’nın oyunbozanlığı, pek çok Kürt vatandaşımızın nazarında, 

“Türk’ün Türk’e propagandası” olmaktan öteye gidemiyor. 

“Oyunbozan PKK’nın imhası” kampanyasındaki “imha” kavramı da son derece sorunlu. Pek çok 

kişiye garip gelebilir ama ben, mevcut konjonktürde, PKK’nın imhasının bir “vaka-i hayriye” 

olabilme ihtimalini çok düşük görüyorum. PKK’yı “yok etme” noktasında kendi genelkurmay 

başkanlarımızın itirafları (bkz:bu ve şu) sebebiyle milyonlar “Acaba yapabilir miyiz?” endişesi 

taşıyadursun, bence bizi daha fazla endişelendirmesi gereken şey PKK’nın gerçekten “yok 

edilmesidir”. Hala anlayamadığımız şey, Orhan Miroğlu ve Hilal Kaplan’ın da geçenlerde 

vurguladıkları üzere, “bölge”deki vatandaşlarımızın PKKlılara bakışı ortalama bir Türk’ün 

bakışından oldukça farklıdır. Birincisi, “Batı’da ‘terörist’ denilene, Doğu’da –ister Ak Parti’li, 

ister BDP’li olsun- hâlâ ‘gerilla’ deniyor” (Hilal Kaplan). İkincisi, “Sınırötesi operasyonlar, 

hava harekâtları, Kürtler’de ortak bir hissiyatın yaşanmasına yol açmıştır hep… Her sınır ötesi 

harekâtta PKK’yı desteklemeyen Kürtlerle PKK arasındaki mesafe biraz daha kapanır ve bu 

mesafe biraz daha flu hale gelir” (Orhan Miroğlu). Daha geçenlerde Diyarbakır merkezde bir 

PKKlının cenazesine 100 bine yakın kişinin katılması bize bir şeyler söylemeli bu konuda. 

(“Kasedi çıkmadıkça” gerçekleri kabul etmeyenler, bu “realiteyi” geçen hafta internete düşen 

MİT-PKK görüşmesinden de teyit edebilirler. Güneydoğu’da bir TV kanalı açmak için ruhsat 

başvurusunda bulunan 4 kişinin başvurusu PKK sempatizanı oldukları düşüncesiyle reddedilince, 

araya giren Müsteşar Yardımcısı’na Türkiye Cumhuriyeti’nin valisinin verdiği yanıt şudur: 

“Verin gitsin, burada olmayan yok ki!”). Bunca yaşananlardan sonra, Kürtlerin önemli bir 

kesiminin dirisine “gerilla” ölüsüne “şehit” dediği bir insan grubunu imha ederek Kürt meselesini 

çözebileceğimizi nasıl düşünebildiğimizi anlayamıyorum açıkçası. Çaldığı malı geri vermek ya 

da rehin aldığı insanları salıvermek istemeyen bir kişiyi operasyonla “etkisiz hale getirmek”, o 

kişinin annesinin yüreğine ne kadar “su serpecek” ve o annenin devletle bağını ne kadar 

kuvvetlendirecekse, bence PKK’nın imhası da Kürtlerin devletle bağını o kadar güçlendirecektir. 

Türkiye’nin yukarıda bahsedilen hak iadelerini gerçekleştirmeden (dolayısıyla PKK’yı 

Kürtlerin gözünde de gayrimeşrulaştırıp marjinalleştirmeden) PKK’yı imha etmesinin (ya 

da etmeye çalışmasının), bölge Kürtlerinin Türkiye Cumhuriyeti’yle zaten incelmiş 

bağlarını kopartma ihtimali hiç de azımsanacak boyutta değildir.  Ki bu analize PKK’nın 

şehir milislerini de eklediğimizde durumun vahameti daha da artıyor. PKK’ya yönelik bir imha 

harekatının Türkiye’yi cehenneme çevirmeden yapılabilmesi için, bu harekatın şehir milislerine 

yönelik iyi koordine olmuş ve kapsamlı emniyet operasyonlarıyla desteklenmesi gerekiyor. Bu da 

belki 10 binlerce Kürt vatandaşımızın “içeri alınması” demektir. Dolayısıyla kararlı bir imha 

operasyonu, Kürtler için nerdeyse “her eve bir ölü ya da mahpus” kapısına çıkmaktadır. Böyle bir 

“sosyal kontrat”ın ise ne Kürt meselesini çözme ne de “Büyük Türkiye” idealimize katkı sağlama 

şansı vardır… Cengiz Çandar’ın bilgeliğine kulak vermenin vaktidir: 

http://www.ensonhaber.com/gundem/202117/tsk-gitse-kandili-temizleyemez.html
http://www.ankarahaber.com/haber/Isik-Kosaner-den-30-yillik-aci-itiraf/92402
http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=28829&y=HilalKaplan
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=3077&Orhan_MiROgLU-Yeni_bir_savasa_hayir_
http://www.stargazete.com/guncel/pkk-lilarin-cenazesinde-polise-saldiri-haber-349045.htm
http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1063270&Yazar=CENG%DDZ%20%C7ANDAR&Date=14.09.2011&CategoryID=98
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Hakkâri ve Şırnak illerini güvenlik açısından sağlama almadan, Kandil’e giden ve Kandil’den 

gelen yolları da kontrol altına alamazsınız. Bakan Atalay’ın “Hakkâri’de alan boşluğu 

bırakmayacağız”dan kastı bu zaten. Ama, Hakkâri insanı, çocuğu, genci, yaşlısı ile çoktan 

yitirildi. Mesele, onları geri kazanmak. Hakkâri’de, Çukurca’da, Şemdinli’de, Yüksekova’da, şu 

ilan edilen politikayı destekleyen kaç vatandaş var sanılıyor? Hakkâri’de asıl ‘boşluk’, ‘insan 

boşluğu’.  ‘Alan boşluğu’nu toprağa asker ve polis yığarak doldururken, oradaki 

insanların Türkiye’ye bağlılık ruhunu boşaltıyorsunuz. 

30 yıllık bir aktif çatışma ile yaralanmış Türk-Kürt beraberliğinin yeniden sağlam bir şekilde tesis 

edilebilmesi için yapılması gereken şey, demokrasinin -ve dahi Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşundaki sosyal kontratın- mucibince, Kürtlerin tüm doğal haklarının vakit geçirilmeden 

verilmesi ve bu süreçte de PKK’nın imha değil, ikna ya da marjinalize edilmesidir. Başta Kürtçe 

üzerindeki tüm kısıtlamaların kalkması olmak üzere Kürtlerin tüm haklarının iadesi, PKK’nın 

buna nasıl tepki verdiğinden bağımsız olarak, Türkiye’nin hayrına olan bir durumdur. PKK bu 

adımlar sonrasında silahları bırakmaya hazır olduğunu deklare ederse PKK’nın 

silahsızlandırılması süreci başlar. Yok, PKK silahlı saldırılarını devam ettirirse, o zaman 

PKK’nın “hak”tan çok “iktidar” peşinde olduğu netleşir ve böylece de PKK gittikçe Kürt 

halkının gözünde meşruiyetini kaybedip marjinalleşir. Yarım gönülle atılan yetersiz “açılım” 

adımları sonrasında bile Şivan Perver, Muhsin Kızılkaya, Orhan Miroğlu gibi Kürt siyaset ve 

kültüründe önemli yer tutan pek çok insanla PKK’nın karşı karşıya gelmesi (ve bu vesileyle de 

PKK vesayetindeki Kürt siyasetindeki tek-sesliliğinin sorgulanması ve zayıflaması) bize isabetli 

adımların hangileri olduğunu göstermiyor mu? 

“Kürt sorununun Türkiye bütünlüğü içinde çözümü nasıl sağlanır?” sorusu zor bir sorudur ve bu 

zor soruya benim kısa cevabım şudur: Özerklik/bağımsızlık gibi talepleri olmayan ama yine de 

BDP/PKK çizgisine oy veren Kürtlerin (ki bu BDP oylarının yaklaşık dörtte üçü yapıyor) 

kendilerini “Türkiye partileri”ne “Kürt milliyetçisi” partilerden daha yakın hissetmesini 

sağlayarak. Siyasi naturaları gereği tehdit ve şiddete meyilli olan bir parti yönetimini 

dönüştürmek ya da imha etmek bence kolay da değil gerekli de. Asıl yapılması gereken, bir 

şekilde kendini bu partiye yakın hisseden vatandaşlarımızın “hakiki” ve “meşru” taleplerine 

cevap vererek BDP ve PKK’nın etnisite ve şiddet üzerinden giden siyasetini marjinalleştirmektir 

bence. 

 

 

 

 

 

 

http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=3321&Ahmet_ALTAN-AKP_ve_PKK_
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetayV3&ArticleID=950543&Date=24.05.2011&CategoryID=99
http://www.bilgesam.org/tr/images/stories/rapor/RAPOR26.pdf
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MAR 9 2012 

‘Tarihin Başı’ ve Kürt Meselesi 

Amerika’nın en saygın kamuoyu yoklaması kurumlarından PEW, geçtiğimiz Aralık ayında 

Rusya, Ukrayna ve Litvanya’da ilginç bir anket yaptı. Komünist sistemden pazar ekonomisi ve 

çok partili demokrasiye geçişin yirminci yılında, bu ülkelerin insanlarına yirmi yıl önce sorduğu 

bazı soruları yeniden sordu. Bu sorulardan ikisi ülkelerinin komünizmden demokrasiye ve 

kapitalizme geçişine nasıl baktıkları üzerineydi. Aradan geçen yirmi yılda verilen cevaplardaki 

değişim oldukça ilginç.  1991 yılında her üç ülkedeki halkın çoğunluğu demokrasiye ve piyasa 

ekonomisine geçişi onaylarken, 2011 yılında bu onay yüzde 10-40 arasında düşmüştür. Bu üç 

ülkenin hiçbirinde bugün pazar ekonomisine verilen onay yüzde 50’nin üstünde değildir ve 

demokrasiye geçişe yönelik onay da sadece Litvanya’da yüzde 50’yi aşabilmektedir. Bu 

rakamlar, bir taraftan piyasa ekonomisi ve çok partili demokrasinin Sovyet Rusya’nın 

yıkılmasının hemen ardındaki olumlu beklentilere yeterince tatmin edici cevaplar veremediğini, 

diğer taraftan da yine aynı dönemde piyasa ekonomisinin ebedi zaferini ilan eden “Tarihin Sonu” 

argümanının hamlığını göstermektedir.  

 

Doğu Avrupa coğrafyasındaki bu değişim, demokrasinin ve kapitalizmin değerini bilmeyen 

“nankör eski-komünistler”e mahsus da değil. 1980 sonrasında liberal ekonomik politikaların 

uygulandığı Latin Amerika’da, bugün hemen her ülkede sosyalist yahut merkez sol 

partiler iktidardadır. Ve 1990’larda büyük bir “sola dönüş”ün yaşandığı Avrupa coğrafyasında 

ise, küreselleşmenin istihdam ve demografi üzerindeki etkilerine tepkilerin sonucunda bugün 

nerdeyse her ülkede sağ partiler iktidardadır.  

http://pewresearch.org/
http://www.pewglobal.org/2011/12/05/confidence-in-democracy-and-capitalism-wanes-in-former-soviet-union/
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=21467
http://news.bbc.co.uk/nol/shared/spl/hi/americas/06/year_of_elections/img/latin_elections_map300.gif
http://www.pewglobal.org/files/2011/12/Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044.png
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Yukarıdaki veriler, insanın düşünsel boyutu ve siyasi tercihleri ile ilgili pek çok noktaya ışık 

tutar. İlk olarak, toplumların sürekli bir sistemden öbürüne salınmaları sanırım bize şunu 

söyler: Her sistem, içinde eksiklikleri ve zıtlıkları barındırır ve bu yüzden de hiçbir sistem 

“her şeyi isteyen” insanın tüm isteklerini karşılayamaz. Böyle olunca da, insanoğlu 

hayatını eşitlik ile zenginlik, güvenlik ileözgürlük ve savaş ile barış arasında salınarak geçirir; bu 

yüzden de -ideolojilerin bir savaş alanı olarak-Tarih sonu olmayan bir spiraldir. Ve ideal 

sistemlerin peşinde koşadursun, insanın nihai kaderi, asıl sorunun kendisi olduğunu anlamaktır! 

İkinci olarak, “insan nankördür” der yukarıdaki veriler; çünkü sahip olduklarını değil, sahip 

olmadıklarını düşünür hep. İnsanın sahip olmadıklarından kaynaklanan mutsuzluğu, sahip 

olduklarından kaynaklanan mutluluğunu aşar ve gölgeler sürekli; ve bu da sonu hüsranla biten 

yanlış kararlar silsilesine iter onu. Bu yüzdendir ki daha 20 sene evvel “sefalet” ve “baskı”sından 

koşar adım kaçtıkları komünizmin “eşitlik ve güvenliği” pek bir alımlı gelir bugünün Doğu 

Avrupalılarına… Yine bu yüzdendir ki %60’ı gene hüsranla biten ikinci evlilikler, pek bir tatlı 

gözükür sorunlu eşlere… Ve yine bu yüzdendir ki Çeçenlere zulmeden, Boğazlarda gözü olan ve 

PKK’yı terör örgütü olarak tanımayan Rusya, pek bir “dost” gözükür NATO ittifakından şikâyet 

eden Türklere… 

Sürekli “elinde olmayana” meyleden insanın siyasal tercihleri de ideolojik olmaktan çok nefsanî 

olmaya mahkûm olur. Azınlık bir “aydınlanmış” grup dışında, insanların siyasal talepleri, özünde 

ideolojik bir tercih değil, somut istek ve özlemlere kavuşmanın bir aracıdır çoğu zaman. Bugün 

otoriter rejimler altında yaşayan milyonlarca insan demokrasiye, gerçekten demokrat oldukları ya 

http://www.divorcerate.org/
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/03/avrupa-sag.jpg
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da demokrasinin siyasal faziletlerine inandıkları için değil, demokrasinin kendilerine aş, iş ve 

güvenlik sağlayacağını düşündükleri için özlem duymaktadır. 

Yukarıda çizmeye çalıştığım insani tablo biz Türkleri de resmeder ve ilgilendirir. Türkiye’nin 

Kürt meselesi konusunda bizlere şu önemli uyarıyı yapar mesela: Özerklik ya da bağımsızlık 

talepleri olan Kürtlerin çoğunun bu talepleri, iyi kurgulanmış bir ulus-devlet projesinin ürünü 

değil, mevcut illiberal ve merkeziyetçi sistemin kendilerinden esirgediği hak ve özgürlüklere 

sahip olunacağının düşünüldüğü bir hayalin ürünüdür. Ve Türkiye Kürt vatandaşlarının doğal 

haklarını tanımamaya devam ettikçe, maalesef bu hayalin cazibesi de bu hayale kendini kaptıran 

Kürtlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Meseleye bu açıdan bakınca, Türkiye’nin 

demokratikleşme konusunda atması gereken adımları atmamakta diretmesi akıl almaz derecede 

büyük bir yanlışa dönüşmektedir. Türkiye Kürtlerini, sahip olduktan en fazla yirmi yıl sonra 

içinden çıkmak isteyecekleri bir ulus-devlet hayaline mahkûm etmek, hem Türkiye’ye hem 

de Kürtlere zulüm değil midir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haber.gazetevatan.com/Haber/429174/1/Gundem
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EYL 19 2012 

“Ya Kandil Ya TBMM”: İşte Bütün Mesele! 

“Makul bir siyasi alternatif sunulduğunda IRA silahı değil siyaseti tercih etti. Adalet, 

özgürlük ve eşitlikten oluşan bir alternatifti bu… Siyaseti boğmamak lazım, çünkü bu silahı 

getiriyor.” (Sinn Fein lideri Gerry Adams) 

Tüm milliyetçilikler gibi, BDPli siyasetçilere hâkim olan milliyetçi düşünceden de uzağım. 

BDPli siyasetçilerin yer yer hamlaşan ve duyarsızlaşan politikalarını da tasvip etmiyorum. En 

son, BDPli vekillerin PKK militanlarıyla karşılaşmaları sırasında sergiledikleri tavırları da sorun 

çözücü olgunluktan oldukça uzak buluyorum. Fakat devletin yasakları, PKK’nın silahları ve 

geçmişin karanlık anılarının gölgesinde siyaset yapan insanların yanlışlarını büyütmeyi de doğru 

bulmuyorum. Hele ki bu yanlışlar üzerinden bu siyasetçilere siyaset yollarını daraltmayı yanlışın 

ötesinde bir facia olarak görüyorum. 

Şemdinli’deki görüntüler Türk halkı ve Ankara’da büyük tepkilere yol açtı. Öyleki, hükümet 

BDPli milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik bir adım atmak zorunda 

kaldı. Başbakan Erdoğan, “Ya Kandil ya TBMM” diyerek, PKK ile aralarına net bir mesafe 

koymazlarsa BDPli milletvekillerine siyaset yolunun kapatılacağının işaretini verdi. Hâlbuki 

mevcut şartlarda, ne BDPli vekilllerin PKK ile aralarına net bir mesafe koymaları mümkün, ne de 

bunu yapamayan BDPlilerin dokunulmazlarının kaldırılması yaşadığımız soruna olumlu bir katkı 

yapabilir. Fakat bu yazıda bu sorunları değil, Başbakan’ın çağrısında önemli bulduğum başka bir 

noktayı ele alacağım. 

“Ya Kandil ya TBMM” öz itibariyle doğru bir yaklaşım. Kürt sorununun çözüm yeri TBMM’dir 

ve TBMM bu sorunu çözmede yeterli güce ve iradeye sahip olamazsa maalesef kan akmaya ve 

zihni kopuşlar yaşanmaya devam edecektir. Fakat burada kilit soru şu: Meclis böyle bir irade ve 

güce nasıl sahip olur? El-cevap: adil seçimler, çoğulcu siyaset ve serbest tartışma ile. Bunun 

gerçekleşmesi içinse, hükümetin genel olarak siyasetin önünü açması, özel olarak da TBMM’nin 

Kürtler’in nazarındaki itibarını arttırması gerekmektedir. Şöyle açayım: 

1) Kürtler ve Meclis 

BDP’yi Meclis’e davet ederken Meclis’in Kürtlerin nazarındaki itibarını da artırmak lazım. 

Elbette ki Kürt sorununun çözüm yeri Meclis’tir; ama önemli olan buna Kürt sorununun birincil 

muhatabı olan Kürtlerin de inanmasıdır. Hâlbuki şu anki durum hiç de öyle değil. Elimizdeki 

anketler, Kürtlerin çoğunun Meclis’e yönelik bir güven taşımadığını ortaya koymaktadır. 

2007’deki Dünya Değerleri Anketi’nde, (anadili Kürtçe olan) 91 katılımcının %56’sı 

Meclis’e hiç yahut çok güvenmediğini belirtmiştir. SAMER’in 2012’deki Diyarbakır anketinde 

ise, bu rakam %62’ye çıkmıştır. 

http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/09/08/ya.kandil.ya.tbmm/676064.0/index.html
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1100251&Yazar=CENGIZ-CANDAR&CategoryID=98
http://www.ssamer.com/UserFiles/803495A%C4%9EUSTOS%20_G%C3%9CNDEM%20ARASTIRMASI.pdf
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WVS anketi (2007). Soru: Meclis’e ne kadar güveniyorsunuz? 

 

SAMER Diyarbakır anketi (Ağustos 2012) 

Neredeyse her 3 Kürt’ten 2’sinin Meclis hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olduğu bir tablo 

var önümüzde ve bu tabloyu değiştirmeden Meclis’in Kürt sorununu çözme potansiyeline sahip 

olması çok zor. Peki, Meclis’in itibarı Kürtlerin gözünde nasıl artar? Benim mütevazı önerilerim 

şunlar: 

 Hiçbir demokraside olmayan ve seçimlerin “adil ve serbest” olma özelliğini baştan yok 

eden, dahası bugün Kürtlerin önemli bir kısmı tarafından “Kürt barajı” olarak 

algılanan, yüzde 10 seçim barajı %3-5 aralığına çekilmeli. Çoğunlukçu değil çoğulcu bir 

siyaset inşa edilmeli. 

 70,000 kişinin oy verdiği Hatip Dicle gibi Kürt siyasetçilerin sandalyeleri, Terörle 

Mücadele Kanunu’nun (TMK) ve Anayasa’nın sorunlu maddeleri üzerinden YSK 

eliyle ele geçirilmemeli. 

https://fekmekci.wordpress.com/2011/07/10/yuzde-10-baraji-ve-gecersiz-savunmalar/
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1053895&Yazar=CENGIZ-CANDAR&CategoryID=98
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/09/wvs-tbmm-guven.jpg
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/09/samer-tbmm.jpg
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 Avrupa Birliği’nin ve insan hakları kurumlarının sürekli revize edin dediği TMK, seçilmiş 

Kürt siyasetçiler üzerinde “Demokles’in kılıcı” gibi sallandırılmamalı. En son Leyla 

Zana örneğinde gördüğümüz gibi, TMK’nın sorunlu maddeleri üzerinden Kürt 

milletvekillerinin “sözlerinden” dolayı 10-15 seneyle mahkûm edilmesinin önüne 

geçilmeli. 

 Başta devlet görevlileri olmak üzere tüm Türkiye BDPli siyasetçilere ve onların temsil 

ettiği “milli irade”ye saygı göstermeli. Bir Türk polisi bir BDP milletvekiline “Ben sizi 

milletvekili tayin ettiğimi hatırlamıyorum!” diyememeli. 

 TESEV’in iki sene evvel yaptığı somut öneriler üzerinden, Siyasal Partiler Kanunu’ndaki 

anti-demokratik ve kısıtlayıcı hükümler kaldırılmalı ve seçim yardımlarında adalet 

sağlanmalı. 

 Kısaca, seçimleri adil, siyaseti de çoğulcu kılacak adımlar atılmalı…. 

2) Kürtler ve Siyaset 

BDP’yi “yasal” siyasete ve Meclis’e davet eden Türk siyasetinin yapması gereken, her fırsatta 

PKK şiddetiyle ilişkisinden dolayı BDP’yi karalamak değil; BDP’yi bu ilişkiden uzaklaştıracak 

bir siyaset/proje üretmektir. Bunun yolu da siyaset kanallarını genişletmek ve kültürel hakları 

vakit geçirmeden tanımaktır. Fakat Türkiye bunların hiçbirini yapmıyor. Aksine, sivil siyaset 

alanını anlamsızca daraltan adımlarda ısrar ediyor: 

 Yüzlerce BDP’li siyasetçi ikna edici olmayan zayıf ve sübjektif bağlantılarla KCK 

operasyonlarıyla tutuklanıyor. “Ortaçağdaki sorgulama mantığıyla” (Etyen Mahçupyan) 

icra edilen ve kaçınılmaz bir şekilde “siyasi” olan (Orhan Miroğlu) bu davalar, bir bütün 

olarak “BDP’yi suçlu duruma düşüyor” (Ahmet Altan) ve “siyasetin tasfiyesi” (Ali 

Bayramoğlu) sonucunu doğurup “demokrasiye ve barışa engel oluşturuyor” (Hasan 

Cemal). Bu yüzden de GÜNSİAD Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu’dan Doç. Dr. Vahap 

Coşkun’a kadar BDP ile organik bağı olmayan geniş bir Kürt aydın kitlesi, şiddetle 

mücadelenin çok ötesine giden mevcut hukuki operasyonları “muhalefeti sindirme” ve 

“muhalif unsurlara gözdağı verme” şeklinde yorumluyor… 

 Kürt siyasetinin çoğulculaşması ve şiddetten arınması için BDP-dışı aktörlerin de Kürt 

siyasetine dâhil olması gerekiyorken; Altan Tan, Büşra Ersanlı ve Müge 

Tuzcuoğlu örneklerinde barizce gördüğümüz üzere, adeta Kürt siyasetine dokunan 

yanıyor. 

 TMK’nın muğlak ve özensiz maddeleri üzerinden ‘bölge’de insanlar “Murat Karayılan 

hakkında ‘terörist başı’ ifadesini kullanmamak”, “ROJ TV’ye demeç vermek”, “ölen 

PKK’lıların cenazesine katılmak”, “yasak bir şarkıya erbane ile ritim tutmak” gibi komik 

sebeplerle tutuklanarak ifade özgürlüğü baltalanıp sivil siyaset zemini dinamitleniyor… 

Bu tabloyu gören uluslararası insan hakları örgütleri Türkiye’yi “protestonun terör suçu 

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/05/24/leyla-zanaya-10-yil-hapis-cezasi
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/05/24/leyla-zanaya-10-yil-hapis-cezasi
http://video.cnnturk.com/2012/haber/3/24/hasip-kaplan-emniyet-amiri-ile-kavga-etti
http://video.cnnturk.com/2012/haber/3/24/hasip-kaplan-emniyet-amiri-ile-kavga-etti
http://www.tesev.org.tr/Upload/Publication/3be658c7-1544-4784-a0ed-0ccbc7751eff/kurbanensaroglu-yasal%20oneriler%202010.pdf
http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=1271797
https://fekmekci.wordpress.com/2012/02/28/tilsimini-yitiren-bir-bilge-orhan-miroglu/
http://www.hiniskultur.com/makale.asp?yaziID=3496
http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=33007&y=AliBayramoglu
http://siyaset.milliyet.com.tr/ragip-zarakolu-nun-gozaltini-kiniyorum-/siyaset/siyasetyazardetay/01.11.2011/1457615/default.htm
http://video.cnnturk.com/2012/programlar/3/19/sahismail-bedirhanoglu-sirin-payzin-ile-360-programina-konuk-oldu
http://t24.com.tr/haber/vahap-coskun-ogrencilerimizi-rahat-birakin/193469
http://t24.com.tr/haber/vahap-coskun-ogrencilerimizi-rahat-birakin/193469
http://haber5.com/siyaset/bdpli-vekil-polis-zoruyla-goturulecek
https://fekmekci.wordpress.com/2012/04/05/kck-iddianamesi-ve-turklerin-einstein-sevgisi/
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=m%C3%BCge+tuzcuo%C4%9Flu
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=m%C3%BCge+tuzcuo%C4%9Flu
https://fekmekci.wordpress.com/2011/10/20/ifade-ozgurlugu-ve-terorle-mucadele-%E2%80%9Cbiz-icerden-onlar-disaridan%E2%80%A6%E2%80%9D/
https://fekmekci.wordpress.com/2011/10/20/ifade-ozgurlugu-ve-terorle-mucadele-%E2%80%9Cbiz-icerden-onlar-disaridan%E2%80%A6%E2%80%9D/
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addedildiği ülke” olarak tanımlıyor ve bu konudaki hak ihlallerine dair onlarca 

sayfalık raporlar yazıyorken, Kürt sorununa deva olacak bir siyaset alanının 

mevcudiyetinden bahsedilebilir mi? 

 Kürt siyasal tarihinde önemli bir yeri olan Kemal Burkay ve Tarık Ziya Ekinci gibi Kürt 

aydın ve siyasetçilerin siyasi görüşlerine fiili bir sansür uygulanıyor ve bu kişiler “sadece 

ve sadece PKK’ya muhaliflikleri oranında” dinleniyor. PKK-karşıtı Kürt siyasetçilere 

yönelik bu “araçsal” yaklaşım, hükümetin “siyasi çözüm” noktasındaki samimiyetine de 

gölge düşürüyor. Oslo’da PKK ile hakları ve özerkliği müzakere eden ama “federatif 

çözüm” yanlısı silahsız Kürt siyasetçileri dikkate almayan Türkiye, “Silah Kürtlerin 

sigortasıdır” düşüncesindeki Leyla Zana’yı (ve onun temsil ettiği kitleyi) bu düşünceden 

vazgeçirebilir mi? 

 Merkez medyada Kürt meselesi konusunda hükümeti sertçe eleştiren Türk gazeteciler (Ali 

Akel, Banu Güven, Ece Temelkuran, Mehmet Altan, Perihan Mağden, Yıldırım Türker…) 

birer birer işlerini kaybediyor.  Ki bu bizi çok önemli bir soruya getiriyor: Türk 

muhaliflerin “nefes darlığı” çektiği bir özgürlük(süzlük) atmosferinde, Kürt 

muhaliflerin “nefessizlikten” boğulmadan hayatta kalması ve siyaset yapabilmesi ne 

kadar mümkündür? 

Kürt siyasetinin şiddetten arınmasını samimi bir şekilde isteyen bir Türkiye’nin izleyeceği yol bu 

olmamalı bence. Açıkçası, mevcut tablo, Kürt siyasetinin şiddetle arasına mesafe koymasını 

isteyen değil, bilakis bunu engellemek isteyen bir devlet politikası görünümü veriyor… 

—— 

Aslında Kürt sorununun “siyasal” çözümünden bahsederken, Kürt sorununun çözümü için 

atılması gereken özel adımlardan değil, Türkiye’nin modern dünyanın (ya da Mustafa 

Kemal’in ifadesiyle “muasır medeniyetin”) özgürlük ve demokrasi noktalarında geldiği 

noktayı yakalamak için atması gereken zorunlu adımlardan bahsediyoruz. Unutmamamız 

gerekir ki, son yıllardaki tüm “demokratikleşme” diskuruna rağmen, Türkiye’nin Freedom 

House’un demokrasi indeksindeki bireysel özgürlükler ve siyasi haklar skorları 2004’ten bu 

yana değişmemiştir (3,3) ve Türkiye hala “yarı özgür” ülkeler ligindedir. Taraf’tan Yıldıray 

Oğur, iki hafta evvelki yazısında, “PKK Türkiye’yi 1990’lara davet ediyor” şeklinde bir 

yorum yapmıştı. Oğur’un kısmen katıldığım yazısında es geçtiği nokta ise şuydu: “modern 

dünya da Türkiye’yi 2012’ye davet ediyor”. Hem Türkiye’nin kaderini hem de Kürtlerin 

“ya Kandil ya TBMM” seçimlerinin sonucunu belirleyecek olan da Türkiye’nin 1990’lar ile 

2012 arasındaki seçimi olacaktır. Genel olarak modern dünyanın geldiği demokratikleşme 

çizgisini yakalamadan, özel olarak da siyasetin önünü açıp TBMM’nin itibarını 

kuvvetlendirmeden, Kürt siyasetçilere “Ya Kandil ya TBMM” baskısı yapmak ise, ne 

Kürtlere ne de Türkiye’ye parlak bir gelecek vaat etmemektedir… 

 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/turkey1110webwcover.pdf
http://tr.euronews.com/2012/01/12/kemal-burkay-silah-hic-bir-zaman-kurtlerin-sigortasi-olmamistir-/
http://www.duzceyerelhaber.com/haber-detay.asp?id=3428
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=5579&Orhan_MiROgLU-Bu_odul_ilga_edilse_iyi_olur
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=5579&Orhan_MiROgLU-Bu_odul_ilga_edilse_iyi_olur
https://twitter.com/KemalBurkay1/status/241498788458553344
https://twitter.com/KemalBurkay1/status/241498788458553344
http://www.ntvmsnbc.com/id/25312665/
http://www.ntvmsnbc.com/id/25312665/
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/turkey
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/turkey
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=10227&Yildiray_OgUR-PKK_Turkiye%92yi_90%92lara_davet_ediyor
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=10227&Yildiray_OgUR-PKK_Turkiye%92yi_90%92lara_davet_ediyor
https://fekmekci.wordpress.com/2012/07/28/anadilde-egitim-ve-turkun-devrimle-imtihani/
https://fekmekci.wordpress.com/2012/07/28/anadilde-egitim-ve-turkun-devrimle-imtihani/
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KAS 2 2012 

Açlık Grevleri: Dramı Fırsata Çevirmek 

“Uğrunda öleceğim pek çok davam var; ama uğrunda öldüreceğim tek bir davam dahi 

yok.” (Mahatma Gandhi) 

“Tutukluların yükselttikleri bu haklı çağrıya hızla ve uygun bir şekilde cevap verilmesi 

gerekir.” (Noam Chomsky) 

Kürt meselesinde ilginç bir dönemece girdi Türkiye. 700’e yakın Kürt mahkûm ve tutuklu bir ayı 

aşkındırsiyasal amaçlı bir açlık grevi (ya da ölüm orucu) gerçekleştirmekteler. Grevdekilerin bir 

kısmı hayati açıdan kritik bir sürece girmiş durumda. Başta Başbakan Erdoğan olmak üzere 

hükümet yetkilileri açlık grevlerini ciddiye almamakta ısrar ediyor. Aydınlarımızın çoğu ise açlık 

grevlerinin “gayr-i meşru” bir siyaset aracı olduğunu ileri sürerek greve son verilmesi 

çağrısı yapıyor. Ben, bu iki görüşten de ayrılıyorum. Açlık grevlerinde önemli bir fırsat 

görüyorum ve bu yüzden de grevleri “baskı altında karar verilmemiş olmak koşuluyla” 

destekliyorum.   

Açlık grevlerine yönelik teorik itirazlara bir sözüm yok elbette. Zira açlık grevi, teorik olarak 

tamamen meşru bir siyaset aracı değildir. Fakat PKK/BDP/KCK cephesini bir bütün olarak ele 

aldığımızda, salt teorik/idealist düşünmekten bir miktar ayrılmayı daha doğru buluyor ve açlık 

grevlerini ehvenlik açısından da değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kişinin kendisini 

öldürmesi (ya da ucunda ölüm olan bir yola sokması) başkalarını öldürmesinden çok daha ahlaki 

bir tercihtir. İlk olarak, bir insanın başkasının hayatına son vermesi mutlak olarak bir suçken, 

kendi hayatına son vermesi tartışmalı bir haktır. İkincisi, Türk asker ve sivilleri öldürerek verilen 

hak mücadelesi karşılıklı olarak toplumsal nefreti ve düşmanlıkları artırmaktayken, Kürtlerin 

kendi hayatlarını riske ederek verecekleri hak mücadelesi belki de Türklerin BDPli Kürtlere 

yönelik empati ve merhamet duygularını besleyecektir. Üçüncüsü, muhatap alınan ve kısmen de 

olsa sonuç alan bir açlık grevi, Kürt siyasetinin şiddetten uzaklaşmasına yardım etme 

potansiyeline sahiptir… 

Tüm bu sebeplerden dolayı, ben açlık grevlerinin toptan gayrimeşrulaştırılmasını yanlış 

buluyorum ve mevcut açlık grevlerini şartlı olarak destekliyorum. Burada ölümü ve muhtemel 

ölümleri savunmuyorum; bırakın son 30 yılı, sadece son altı aydaki 1000’e yakın asker, sivil ve 

PKKlı ölümlerini ve bu ölümlerin (ya da daha doğru ifadesiyle öldürmelerin) yarattığı toplumsal 

ve siyasal zehirlenmeyi dikkate alarak, açlık grevlerindeki ölümlerin ve ölüm risklerinin daha 

ahlaki ve daha “iyi huylu” (benign) olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, açlık grevlerinin 

bizatihi kendisini değil, her geçen gün bizi daha da acıtan ve zehirleyen şiddet sarmalından bizleri 

kurtarma ihtimalini seviyor ve önemsiyorum. 

Bu noktadan hareketle, açlık grevlerinde önemli bir ‘fırsat’ görüyorum. Ve hükümetin de şu ana 

kadar küçümsediği ve itibarsızlaştırdığı açlık grevlerini sadece bir ‘tehdit’ ve ‘meydan okuma’ 

http://www.un.org/events/nonviolence/2008/
http://www.agos.com.tr/haber.php?seo=akademisyenlerden-aclik-grevleri-icin-yapici-diyalog-cagrisi&haberid=3159
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1105242&CategoryID=98
http://www.taraf.com.tr/haber/bir-sonraki-asama-olum.htm
http://siyaset.milliyet.com.tr/-aclik-grevi-yok-sov-yapiyorlar-/siyaset/siyasetdetay/01.11.2012/1620054/default.htm
http://www.zaman.com/cumhuriyet-mi-demokrasi-mi-/2009672.html
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=ehven-i+%C5%9Fer
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=155308
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olarak değil aynı zamanda bir ‘fırsat’ olarak görebilmesi durumunda, açlık grevlerinin Türkiye’ye 

hayırlı kapılar açabileceğine inanıyorum. Öncelikle, hükümet, taleplerin en azından kısmen 

karşılanacağına yönelik bir irade ortaya koyabilirse, sadece açlık grevleri sonlanarak insanların 

hayatları kurtulmayacak, aynı zamanda hükümet insan hayatını siyasetten daha fazla 

önemsediğini göstererek Kürt meselesinin çözümü açısından önemli bir sinyal vermiş olacaktır. 

İkincisi, ve bence daha önemlisi, açlık grevindeki mahkum ve tutukluların muhatap alınması 

ve haklı taleplerinin kısmen de olsa karşılanması, Kürt siyasetini “silahsız” siyaset ve direnişin de 

mümkün ve etkili olduğuna yönelik ikna etme konusunda bir kapı aralayacaktır. 

Bu noktada BDP ve PKK’ya da önemli sorumluluklar düşmektedir. BDP’ye düşen görev, 

taleplerin çıtasını yükselterek hükümeti adım atamaz hale getirmemektir. Bu açıdan, Selahattin 

Demirtaş’ın “Talepleri ilk günden beri nettir. Talepleri ‘Mehmet Öcalan adaya gitsin’ değil, 

‘Abdullah Öcalan adadan gelsin’dir” ifadesi talihsiz ve sorumsuz bir ifadeydi bence. Tüm 

mahkumlar gibi Abdullah Öcalan’ın da avukatlarıyla görüşebilmesi bir haktır; fakat Abdullah 

Öcalan’ın serbest kalması tartışmalı bir siyasal taleptir. BDPli siyasetçiler açlık grevlerinin 

taleplerini ‘haklar’dan uzaklaştırdıkça, grevdekileri ölüme mahkûm ederek muhtemel 

ölümlerin vebalini de üzerlerine almaktalar. 

PKK’ya düşen sorumluluk ise, hükümetin ölümleri engelleyecek adımlar atmasını 

kolaylaştırmaktır. Kürt sorunuyla ilgili pek çok adımda olduğu gibi, hükümetin yukarıda bahsi 

geçen adımı atmasının da önündeki en büyük engellerden biri bu adımın AKP tabanında “tek 

taraflı taviz” olarak algılanma ihtimalidir. PKK, hükümetin elini rahatlatmak ve hükümetin 

atacağı adımların AKP tabanında “tek taraflı taviz” olarak algılanmasının önüne geçmek için tek 

taraflı ve süresiz ateşkes ilan etmelidir. 

Tabi burada hem devlet hem de PKK açısından ciddi bir ikilem var. Eğer devlet, PKK şiddetinin 

sonlanması ve Kürt siyasetinin sivil/siyasi platformda yoluna devam etmesi durumunda Kürtlerin 

eğitim ve yönetim konusundaki taleplerine cevap vermeye razı ise, bu yazıdaki çağrının devlet 

kanadında kabul görme ihtimali vardır. Fakat eğer devlet, kısa ve orta vadede her ne pahasına 

olursa olsun anadilde eğitim ve özerklik taleplerine kapalıysa, zorlayıcı bir sivil siyasetin önünü 

açmak istemeyecektir. Aynı şekilde, eğer PKK Kürtlerin haklarını kendi statü ve yönetiminden 

daha çok önemsiyorsa, sivil ve kitlesel bir direnişin önünü açabilecek adımlar atabilir. Fakat eğer 

PKK, “kurtarıcı” statüsünü ve bu statüden beslenen yönetim hakkını Kürtlerin haklarından daha 

çok önemsiyorsa, Kürtlerin “kendi kendilerinin kahramanları”na dönüşebilecekleri kitlesel ve 

sivil bir mücadelenin yolunu açmaktan kaçınacaktır. İlginç bir durum bu; mevcut dramın fırsata 

dönüşmesi, hem hükümetin ve hem de PKK’nın Kürtlerin hayatlarına ve haklarına kendi 

‘iktidar’larından daha fazla önem vermelerine bağlı. 

 

 

 

http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=11411&ahmet_altan-kuzu_kebap
http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/10/30/talep.ocalanin.adadan.gelmesi/682494.0/
http://yenisafak.com.tr/yazarlar/AliBayramoglu/vebal%E2%80%A6/34762
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TEM 28 2012 

Anadilde Eğitim ve Türk’ün ‘Devrim’le İmtihanı! 

“The radical of one century is the conservative of the next. The radical invents the views. 

When he has worn them out the conservative adopts them.” (Mark Twain) 

1961 yılında Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel yerli otomobil yapılması emrini verdi. Vakit dardı ve 

otomobilin o yılın Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirilmesi gerekiyordu. 130 günlük hummalı uğraş 

sonunda Türk mühendisler Devrim adını verdikleri otomobilden dört adet ürettiler ve ikisini tören 

için Ankara’ya gönderdiler. Bayram günü Cumhurbaşkanı Gürsel resm-i geçit için siyah 

renkli Devrim’e bindi. Araba yaklaşık 100 metre ilerledi ve durdu. Sürücü Rıfat Serdaroğlu yakıt 

koymayı unutmuştu! 

O gün bu gündür biz Türkler’in “devrim”le ilişkisi iyi gitmiyor… Bir taraftan gerçek 

devrimlerden korkuyoruz; diğer taraftan da küçük ve zorunlu adımlarımızı “devrim” addediyoruz. 

Haziran ayındaki “Kürtçe seçmeli ders” kararı da bu talihsizliği yaşadı maalesef. Kürtçe seçmeli 

ders Türkiye açısından bir ilerleme olmakla birlikte, Kürt meselesi açısından yaraya merhem 

olacak devrimsel bir nitelikte değildir. Fakat nedense Türk siyaseti ve merkez medyası bunu 

öyleymiş gibi sunmayı yeğledi. 

 

Kürtçe seçmeli dersi “devrim” olarak sunan Türk siyasetçi ve gazeteciler bugünkü halimizi 1980 

ve 90’larla kıyaslayıp kaydedilen ilerlemeyi vurguluyorlar sürekli. Türkiye’nin o yıllardan bu 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Devrim_at_T%C3%BClomsa%C5%9F.jpg/796px-Devrim_at_T%C3%BClomsa%C5%9F.jpg
http://t24.com.tr/haber/kiz-mi-kadin-mi-diyen-erdogana-buyuk-tepki/149108
http://t24.com.tr/media/papers/full/star_2012-06-13.jpg
https://fekmekci.files.wordpress.com/2012/07/star_2012-06-131.jpg
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yıllara önemli gelişmeler yaşadığı inkâr edilemez. Fakat Kürt meselesinde “90’larla kıyas”a 

takılıp kalmak sorunun çözümüne hizmet etmiyor. Zira tüm dünya ile anlık iletişimin yaşandığı 

bir çağda, Türkiye Kürtleri bugünkü hak ve statülerini sadece 90’larla değil, aynı zamanda diğer 

ülkelerdeki azınlık hak ve statüleriyle de kıyaslıyor. Maalesef bu noktada Türkiye dünyanın çok 

gerisinden geliyor ve Türklere “devrim” olarak gözüken adımlar Kürtlere hiç de öyle 

gözükmüyor. 

Anadilde eğitim bu çarpıklığın en net görüldüğü alanlardan biri. Kürtlerin tamamen yok sayıldığı 

yıllardan Kürtçenin tanındığı ve devlet eliyle öğretildiği bir aşamaya gelmek Türkiye için önemli 

bir ilerlemedir. Fakat Türkiye’nin kendi tarihsel tecrübesi içinde “büyük” sayılabilecek adımlar, 

insanlığın geldiği noktadan ya da Kürtlerin beklenti zaviyesinden bakıldığında oldukça “ufak” 

kalmaktadır. Kürtçe seçmeli ders Türkiye için önemli bir terakkidir, ama Kürtler için değil. Zira 

bugünün dünyasında kitlelerin siyasi/kültürel hak ve hedeflerinin çıtasını ülkelerin özel 

koşullarından ziyade dünyanın demokrasi ve insan hakları konularında geldiği nokta belirliyor. 

Ve Kürtler dünyaya baktıklarında şöyle bir gerçeklikle karşılaşıyor: Yaşadıkları ülkenin belirli 

bir coğrafyasında çoğunluğu oluşturup da anadilde eğitim hakkına sahip olmayan tek 

azınlıktır Türkiye Kürtleri. 

Eksik özgürlük anlayışımız ve “eski Türkiye”nin anlamsız “irtica” korkusunu hatırlatan anlamsız 

“bölünme” korkumuz sebebiyle yöneticilerimizin karşı çıktığı “anadilde eğitim”, modern 

dünyanın tanıdığı ve yaygın olarak uyguladığı bir haktır. Belçika’da Valonlar; İspanya’da 

Basklar ve Katalanlar; Britanya’da İrlandalılar ve İskoçlar; Finlandiya’da İsveçliler; 

Arnavutluk’ta Makedonlar; Makedonya’da Arnavutlar; Slovakya, Romanya ve Slovenya’da 

Macarlar; İsrail’de Araplar; Irak’ta Kürtler ve Ermeniler; Irak Kürdistanı’nda Türkmenler; Çin’de 

Uygurlar; Guatemala’da yerliler; Gürcistan’da Azeriler; Kazakistan’da Özbekler (ve 

hatta Kürtler), Hindistan’da hemen tüm etnik gruplar ve daha pek çok ülkede pek çok azınlık 

anadilde eğitim hakkına sahiptir. (Bu örneklerden özellikle İsrail örneği çok ilginçtir. İsrailli 

Araplar zaten yarım asrı aşkındır anadilde eğitim hakkına sahip. 2010 yılında aldığı kararla, İsrail 

Meclisi Arapların yoğun olduğu kuzey bölgelerde Arapça’yı Yahudiler için de zorunlu ders 

haline getirdi). Kürtler kafalarını kaldırdıklarında böyle bir dünya görüyor; ve “zamanın 

ruhu”nun çok gerisinden gelen Türkiye’nin “devrim”leri Kürtlere bu yüzden 

anlamlı gelmiyor. 

http://www.hurhaber.com/haber/Erdogan-Kimse-ana-dilde-egitim-beklemesin-/366124
http://www.yuksekovahaber.com/haber/ensarioglu-anadilde-egitim-olmali-76879.htm
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11075326
https://fekmekci.wordpress.com/2011/12/09/vicdani-ret-ve-zamanin-ruhunu-iskalamak/
http://www.ihlassondakika.com/haber_Kurtceyi-devrim-gibi-yutturamazlar_487323.html
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Avrupa dil haritası 

Bu yüzden Türk siyasetçiler, her geçen gün Türkiye ile bağı daha da zayıflayan bölge halkıyla 

bağlarını yeniden tesis etmek ve Kürt meselesini Türkiye bütünlüğü içinde çözmek istiyorlarsa, 

reformlarını sadece Türkiye’nin geçmişiyle kıyaslayarak değil, aynı zamanda modern dünyanın 

geldiği noktayı da göze alarak değerlendirmeliler. Yoksa Saint-Exupéry’nin “Sıfıra kıyasen her 

sayı büyüktür” sözü misali, Türkiye’nin 90’lı yıllarına kıyasen bir “devrim” sayılabilecek her 

adım, Kürtlerin beklentileri ile Türkiye’nin sundukları arasındaki uçurumu daha da büyütüp 

Kürtlerdeki “ruhi kopuş”u hızlandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 

Kürtçe seçmeli ders Türkiye için bir ilerlemedir. Fakat ancak ve ancak anadilde eğitim ve yerel 

yönetim özerkliğini de kapsayan kapsamlı bir çözüm projesinin ilk küçük adımı olarak ele alınırsa 

Kürt meselesinin çözümüne anlamlı bir katkı yapabilir. Yoksa, İsrail’in kuzeyinde Arapça’nın 

Yahudiler için bile zorunlu olduğu bir çağda, Kürtçe seçmeli dersi büyük ve yeterli bir adım 

olarak görmek, çözümsüzlüğe hizmet eden anlamsız ve naif bir devrimcilikten öteye gidemez. Ve 

bunun talihsiz sonucu şu olur ki, küçük adımların “devrim” olarak görüldüğü bir ülkede, 

atılması gereken büyük adımları atacak heves ve irade kalmaz… 

Kürt meselesinde, hem modern dünyanın sivil ve toplumsal haklar konusunda geldiği noktanın 

hem de benzer Avrupa örneklerinin ışığında atılması gereken büyük adımların hiçbiri atılmadı. 

Kürtçenin tam serbestliği, anadilde eğitim, yerel yönetim özerkliği, TMK’nın köklü revizyonu ve 

genel af gibi adımlar konusunda ciddi bir ilerleme olmadığı gibi olacağına dair belirtiler de 

mevcut değil. Zaten bu yüzden 2012 yılında “bölge”de 80 yaşındaki nineler “terör propagandası” 

“suç”undan içeri atılıyor ve Kürtçe park isimleri iptal ediliyor. Ve yine bu yüzden, sadece 

BDPliler değil, AKPli eski “bölge” milletvekilleri bile “Asimilasyon devam ediyor” şeklinde 

demeç veriyor… Belki çoğumuz farkında değiliz; ama Türkiye’nin devrimciliği, 

sorunlarımızı değil, hayallerimizi deviriyor. 

http://img03.blogcu.com/images/p/i/n/pinkdaisy/8d4a81d0ad241c1931c035039497c033_1272885698.jpg
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1082338&Yazar=CENGIZ-CANDAR&CategoryID=98
http://t24.com.tr/haber/siirtli-79-yasindaki-sitti-ana-orgut-propagandasi-sucuyla-20-ay-ceza-aldi/209051
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1094883&CategoryID=77
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CGcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.radikal.com.tr%2FRadikal.aspx%3FaType%3DRadikalEklerDetayV3%26ArticleID%3D1094971%26CategoryID%3D78&ei=k_wTUM-nFoPNrQft_YDwBA&usg=AFQjCNHV70lPFMSBkynaQbQINrwntzGamA
http://www.profudegeogra.eu/wp-content/uploads/2012/02/Harta-lingvistica-a-Europei.jpg
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KAS 30 2012 

Kürt Meselesine Müslümanca Yaklaşım 

“Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz.” 

(Buhari & Müslim) 

Türkiye gibi ürkütücü derecede bölünmüş ve kutuplaşmış bir ülkede, zannımca mevcut 

problemlerimizin çözümüne ve demokratik geleceğimizin inşasına en fazla olumlu katkı 

yapabilecek kurumlar, insan haklarına ve özgürlüklere ilkesel ve ayrımsız bir yaklaşım sergileyen 

kurumlar olacaktır. Mazlumder bu kurumlardan biridir. Başkanlığını Ahmet Faruk Ünsal‘ın 

yaptığı Mazlumder, 21 yıldır işçilerden Alevilere,başörtülülerden gayrimüslimlere kadar pek çok 

farklı kesimin haklarını ilkeli ve cesur bir şekilde savunmaktadır. Üyelerinin Müslüman/dindar 

kimlikleri sebebiyle, muhafazakar/dindar kitleler üzerindeki etkisi de pek çok konuda benzer 

görüşleri serd eden DSİP gibi sol cenahtaki kurumlara nazaran daha fazla olmuştur. 

Mazlumder, Kürt meselesi konusunda da en demokratik ve gerçekçi yaklaşımı sergileyen 

kurumlardan biridir. Hükümetin geleneksel “Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır!” noktasına 

rücu ettiği, halkın çoğunluğunun da temel özgürlüklere karşıt bir pozisyonda olduğu bir 

konjonktürde, Mazlumder’in insan haklarını ve özgürlükleri öne çıkaran yaklaşımı çok daha 

önemli bir hale gelmektedir. İki hafta evvel (17-18 Kasım 

tarihlerinde), Mazlumder‘in öncülüğünde İslami camianın farklı kesimlerinden temsilcilerin 

katılımıyla İznik’te gerçekleştirilen Kürt Forumu‘nun sonunda harikulade bir sonuç 

bildirgesi yayınlandı. Fakat Kürt sorununa yönelik sergilenen “Müslüman demokrat” 

yaklaşım, Hidayet Tuksal’ın enfes değerlendirmesi dışında, ne yazık ki merkez medya tarafından 

göz ardı edildi. Bu yüzden, bu hafta yazı yazmaktansa Kürt Forumu’nun sonuç bildirgesini 

paylaşmayı tercih ediyorum. 

Bir Müslüman ve Türk olarak, aşağıdaki sonuç bildirgesindeki tüm maddelerin altına imzamı 

atıyorum. Demokrasinin ne olduğunu, çağdaş demokrasilerdeki azınlık haklarının kapsamını ve 

benzer sorunlar yaşayan ülkelerdeki çözüm paketlerini az-çok bilen bir siyaset bilimci olarak da, 

Türkiye’nin Kürt meselesinin kalıcı ve adil çözümünün ancak bu maddelerin Türkiyeli çoğunluk 

(ve onları temsil eden iktidar) tarafından da idrak edilip desteklendiğinde mümkün olabileceğini 

düşünüyorum. Bugün akan kanın birincil sorumlularının da, bu gerçekçi/adil çözüm yolunu 

ısrarla görmek/göstermek istemeyenlerin olduğunu düşünüyorum… 

Mazlumder Kürt Forumu, Sonuç Bildirgesi 

1. İslam kardeşliğinin birinci şartı eşitlik ve adalettir. Kürtler, nasıl ki insanlık ailesinin eşit bir 

unsuru ise aynı şekilde İslam milletinin de eşit bir unsurudur. 

2. Kürt meselesi, Kürtler ve ülkedeki diğer kesimler için bir travmaya dönüşmüştür. Psikolojik 

ayrışmayı derinleştiren bu travmanın ortadan kaldırılması adına devlet, kısıtlanan, engellenen ve 

http://www.mazlumder.org/
http://bianet.org/biamag/insan-haklari/134651-mazlum-der-iki-aciyi-birlestiren-bir-mucadele
http://www.mazlumder.org/faaliyetler/detay/basin-aciklamalari/1/denetimler-yapilarak-isci-olumleri-engellenebilir/857
http://haber5.com/siviltoplum/yargitayin-cemevi-kararina-sert-tepki&ei=KoK3UMaNN8ak4gT7mICgBA&usg=AFQjCNEI3sr_DyU2xYjxDwlkkKYz0nGitQ&sig2=xjHp-kTzMkRWKEDYpMXmfw
http://www.mazlumder.org/faaliyetler/detay/basin-aciklamalari/1/basortusune-sinirsiz-amasiz-ozgurluk/9528
http://www.mazlumder.org/fotograf/yayinresimleri/dokuman/turkiyede_dini_eyrimcilik_raporu.pdf
http://dsip.org.tr/
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=1297498&title=erdogan-kurt-sorunu-yok-teror-orgutu-pkk-sorunu-var
http://t24.com.tr/haber/toplum-kurtce-egitim-uludere-ve-kamuda-basortusu-icin-ne-dusunuyor/217927
http://www.mazlumder.org/faaliyetler/detay/basin-aciklamalari/1/mazlumder-2-kurt-forumu-sonuc-bildirgesi/9494
http://www.mazlumder.org/faaliyetler/detay/basin-aciklamalari/1/mazlumder-2-kurt-forumu-sonuc-bildirgesi/9494
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=11898&Hidayet_sefkatli_TUKSAL-Bolunmemek_icin_Kurtlesmek_zorundayiz
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gasp edilen bütün hakları iade etmeli ve başta Kürtler olmak üzere bütün mağdurlardan resmi 

özür dilemelidir. 

3. Şiddet, sorunun çözümü önündeki en temel engellerdendir. Ancak, şiddetin devam ediyor 

olması gasp edilen temel hak ve özgürlüklerin iade edilmemesinin gerekçesi olamaz. 

4. Devlet, bütün kurum ve yasalarıyla, etnik çağrışım yapan vurgulardan arındırılmalıdır. 

5. Eşitlik ve adalet bağlamında en büyük sorun olarak karşımızda duran anadilde eğitim ve kamu 

hizmetlerine anadilde erişimin sağlanması herkesin en doğal hakkıdır. Kamu otoritesi bu hakkın 

kullanımı için düzenlemeler yapmak ve gerekli şartları tesis etmekle mükelleftir. 

6. Değiştirilen bütün bölge ve yer isimleri iade edilmelidir. 

7. Üniter ulus devlet yapısı kutsal değildir. Kürt meselesinin çözümünde, ‘üretilmiş kutsalların’ 

insan hayatından önemli olmadığı gerçeği dikkate alınarak, bütün siyasi ve idari alternatif 

modeller tartışılabilmelidir. 

8. Mevzuat, ceza yargılaması ve infaz sisteminin bir baskı ve sindirme aracı olarak 

kullanılmasına son verilmelidir. 

9. Kürt meselesinin eşitlik ve adalet temelinde çözümü için bugüne kadar yapılan ve bundan 

sonra yapılması gereken bütün düzenlemeler anayasal/yasal güvence altına alınmalıdır. 

10. Kürt meselesi bağlamında yaşanan ihlal ve zulümlerin tespiti ve tazmini için bağımsız ve icrai 

yetkisi olan bir komisyon oluşturulmalıdır. 

11. Son yıllarda atılan olumlu adımların ve sıraladığımız bütün bu hususların kalıcı olabilmesi 

için sistemin etnik temele dayalı kurucu paradigması, hak ve adalet ekseninde yeniden 

düzenlenmelidir. 

12. Anayasa çalışması tüm kesimlerin taleplerine cevap verecek yeni bir toplumsal sözleşme 

olarak ele alınmalı ve bir an önce sonuçlandırılmalıdır. 

13. Sorunun mağduru olarak özgürlük ve haklarından mahrum bırakılmış kişilerin siyasi ve 

sosyal yaşama katılımlarının önünü açacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

http://www.mazlumder.org/faaliyetler/detay/basin-aciklamalari/1/mazlumder-2-kurt-forumu-

sonuc-bildirgesi/9494 

 

 

 

 

http://www.mazlumder.org/faaliyetler/detay/basin-aciklamalari/1/mazlumder-2-kurt-forumu-sonuc-bildirgesi/9494
http://www.mazlumder.org/faaliyetler/detay/basin-aciklamalari/1/mazlumder-2-kurt-forumu-sonuc-bildirgesi/9494
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KAS 14 2012 

Türklük, Türkiyelilik ve Teritoryal Vatandaşlık 

“Kürtler Türkiyelileşti. Devlet de, Türkler de Türkiyelileşmeli. Etnik vurgulu devlet 

anlayışından kurtulmak şart. Yoksa Kürt’le Türk eşitlenemez ve bu kavga bitmez. Çünkü sen 

ne kadar Türk’sen, Kürt de o kadar Kürt olmak isteyecektir. Ben de diyorum ki… Bu kadar 

Türk ve Kürt olmayalım. Normalleşelim! Bu normalleşmeyi sağlayacak olan da devlettir.” 

(Abdurrahman Kurt, AKP eski milletvekili) 

*** 

Kürt meselesiyle alakalı tartışmalarda öne çıkan konulardan biri de “Türklük” kavramıdır. Türk 

kavramı (aynen Arap, Kürt, İngiliz gibi) bir etnisiteye atıf yapmaktadır ve bu yüzden 

de dışlayıcı bir kavramdır. Buna rağmen, tartışmanın “geleneksel” kanadı, Türkiye 

Cumhuriyeti’nde Türk kavramının etnik değil teritoryal (ülkesel/coğrafi) ve hukuki manada 

kullanıldığını öne sürmektedir. Fakat tarihsel pratik ve söylem bunun hiç de öyle olmadığını 

göstermektedir. 

Cumhuriyet’in yazılı kanunları ve tarihsel uygulamaları, devlet erkanının kullandığı dil ve 

Türkiye’nin yurt dışındaki Türklere yaklaşımı, Türk sözcüğünün sadece sözlüksel değil aynı 

zamanda pratik manasının da etnik olduğunu ortaya koymaktadır. Zira “Türk” kavramı etnik 

değil de teritoryal ve hukuki bir manaya sahip olsa idi; ana dili Türkçe olmayanlara yönelik 

asimilasyonist ve ayrımcı politikalar uygulanmaz, devlet yetkililerimiz Türkiye sınırları dışında 

yaşayan Türklere “soydaş” diye atıf yapmaz, Türkiye Cumhuriyeti Batı Trakya ve Kıbrıs 

Türkleri’nin kültürel ve siyasal haklarını savunurken Irak ve Suriye Kürtlerinin kültürel ve 

siyasal haklarına karşı çıkmaz ve yüksek yargımız gayrimüslim T.C. vatandaşlarına 

“yabancı gerçek kişiler” olarak atıf yapmazdı… 

 

http://www.sozluk.net/index.php?word=territorial
http://www.bianet.org/bianet/bianet/107183-27-mayis-kurtler-ve-sark-islahat-plani-kararnamesi
http://www.akparti.org.tr/site/haberler/kirim-tatarlarinin-sorunlari-ele-alindi/31927
http://www.bianet.org/bianet/bianet/12150-cemaat-mulkleri-66-yil-sonra-iade-ediliyor
http://galeri.uludagsozluk.com/8/t%C3%BCrk%C3%A7e-konu%C5%9F-%C3%A7ok-konu%C5%9F_3862.jpg
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Türklük konusunda yapılan ikinci hata ise Türk sözcüğünün etnik içerimlerinin göz ardı edilerek 

“Türk vatandaşlığı” kavramındaki Türk sözcüğünün sorunsuz olduğunun ve bu kavramın normal 

bir “isim tamlaması”ndan ibaret olduğunun ileri sürülmesidir. Geçen hafta CNN Türk’teki 

tartışmada, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Sibel Özel de ısrarla “Türk vatandaşı” 

kavramının “Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı” ifadesinin “isim tamlaması” şeklindeki 

kısaltması olduğunu belirtti. Argümanına destek olarak da diğer ülkelerde de bunun böyle 

olduğunu ve mesela “Fransa’da” doğan insanlara “Fransız vatandaşı” denildiğini belirtti. Hâlbuki 

ne vatandaşlık açısından “diğer ülkelerde de böyledir” şeklinde bir genelleme yapılabilir, ne de 

Türkiye açısından Fransa doğru bir örnektir. 

Türkiye, dil ve etnisite açısından, büyük bir homojenlik içeren Fransa’ya değil, bu açıdan daha 

heterojen olan İspanya’ya, Kanada’ya, Britanya’ya, Belçika’ya, Pakistan’a benzemektedir. Ve bu 

ülkelerin hemen hepsinde dominant etnik kimlik ile teritoryal kimlik arasında önemli ve bariz bir 

fark vardır. İskoçlar kendilerini Britanyalı olarak görür; ama İngiliz olarak görmezler. Beluciler 

kendilerini Pakistanlı olarak görür; ama Pencabi olarak görmezler. Katalanlar kendilerini 

İspanyol olarak görür; ama Kastilyan olarak görmezler. Valonlar kendilerini Belçikalı olarak 

görür; ama Flaman olarak görmezler… Benzer şekilde, Türkiye Kürtlerinin büyük çoğunluğu 

kendilerini Türkiyeli olarak görür ama Türk olarak görmez. 

 

http://tv.cnnturk.com/video/2012/11/06/programlar/tarafsiz-bolge/tarafsiz-bolge/2012-11-06T2130/index.html
http://tv.cnnturk.com/video/2012/11/06/programlar/tarafsiz-bolge/tarafsiz-bolge/2012-11-06T2130/index.html
http://www.profudegeogra.eu/wp-content/uploads/2012/02/Harta-lingvistica-a-Europei.jpg
http://news.stv.tv/scotland/105668-do-you-feel-scottish-or-british/
http://fekmekci.files.wordpress.com/2012/12/katalan-identity.png?w=1200
http://books.google.com.tr/books?id=kGUuOdeCiXQC&pg=PA33&lpg=PA33&dq=%22more+walloon+than+belgian%22&source=bl&ots=rimmxQgdXr&sig=pOf6Nr1RtwHga-A8YPJIbSlvBMg&hl=tr&sa=X&ei=EALPULSRFYj74QTr9YCYBg&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=%22more%20walloon%20than%20belgian%22&f=false
http://fekmekci.files.wordpress.com/2012/11/bilgesam-memleket.png
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İşin ilginç yanı, Mustafa Kemal de dâhil olmak üzere Türkiye’nin kurucularının hepsi, bugün 

sanki bir keşifmiş gibi ortaya koymak zorunda kaldığımız bu gerçeğin farkındaydı. Bunun sonucu 

olarak da Milli Mücadele döneminde Türklük’e değil Türkiyelilik’e (ve bunun içerdiği ortak 

değerlere) vurgu yapılmış ve dönemin (1921) Anayasasında Türk kelimesi bir defa dahi 

kullanılmamıştı. Türkiye’nin “Kürt sorunu”, büyük oranda, bu “Türkiyelilik uzlaşısı”nın Lozan 

Anlaşması sonrasında terk edilmesiyle başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel hatası, 

Anadolu’nun etnik çeşitliliğine rağmen, etnik-bazlı bir vatandaşlık anlayışını benimsemesiydi. 

Kürt sorununun temel sebebi de bu yanlış vatandaşlık anlayışı olmuştur. Türkiye’nin huzurlu ve 

demokratik bir ülke olabilmesi için, bu etnik-bazlı vatandaşlık anlayışını terk edip daha kapsayıcı 

olan teritoryal vatandaşlık anlayışına geçmemiz gerekmektedir. Bunun da somut yolu, 

Abdurrahman Kurt’un ifadesiyle, daha az Türk daha çok Türkiyeli olmaktan geçmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=10350
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa21.htm
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=950543&CategoryID=99
http://img210.imageshack.us/img210/7079/trkiyeetnikharitas.png
http://fekmekci.files.wordpress.com/2012/11/konda-kimiz.png
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25 Ocak 2013 

Demokrasi, Temsilde Adalet ve Terör 

“Uzlaşmacı insanlardan büyük kahramanlar çıkmayabilir; ama demokrasiyi inşa eden onlardır.” 

(Walter Isaacson, ABD’nin ‘kurucu babaları’ndan Benjamin Franklin’i savunurken) 

 

Uluslararası siyasetin belki de en fazla atıf yapılan sözü Alman general ve düşünür Carl von 

Clausewitz’in “Savaş, siyasetin başka araçlarla devamıdır” sözüdür. Terör de, aynen savaş gibi, 

siyasetin “başka araçlarla” devamıdır. Genel olarak şiddet özel olarak da terör, insanların çaresiz 

hissettikleri oranda meşrulaştırdıkları ve başvurdukları bir araçtır. Bireysel şiddetin farklı spesifik 

sebepleri olabilir; ama kitleselleşmiş bir şiddet ancak “diğer yolların” kapalı ya da etkisiz olduğu 

(ya da öyle algılandığı) durumlarda ortaya çıkar. Bir ülkede silahsız siyaset kanalları ne kadar 

kapalı veya etkisiz olursa, o ülkede silahlı siyasete başvurulma ihtimali de o kadar yüksek olur. 

Bu yüzden de yerleşmiş ve kitleselleşmiş bir şiddetle mücadelenin tek makul yolu vardır: şiddete 

başvuran kitlelere, taleplerine ve hedeflerine ulaşabilecekleri meşru yollar ve araçlar sağlamak. 

Günümüz dünyasında bu yolun kısa adı demokrasidir. Fakat demokrasinin adı kadar niteliği de 

önemlidir. Demokrasi, sadece seçimlerden ibaret değildir ve demokrasiyi seçimlere indirgeyen 

bir anlayışın huzurdan çok bela getirme ihtimali de az değildir. Demokrasi, öz itibariyle, 

insanların ve kitlelerin kendi kaderlerini çizebilme özgürlüğüne ve gücüne sahip olmasıdır. 

Bunun anlamlı bir şekilde hayata geçmesi ise, serbest ve adil seçimlerin ötesinde, temel hak ve 

özgürlükleri istisnasız olarak tanıyan ve çoğulcu bir karar alma sürecini kurumsallaştıran bir 

politik sistemin varlığına bağlıdır. 

The British Journal of Politics and International Relations dergisinin geçen seneki (2012) son 

sayısında yayınlanan bir makale, çoğulcu demokrasi ile “silahlı siyaset” arasındaki ilişkiyi 

oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor. Matt Haunstrup Qvortrup, “Terrorism and Political 

Science” (Terörizm ve Siyaset Bilimi) adlı makalesinde çoğulcu/uzlaşmacı (consensual) siyasal 

sistemler ile çoğunlukçu (majoritarian) sistemlerdeki terör eylemlerinin sıklıkları arasındaki 

farklılıkları inceliyor. Qvortrup’un temel hipotezi şudur: “Ulusal (sınır-içi) terörizm, 

vatandaşlarına hayati önem atfettikleri konulara etki etme imkânı vermeyen siyasi sistemlerin bir 

sonucudur. Çoğunlukçu sistemler azınlıklara çok az siyasal etki ve temsil imkânı verdiğinden, bu 

sistemlerde azınlıklar ‘başka araçlarla siyaset’e başvurabilirler.” Qvortrup, bu hipotezini test 

etmek için 1985-2010 yılları arasında 17 Batı Avrupa ülkesinde gerçekleşen ulusal terör 

eylemlerini analiz eder. Öncelikle, çoğulcu sistemleri çoğunlukçu sistemlerden ayıran dört indeks 

oluşturur. Bu indeksler (jargondan arındırılmış halleriyle) şunlardır: 1) muhalefetin siyasi karar 

almada etkisi, 2) seçim bölgesi büyüklüğü, 3) temsilde adalet ve 4) Parlamentoda temsil edilen 

parti sayısı. Araştırmanın sonucu, bu indekslerin her birinin Batı Avrupa ülkelerindeki ulusal 

terör eylemlerinin sıklığı üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koyar. Muhalefetin siyasi 

karar alma sürecinde daha etkili, temsilde adaletin daha yüksek, seçim bölgelerinin daha büyük 

(yani azınlık grupların seçilme ihtimalinin daha yüksek) ve Parlamentodaki parti sayısının daha 

fazla olduğu Avrupa ülkelerindeki terör eylemlerinin sayısı, bu indekslerin daha düşük/küçük 

http://oll.libertyfund.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1123&Itemid=290
http://fekmekci.wordpress.com/2012/09/08/osodan-pkkya-haklilik-zanni-ve-teror/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-856X.2011.00472.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-856X.2011.00472.x/pdf
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olduğu Avrupa ülkelerindeki terör sayısından çok daha azdır. Kısacası, son 25 yılda çoğulcu 

Avrupa ülkelerinde çoğunlukçu Avrupa ülkelerine oranla çok daha az ulusal terör eylemi 

gerçekleşmiştir. 

Bir topluluktaki azınlık grupların kendi hayatlarını ilgilendiren önemli konulardaki siyasi 

etkisizlikleri, bu grupların gayr-i meşru araçlara meyletme ihtimalini artıran temel faktörlerden 

biridir. Maalesef Türkiye’nin mevcut çoğunlukçu sistemi, “Sünni Türk” olarak 

adlandırabileceğimiz çoğunluğun dışında kalan gruplara etkin bir siyaset imkânı tanımamaktadır. 

Tarihsel olarak Kürt siyasetinin bir noktadan sonra şiddete meyletmesinin en önemli 

sebeplerinden biri de bu durumun Kürtlerde yol açtığı “siyasal çaresizlik” hissi olmuştur. Kürt 

meselesinin çözümü ve PKK’nın silahsızlanmasına yönelik yeni bir çözüm/barış sürecine giren 

Türkiye’nin temel hedeflerinden biri, Qvortrup’un (ve daha önce yapılan benzer çalışmaların) 

bulgularının ışığında, çoğulcu bir demokrasiyi inşa ederek bu durumu ortadan kaldırmak 

olmalıdır. Bu çoğulcu demokrasinin yolu ise, seçim barajının düşürülmesi, seçim yardımlarındaki 

adaletsizliğin giderilmesi ve merkeziyetçiliğin azaltılması gibi somut adımlardan geçmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-6765.2007.00693.x/abstract
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NİS 7 2015 

Kürt Meselesinin ‘de’ bir Parçası Olarak Alevi Meselesi 

Şiddetin hak mücadelesindeki işlevi siyaset bilimcilerin tartışageldiği bir soru(n) olmuştur. Yakın 

dönemde yapılan bazı bilimsel çalışmalar, taleplerin elde edilmesi açısından, şiddetsiz isyanların 

silahlı isyanlara göre genel olarak daha etkili olduğuna işaret etmiştir. Örneğin, 2008 yılında 

yayınladıkları çalışmada, Stephan & Chenoweth şiddetsiz direniş hareketlerinin şiddet içeren 

direniş hareketlerine nazaran uzun vadede meşruiyet, dış destek ve ordunun etkisizleşmesi 

noktalarında daha üstün olduğundan hareketle şiddetsiz direniş hareketlerinin başarıya ulaşma 

ihtimalinin daha yüksek olduğunu öne sürmüş ve bu argümanlarını ampirik verilerle 

desteklemişlerdir. Bu ve benzeriçalışmaların bulguları bizleri şu sonuca götürmektedir: şiddet 

içeren bir siyasal hak mücadelesi, sadece ahlaken değil, stratejik olarak da yanlıştır. 

Her ne kadar bilimsel çalışmalar yukarıdaki sonuçları ortaya koysa da, spesifik örgütlerin silah 

bırakması noktasında asıl belirleyici olan şey, bilimsel çalışmaların bulguları değil, muhatap 

devletlerin tarihsel politikaları olmuştur. Silahlı mücadeleye kalkışan grupların pek çoğunda 

“şiddetin işlevselliğine” olan inanç zaman içerisinde artarak devam etmiştir ve maalesef PKK da 

bu gruplardan biridir. “Kürt realitesi”ni tanımaktan “Kürtçe televizyon”un açılmasına kadar 

Türkiye devletinin Kürt kimliğine ve haklarına yönelik attığı hemen her adım, şiddet eylemlerini 

takip eden ve onlara tepkisel olarak verilen gecikmiş cevaplar olmuştur. Devletin bu tarihsel 

hatası, PKK’nın ve onu destekleyen Kürtlerin nazarında şiddete işlevsel ve olumlu bir anlam 

yüklenmesine sebep olmuştur. 

Şiddetin Kürtlerin özgürlük ve haklarına katkısı entelektüeller ve dışarıdan izleyen vatandaşlar 

için tartışmalı bir konu olabilir; fakat Kürt siyasal hareketi içindeki neredeyse hiç kimse için bu 

tartışmalı bir konu değildir. Kürt siyasal hareketindeki yaygın ve güçlü kanı “ne elde ettiysek 

silah/PKK sayesinde elde ettik” kanısıdır. [Öyle ki, 2011 sonrasında PKK’ya yönelik içerden ve 

samimi eleştiriler yapan Orhan Miroğlu dahi Silahları Gömmek adlı kitabında şu notu düşmüştür: 

“Kuşku yok ki, Kürtlerin ulusal haklarının bugün gündemde olmasını sağlayan, bu mücadeleyi 

1990’lı yıllardan bu yana yürüten PKK’dır.” (2012, s. 49)] İçinde bulunduğumuz çözüm 

sürecinin başarısı, Kürt siyasal hareketinin zihninde geçmişe yönelik katı bir gerçeklik algısını 

yansıtan bu kanının geleceğe yönelik zayıflatılmasına ve hatta tersine döndürülmesine bağlıdır. 

Bu ise, özellikle PKK liderliği ve militanlarında silahların işlevsizleştiğine yönelik bir inanç 

oluşturacak güven verici adımların atılmasını gerektirmektedir. 

https://scholar.google.com.tr/scholar?q=violent+nonviolent+resistance&btnG=&hl=tr&as_sdt=0%2C5
http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/isec.2008.33.1.7#.VSPH2PmUdSU
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10242694.2011.635954#.VSPbffmUdSU
https://eksisozluk.com/kurt-realitesini-taniyoruz--468363?nr=true&rf=kurt%20realitesini%20taniyoruz
https://fekmekci.wordpress.com/2012/02/28/tilsimini-yitiren-bir-bilge-orhan-miroglu/
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Tam da bu noktada, Türkiye’nin bir diğer önemli sorunu olan Alevi meselesinin çözümü Kürt 

meselesi açısından da büyük bir önem arz etmektedir. Alevi meselesi karmaşık bir mesele 

değildir ve Alevilerin devletten talepleri büyük oranda belirginleşmiş bir durumdadır. Öz 

olarak “eşit yurttaşlık” şeklinde ifade edilebilecek olan bu taleplerin başlıcaları cemevlerinin 

yasal statüye kavuşması, zorunlu din dersinin kaldırılması ve devlet kadrolarında ve 

hizmetlerinde Alevilere yapılan ayrımcılığa son verilmesidir. Fakat Alevilerin talepleri büyük bir 

netliğe ve uzlaşıya kavuşmuş olmasına rağmen, maalesef Türk hükümetleri yıllardır bu talepleri 

ya göz ardı etmiş ya da göstermelik çalıştaylarla sürüncemede bırakmıştır. 

 

Bu durum, Alevi vatandaşlar için başlı başına bir sorun olmanın ötesinde, Kürt 

meselesi açısından da çok olumsuz bir ima içermektedir. Hükümetin Alevi meselesini çözme 

konusunda ciddi ve ivedi adımlar atmaması, PKK’ya yönelik “silahları bırak, sorun çözülür” 

şeklindeki sözlerini de havada bırakmaktadır. Şu ana kadar hiçbir şekilde devlete karşı 

silahlanmamış bir etnik grubun son derece belirginleşmiş ve hemen hepsi temel insan 

hakları kapsamındaki taleplerine cevap vermemekte direten bir devlet, devlete karşı 

silahlanmış ve elinde silah varken muhatap alınmış başka bir etnik grubun üyelerinde 

silahın işlevsel olduğu kanısını pekiştirmektedir maalesef. Bu ise, Kürt hareketinin şiddetten 

uzaklaşmasını zorlaştırmakta ve çözüm sürecinin başarıya ulaşma ihtimalini düşürmektedir. 

http://www.alevifederasyonu.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=255:abfnin-talepleri&Itemid=264
http://www.radikal.com.tr/politika/leyla_zana_silah_kurtun_sigortasidir-1075042
http://mersinsiyaset.net/resimler/m/mersinde_cami_cemevi_projesine_karsi_miting_yapildi_h4317.jpg
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5 Ocak 2013 

Heyecanlı ve Tedirgin Bir Barış Süreci Üzerine Notlar 

Nihayet hükümet Öcalan’la doğrudan görüşmeleri başlattı. Önce MİT Müsteşarı Hakan 

Fidan sonra da Ayla Ata ve Ahmet Türk’ten oluşan heyet Öcalan’la doğrudan görüştü. Böylece, 

zor ama bir o kadar da gerekli ve heyecan verici bir süreç başlamış oldu. Başından beri 

müzakereleri destekleyen biri olarak, süreci başlatan hükümeti tebrik ediyorum. Geç oldu, ama 

güç olmaz inşallah. Allah hepimize feraset, sabır, tahammül ve insaf versin…  

Kanın durmasını ve Türkler ile Kürtlerin boyunlarına asılan yüzyıllık prangadan kurtulmasını 

isteyen herkes bu süreci desteklemeli ve süreç boyunca olabildiğince dikkatli ve soğukkanlı 

olmalı. Belki bir faydası olur diye, sürecin taraflarına ve izleyicilerine yönelik tedirginliklerimi 

ve bu tedirginlikler üzerine bina edilmiş kısa önerilerimi not düşmek istedim: 

Hükümete: 

- Müzakereler seçim odaklı olmamalı ve salt seçime yönelik bir ateşkes hedefini gütmemeli. Kürt 

siyasetinde “oyalama” olarak algılanabilecek hamleler, taraflar arasındaki zaten yeterince büyük 

olan güvensizlik sorununu onulmaz bir noktaya çıkarabilir. 

- Müzakereler ve çözüm planı asgari bir somutluk içermeli. Somutluk içermeyen ve takvime 

bağlanmayan bir barış sürecinin sekteye uğraması ve stratejik şiddet kullanımını teşvik etmesi 

muhtemeldir. 2009 sürecinin akamete uğramasının önemli bir sebebi de “Kürt açılımı”nın 

içerdiği muğlaklık ve soyutluktu. 

- Önceki maddenin devamı olarak, sürecin önemli bir aşaması olan PKK’nın silahlı güçlerinin 

sınır dışına çekilmesini mümkün kılmak için, devletin de “silahları bırakma” konusunda somut 

adımlar atması gerekir. Bir diğer ifadeyle, silahlı grupların sınır dışına çekilebilmesi için, silahsız 

grupların cezaevi dışına çıkarılması gerekir. Somut ve büyük adımlar, ancak mütekabil somut ve 

büyük adımlarla gerçekleşir. 

- Hükümet minimalizmden uzak durmalı. Anadilde eğitim, güçlendirilmiş yerel yönetimler ve 

genel af, artık içi içe geçmiş olan Kürt ve PKK sorunlarının nihai çözümlerinin olmazsa olmaz 

şartlarıdır. Bu konulara yönelik süreç ve takvim müzakereleri yapılabilir elbette, fakat konuların 

bizatihi kendileri tartışma dışıdır. Medyaya yansıyan “silahsız siyaset için 10 hamle” taslağı 

tatmin edici ve sorun çözücü olmaktan oldukça uzaktır ve umarım resmi bir taslak değildir. 

Genelde Kürtlerin özelde de PKK’nın büyük çoğunluğunu ikna etmeyen bir çözüm yeni 

PKK(lar) doğurur ve sorunu öngörülemez noktalara taşır. Öcalan’ın mahkumluğundan istifade 

ederek PKK’ya empoze edilecek ‘minimal’ bir çözüm planı, PKK içinde büyük bir direnç ve 

kırılma ile karşılaşır. Bu ise, kısa ve orta vadede, silahları susturmak bir yana, çatışmaları daha da 

şiddetlendirebilir. PKK içindeki küçük bir maksimalist grup her hâlükârda silahlara devam kararı 

alacaktır. Kalıcı barış ve çözüm, ancak bu grubun küçük/marjinal bir grup olmasını sağlayacak 

kapsamlı ve tatminkar bir çözüm planı ile mümkündür. 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1114865&CategoryID=77
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1114865&CategoryID=77
http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/01/04/ocalanla.gorusen.turkten.ilk.aciklama/691263.0/index.html
http://fekmekci.wordpress.com/2012/04/05/kck-iddianamesi-ve-turklerin-einstein-sevgisi/
http://www.timeturk.com/tr/2013/01/04/hukumetin-silahsiz-siyaset-icin-yapacagi-10-hamle.html
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Türk halkına: 

- Türk halkı hükümetin arkasında durmalı ve hükümeti “oy kaybetme” düşüncesinden mümkün 

olduğunca uzak tutmalı. Maalesef Türklerin önemli bir kesimi Öcalan’la müzakere edilmesine de 

“teröristlerin” affedilmesine de karşı çıkmaktadır. “Milli” eğitimin sonucu oluşan tek taraflı 

bilgilenme ve çatışma sürecinin sebep olduğu duygusallık ve zihinsel kirlenme sebebiyle bu 

durum çok da anlaşılmaz değildir. Fakat İngiltere, Ekvator, Sudan, Filipinler ve pek çok diğer 

örnek bize net olarak şunu söyler: Kiminle savaşıyorsanız onunla barışırsınız. PKK’yı ve onun 

lider kadrosunu muhatap almayan -hatta ikna etmeyen- bir barış sürecinin başarılı ve kalıcı olma 

ihtimali yoktur. 

- Müzakere sürecinin ve nihai çözüm planının toplumsal kabulü ancak sorunun insanileştirilmesi 

ile mümkündür. Öcalan’la müzakere, şehitlerin anısına saygısızlık olarak değil, gelecekteki 

muhtemel şehitlerin canlarına verilen değer olarak yorumlanmalı. Aynı şekilde, PKK militanları 

da, “kana susamış hainler” olarak değil, gasp edilen haklarını “yanlış yolla” elde etmeye çalışan 

vatandaşlarımız olarak görülmeli. (Güvenlikçi düzlemden insani düzleme geçmekte zorlananlar 

için, -henüz okumamışlara- Dağın Ardına Bakmak, Bildiğin Gibi Değil ve Malan 

Barkirin kitaplarını okumayı tavsiye ederim.) 

- Öcalan ve PKK ile müzakereleri “onurlarına” yediremeyen Türkler, Kürt sorununun 

çözülememesinin makro planda sebep olduğu onur kaybını da görmeye çalışmalı. Kürt sorununu 

çözememiş ve Kürtlerin “gönüllü birlikteliğini” kazanamamış bir Türkiye, ABD’nin ve diğer 

büyük güçlerin esiri olmaya/kalmaya mahkûmdur. Şunu anlamanın vakti gelmedi mi artık? 

Kosova’nın bağımsızlığına Uluslararası Adalet Divanıda dâhil kimsenin itiraz etmediği bir 

dünyada, Kürt illerini uzun vadede Türkiye sınırları içinde tutmanın iki yolu vardır: 1) Kürtlerin 

gönüllerini kazanmak 2) Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ABD için değerli kılacak kadar 

ABD’ye tavizler vermek… Bu yüzden, Kürt meselesi, Kürtler kadar Türklerin de özgürlük ve 

onur meselesidir aslında… 

- Türk halkının dikkat etmesi gereken bir başka nokta da provokasyonlarla hemen yılmamak ve 

sürece yönelik sabotajları doğru okumaktır. Önceki bir yazımda vurguladığım üzere, barış 

süreçleri aynı zamanda şiddetin de yükselebildiği dönemlerdir. Her şiddet eylemini doğrudan 

PKK’nın hanesine yazmak da, her eylem sonrasında “barış istemiyorlar” şeklinde bir ümitsizliğe 

ve kanıya kapılmak da yanlıştır. 

Kürt siyasetine: 

- Türk halkının bölünme korkusunu besleyecek “aceleci” bir maksimalizmden ve “ayrılıkçı” 

sembollerden uzak durulmalı. Anadilde eğitim ve özerklik aşamalı bir takvime bağlanmalı. Aynı 

şekilde, ikinci resmi dil ve bayrak konularına yönelik tartışmalar müzakerelerde yer almamalı ve 

“barış yıllarına” ertelenmeli. 

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=576853&sa=128557090
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=583703&sa=128557119
http://www.derindusunce.org/2012/10/07/ozlem-yagizin-kitabi-cikti-malan-barkirin-evlerini-yuklediler%E2%80%8B-zorunlu-goc-anlatilari%E2%80%8B/
http://www.derindusunce.org/2012/10/07/ozlem-yagizin-kitabi-cikti-malan-barkirin-evlerini-yuklediler%E2%80%8B-zorunlu-goc-anlatilari%E2%80%8B/
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Court_of_Justice_advisory_opinion_on_Kosovo's_declaration_of_independence
http://fekmekci.wordpress.com/2011/10/10/demokratiklesme-muzakere-ve-artan-siddet/
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- Kavramlar değil içerik üzerinde durulmalı. Coğrafi özerklik ve federal sistem meşru talepler 

olmakla beraber, Türk halkının korkularını besleyen kavramlardır. Bu yüzden, ilk planda 

anayasal ve yasal değişiklikler ile güçlü bir yerel yönetim (yani fiili özerklik) hedeflenmeli ve 

resmi özerklik/federalizm tartışmaları da “barış yıllarına” ertelenmeli. 
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5 Mayıs 2013 

Barıştan Hangi ‘Taraf’a Yol Gider? 

Barış süreçlerini zorlaştıran engellerden biri “kaybedenlerin” varlığıdır. Bu yüzden başarılı barış 

süreçleri, “kazananlar” koalisyonunu en geniş tutabilenler olmuştur. Türkiye’nin yeni “barış 

süreci”nin de kaybedenleri var; ve bu yüzden de süreç kazalara ve kavgalara gebe. Sürecin ilk 

önemli zayiatı Taraf gazetesi oldu. Taraf‘ı Taraf yapan yazar kadrosunun 

(güvenlikçi triumvira dışındaki) büyük çoğunluğu, Taraf‘ta gerçekleşen süreç karşıtı darbe 

sebebiyle gazeteden ayrıldı. 19 Taraf yazarının imza attığı ayrılık manifestosundaki şu 

cümleler, Taraf‘taki darbenin arkasındaki “süreç kavgasına” ışık tutuyor: 

“Taraf’ın barış politikalarını destekleyen çizgisini ‘demokrasi mücadelesinden vazgeçmek’ gibi 

gören ve gösteren aklın, onun gücünü hükümete ve Kürt hareketine yüklenmek için 

kullanmamasından rahatsız olduğu anlaşılıyor. Bu aklın öncelikli endişesi, barışı sağlayacak 

aktörlerin kazanacağı politik güç… Barışın politik aktörlerini demokrat kamuoyu gözünde 

aşındırmayı, barışın desteklenmesinden daha önemli bulanlar Taraf’ı köklerinden kopartmayı 

göze aldılar. Artık onları ilkeler değil, politik hesaplar ilgilendiriyor. “Demokrasi olmadan 

barış olmaz” sloganının cilasını kazıdığınızda ortaya çıkan budur. Bizler aklı ve vicdanı olan her 

yurttaş gibi, sorunların silahla değil siyasetle çözülmesini ve insan yaşamını en yüksek değer 

olarak görüyor; barışın demokrasiye giden yolu kısaltacağına inanıyoruz. Taraf’ın dar politik 

çıkarların enstrümanına dönüştürülmesinin koltuk değneği olmayacağız.” 

Taraf ekibinin manifestoda vurguladığı bir diğer nokta da barışın demokrasiye giden yolu 

kısaltacağı idi. Bu konuda esas olarak haklılar; savaşların demokratikleşmenin önünde önemli bir 

engel olduğunu pek çok akademik çalışma ortaya koymuştur. Kürt siyaseti silahlardan 

arınmalıdır. Kısa vadede daha demokratik bir Türkiye, uzun vadede de daha demokratik bir 

“Kürdistan” için bu elzemdir. Fakat barış ile demokratikleşme arasındaki ilişki 

bir zorunluluk değil, imkân ilişkisidir. Barış demokrasiyi daha mümkün kılar, ama onu yaratmaz. 

Çatışmaların sona ermesiyle oluşacak “negatif barış”ın kalıcı ve pozitif bir barışa dönüşmesi, 

sürecin özgürlük ve eşitlik üzerinden kapsamlı bir uzlaşıyı içermesine ve bu uzlaşının da 

demokratik bir Anayasa ile kurumsallaşmasına bağlı. Bu yüzden, Taraf ekibinin eleştirdiği 

“Demokrasi olmadan barış olmaz” düşüncesinin de içinde “uzun vadeli” bir hakikati 

barındırdığını görmemiz gerekiyor. 

Tam da bu noktada, sürecin hassasiyeti sebebiyle şu ana kadar yazmaktan kaçındığım bir 

tedirginliğimi paylaşmak istiyorum. Mevcut barış sürecinin üzerinde Türklerle Kürtlerin sorunlu 

tarihsel ittifaklarının hayaletini görüyorum ve bu beni endişelendiriyor. Türk liderlerle Kürt 

liderlerin son 500 yıllık işbirlikleri, ortak iç ve dış düşmanlara karşı kurulan stratejik ittifaklar 

üzerinden gerçekleşmiştir. 1515′teki ittifakı Osmanlı açısından gerekli ve önemli kılan, bu 

ittifakın Safevi tehdidine karşı bir tampon bölge ve -bizzat İdris-i Bitlisi’nin ifadesiyle- 

“Kızılbaşlara karşı birlikte ve etkili bir mücadele” sunmasıydı (Özoğlu, s. 66). 1878 Berlin 

http://t24.com.tr/haber/hidayet-sefkatli-tuksalin-3-taraf-yazarini-hedef-alan-veda-yazisi/229061
http://t24.com.tr/haber/oral-calislar-taraf-gazetesinden-istifa-etti/228679
http://www.medyatava.com/haber/taraf-yazarlarindan-kamuoyuna-artik-onlari-ilkeler-degil-politik-hesaplar-ilgilendiriyor_88815
http://www.amazon.com/The-Territorial-Peace-Development-International/dp/1107016215/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1367787186&sr=8-2&keywords=territorial+peace+democracy
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=96646&sa=139498747
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konferansı sonrasında Abdülhamit döneminde geliştirilen birlik stratejisi de dış (Rusya) ve iç 

(Ermeni) tehdit algılamaları üzerine bina edilmişti. (Öyle ki, 1880 ayaklanmasının lideri Şeyh 

Ubeydullah, çevresini bu birliğin konjonktürelliği konusunda uyarıyordu: “Şayet bugüne kadar 

Saray Kürtleri destekliyorsa, bu onları Anadolu’daki Hristiyan unsurlara karşı kullanmak 

istediğindendir. Fakat Ermeniler katledildiği takdirde Kürtler Türkiye hükümeti nezdindeki 

önemlerini kaybedecektir” (Celil, s. 85). Milli Mücadele döneminin Türk liderleri de, Kurtuluş 

Savaşı’nındaki iç (Ermeni) ve dış (Yunanistan) düşmanlara galip gelebilmek için Kürt liderlerle 

ittifakın gerekliliğine ve önemine inanmışlardı. 

Bugüne kadar Türklerle Kürtler kardeşlik, insanlık ve eşitlik üzerinden bir birliktelik hukuku 

geliştiremedilerse, bunun büyük oranda yukarıdaki sorunlu tarihsel miras sebebiyle olduğunu 

düşünüyorum. Hukuka ve ilkelere değil, konjonktürel tehditlere ve iktidar hesaplarına dönük 

ittifaklar, eninde sonunda bozulmaya mahkumdu. 

Bugünkü barış sürecine yönelik temel tedirginliğim de sürecin yukarıdaki tarihsel pratiğin 

öğelerini taşımasıdır. Kanaatimce hükümeti PKK ile yeniden müzakerelere iten temel iki 

konjonktürel faktör dışarıda Suriye’deki kaos (ve bunun İran ve Irak’taki yansımaları), içeride de 

Başkanlık hesaplamaları idi. Bu yüzden de sürecin sahih ve kapsamlı bir barış sürecinden ziyade 

hesaplı ve konjonktürel bir ittifak olma ihtimali de var. Umarım öyle değildir… 

Sebebi ve motivasyonu her ne olursa olsun, barış sürecini “amasız” destekliyorum. Çünkü 

silahların susmasını bizatihi değerli buluyorum. Fakat bu süreci konjonktürel hesaplamalara heba 

etmememiz ve barıştan demokrasiye giden yolu samimi ve kapsamlı bir uzlaşıyla inşa etmemiz 

gerektiğini de düşünüyorum. Zira ben -pek çok kişi gibi- bu sürecin Türk-Kürt birliği açısından 

belki de son şans olduğunu düşünüyorum. Ve sahih ve tatminkâr olmayan bir sürecin, toplumsal 

bölünmeyi daha da arttırmasından ve yeni çatışmalara yol açmasından endişe ediyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=64780&sa=139498794
http://www.duzceyerelhaber.com/kose-yazi.asp?id=10350
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/hanioglu/2013/05/05/turkiye-bolunmuyor-birlesmeye-calisiyor
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19 Ekim 2013 

Paket: Destek, Eleştiri, Şerh 

Geçtiğimiz ay sonunda hükümetin açıkladığı “demokrasi paketi“, elbette bir “devrim paketi” 

değil. Kürt sorununun ana maddeleri başta olmak üzere, Terörle Mücadele Kanunu, Alevi sorunu, 

zorunlu din dersi, zorunlu askerlik ve iş güvenliği gibi konularda hiçbir şey demiyor. Dolayısıyla, 

Türkiye’nin atması gereken büyük demokratikleşme adımları zaviyesinden baktığımızda paketin 

boş tarafı dolu tarafından fazla. Fakat pakete kategorik olarak karşı olmanın anlamı da yok.  Zira 

paket bir “geriye gidiş” değil. Özellikle, ilkokullarda andımızın kaldırılması, Türkçe dışındaki 

dillerde siyasi propagandanın yasallaşması, Mor Gabriel Manastırı’nın arazisinin iadesi ve yüzde 

10 seçim barajının tartışmaya açılması küçümsenmemesi gereken doğru adımlar bence. 

Tam da bu noktada, demokrat entelektüellerin bir kısmındaki “yetti artık” çıkışını anlamsız 

bulduğumu ifade etmeliyim (Bakınız: Çandar ve Özkırımlı). Bugün demokrat entelektüellerin 

yapması gereken şey, paketi değersizleştirmek değil, paketin yetersizliğini öne çıkarmak ve bu 

yetersizliğin maliyetini iktidara hatırlatmak ve hissettirmektir. Bence bunun da yolu, “Yetmez 

ama EVET”teki vurguyu “Evet ama YETMEZ” şeklinde değiştirerek reformları desteklemek, 

ama sandıkta büyük partilerin dışında demokratik bir tercih kullanmaktır. Kanaatimce AKP’nin 

son yıllarda otoriterliğe meylinde, demokratların 2011 seçimlerinde bu dengeyi kuramamasının 

payı büyüktür. 

Bu genel değerlendirmenin dışında, paketin hazırlanışına yönelik bir eleştiriyi ve paketin olumlu 

bulmakla birlikte şerh düştüğüm iki ana maddesi (baş örtüsü ve anadilde eğitim) hakkındaki 

görüşlerimi paylaşmak isterim. 

Metot: Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından paketin içeriği kadar önemli olan bir nokta 

paketin hazırlanışı ve ilanı idi. Ve maalesef bu noktada hükümet demokratik ve uzlaşmacı bir 

tavır sergileyemedi. Paket, bizzat Başbakan’ın ifadesiyle, “kimseyle müzakere edilmeden” 

hazırlanmış. Haliyle muhalefet, özellikle de paketten somut beklentileri olan Kürt hareketi, bu 

noktadan mustaripti. Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’daki basın toplantısındaki sert sözleri, bu 

konudaki ıstırabı ve öfkeyi net bir şekilde yansıtıyor: “Bu paketin açıklanma biçimi tümüyle 

müzakereyi bitirme üzerine inşa edilmiştir. Müzakere yürüten tarafların görüşleri alınmadı. 

Öcalan’ın, Alevilerin görüşleri alınmadı. Tekçi bir dayatmayla bu paket budur dediler. 

Müzakereye niyetiniz yoksa paçaları niye sıvadınız?” Üstüne üstlük, paket eski Türkiye’nin utanç 

verici “akreditasyon” uygulaması ile kırpılmış bir basına tanıtıldı. (IMC-

TV’den Birgün gazetesine) muhalif basının neredeyse tamamı tanıtım toplantısına alınmadı. 

Muhalefete yönelik anti-demokratik bir ayrımcılık olmanın ötesinde, IMC-TV ile Özgür 

Gündem’i aynı pakete koyan yanlış bir “paketleme zihniyeti”nin de yansımasıydı bu tavır. 

Paketin hazırlanışı ve sunumuna yönelik hükümetin bu iki sorunlu tercihi, gerçekleşen onca 

maddi demokratikleşme hamlesine karşın maalesef Türkiye’nin henüz demokratik 

bir zihniyet devrimini yaşamadığının bir göstergesiydi. 

http://www.ukam.org/manset.aspx?id=27#.UmGgXPnIZ0Q
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24845837.asp
http://t24.com.tr/yazi/bir-ruyaydi-bitti-akp-ve-demokratiklesme/7566
http://siyaset.milliyet.com.tr/demirtas-istifa-soz-konusu-degil/siyaset/detay/1774539/default.htm
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Başörtüsü: Başörtüsüne yönelik yasakların hepsi eşitlik ilkesine aykırıdır, bu yüzden de başörtüsü 

kamuda tamamen özgür olmalıdır. Paketin başörtülü kamu çalışanlarına getirdiği sınırlı özgürlük 

eksik de olsa değerlidir. Fakat Türkiye’nin ihtiyacı olan genel demokratikleşme ve toplumsal 

barış açılarından bakıldığında, Kürt sorununun çözümünün iki önemli ayağı olan anadilde eğitim 

ve özerklik konularında büyük adımlar atılmadan başörtüsünün kamusal özgürlüğünün önünün 

açılmasını kişisel olarak hatalı buluyorum. Başörtüsünün kamusal özgürlüğü “büyük barış”ın bir 

parçası olsa daha doğru olurdu kanaatimce. Zira önceki bir yazımda ele aldığım üzere, 

başörtüsünün özgürlüğü muhafazakâr kitlelerin “demokrasi koalisyonu”na katılmalarına ve bu 

sayede de Kürt ve Alevi sorunlarının çözümü için gerekli adımların atılmasına yönelik 

dirençlerinin kırılmasına yardım edici bir rol oynayabilirdi bence. 

Anadilde eğitim: Anadilde eğitim, hem temel bir insan hakkıdır hem de Kürt sorununun 

çözümünün gerekli şartlarındandır. Paketin anadilde eğitimi özel okullarda serbest hale getirmesi 

bir ilerleme olmakla birlikte, bunun Kürt sorununu nasıl etkileyeceği bu ilerlemenin hükümet 

tarafından nasıl ele alındığına ve muhalefet tarafından nasıl algılandığına bağlı olacaktır. Eğer 

özel okullarda anadilde eğitim, uzak olmayan bir gelecekte kısıtsız anadilde eğitime geçiş için 

toplumu hazırlamak ve siyasal maliyeti azaltmak amacıyla yapılmış sembolik bir hamle ise, 

doğru ve meşru bir adım olabilir. Fakat unutmamak gerekir ki, hem toplumsal olarak eşitsiz bir 

imkân sunduğu hem de Kürt siyasetinin önemli bir kesiminde “Kürtleri cemaatlere teslim etme” 

olarak algılandığı için, “özel okul” formülü, uzun ve belirsiz süreli bir ara form olarak 

planlanması durumunda, Kürtler arasında eşitsizliği ve bölünmeyi, Kürt siyasetinde de 

güvensizliği arttırma potansiyelini taşımaktadır. Bu yüzden, hükümet çok geç olmayan bir zaman 

zarfında devlet okullarında anadilde eğitime yönelik plan ve takvimini ilan etmeli ya da en 

azından Kürt siyasal hareketi ile paylaşmalıdır. 

* Anadilde eğitim konusunda şu notu da düşmeden bitiremeyeceğim. Anadilde eğitimin sadece 

özel okullarda yasallaşmasına yönelik yaygın bir savunma olan “henüz devlet okullarında 

altyapının yeterli olmadığı” argümanı yanlış ve çelişkili bir argümandır. Bu argümanın üç önemli 

sorunu var. 1) Anadilde eğitimin hemen bu sene başlamasından daha önemli olan şey, hükümet 

tarafından bunun bir hak olduğunun kabul edilmesi ve uygulamaya yönelik takvimin ilan 

edilmesidir. Zannımca bugün Kürt siyasal hareketini asıl öfkelendiren ve endişelendiren şey, 

Kürtlerin bu sene anadillerinde eğitim alamıyor oluşu değil, Kürtçe eğitim haklarına yönelik 

inkâr ve belirsizliktir. 2) Mevcut tüm öğrenciler için değil de, gelecek sene birinci sınıfa 

başlayacaklardan itibaren olacak şekilde bir uygulamayla hayata geçmesi durumunda, Kürtçe 

eğitimin ciddi bir altyapı sorunu olmayacaktır. Türkiye Kürtleri ilköğretim eğitimi için yeterli 

altyapıya sahiptir ve böyle bir uygulama onlara gelecek yıllardaki orta ve lise eğitiminin 

altyapısına yönelik yeterli zaman sağlayacaktır. 3) “Altyapı” argümanının en büyük sorunu ise, 

bu argümanın Türk eğitim pratiğinde var olmayan bir gerekçelendirmeye dayanmasıdır. Türk 

eğitim sistemi son yıllarda altyapı-bağımlı ve iyi-planlanmış projelerle değil, tamamen öngörüsüz 

ve hazırlıksız projeler üreten çarpık bir devrimci anlayışla idare edilmektedir. Sınav sistemlerinin 

zırt-pırt değiştiği, 4+4+4 sistemine geçişin bir gecede karara bağlandığı, aniden dershanelerin 

http://fekmekci.wordpress.com/2013/02/05/turk-hassasiyetleri-kaygi-bahane-cozum/
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kapatılması kararının alındığı ve tüm bunlar yüzünden milyonlarca Türkiyeli çocuğun kobay 

muamelesi gördüğü bir eğitim sisteminde, konu Kürtçe eğitime geldiğinde “altyapı hazır değil” 

argümanına başvuranlar büyük bir çelişkiye düşmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haber.gazetevatan.com/4%2B4%2B4-degisiyor/549954/1/gundem
http://haber.gazetevatan.com/4%2B4%2B4-degisiyor/549954/1/gundem
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5 Şubat 2013 

Türk Hassasiyetleri: Kaygı, Bahane, Çözüm 

Kürt meselesinin -ve artık onun bölünmez bir parçası haline gelmiş PKK’nın silahsızlanmasının- 

çözüm yolu bir muamma değildir. Gerek Türkiye Kürtlerinin talepleri gerekse başarılı Avrupa 

çözümlerindeki yol haritaları yeterince nettir. Fakat bizim bu ‘malum’ çözüme ulaşmamızın 

önünde birkaç temel engel bulunmaktadır. Bu engellerden biri, Türklerin çoğunluğunun çözümün 

gerekli parçaları olan anadilde eğitim, yerel özerklik ve genel af konularında olumsuz bir 

tavır takınmasıdır. “Türk hassasiyetleri” olarak özetlenen bu olumsuz tavır, siyasal iktidarı “oy 

kaybı” endişesine itmektedir ve hükümetler tarafından da yapılmayan reformlar ve atılmayan 

adımlar için bir gerekçe/mazeret olarak sunulmaktadır. 

Hâlbuki “Türk hassasiyetleri” üzerine bina edilmiş “oy kaybı” endişesi büyük oranda yersizdir. 

Zira son beş yılda AKP Türk kamuoyunun çoğunluğunun desteklemediği pek çok adım attı ve bu 

adımların hiçbiri AKP’nin oylarında kayda değer bir düşüşe sebep olmadı. Örneğin, elimizdeki 

anketlere göre, Türklerin çoğunluğu 2009’daki Kürt açılımına, TRT Şeş‘in açılmasına, Öcalan’la 

müzakere edilmesine, 2011’dekibedelli askerlik yasasına ve 2012’deki serbest kıyafet yasasına 

karşı idi. Fakat bu siyasal adım ve yasaların hiçbiri AKP’ye oy kaybettirmedi. 

Bu adımlar ve yasalar sonrasında iktidarın oy kaybı yaşamamasının ardında bir genel bir de 

Türkiye’ye özel sebep var bence. Genel sebep, tanınan hakların ve gerçekleştirilen reformların 

kitlelerin zihninde hızlı bir şekilde normalleşmesidir. Örneğin, aşağıdaki grafikte görüldüğü 

üzere, TRT Şeş‘in yayına başlamasının ardından TRT Şeş‘e olumsuz bakanların yüzdesinde hızlı 

bir düşüş yaşanmıştır. Özel sebepse, AKP tabanının Başbakan Erdoğan’a duyduğu itimattır. 

Türkiye’nin yaklaşık yarısı, Başbakan Erdoğan’a muazzam bir güven ve saygı duymaktadır ve 

şahsen karşı olduğu bir adımı Başbakan Erdoğan attığında tevekkül edip “Vardır Başbakan’ın bir 

bildiği” şeklinde bir düşünceye sığınmaktadır. Normal bir demokraside sorgulanabilecek olan bu 

“siyasi tevekkül”, Türkiye’nin kronik meselelerini çözme konusunda bir fırsat da sunuyor bence. 

Leyla Zana’nın “Başbakan Erdoğan bu sorunu çözer” sözü de bu açıdan değerlendirilmelidir. 

(Milliyetçiliğin sınırlamalarından kurtulabilir ve elindeki gücü paylaşmaya razı olabilirse) Kürt 

sorununu kısa ve orta vadede çözebilecek tek siyasi liderdir Başbakan Erdoğan. 

http://t24.com.tr/haber/toplum-kurtce-egitim-uludere-ve-kamuda-basortusu-icin-ne-dusunuyor/217927
http://t24.com.tr/haber/toplum-kurtce-egitim-uludere-ve-kamuda-basortusu-icin-ne-dusunuyor/217927
http://haber.gazetevatan.com/Peki_vatandas_ne_diyor/255716/9/Haber
http://fekmekci.files.wordpress.com/2013/01/trt-ses-metropoll.png
http://www.medyafaresi.com/haber/95217/guncel-ocalan-ile-gorusmeye-halk-ne-diyor-cok-konusulacak-anket.html
http://www.medyafaresi.com/haber/95217/guncel-ocalan-ile-gorusmeye-halk-ne-diyor-cok-konusulacak-anket.html
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=1206402&title=toplum-bedelli-askerlik-ve-vicdani-ret-konusunda-ne-dusunuyor
http://t24.com.tr/haber/metropoll-anketine-gore-akpye-oy-verenler-okulda-serbest-kiyafete-karsi/222356
http://www.ihlassondakika.com/haber/Son-secim-anketinde-AK-Parti-CHP-ve-MHPnin-oy-orani_529501.html
http://siyaset.milliyet.com.tr/ak-partililer-onu-secti/siyaset/siyasetdetay/26.09.2012/1602498/default.htm
http://www.ntvmsnbc.com/id/25357998/
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TRT Şeş’in açılmasına olumsuz bakanların yüzdesindeki düşüş 

Tüm bunlara rağmen iktidarın zihninde bir “oy kaybı” düşüncesi oluşsa bile, bu düşünce, gerekli 

adımların atılmaması için meşru ve geçerli bir sebep olamaz. Zira oy kaybı ihtimalini (ya 

da vehmini) ortadan kaldırarak da Kürt meselesinde gerekli adımları atmak mümkün. Eğer “Türk 

hassasiyetleri” iktidar için bir mazeret değil de samimi bir gerekçe ise, iktidar şu iki yolla bu 

hassasiyetlerin oy kaybına dönüşme ihtimalini ortadan kaldırabilir: 

1) Hükümet, eksik bilgi ve yersiz korkular üzerine inşa edilmiş “hassasiyetleri” besleyen değil, 

onları azaltmayı hedefleyen bir dil kullanmalı. Başbakan’ın “Anadilde eğitim ülkeyi böler, 

çökertir”, Anayasa Komisyonu Başkanı’nın da “Anadilde eğitim şeytana uymaktır” dediği bir 

ülkede, sıradan vatandaşların anadilde eğitime karşı olmasının şaşılacak bir tarafı olmaz. 

Hükümet yetkilileri bu dili terk etmeli ve Türk halkına anadilde eğitimin hem temel bir 

hak olduğunu, hem dünya genelinde yaygın olarak uygulandığını, hem de Türkiye’deki dil 

bütünlüğüne bir tehdit arz etmediği anlatmalı. Hükümet, milliyetçi tabanını ürkütmemek için 

böyle bir dili kullanmayı tercih etmiş olabilir; fakat Başbakan’ın geniş bir kitle tarafından 

“Başöğretmen” olarak görüldüğü bir ülkede, bu dil mevcut hassasiyetleri katılaştırıp 

yaygınlaştırarak hükümetin önünü tıkayabilir. İhsan Dağı’nın şu sözlerine kulak vermek gerekir: 

“Hükümetin bir yandan sert milliyetçi bir söylemle Türk kamuoyunun gazını alıp, aynı anda da 

Kürt sorununu çözücü girişimler yapabileceği teorisi süreci tıkar, çünkü hükümet kendi 

oluşturduğu kamuoyunun tutsağı haline gelir, manevra kabiliyetini kaybeder.” 

2) İnsan bencil bir varlıktır. Ortalama bir Türk de bencildir ve kendi haklarına yönelik bir 

iyileştirme getirmeyen bir demokrasi mücadelesini destekleme ihtimali düşüktür. Günümüz 

Türkiye’sinde halkın hemen her kesiminin bir özgürlük talebi vardır ve bu durum Kürt 

meselesinin çözümü açısından bir avantaj oluşturmaktadır. Hükümet, Kürt meselesinin çözümünü 

müstakil olarak ele almaktansa genel bir özgürlük ve demokrasi paketinin içinde sunarsa, bu 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25208781/page/2/
http://www.ntvmsnbc.com/id/25208781/page/2/
http://www.haberturk.com/polemik/haber/787085-anadilde-egitim-seytana-uymaktir
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm
http://fekmekci.wordpress.com/2012/07/28/anadilde-egitim-ve-turkun-devrimle-imtihani/
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1081655&CategoryID=78
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1081655&CategoryID=78
http://www.zaman.com/cozum-mu-tasfiye-mi_2040798.html
http://fekmekci.files.wordpress.com/2013/01/trt-ses-anketler.png
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çözümün toplumsal kabulü daha kolay olacaktır. Sadece Kürtlerin taleplerine yönelik bir reform 

paketine itiraz edecek insanların pek çoğu, kendi taleplerini de kapsayan bir demokrasi paketine 

evet diyecektir. Eğer hükümet, Kürtlerin anadilde eğitim ve yerel yönetim özerkliği taleplerinin 

yanısıra, muhafazakâr kesimin “başörtüsünün kamusal özgürlüğü”, Alevilerin de “zorunlu din 

dersinin kaldırılması” ve “cemevlerinin statüsü” gibi taleplerine de cevap veren özgürlükçü bir 

Anayasa hazırlayabilirse, Kürtlerin, Alevilerin ve muhafazakâr Sünni Türklerin büyük bir 

bölümünü içeren geniş bir demokratik koalisyon oluşturabilecektir. Bu sayede de hem Kürtlerin 

taleplerine yönelik toplumdaki direnç hem de bu dirençten kaynaklanabilecek bir oy kaybı 

ihtimali oldukça aşağılara düşecektir. 

Netice itibariyle, eksik bilgi ve yersiz korkular sebebiyle Türk halkında oluşan “hassasiyetler” 

elbette siyasi iktidar tarafından dikkate alınmalıdır. Fakat bu hassasiyetleri aşılmaz bir engel 

olarak görmek ve atılmayan adımlar için de mazeret olarak sunmak yanlıştır. Türk halkını bir 

taraftan doğru bilgilendirmeye diğer taraftan da geniş bir demokratik koalisyona katmaya yönelik 

bir politika, Kürt meselesinin çözümü için gerekli olan adımların atılmasının önündeki toplumsal 

ve siyasal kaygıları büyük oranda ortadan kaldıracaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gundem.bugun.com.tr/basortusu-anketinden-carpici-sonuc-haberi/213127/
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22162000.asp
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22162000.asp
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22162000.asp
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15 Şubat 2013 

Genel Af (1): Teori 

Kürt meselesinin ve onun bir uzantısı olan PKK sorununun kalıcı çözümleri kapsamlı bir genel 

af olmadan mümkün değildir. Fakat Türk halkının ezici bir çoğunluğu “terörist” ve “katil” 

addettikleri PKK militanlarının affedilmesini kabul etmemekte ve bu da iktidarın bu konuda bir 

hamle yapmasını zorlaştırmaktadır. (Başbakan Erdoğan, Barzani’nin 2011 yılında kendisine 

yaptığı genel af önerisine de “kamuoyu hazır değil” şeklinde cevap vermişti). Kürt meselesinin 

genelinde olduğu gibi, Türk halkının bu konudaki tutumunda da eksik bilgi ve yanlı bakış açısı 

rol oynamaktadır. Bu yazıda, PKK örneği üzerinden, iç savaş ve etnik çatışma yaşamış 

toplumlarda kapsamlı bir genel affın neden mantıklı, zorunlu ve dahi meşru olduğuna dair 

görüşlerimi belirteceğim. 

1. İspanya’dan Sri Lanka’ya, Britanya’dan Türkiye’ye, Rusya’dan Filistin’e hemen 

her heterojen ülkede, azınlık etnik grubun silahlı eylemleri kendiliğinden ve sebepsiz yere ortaya 

çıkmamıştır. Genel olarak, azınlıkların etnik şiddeti (terör), çoğunluğun daha sistematik ve 

kapsamlı etnik şiddetine (asimilasyon, katliam, soykırım) verilmiş tepkisel bir cevap 

olmuştur. Bir diğer ifadeyle, etnik terör, devlet terörünün “geri tepmesiyle” (blowback) 

oluşmuş bir şiddettir. Elbette bir yanlışın tepkisel oluşu onu “doğru” yapmaz. Ama zaten 

buradaki mesele “doğruluk” değil, “affedilebilirlik”. Asabi babanız sürekli komşunuzun 

çocuklarını dövüyorsa, ve komşunuzun en büyük oğlu da “yeter artık” diyip hem intikam almak 

hem de diş göstermek adına babanıza gücü yetmediği için sizi sokakta dövmeye başlamışsa, size 

yapılanı “doğru” görmezsiniz, ama komşunuzla yeni bir sayfa açma zamanı geldiğinde sizi döven 

kişiyi affedebilirsiniz. 

2. Devletin rolü bağlamında PKK özelinde dikkate almamız gereken ikinci bir konu da devletin 

PKK şiddetiyle olan organik bağıdır. (Merhum Uğur Mumcu’dan beri) Türkiye’de en yaygın 

kabul edilen tezlerden biri PKK’nın kuruluş yıllarında devletten destek almış olduğudur. AKP 

milletvekili Şamil Tayyar şöyle der mesela: “PKK’yı MİT kurdu, ancak 1980 darbesinin 

ardından PKK kontrolden çıktı.” HAK-PAR başkanı Kemal Burkay da şöyle der: “PKK’nın 

kuruluşu istihbarat örgütlerinin işidir. [PKK] derin devletin projesidir.“ Dolayısıyla, Türkiye 

Cumhuriyeti devleti (ya da onun içindeki bir grup), PKK’nın silahlı eylemlerine tarihsel olarak 

sadece sebep olmamış, aynı zamanda destek de olmuştur. Yani karşımızda, önce zulüm 

edilerek kızdırılan sonra da imkân verilerek azdırılan bir kitlenin şiddeti var. (Not 1: 

Devletin -ya da devlet içinde bir örgütlenmenin- 1970 ve 80’lerde PKK’nın kuruluşuna ve 

güçlenmesine neden yardım ettiği konusundaki görüşler muhteliftir. Benim de kendimce mantıklı 

ve tutarlı bir argümanım var. Fakat hem asıl mevzu bu olmadığı hem de Türkiye henüz bu 

tartışmayı yapmaya pek hazır olmadığı için konunun bu kısmına girmemeyi tercih ediyorum). 

3. Türkiye Cumhuriyeti devleti (ya da -bugün farklı kesimlerce Gladio, Ergenekon, JİTEM olarak 

adlandırılan- onun içindeki bir grup), PKK’nın silah bırakmayı gündemine aldığı zamanlarda, 

http://fekmekci.files.wordpress.com/2013/02/genel-af.png
http://siyaset.milliyet.com.tr/pkk-silah-birakmak-icin-bana-geldi/siyaset/siyasetyazardetay/16.11.2012/1627686/default.htm
http://www.amazon.com/Blowback-Second-Edition-Consequences-American/dp/0805075593/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1360621813&sr=8-1&keywords=chalmers+johnson
http://www.youtube.com/watch?v=TVfHd-AZg-c
http://www.youtube.com/watch?v=TVfHd-AZg-c
http://www.youtube.com/watch?v=-ivipfkAT0A
http://www.youtube.com/watch?v=-ivipfkAT0A
http://www.youtube.com/watch?v=-ivipfkAT0A
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ateşkes/barış sürecini baltalamak ve PKK’yı silah bırakma fikrinden vazgeçirmek için 

katliamvari sabotajlar yapmıştır. 1993 yılında PKK’nın tek taraflı ateşkes ilan ettiği ve Kürt 

meselesinin çözümü için yeni arayışların olduğu bir dönemde 33 erimiz kendi ellerimizle 

PKK’ya ‘kurban’ verildi. 1996 yılında yine PKK’nın ateşkes ilan ettiği  bir 

dönemde Güçlükonak’ta JİTEM eliyle 10 vatandaşımız yakılıp suç PKK’nın üzerine atıldı. 2009 

yılındaki “Kürt açılımı” sürecinde de Başbakan Erdoğan ile Ahmet Türk’ün görüşmesinden iki 

gün öncekendi ordumuzun döşediği mayınla 7 askerimiz öldü(rüldü) ve suç PKK’ya 

atıldı…  Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti (ya da onun içindeki bir grup), 

hem PKK’nın silahlı eylemlerine tarihsel olarak sebep olmuş, hem kuruluş yıllarında 

PKK’ya destek vermiş, hem de PKK’nın silah bırakmaması için ateşkes ve barış süreçlerini 

sabote etmiştir. (Not 2: Bu satırların yazarı, Ağustos 2012’deki Gaziantep saldırısının da PKK 

tarafından yapılmadığını düşünmektedir). 

4. Genel affı doğru anlamak için PKK’nın şiddet ve terörü kadar devletin gayrimeşru şiddet ve 

terörünü de görmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti son 30 yılda binlerce Kürt sivili öldürdü, 

binlercesini de ağır işkenceden geçirdi. Ve bu fiillerin uygulayıcılarının neredeyse hiçbiri ciddi 

bir ceza almadı. Alamazdı da; zira literatürde “devlet terörü” ya da “savaş suçları” olarak atıf 

yapılan bu fiiller, bireysel sapmalar değil, devlet kararıyla uygulanan politikalardı. Bu yüzden, 

adaletin kitabi bir uygulaması, 1980 ve 90’larda Türkiye hükümetlerinde görev almış tüm 

siyasetçilerin ve bölge illerinde görev yapmış neredeyse tüm güvenlik güçlerimizin 

cezalandırılmasını gerektirir. (Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf olmamasının 

altında da bölgede işlenen “savaş suçları” yatar zaten). Dahası, affedilecek olan “devlet suçları” 

karanlık 1990’lara has da değildir. 2009 yılında dahi Kürtlerin bir kısmı şu insanlık dışı 

muameleye tabii tutulmuştur ve bu muameleyi yapan devlet görevlilerini sistem çoktan 

“affetmiştir”: 

“Şırnak’ta yaşıyorduk. 20 yıl önce köyümüz yakılınca Adana’ya geldik. 15 Şubat 

2009’da korsan gösterilere katıldığım ve polise taş attığım gerekçesiyle tutuklanarak 

Kürkçüler Cezaevi’ne götürüldüm. O zaman 16 yaşındaydım. Kürkçüler Cezaevine 

girerken çırılçıplak soyulduk. Askerler bize bağırarak küfür ediyorlardı. “Pis teröristler, 

devlete karşı çıkmak neymiş size göstereceğiz” diyerek tekme tokat bizi bir saat kadar 

dövdüler. Bize zorla halay çektirdiler. Kış olmasına ve çırılçıplak olmamıza rağmen 

üzerimize tazyikli su sıkıyorlardı bir yandan da. Askerler bizi iyice dövdükten sonra 

gardiyanlara teslim ettiler. Gardiyanlar da demir paspaslarla her yerimize vurdu. O an 

çığlıklar atıyorduk. “Ne olur bizi dövmeyin” diye yalvarıyorduk…”                               

(19 yaşındaki bir Pozantı Cezaevi mağduru) 

Dolayısıyla, genel af, çift taraflı bir aftır ve en az PKK’nın suçları kadar, devletin (ve 

devletin güvenlik görevlilerinin) “savaş suçları”nın da affedildiği bir durumdur. Nasıl 

ki Türkler binlerce masum Türk’ü öldüren PKKlıları affedecekse, Kürtler de atalarına ve 

kendilerine “işkence”den “soykırım”a pek çok zulmü reva gören Türk devletini ve onun 

görevlilerini affedecek. 

http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=bing%C3%B6l%27de+33+asker+pisi+pisine+%C5%9Fehit+oldu
http://www.muhalifgazete.com/41764-Guclukonak-katliaminda-4-JiTEMciyle-oradaydi-.htm
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=990322&CategoryID=77
http://gundem.milliyet.com.tr/gaziantep-te-karsiyaka-polis-merkezine-bombali-saldiri/gundem/gundemdetay/21.08.2012/1583848/default.htm
http://yenisafak.com.tr/Gundem/?i=271804
https://t24.com.tr/haber/pozantida-tecavuze-ugrayan-fg-aklima-annem-gelince-intihar-edemedim/198502


113 
 

ARA SONUÇ: BU DÖRT MADDE BİZLERİ ŞU SONUCA GETİRİR: GENEL AF, 

MASUM BİR TARAFIN  ZALİM BİR TARAFI AFFETMESİ DEĞİLDİR; YER YER 

ZALİMLEŞMİŞ İKİ TARAFIN BİRBİRİYLE HELALLEŞMESİDİR. 

5. Genel affın, yukarıda dört maddede özetlemeye çalıştığım mütekabiliyet ve adalet yönleri 

dışında, bir de rasyonellik ve reelpolitik yönü vardır. Barış süreçlerinde asla unutulmaması 

gereken bir prensip şudur: makul olmayan hiçbir şey çözüm de olamaz. Yukarıdaki maddeleri 

ve vardığım sonucu reddetseniz dahi karşınıza şu iki soru(n) çıkar: 1) Eğer genel af olmayacaksa, 

PKK militanları neden silah bırakacak? Dönüp Türkiye topraklarında hapse girebilmek için mi? 

Böyle bir davranışın dünyada örneği var mıdır? 2) Bugün 5 bin kadar silahlı insana doğrudan bir 

şekilde, birkaç milyon sivile de dolaylı olarak söz geçiren PKK liderliği, eğer bu güce denk sivil 

ve meşru iktidar imkânları kendilerine sağlanmazsa, neden tüm bu gücü bırakıp İsveç’te 

sığınmacı olarak hayata devam etsin? PKK liderlerinden Gandicilik beklemek ne kadar gerçekçi 

bir yaklaşımdır? Hele ki Türklerin tüm siyasi liderlerinin ellerindeki iktidar ve başkanlıkları 

sadece Azrail’e teslim ettiği bir coğrafyada… 

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ders veren İranlı Kürt akademisyen Abbas Vali’nin 

sözleriyle bitireyim yazımı: 

“Bakın, on yıllardır Kürt kimliği için savaşmış kimseleri uzak ve güneşli bir yere 

gönderip emekli muamelesi yapamazsınız. Barış döneminde onlar da topraklarına 

dönmek ve faaliyet göstermek isteyecektir. Kim bilir belki Murat Karayılan, eğitimden 

sorumlu bir yönetici olmayı talep edecek. Yahut yerel yönetimde görev yapacak. Bunlar 

bugün size çok uzak gelebilir ama unutmayın; İngiltere’nin zamanında terörist diyerek 

savaştığı İrlandalılar, bugün Kraliçe’yle el sıkışıyor. Olması gereken de bu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1119805&CategoryID=97
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25 Şubat 2013  

Genel Af (2): Pratik 

Geçen yazımda Türkiye gibi etnik çatışma ve iç savaş yaşamış toplumlarda “genel af”fın teorik 

olarak neden zorunlu ve meşru olduğuna yönelik düşüncelerimi paylaşmıştım. Bu yazımda ise, 

bu zorunluluk ve meşruluğun bir sonucu olarak, genel affın dünya genelinde oldukça yaygın olan 

uygulamasını işleyeceğim. Genel af, iki bağlamda çok yaygın olarak kullanılan bir araçtır: 1) 

otoriter yönetimden demokrasiye geçiş 2) etnik çatışmalar ve iç savaşların sona erdirilmesi (bu 

yazıda ikincisi üzerinde durulacaktır). Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere, 1970-2007 yılları 

arasında toplam 72 ülkede 229 defa af uygulamasına başvurulmuştur ve bunların 192′si “iç 

savaş”ların sonlandırılmasına yöneliktir. İç savaş durumunda genel af uygulamasına başvuran 

ülkeler sadece bir coğrafya ya da kültürle sınırlı da değildir. Yukarıdaki zaman zarfı içerisinde 

Afrika’da 78, Asya’da 70, iki Amerika kıtasında 28 ve Avrupa’da 16 defa affa 

başvurulmuştur. Genel affın başarılı bir şekilde kullanıldığı örneklerden özellikle üçü üzerinde 

biraz durmak istiyorum. 

 

 

- Güney Afrika: Genel affın iç savaş bağlamında belki de en başarılı uygulaması Güney 

Afrika’da olmuştur. Güney Afrika devleti ile Afrika Ulusal Kongresi (ANC) arasında 1980’lerde 

başlayan barış müzakereleri sonrasında önce kademeli olarak bazı mahkûmlar serbest 

bırakılmıştır. 1990 yılında ise, bir taraftan Nelson Mandela’yı da kapsayan genel bir mahkûm 

salımı (prisoner release), diğer taraftan da ANC üyelerine legal siyaset hakkının tanınması ile, 

içerideki ve dışarıdaki ANC (ve onun silahlı örgütü olan “Ulusun Mızrağı”) üyelerinin tamamını 

kapsayan bir genel af uygulaması hayata geçirilmiştir. Geçici 1993 Anayasasının genel affı 

zorunlu kılan maddesi genel affın gerekçesini şu şekilde ortaya koymuştur: 

http://en.wikipedia.org/wiki/African_National_Congress
http://en.wikipedia.org/wiki/Umkhonto_we_Sizwe
http://fekmekci.files.wordpress.com/2013/02/amnesties.png
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“Bu Anayasanın kabulü, Güney Afrika halkına, büyük insan hakları ihlalleri üretmiş olan 

geçmişteki bölünme ve çatışmaları aşması için sağlam bir temel sağlamaktadır… Bu sorunları 

aşmak için anlamaya ihtiyacımız var, intikama değil; tamire ihtiyacımız var, misillemeye değil.” 

Tüm bu gelişmeler üzerine, ANC Ağustos 1990′da tek taraflı olarak silahlı mücadeleyi askıya 

aldığını açıkladı ve (Güney Afrika’nın ilk demokratik hükümetinin seçilmesinden sekiz ay sonra) 

1994 Aralık’ında da “Ulusun Mızrağı” resmi olarak lağvedildi. (Güney Afrika’yı 1994 yılından 

bu yana ANC yönetmektedir). 

- Britanya: Kuzey İrlanda çatışmalarına son veren 1998 Hayırlı Cuma (Belfast) Anlaşması, 

çatışma süresince tutuklanmış tüm paramiliter mahkumların salınmasını öngörüyordu. Beş sivilin 

ölümüne yol açan Brighton bombalamasını gerçekleştiren IRA mensubu Patrick Magee de dahil 

olmak üzere tüm mahkumlar  1998-2001 yılları arasında kademeli olarak serbest bırakıldı. 

Anlaşmanın “aranan suçlular”a yönelik yetersizliğinin anlaşılması üzerine, 2005 yılında Tony 

Blair hükümeti çatışma sürecindeki suçlarından dolayı “kanun kaçağı” durumundaki kişilere 

yönelik yeni bir af getirdi. Hayırlı Cuma Anlaşması’nın içerdiği kapsamlı siyasal çözüm ve genel 

af sonrasında, IRA 2005 yılında resmen silah bıraktı ve kısa bir sürede Kuzey İrlanda -her ne 

kadar dini ve etnik bölünmeler devam etse de- artık çatışma ve ölümlerin olmadığı yeni bir 

döneme kapı açtı. 

 

Patrick Magee ve (Brighton bombalamasında babasını kaybeden) Jo Berry yan yana (2009) 

- El Salvador: 1979-1990 yılları arasında yaklaşık 70,000 kişinin ölümüne sebep olan El 

Salvador’daki iç savaş, 1992 yılındaki barış anlaşması ile kalıcı olarak sona erdi. İç 

savaşın etnik değil devrimci olması yönüyle yukarıdaki iki örnekten ayrılan El Salvador, tüm 

silahlı militanları ve savaş sırasında işlenmiş tüm suçları kapsayan en kapsamlı genel affın 

(blanket amnesty) uygulandığı örneklerden biridir. Barış anlaşmasıyla “siyasi amaçla” işlenen 

tüm suçlar affedildi ve silahları bırakan FMLN‘ye legal siyaset yolu açıldı. (Bu anlaşma 

sonrasında silahları bırakın FMLN, 1992′den bu yana geçen 21 yılda parlamento seçimlerde %30-

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/375092.stm
http://www.rte.ie/news/2000/0728/8126-prisoners/
http://www.guardian.co.uk/uk/2005/nov/10/northernireland.northernireland1
http://fekmekci.files.wordpress.com/2013/02/k-irlanda-deaths1.png
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/2012228123122975116.html
http://peacemaker.un.org/node/1219
http://en.wikipedia.org/wiki/Farabundo_Mart%C3%AD_National_Liberation_Front
http://a3.ec-images.myspacecdn.com/images02/51/422c0e4bcee74a668c8c7abe28f8ceb0/l.png
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40 arasında oy aldı ve 2009 yılındaki son Başkanlık seçimlerini de FMLN‘nin adayı olan 

Mauricio Funes kazandı.) 

Bu örneklerdeki başarılı uygulamalar, genel affın teorik meşruiyet kadar pratik yararına da işaret 

etmektedir. İç savaşların kalıcı olarak sonlanmasına yönelik bu pratik yararın, yukarıdaki 

örnekleri aşan genel bir gerçekliği de vardır. Örneğin, Erik Melander’in 1989-2005 yılları 

arasındaki barış anlaşmalarına yönelik çalışması, barış anlaşmasını takip eden 2 yıl içerisinde 

çatışmalarının yeniden başlama ihtimalinin, genel af içeren anlaşmalarda %26 iken genel af 

içermeyen anlaşmalarda %48 olduğunu ortaya koymuştur. 

 

 

Tam da burada göreceli bir kötü örnek olarak İspanya’yı hatırlamak gerekiyor. 1998’deki Hayırlı 

Cuma anlaşması ile IRA silahları bırakmayı kabul etmiş ve Kuzey İrlanda’daki şiddet birkaç yıl 

içinde minimal bir seviyeye düşmüşken, İspanya’da ise ETA’nın silah bırakması Bask bölgesine 

tanınan özerklik ve kültürel haklardan 30 yıl sonra gerçekleşmiştir. Britanya ve İspanya’daki bu 

farklılıkta kanaatimce iki faktörün rolü büyük olmuştur: 1) Britanya’dakinin aksine, İspanya Bask 

bölgesine “kendi kaderini tayin hakkı” vermemiş ve böylece “bağımsızlıkçı” Basklılara siyasetle 

hedeflerine ulaşma yolunu kapalı tutmuştur. 2) Yine Britanya’dakinin aksine, İspanya ETA 

üyelerine kapsamlı bir “genel af” sunmayı reddetmiş ve affı kişi bazında (case-by-case) 

değerlendirmekte ısrar etmiştir. Dolayısıyla, İspanya, geçen yazımın sonunda sorduğum “Hapse 

girmek pahasına bir militan silah bırakır mı?” sorusunun işaret ettiği irrasyonelliği 

aşamadığından, siyasal çözüm konusunda attığı muazzam adımlara rağmen 30 yıl daha terörle 

boğuşmak zorunda kalmıştır. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Funes
http://www4.lu.se/upload/LUPDF/Samhallsvetenskap/Just_and_Durable_Peace/Workingpaper4.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Friday_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Good_Friday_Agreement
http://fekmekci.files.wordpress.com/2013/02/k-irlanda-deaths1.png
http://www.hurriyet.com.tr/planet/19041627.asp
http://books.google.com.tr/books?id=GZEqwShrPmQC&pg=PA72&dq=spain+ETA+amnesty&hl=tr&sa=X&ei=fB0lUZqgLdSIhQeemICYCw&ved=0CDsQ6AEwAQ#v=snippet&q=selective%20amnesty&f=false
http://www.economist.com/node/14191335
http://fekmekci.files.wordpress.com/2013/02/amnesty-success.png
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*** 

Netice itibariyle, bir önceki yazımda ele aldığım teorik meşruluk ve zorunluluk ile bu 

yazımda işlediğim pratik yaygınlık ve yararın ışığında, uzun süreli bir etnik çatışma yaşamış 

ülkemizde genel affı dışlayan bir barış sürecinin başarılı olması mümkün değildir. 100 yıllık 

bir karanlık sayfayı nefret, intikam ve inatla değil; insaf, empati ve afla 

kapatabiliriz ancak.    

* Son olarak, benim kişisel kanaatim şu ki hem PKK’ya yönelik genel affın halk nezdinde daha 

kabul edilebilir olması hem de Türkiye’nin gelecekteki toplumsal birliğinin daha kapsamlı ve 

sahih olabilmesi için, Türkiye’nin “PKK’yı aşan” bir genel affa ihtiyacı vardır. Gelecek yazımda 

bu noktayı ele alıp genel af konusunu bitireceğim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fekmekci.files.wordpress.com/2013/02/spain-vs-eta-amnesty.png
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5 Mart 2013 

Genel Af (3): PKK’dan Ötesi 

Önceki iki yazımda PKK militanlarına yönelik bir genel affın neden meşru, zorunlu ve faydalı 

olduğunu izah etmeye çalıştım. Bu yazımda ise Türkiye’nin “PKK’yı aşan” bir genel affa ihtiyacı 

olduğuna yönelik düşüncelerimi paylaşacağım. Bir bütün olarak “eski Türkiye” suç ve suçlu 

üretme merkeziyken, bu durumu dikkate almaksızın eski Türkiye’nin 

suçlularıyla kanun ve ceza üzerinden hesaplaşılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 

hem PKK’ya yönelik genel affın halk nezdinde daha kabul edilebilir olması hem de Türkiye’nin 

gelecekteki toplumsal birliğinin daha kapsamlı ve sahih olabilmesi için de Türkiye’nin “PKK’yı 

aşan” bir genel affa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Daha açık yazacaksam, Osman 

Can ve Mustafa Akyol‘un düşüncelerine katılıyorum ve Türkiye’nin “Kemalist darbeciler” 

olarak adlandırılan kesime yönelik de bir genel affa gitmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Sebeplerimi, ikisi teorik üçü de pratik sebep olmak üzere, beş noktada açıklayacağım: 

1. Öncelikle, ”darbeciliği” kişisel olarak cezalandırılması gereken bir adli suç olarak görmek 

yanlıştır; zira Türkiye Cumhuriyeti gerçekliğinde, “darbe” adli değil siyasal ve kurumsal bir 

suçtur. Cumhuriyet’in kuruluşunda ordunun oynadığı rolü, Cumhuriyet ideolojisinin orduya 

yüklediği siyasal misyonu ve Türk subayların eğitimleri sırasında maruz kaldıkları ideolojik 

endoktrinasyonunu göz önüne aldığımızda, bir Türk subayının darbeye meyilli olmasında 

şaşılacak bir şeyin olmadığını görürüz. Bu tarihsel ve kurumsal mirası dikkate almadan, 

“gerektiğinde” askeri darbeyi meşru gören ortalama bir Türk subayını basitçe “darbeci” olarak 

adlandırmak doğru değildir. 

Aslında, muhafazakâr kitlelerin bu durumu anlaması çok zor olmasa gerek. Osmanlı 

padişahlarının pek çoğu onlarca masum insanı öldürtmüştür ve bu yüzden de -kitabi açıdan- 

“katil” olarak adlandırılabilirler. Fakat muhafazakârların büyük çoğunluğu, bırakın “katil” 

addetmeyi, “veli” olarak görürler Osmanlı padişahlarını. Padişahların işledikleri suçları da 

“dönemin şartları gereği” ya da “devletin bekası için” işlediklerini düşünürler… Şunu göstermeye 

çalışıyorum: belirli bir bakış açısından “katil” olan insanlar, başka bakış açılarından “ülkesini 

ayakta tutmaya çalışan kahramanlar” olarak görülebilirler. Mesela Yavuz’un, bir bakış açısından 

bakanlara “soykırımcı”, başka bakış açısından bakanlara ise “veli” görünmesi bundandır. Aynı 

şekilde, belirli bakış açılarından bakıldığında “darbeci” olan insanlar, başka bakış açılarından 

“ülkesinin rejimini ayakta tutmaya çalışan liderler” olarak görülebilirler. Osmanlı padişahlarının 

yetişme tarzını ve kendilerine empoze edilen devletçi ve fetihçi ideolojiyi dikkate almadan 

Osmanlı padişahlarını kolaycı bir şekilde “katil” olarak isimlendirmek ne kadar yanlışsa; 

Cumhuriyetin askeri ve siyasi elitinin yetişme tarzını ve kendilerine empoze edilen devletçi ve 

sekülerist ideolojiyi dikkate almadan Cumhuriyetin generallerini “darbeci” olarak isimlendirmek 

de o kadar yanlıştır. 

2. ”Darbeci” kavramına çok fazla olumsuz mana yüklemenin bir başka sorunu da şudur ki darbeci 

olmayan çok az kişi vardır Türkiye’de. “Hepimiz darbeciyiz” bu memlekette. Bugün Balyoz 

davası sanıklarının en ağır şekilde cezalandırılmasından memnuniyet duyan muhafazakârların 

http://fekmekci.wordpress.com/tag/genel-af/
http://www.ahaber.com.tr/Gundem/2013/02/20/osman-candan-muthis-oneri
http://www.ahaber.com.tr/Gundem/2013/02/20/osman-candan-muthis-oneri
http://haber.stargazete.com/yazar/evet-kemalistlerle-de-baris-lazim/yazi-726997
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=yavuz+sultan+selim%27in+alevi+katliam%C4%B1
http://www.idefix.com/kitap/buyuk-veli-yavuz-sultan-selim-evliya-008-rahmi-serin/tanim.asp?sid=WBMBQH1C7V6VIYN8NND4
http://fekmekci.wordpress.com/2012/06/18/hepimiz-demireliz/
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büyük çoğunluğu 12 Eylül darbesini ayakta alkışlamıştı. Dolayısıyla, Kemalistler “gerektiğinde” 

ne kadar darbeciyse, Türk sağının eliti de “gerektiğinde” o kadar darbeci olmuştur; sadece 

darbenin “neyi önlemek için” yapılabileceği konusunda fark vardır aralarında. Ve eğer 

kanunlarımızda “suçu ve suçluyu övme” diye bir suç varsa, 12 Eylül’ü açıktan destekleyen Türk 

sağının içindeki pek çok gazeteci, yazar, iş adamı ve din adamının sorgulanıp cezalandırılması 

gerekir. Ama biz 12 Eylül’e yönelik bu tür bir darbe yargılamasına gitmiyoruz, gitmek de 

istemiyoruz (ben de gidilsin demiyorum!); zira bir bütün olarak affettik o kalabalık “darbeci” 

grubu. Dolayısıyla, Balyoz/Ergenekon davalarının sanık ve mahkumlarına yönelik bir af 

olduğunda, bu, ne ilk ne de en kapsamlı ”darbeci affı” olacaktır. 

3. Balyoz mahkûmlarını (ya da daha genel olarak “Kemalist darbeciliği”) kapsayan bir genel 

affın kısmî teorik meşruluğunun yanısıra önemli pratik faydaları da vardır. Bu faydalardan biri, 

Türkiye’nin Kürt meselesini çözme yolunda atması gereken adımları atabilmesi için gereken 

“barış koalisyonu”nu genişletme potansiyelidir. Kemalist taban ve elit, neredeyse bir blok olarak, 

PKK militanlarına yönelik genel affa karşı çıkmaktadır. Genel affın kapsamının “Kemalist 

darbeciliği” de içermesi durumunda, Kürt sorununun çözümü için gerekli olan genel affın 

Kemalist tabandaki desteği de artacaktır. Bu sayede de, “siyasi maliyet” konusundaki endişeler 

azalacağından, hükümetin genel af konusunda gerekli adımları atması daha mümkün olacaktır. 

4. Dördüncü olarak, maalesef Türkiye, dünyada toplumsal güvenin en düşük, toplumsal 

kamplaşmanın ise en yüksek seviyede olduğu ülkelerden biridir; ve bu durum da Türk 

demokrasisini zayıflatan birincil etkenlerdendir. Bu noktayı dikkate alarak, Türkiye’nin yeni 

muhafazakâr elitleri, daha sağlıklı ve demokratik bir toplumun inşası için, seküler/Kemalist 

tabanda bir “rövanş” algısı oluşturmaktan kaçınmalıdır. Balyoz davasındaki ağır cezalandırmalar 

ise tam da böyle bir algıya yol açmaktadır. Dijital belgeler üzerindeki kayda değer şüphelerin de 

etkisiyle, bugün Balyoz davası Türkiye’nin yaklaşık %40 kadar bir kesimi tarafından “rövanşist 

bir komplo” olarak algılanmaktadır. Bu algı ise, Türkiye’deki toplumsal güven ve birliği daha 

da zedelemekte ve Türkiye’nin geleceğine de pranga vurma potansiyeli taşımaktadır. Bu yüzden 

de, ellerindeki devlet gücünü zaten büyük oranda yitirmiş bir kaç yüz “darbeci”nin ağır şekilde 

cezalandırılmasının toplumsal maliyeti, kanaatimce toplumsal faydasının çok ötesine 

geçmektedir. 

5. Son olarak, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de HSYK’dan üniversitelere, Yargıtay’dan orduya 

kadar tüm önemli kurumlarda muhafazakâr kesim lehine büyük bir kadro değişimi yaşanmış ve 

Kemalist elitin devlet içindeki gücü büyük oranda budanmıştır. Dolayısıyla kısa ve orta vadede 

bir “Kemalist darbe” gerçekleşme ihtimali bulunmamaktadır. Darbe tehdidini kalıcı olarak 

ortadan kaldırmanın yoluysa, ellerindeki kurumsal gücü bugün tamamen yitirmiş olan “darbeci” 

eliti toplu olarak dört duvar arasına mahkûm etmek değil; şu ana kadar Kemalist kadronun 

yerine muhafazakâr kadroların ikame edilmesiyle gerçekleşen pratik dönüşümü, 

ideolojisiz,  meritokratik ve çoğulcu bir temel üzerinden kurumsal hale getirmektir. 

*** 

http://fekmekci.wordpress.com/2012/06/18/hepimiz-demireliz/
http://www.terazi.com.tr/makalegoster.aspx?id=704
http://fekmekci.wordpress.com/2012/08/27/kutuplasmis-bir-ulkede-barisa-yol-bulmak/
http://balyozdavasivegercekler.com/
http://haber.gazetevatan.com/iste-son-secim-anketi/463854/9/Haber
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1920’de daha kapsayıcı ve ilkeli bir temel üzerinden yola çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin 

1924 sonrasındaki hikâyesi ilk düğmesi yanlış iliklenmiş gömleğin hikâyesidir. Maalesef 

Türkiye Cumhuriyeti, Sevan Nişanyan’ın ifadesiyle, bir “Yanlış Cumhuriyet” olagelmiştir. 

Jakoben,  militarist ve zorba olan bu “Yanlış Cumhuriyet”i bugün düzeltmenin yolu 

kanaatimce hukuk ve ceza değildir. Zira -kitabi ve adli bir bakış açısından- “Yanlış 

Cumhuriyet”te her şey suç ve herkes suçlu addedilebildiği gibi, cezalandırmanın öne çıktığı 

bir demokratik dönüşümde toplumsal barışın yara alma ihtimali de hiç de az değildir. Bu 

yüzden, Türkiye’nin takip etmesi gereken yol, “geçmişe dönük” hukuki ve cezai bir yol 

değildir. Bunun yerine, bir taraftan “Yanlış Cumhuriyet”in sebep olduğu mağduriyetleri 

mümkün olduğunca gidermeyi, diğer taraftan da bu mağduriyetlerin bir daha 

yaşanmaması için sistemi kurumsal olarak düzeltmeyi hedefleyen “geleceğe dönük” bir 

yolu tercih etmeliyiz bence. Ve bu ikinci yolun temel parametrelerinden biri de, PKK 

militanlarından Balyoz mahkûmlarına uzanan kapsamlı bir genel aftır kanaatimce. 
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30 Ekim 2013 

Genel Af (4): Devlet (Kürt) Katilleri Affedemez mi? 

Genel af konusunu “Genel Af (3): PKK’dan Ötesi” yazımla kapatmıştım. Fakat “katillerin 

affedilmesine” yönelik halk arasında oldukça yaygın olan itirazın Mustafa Akyol ve Gülay 

Göktürk gibi entelektüeller tarafından da “devlet katilleri affedemez” şeklinde dillendirilmesi, 

genel af konusunda dördüncü bir yazıyı gerekli kıldı. Araya giren farklı gündemler ve işler 

sebebiyle ertelediğim yazıyı, hem geçmişteki kirli savaşa yönelik yeni bulgular hem de mevcut 

barış sürecindeki duraklama sebebiyle bu hafta yayınlıyorum. 

Genel af yazılarımın ilkinde, genel affın makullüğünü ve meşruluğunu anlamak için işlenen 

suçların koşullarını ve karşılıklılığını kavramak gerektiğinin altını çizmiştim. Aynı durum 

“katillerin affedilmesi” konusu için de geçerlidir. 30 yıllık savaşta, resmi rakamlara göre PKK 

militanları yaklaşık 6500 asker, 1500 korucu ve 5500 de sivil öldürmüştür. Aynı zaman zarfında 

Türkiye ordusu da yaklaşık 22000 PKK militanını ve en az 2000 (tahminen 5000’in üzerinde) 

Kürt sivili öldürmüştür. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ortaya çıktığı üzere, resmi istatistiklerde 

PKK’ya atfedilen asker ve sivil ölümlerin önemli bir kısmı da aslında ordunun (yahut ordu 

içindeki bir örgütlenmenin) eylemleridir. Ve son 30 yılda devletin “rutin dışına çıkarak” işlediği 

cinayetlerden dolayı ciddi bir yargılama da yapılmamıştır. (Yapılamazdı da, zira bu cinayetlerin 

çoğu bir sapma değil, devlet politikası idi). 

Kürt sorunu ve bu sorun çerçevesinde devletin işlediği cinayetler son 30 yıldan ibaret de değildir. 

Cumhuriyet’in erken yıllarında Diyarbakır’da ya da Ağrı’da öldürülen sivillerin sayısı binlerle 

ifade edilmektedir. Cumhuriyet döneminin en büyük katliamı olan Dersim 

katliamında öldürülenlerin sayısına yönelik tahminler ise 10000 ila 50000 arasında değişiyor. 

Ve ne bu katliamların emirlerini verenler ne de onları bilfiil yerine getirenlerin hiçbiri 

cezalandırılmadı, hatta pek çoğu ödüllendirildi. Yani bu topraklarda bazı katiller yıllardır 

affedilegeldi. 

 

İnsan istatistik değildir. 1000, 5000, 10000 gibi büyük sayıların ve devlet ve ordu gibi soyut 

faillerin içinde hakikat kaybolmasın diye somut bir örnekle netleştireyim ne demek istediğimi. 

http://fekmekci.wordpress.com/2013/03/05/genel-af-3-pkkdan-otesi/
http://haber.stargazete.com/yazar/devlet-kimi-affedebilir/yazi-733306
http://www.bugun.com.tr/affin-cercevesi-ortaya-cikiyor-yazisi-224955
http://www.bugun.com.tr/affin-cercevesi-ortaya-cikiyor-yazisi-224955
http://fekmekci.wordpress.com/2013/02/15/genel-af-1-teori/
http://www.radikal.com.tr/politika/30_yilin_teror_bilancosu_35_bin_576_olu-1118893
http://www.radikal.com.tr/turkiye/21_yilda_1901_faili_mechul_cinayet_islendi-1076823
http://media.t24.com.tr/papers/full/taraf_2013-10-23.jpg
http://t24.com.tr/haber/asker-kursuna-dizdi-pkk-yapti-dedim-kurtuldum/242764
http://yenisafak.com.tr/Gundem/?i=271804
http://www.youtube.com/watch?v=i3q88micZcU
http://www.youtube.com/watch?v=i3q88micZcU
http://fekmekci.files.wordpress.com/2013/10/89588-tunceli-3-ordu-manevrasi-hatirasi-1938__59805004_0.jpg
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1938 Dersim katliamında ailesinden 16 kişiyi kaybeden Haydar Kang adlı bir Dersimlinin 1949 

yılında Meclis’e yazdığıdilekçesindeki ızdırabı, şikayeti ve talebi şöyledir: 

“Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Dileğimdir. 

Ben Tuncelinin Hozat Kazasının Ağzunik köyü halkından iken 34 sene evvel yani 330 senesinde 

buradan ayrıldım. Köyde kalan babam Süleyman oğlu Timur 332 senesinde Eceli mevudile 

ölmüştür. Anam Gevher ile 3 erkek ve bir kız kardeşim ve bunların çocuklarından mürekkep 15 

nüfustan ibaret efradı ailem iş ve güçleriyle meşguller iken 938 yılı ağustos ayında bir yüzbaşı 

kumandasında köye gelen 60 atlıdan ibaret bir müfreze asker 40 erkek ve 60 kadın ve 70 

çocuktan ibaret köy halkını elleri, kollarını bağlayarak makineli tüfek ateşile öldürmüşler ve 

cesetlerini de buğday saplariyle yakmışlardır. 

Bunlar arasında bulunan 70 yaşında anam Gevher ile kardeşim İbrahim karısı Sabriye’yi, 5 

yaşında oğlu Hüseyini 12 yaşında oğlu Celali 3 yaşında kızı Fatmayı 2 yaşında Şükriyeyi ve 

henüz askerden terhis edilen ve asker elbisesi üzerinde bulunan kardeşim Rüstemi, karısı 

Kebireyi 3 yaşında oğlu Cevadı 6 yaşında oğlu Süleymanı 4 yaşında kızı Elifi ve diğer kardeşim 

Velinin karısı Meryemden ibaret bir erkek 4 kadın 3 kız ve 4 erkek çocuk ki ceman 12 nüfus 

efradı ailemin de elleri bağlanmıştır. 

İşin akibetini anlayan ve başlarına gelecek olan felâketi hisseden masumlar feryat ve figana 

başlamış ve anam müfreze kumandanına oğlum biz masum ve suçsuz kimseleriz benim de senin 

gibi iki asker evlâdım vardır. Yanlış bir iş yapmış olacaksınız derse de sesi makinalı tüfek sesiyle 

susturuluyor ve üzerlerine yapılan ateşle hepsi hazal yaprağı gibi yere seriliyor, kumandan 

vazifesini tamamen ifa edebilmek için harmanlarda bulunan buğday saplarını askerlere 

getirterek cesetleri de yakılıyor. 

Anası Sabriyenin etrafını saran çocuklarından Celale bir hüsnü talih eseri olarak kurşun isabet 

etmiyor ve üstüne yıkılan anasının cesedi altında kalıyor. Cesetleri cayır cayır yakan ve kendisine 

de sirayet eden ateşe bir aralık tahammül eden Celâlın vücudu yanmağa başlayınca ayağa 

kalkıyor ve karşısına dikilen iki erin süngüsiyle karşılanıyor, ve bunların darbeleri altında yere 

seriliyor. 

Müfreze köyü de yakıp ayrıldıktan sonra köye hakim olan bir tepeden bu tüyler ürpertici faciayı 

seyreden kardeşlerim Veli ve İbrahim hemen cesetlerin yanmakta olduğu yere koşuyorlar ve 

ailelerinin akibetini öğrenmek istiyorlar. 11 nin cesetleri yandığı ve bunlar da hayat eseri 

kalmadığı ve süngülenen Celalın da henüz sağ olduğunu görüyorlar. ve bunu sırtlarına alarak 

köyün kenarına götürüyorlar ve ona kana kana bir su içiriyorlar. Çoçuk bir gün kadar yaşıyor ve 

faciayı yukarıda yazdığım gibi baba ve amcasına hikaye ederek ruhunu teslim ediyor. 

Sayın Başkan: Köy halkından öldürülen bu 200 nufustan hiçbirinin suç ve kabahati olmadığı gibi 

efradı ailemden öldürülen 12 nüfusun da en hafif cezayı müstelzim hiç bir suçları yoktur. 

Resmi kayıtlara baktırınız, mahallemde hususî tahkikat yaptırınız, kardeşlerim Veli ve İbrahim’in 

öldürülen Rüstem’in ve hadiseden altı sene evvel eceli ile ölen babam Timur’un ve 70 yaşındaki 

anamın Devletin kanun ve nizamlarına karşı itaatsızlıkları veya rejime muhalefetleri veya menfi 

http://www.radikal.com.tr/radikal2/dersim_38in_adalet_feryadinin_ilk_arzuhali-1082997
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ruh taşımaları velhasıl suç teşkil edecek herhangi bir tavır ve hareketleri görülürse beni ve geri 

kalan ailem halkını da onların akibetine uğratmakta zerre kadar tereddüt etmeyiniz. 

Lâkin göreceksiniz ki bunların hepsi masum ve günahsızdırlar. 

Bir an için babbamın katil ve cani kardeşlerimin şaki ve asî olduklarını farz ve kabul etsek bile 

70 yaşında olan ve 4 dü erkek ve biri kız olmak üzere vatana beş evlat yetiştiren erkeklerden 2 

sine hizmeti askeriyelerini yaptıran anamın ve elini dünyanın germüserdine sürmeyen iki 

yaşından 12 yaşına kadar olan 7 çocuğun ve şakavet yapmağa maddeten imkânı olmayan 3 

kadının kabahati ne idi ki böyle feci bir surette öldürülüp yaktırıldılar. 

Bize reva görülen bu feci zulmü yapanlar hakkında kanuni takibat yapılması için kardeşim 

İbrahim Kango tarafından Bayındır kazası postahanesi vasıtasiyle Sayın Devlet Başkanına 

gönderilen 18/4/1939 ve 15/8/1939 günlü iki arzuhalimize bir cevap verilmemesi adalet ve 

şikâyet kapılarının da bize kapanmış olduğu kanaatini vermiş ve bu ıztırabımızı bir kat daha 

artırmıştı. 10 seneden beri bizim için kapalı bulunan adalet kapılarının açıldığını ümit ederek 

müracaat ediyorum. 

Yedi yüz elli bin kilometre murabbaı vatan toprağı içinde bir mezar yeri bulamayan mazlumların 

ruhları biz masum ve günahsız öldürüldük diye feryat ediyor. Bir yandan kâbus gibi üzerimize 

çöken ve kulağımızda çınlayan bu sesin ıztırabı tahammül edilmez bir hale gelirken diğer 

taraftan eşim ve İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun kızımdan ibaret ailem ekmeğini yediği, 

suyunu içtiği ve havasını teneffüs ettiği vatanına ihanet etmiş olan bir aileye mensubuz diye 19 

milyon Türk vatandaşı içinde gezmekten hicap ediyor ve vicdan azabı duyuyoruz. Bu elim ıztırap 

ve vicdan azabımız yüksek ve adil meclisin bu katliamı yaptıran eski Başvekil Celâl Bayar, 

eski Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Tunceli harekâtını bilfiil idare eden Korgeneral Kâzım Orbay, 

Tunçeli Müfettişi Abdullah Alpdoğan, Müfreze Komutanı Hozat Kaymakamı ve Jandarma 

Komutanı ve bu faciada alâkadar bulunan diğer kimseler hakkında kanunî takibat yaptırması, 

maddî ve manevî zarar ve ziyanımızın tazmin ettirilmesi ve hakkımızın aranması suretiyle teskin 

edilir, veyahut öldürülen 12 mazlum gibi bizim de yok edilerek feryadımızın susturulmasiyle bu 

facia kapanmış olur. 

İki şıktan birinin hakkımızda tatbikini yüksek adaletinizden derin saygılarımı sunarak dilerim. 

26/9/1949 

Adres: 

Sultanahmet Dizdariye çeşmesi, 14 No. da 

Haydar Kang” 

Haydar Kang’ın talebi tabii ki karşılık görmedi. Tam da bu yüzden, “katiller affedilemez” ya da 

“devlet katilleri affedemez” şeklindeki itirazlar mevcut halleriyle hükümsüz itirazlardır. Zira 

Türkiye Cumhuriyeti masum sivilleri öldüren yüzlerce Türk siyasetçi ve askeri default olarak 

affetmiş, hatta ödüllendirmiştir zaten. Dahası, bu katillerin çoğunun bugün (aslen ya da gıyaben) 

yargılanmasına ve mahkûm edilmesine Türk halkının büyük çoğunluğu da razı değildir. Ki bu 
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bizi “devlet katilleri affedemez” diyenlerin cevaplaması gereken can alıcı soruya getirir: “Devlet 

katilleri affedemez” diyenler, Haydar Kang’ın (ve daha onun gibi yüzlercesinin) ailesini katleden 

ve bu katliamların emirlerini veren tüm Türk asker ve siyasetçilerin mahkûm edilmelerini, 

itibarsızlaştırılmalarını ve caddelerden/okullardan isimlerinin silinmelerini de istiyorlar mı? 

Böyle bir hukuki hesaplaşma sürecine mesela Haydar Kang’ın mektubunda geçen isimlerle 

başlamamız doğru olur mu? 

Ben bunun gerekli olduğunu da doğru olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü “mutlak adalet” 

fikrine dayalı bir hesaplaşma, toplumsal hassasiyetleri nüksettirip bölünmeleri katılaştırdığından, 

barış süreçlerine ve toplumsal uzlaşmalara zarar verir. İngiltere’den Güney Afrika’ya 

Ekvator’dan Filipinler’e, Türkiye’nin yaşadığına benzer bir çatışma süreci yaşamış pek çok 

ülkenin barış süreçlerinde genel affa müracaat etmeleri de bu gerçeği görmüş olmalarından 

kaynaklanır. Türkiye’nin de öncelikli hedefi, adaletin mutlak olarak tesisi değil, barış ve huzurun 

sağlanması ve yaraların sarılması olmalıdır. ”Devlet katilleri affedemez” yaklaşımı, mevcut 

haliyle, bu hedeflerin önünde bir engeldir. 

Şu üç özet düşünce ile son vereyim genel af yazılarıma: 1) Kürt sorununun kapsamlı bir genel af 

olmadan çözülme ihtimali çok düşüktür. 2) Genel af, masum bir tarafın zalim bir tarafı affetmesi 

değildir; yer yer zalimleşmiş iki tarafın birbiriyle helalleşmesidir. 3) Genel af, devletin katilleri 

affetmesi değildir; toplumun geçmişin karşılıklı acı ve zulümlerini aşma ve beraber ve huzurlu bir 

gelecek inşa etme özlem ve talebiyle içindeki katilleri bağrına basmasıdır. Devletin yaptığı şey, 

sadece bu kamu iradesini yasaya yansıtmaktır. 

 

 

https://fekmekci.wordpress.com/2013/02/25/genel-af-2-pratik/

