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Giriﬂ
Bu yaz›n›n amac›, Türkiye’de ulus-devlet oluﬂumunun 1920’lerden 1960’lara
kadarki dönemini Kürt meselesini merkeze alacak bir ﬂekilde tart›ﬂmakt›r.
Türkiye üzerine yap›lan tarihsel-sosyolojik çal›ﬂmalar›n buluﬂma noktalar›ndan bir tanesi, belirtilen süreç içerisinde Kürtlü¤ün mesele olma hallerine dair çok az söz söylüyor olmalar›d›r. Bu odak kaymas›n›n akademik-politik sebepleri bir köﬂede dursun; merkezileﬂme, bürokratikleﬂme, militarizm ve
temsiliyet politikalar› üzerinden yürüyen modern-kapitalist-ulus-devlet inﬂas› karﬂ›s›nda bölgesel-yerel meydan okumalar›n ulus-devlet yap›lar›na etki
etmelerinden dolay›, malum odak kaymalar›n›n sosyal bilimler aç›s›ndan
sa¤l›kl› bir yere tekabül ettikleri söylenemez. Tarihsel ba¤lamda, Türkiye’de
Kürt meselesini yerli yerine oturtman›n güncellikle olan ba¤lant›s› ise, hala
bir ulus-devlet kristalleﬂmesi gerçekleﬂtirememiﬂ olan Türkiye Devleti’nin
(TD)2, “Kürt Meselesi” ile imtihan›n›n tarihsel kökenleriyle iliﬂkisini sorgulamay› gerektirmektedir.
Teorik Çerçeve: Toplumsal Gücün Kökenleri Üzerine
Tarihsel sosyoloji alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar aras›ndan, ulus-devletlerin inﬂa edilme dinamiklerinin ve bunun ürünü olan merkezileﬂme çabalar›n› hedef alarak geliﬂtirilen direniﬂ mücadelelerinin etrafl›ca ele al›nmas›na olanak
tan›yan Michael Mann’›n çal›ﬂmalar›na odaklan›labilir. Mann’›n önermiﬂ oldu¤u teorik çerçevenin aç›klay›c› gücünü Türkiye’de ulus-devletin oluﬂum süreci içerisinde Kürt Meselesi odakl› bir ﬂekilde okumaya çal›ﬂmadan önce,
bu çerçeveyi gözden geçirmek faydal› olacakt›r.
1- Koç Üniversitesi, Karﬂ›laﬂt›rmal› Tarih ve Toplum Çal›ﬂmalar›, Yüksek Lisans ö¤rencisi.
2- TD k›saltmas› yaz› boyunca Türkiye Devleti’nin k›saltmas› olarak kullan›lacakt›r.
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Mann’in güç biçimleri ile devlet aras›nda kurmuﬂ oldu¤u ba¤› incelemeden
evvel, “güç” kavram›n› nas›l ele ald›¤›na bakmak elzemdir. Mann, “IMEP modeli” olarak adland›rd›¤› bir çerçevede “ideolojik güç”, “askeri güç”, “ekonomik güç” ve “politik güç” ayr›m›n› yapmaktad›r. Bu dört farkl› güç kayna¤›n›n bilardo toplar› gibi kendi farkl› yönlerini izlemekten ziyade, birbirlerini
saracak ve etkileyecek ﬂekilde toplumsal de¤iﬂime sebebiyet verdiklerini
söylemek mümkündür. Daha farkl› bir ifadeyle, bu güç kaynaklar›, güç iliﬂkileri a¤lar›nda -üst üste gelecek ve birbirleriyle kesiﬂecek ﬂekillerde- farkl›
toplumsal s›n›rlar ve dinamikler ba¤lam›nda tahmin edilemeyen ve aniden
ortaya ç›kan sonuçlar yarat›rlar (Mann, 1993: 9-10). Örnek vermek gerekirse, “s›n›f” ve “ulus” gibi güç aktörleri ilk olarak askeri ve ekonomik güç iliﬂkilerine karﬂ›t olarak ortaya ç›kt›ktan sonra politik ve ekonomik güç iliﬂkilerinde kurumsallaﬂm›ﬂlard›r (Mann, 1993: 3). Bu minvalde, “kristalleﬂme” olarak kullan›lan kavram ise bu güç kaynaklar›n›n ulus-devlet yap›s› içerisinde
konsolide edilmesi manas›na gelmektedir.
Michael Mann’in güç kavram›n› devlet özelinde inceleme biçimi esasen iki
kavram üzerinden ﬂekillenir. Birincisi, “despotik güç” (despotic power) olarak devlet elitlerinin sivil toplumla, herhangi bir anlaﬂma veya uzlaﬂ› giriﬂimine kurumsallaﬂm›ﬂ düzeyde ihtiyaç duymadan bir tak›m aktivitelere giriﬂebilmesine tekabül eder. Tarih sahnesinde izine bolca rastlanan imparatorluk yap›lar›, kurumsallaﬂm›ﬂ uzlaﬂ›ya ve anlaﬂmaya gerek duymadan yaslan›lan despotik güç olgusunun varl›¤› belirmektedir. Buradaki güç kavram› ba¤lam›nda, güç mücadelesi içinde bulunan aktörlerden biri bu mücadeleden
daha güçlenmiﬂ olarak ç›karken, di¤er aktörün sahip oldu¤u despotik gücün
azald›¤› söylenebilir. Devlet ile alakal› ikinci kavram daha çok modern kapitalist toplumlar için aç›klay›c› güce sahip olan “altyap›sal güç” (infrastructural power) ﬂeklinde kavramsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r ve merkezi devletin ald›¤› politik
kararlar›, kurumsal kapasitesi çerçevesinde, lojistik olarak uygulama kapasitesine denk düﬂmektedir (1993: 59, 1984: 113). Di¤er bir deyiﬂle, merkezi
devletin toplumsal yaﬂama ne kadar müdahale edip ﬂekillendirici olabildi¤ini “altyap›sal güç” kavram› üzerinden anlamaya çal›ﬂmak mümkündür. Modern kapitalist devletlerin despotik güce yaslanma durumlar› düﬂük kal›rken,
sahip olduklar› altyap›sal güç yani topluma müdahil olarak dönüﬂtürücü olma kapasitesi yüksektir. Bu kavramla alakal› vurgulanmas› elzem olan di¤er
bir nokta ise “despotik güç” ba¤lam›nda ortaya konulan›n aksine, altyap›sal
gücün yerel-bölgesel güç aktörleri taraf›ndan da ikame edilebiliyor olmas›d›r. Bu sebepten ötürü, altyap›sal güç iki ﬂekilde anlaﬂ›lmal›d›r; bir yandan
devletin toplumu belirli kurumlar› arac›l›¤›yla dönüﬂtürmesi mevzubahis
iken, di¤er yandan sivil toplumun da devleti etkileyip dönüﬂtürmesinden
bahsetmek mümkündür (Mann, 2007: 356). Tablo I’e bak›ld›¤›nda güç çeﬂitleri ile devlet biçimi aras›ndaki iliﬂkinin anlaﬂ›lmas› kolaylaﬂabilir.
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Kaynak: Mann, Michael. “Infrastructural Power Revisited”.

Tablodaki de¤iﬂkenler hakk›nda k›saca analiz yap›l›rsa, Tek-Parti iktidar›n›n
istikrarl› bir ﬂekilde varl›¤›n› sürdürebilmesi için hem despotik gücün hem
de altyap›sal gücün yüksek seviyede olmas› gerekti¤i söylenebilir. Türkiye’nin devlet oluﬂum sürecinde bu kategorilerden hangisine dahil oldu¤unun analizini yapmak gerekirse, TD’nin yerel-bölgesel Kürt unsurlarla herhangi bir anlaﬂma veya uzlaﬂma zeminine ihtiyaç duymadan, Kürt direniﬂinin gücünü k›rmak ve kendi s›n›rlar› içerisinde ﬂiddet ayg›tlar›n› tekelleﬂtirmek ad›na despotik güç kullanmakta herhangi bir beis görmedi¤ini söylemek mümkündür. Di¤er bir taraftan, tek parti rejimi süresince TD’nin Kürtlerin toplumsal yaﬂam›na müdâhil olmas› ve bu yaﬂam› ulus-devlet anlay›ﬂ›n›n Türkleﬂtirme gayeleri do¤rultusunda dönüﬂtür(eme)me meselesi do¤rultusunda altyap›sal güç eksikli¤i çekti¤i yönünde bir tespitte bulunulabilir. Bu
iki de¤iﬂken ekseninde bak›ld›¤›nda, Cumhuriyet’in kuruluﬂundan itibaren
sürdürülmeye çal›ﬂ›lan tek parti rejiminin ayakta kalma koﬂullar›n›n altyap›sal güç eksikli¤i yüzünden tart›ﬂmaya aç›k bir konu arz etti¤ini belirtebiliriz.
Türkiye’de ulus-devlet oluﬂumunu, özellikle Kürt Bölgesi özelinde yap›lacak
bir tart›ﬂma ekseninde ele almadan önce; ekonomik, politik, askeri ve ideolojik güç çerçevesinde bu süreci yerli yerine oturtmak faydal› olacakt›r.
Bu makale çerçevesinde temel olarak amaçlanan, literatürde Türkiye’de Kürt
muhalefetinin sessizlik dönemi olarak alg›lanan 1930-1960 aras› döneme e¤ilerek, 1960 ortalar›nda yeniden filizlenen ve 1990’larda tepe noktas›na ulaﬂan Kürt hareketinin toplumsal zeminini anlamak için tarihsel-sosyolojik bir
ba¤lam oluﬂturmakt›r. Bu niyetin ilk aﬂamas›n› yerine getirmeden önce, tek
parti rejimi’nin Kürt meselesi merkezli bir okumas›n› yapmak elzemdir.
Birinci Cumhuriyet Dönemi’nde
Kemalizm, Kapitalizm ve Kürt Meselesi
Tek parti rejimi dönemini devlet ve s›n›flar ekseninde bir anlama çabas›na
girmeden önce, TD’nin belirtilen dönem içerisindeki ideolojik harc›n› temsil
eden “Kemalizm” kavram›n›n bir çözümlemesini yaparak baﬂlamak faydal›
olacakt›r. Mesut Ye¤en, Kemalizm’in çekirde¤ini oluﬂturan üç temel etmeni
“radikal bir sekülarizm”, “etnisist bir milliyetçilik” ve “otoriter-merkeziyetçilik” olarak adland›rm›ﬂt›r (Ye¤en, 2001: 61-62). Bu ideolojik ba¤lamda bir
ulus-devlet kurulmas› sürecini deneyimleyen Türkiye, seküler karakteriyle
politik ‹slam›, Türk etnisitesini merkeze koydu¤undan ötürü Kürtlü¤ü, merkezi ve otoriter karakteriyle de yerel-bölgesel güçler ile uzlaﬂmayan bir çizgiyi temsil etmiﬂtir. Bu niyetin Kürtler özelinde ifade etti¤i anlam› ayr›nt›l› bir
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ﬂekilde asimilasyon ba¤lam›nda incelemeyi daha faydal› görmekle beraber,
ﬂimdilik, arzulanmas›na ra¤men Kemalizm taraf›ndan gerçekleﬂtirilemeyen
toplumsal dönüﬂümün en berraklaﬂt›¤› co¤rafyan›n Türkiye’nin Kürt co¤rafyas› oldu¤u söylenebilir. “Kemalist Devrim” olarak kavramsallaﬂt›r›lan olgunun “tepeden inmeci” oldu¤unun toplumsal yap›lar› de¤iﬂtirmeye yönelik olmaktan ziyade politik ve kültürel de¤iﬂimi esas alarak merkezle s›n›rl› kald›¤›n›n ve bu ﬂekilde toplumsal yaﬂam›n büyük bir k›sm›n› devletin ortaya
koydu¤u otoriter de¤erlerden ba¤›ms›z b›rakt›¤›n›n alt›n› çizmek gerekmektedir (Sunar ve Sayar›, 2004: 70-73). Michael Mann’in devletin altyap›sal güç
eksikli¤i olarak kavramsallaﬂt›rd›¤› toplumsal yaﬂam› dönüﬂtürememesi durumunun, tek parti rejimi süresince baki kald›¤›n› söylemek mümkündür.
Bu çal›ﬂma ekseninde cevap aranan temel soruyu netleﬂtirmek amac›yla, Birinci Umumi Müfettiﬂlik görevini yapan Abidin Özmen’in 1936 y›l›nda TD
baﬂbakanl›¤›na sormuﬂ oldu¤u bir suali gündemleﬂtirmek faydal› olacakt›r.
“16 do¤u vilayetinde 1927 nüfus say›m› istatistiklerimizin gösterdi¤ine göre
bir milyona yak›n Kürt vard›r. Bu Kürtler tamamen asimile edilerek cennet
kadar güzel olan oturduklar› ülke, Türk vatan›n›n ayr›lmaz; bir parças› haline mi getirilecektir. Yoksa her hangi bir aksülâmelden3 do¤acak ufak tefek
vakaiya bile meydan vermemek üzere Hükûmet kuvvetlerinin kontrolu alt›nda bir çok senelerden beri sürünüp gelmekte olan halin devam›n› kabul etmek taraf›na m› gidilecektir. Bu halde ileri gelenlere hürmet gösterip, bahﬂiﬂ
vererek bu gün için nisbî sükûn tesis etmek yar›n gelecek hadiseleri o an›n
müsadesine göre halletmek.” (Öztürk, 2007. 119).
Raporun devam›nda birinci seçene¤in uygulanmas›n› daha do¤ru buldu¤unu söyleyen Abidin Özmen’in belirtti¤i noktay›, kullanmakta oldu¤umuz
kavramlar ekseninde yeniden formüle etmeyi gerekli görüyoruz: TD’nin
Kürtlerle alakal› politikas›, Kürt Bölgesi’nde toplumsal yaﬂam› Türk kimli¤i
ekseninde dönüﬂtürmek için kayda de¤er bir boyutta altyap›sal güç edinme
seferberli¤ine mi yönelecektir? Yoksa, yerel-bölgesel güçlerle iﬂbirli¤ine girilerek asimilasyon meselesi daha tedrici yollarla m› çözülmeye çal›ﬂ›lacakt›r?
Bu seçimin, devletin sahip oldu¤u ve/veya edinmeye çal›ﬂt›¤› politik, ekonomik, ideolojik ve askeri güçler gibi etkenlerle s›n›rland›¤›n›n alt›n› çizmek
gerekmektedir. Bu noktada, çekirde¤inde Kemalist ideoloji bulunan ulusdevlet kurma projesinin toplumsallaﬂma gayretlerini, bu çaban›n ‘k›smi’ olarak ulaﬂabildi¤i amaçlar› sorgulamak faydal› olacakt›r. Mesut Ye¤en’in Kemalizm’in toplumsal dönüﬂümü sa¤lama yönündeki niyetlerine dair geliﬂtirmiﬂ
oldu¤u argüman›n ayd›nlat›c› oldu¤u söylenebilir.
“Kemalizm ya da Kemalizmin taﬂ›y›c›s› olarak devlet-bürokrasi, kendi ufkuyla sivil toplum aras›ndaki uçurumdan bihaber olmad›¤› gibi, bu uçuruma kay›ts›z da de¤ildir. Di¤er bir deyiﬂle, Kemalizmin
organik bir ideoloji olma yolunda ciddi bir niyet taﬂ›mad›¤›n› düﬂünmek olanaks›zd›r. Aksine, görünen odur ki, Kemalizm radikal sekülarizm, etnisist milliyetçilik ve otoriter merkeziyetçilik üçlemesinden
mürekkep program-ideolojisini sivil toplum alan›nda karﬂ›l›k bulacak ve ondan beslenecek bir biçimde tercüme etmeyi hep önemse-

Mesut Ye¤en’in ortaya koymuﬂ oldu¤u çizgiyi takip ederek, Kürtlerin dönüﬂtürülmesi ve asimile edilmesi konusunda TD ricalinde net bir program›n ve
çaban›n oldu¤unu söylemek mümkündür. Bu çal›ﬂman›n savunaca¤› pozisyon, TD’nin Kürtleri asimile ederek dönüﬂtürmek için net bir çabas›n›n/program›n›n olmas›na ra¤men bunu gerçekleﬂtirecek ideolojik, ekonomik, askeri ve politik gücün tek parti rejimi boyunca ikame edilemedi¤i ve sonraki
Demokrat Parti döneminde ise yerel-bölgesel güçlerle Kürtlü¤ün politik ve
kültürel olarak tercüme edilmemesi üzerinden bir iﬂbirli¤i kuruldu¤una yöneliktir. Abidin Özmen’in yöneltmiﬂ oldu¤u soruya dönerek yeniden formüle edilecek olursa, Kürt Bölgesi’nde geleneksel toplumsal a¤lar›n sahip oldu¤u altyap›sal gücün akt›¤› yata¤› de¤iﬂtirecek bir asimilasyon hatt› kurma
projesi gerçekleﬂtirilememiﬂtir. Lakin, Türkiye’nin hiçbir döneminde ulusal
kristalleﬂmeyi yaratacak seviyeye eriﬂememiﬂ oldu¤unu düﬂünecek olursak,
bu dile getirdi¤imizin çok da yeni bir argüman olmad›¤›n›n hakk›n› vermek
gerekmektedir. Bu çal›ﬂman›n üzerinde durdu¤u esas nokta ise bu dönüﬂtürememe gerginli¤inin, TD’nin Kürt Bölgesi’ne yönelik uygulad›¤› politik,
ekonomik ve toplumsal siyasalar› külliyen etkileyecek bir ﬂekilde vücuda
geldi¤idir. Di¤er bir deyiﬂle, Kürt Bölgesi’ne yap›lan sosyal veya ekonomik
çizgideki TD yat›r›mlar›n›n rengini belirleyen olgu olarak asimilasyon gayretleri bir üst belirleyen olmuﬂtur. TD’nin tek parti rejimi boyunca altyap›sal gücü elde etme çabalar›n›n yetersiz kalmas›n›n sebeplerinden biri, güvenli¤in
tesis edilmesi konusunda di¤er bölgelere k›yasla -despotik güç kullan›m›na
paralel olarak- yetersiz ve geç kal›nmas›d›r. Ulus-devleti konsolide edecek
siyasi-ekonomik-toplumsal kaynaklar›n öncelikli olarak Kürt Bölgesi’nin d›ﬂ›ndaki bölgelere kanalize edilmesi altyap›sal güç eksikli¤inin di¤er sebebi
olarak konumland›r›labilir. Örneklemek gerekirse, ilerleyen bölümlerde ayr›nt›l› bir ﬂekilde incelenecek olan Tek Parti Rejimi e¤itim politikalar› sarmal›nda düﬂünülecek olursa, s›n›rl› kaynaklar ve 1930’lar›n sonuna kadar süren
savaﬂ iklimi yüzünden Kürt Bölgesi’nde TD’nin programlad›¤› ﬂekilde toplumsal dönüﬂümü sa¤layacak önemli ayaklardan bir tanesi havada kalm›ﬂ ve
esasen Türkiye’nin bat› bölgelerine yönlendirilmiﬂtir. Asimilasyon çabalar›n›n yerel-bölgesel güçlerle anlaﬂmal› bir ﬂekilde vuku buldu¤u Demokrat
Parti döneminde ise ekonomik-politik-toplumsal kaynak da¤›l›m› TD’nin öngördü¤ü ulus-devlet ideolojisine tabi olmak üzerinden seçici bir ﬂekilde
yap›lm›ﬂt›r. Yeniden örnekleyecek olursak, a¤al›k ve ﬂeyhlik gibi geleneksel
toplumsal kurumlarla Kürtlü¤ün kültürel-politik olarak dolaﬂ›ma sokulmamas› üzerinden iﬂbirli¤ine giren TD, seçici bir ﬂekilde ekonomik, toplumsal ve

3- Bu kelime, Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde “tepki, reaksiyon” olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
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miﬂtir. Nitekim, Kemalizmin halkç›l›¤› ve köycülü¤ü bu çerçevede
de¤erlendirilebilir. Bu tercüme faaliyetinin önemsendi¤inin belirgin
bir iﬂareti, bu u¤urda profesyonel-kurumsal birimlerin oluﬂturulmas›d›r. Halkevleri, Köy Enstitülerini, devletin toplumu görme biçimine ve onu ›slah etme fikrine sivil toplumun kat›lmas›n› sa¤lama
amac› taﬂ›yan kurumlar olarak de¤erlendirmek pek de abart›l› olmasa gerektir” (Ye¤en, 2001: 61-62).
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politik alanlar› paylaﬂarak feodal ve dini toplumsal kurumlar›n yerinden üretilmesine sebebiyet vermiﬂtir.
Kürt meselesinin asimilasyon sarmal›nda bir üst belirleyen oldu¤u ba¤lam›n› tart›ﬂmak amac›yla, Birinci Cumhuriyet Dönemi’ni, Türkiye’de devleti ve
di¤er güç oda¤› oluﬂturan s›n›flar› ve zümreleri kapsayacak bir ﬂekilde Kürt
meselesini odak noktas› yaparak anlamak gerekmektedir. Cumhuriyet Dönemi’nde uygulanan ekonomi politikalar›n› düﬂünecek olursak, birikim stratejisinin temelinde devletçi ile liberal (Lozan Antlaﬂmas›’n›n bir gere¤i olarak 1929 y›l›na kadar) anlay›ﬂ›n bir kar›ﬂ›m›n›n yatt›¤›na ve sanayi teﬂekküllerinin kurulmas›n›n a¤›rl›kl› olarak devletin üstlendi¤i bir görev oldu¤una
iﬂaret edilebilir (Zürcher, 1997: 205-09). TD’nin kuruluﬂundan tek parti rejimi’nin son demlerine kadar devlet ile burjuvazi aras›ndaki iliﬂkinin bir ittifak üzerinden kuruldu¤u söylenebilir. Ça¤lar Keyder bu ittifak›n çözümlemesini ﬂöyle yapar: “Bürokrasi, toplumsal yap›n›n dönüﬂümünü kontrol etmeye giriﬂti¤inde, kendi seçti¤i ve geliﬂtirdi¤i bir burjuvaziyle ittifak kurmuﬂtu... Burjuvazinin, ancak bürokrasiyle kurdu¤u ittifak›n kurallar›na riayet etti¤i sürece, ekonominin baz› bölümlerine hâkim olmas›na izin verilmiﬂti. Ayr›ca, bürokrasi, sadece devlet gelirlerinin harcanmas› yoluyla de¤il,
ayn› zamanda üretim araçlar›n› do¤rudan do¤ruya kontrol ederek, ekonominin önemli bir bölümü üzerinde denetim kurmuﬂtu” (1989: 156). Kürtler
ekseninde bu noktay› düﬂünmemiz durumunda, Kürtlerin kimliklerini politik, ekonomik veya kültürel olarak muhafaza ederek bürokrasi öncülü¤ünde yeﬂertilen burjuvaziye dahil olmas› Türk ulus-devletinin kendine biçti¤i
varl›k nedeni (raison d’étre) dolay›s›yla imkans›zl›¤a mahkumdu. Burjuvazinin karakterini belirleyen bir ulus-devlet yap›lanmas›na ﬂahitlik eden Türkiye’de, Kürtlerin burjuvazi içerisinde bir segment oluﬂturmalar› mümkün de¤ildi. Di¤er bir deyiﬂle, Kemalizmin modern ulus-devlet projesi kapsam›nda
Kürtlerin konumu Kemalist rejimin bütünlü¤ünü bozabilecek gerici ve modernite karﬂ›t› potansiyel bir tehdit olarak kalmaya devam edecekti (Barkey
& Fuller, 1998: 10).
TD’nin kuruluﬂundan hemen sonra, 1925 y›l›nda tar›msal ürünler üzerindeki
vergilerin azalt›lmas›na binaen Kemalist devletin büyük toprak sahiplerini
merkeze alacak ﬂekilde köylülerle iﬂbirli¤i kurma gayreti oldu¤u söylenebilir (Baﬂkaya, 2005: 201-211). Hat›r› say›l›r bir oranda yap›lan vergi indirimi
Türkiye genelinde bir iﬂbirli¤i zemini kurarken, bu indirimin feodalitenin en
sert ﬂekilde hüküm sürdü¤ü Kürt Bölgesi’nde ayn› sonucu vermedi¤inin bilinmesi gerekiyor. Çünkü, Kürtlü¤ün belirtilen konjonktür içerisinde bir mesele arz etti¤i ve arz etmeye devam edece¤i gerçe¤i, Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra geliﬂen Kürt direniﬂi ile TD’nin ﬂiddet tekelini hedef alan
yerel-bölgesel bir unsurun varl›¤› dolay›s›yla netlik kazanm›ﬂt›. 1929’da yaﬂanan ekonomik buhran sonras›nda konsolide edilen devlet kapitalizmi esnas›nda Kemalist bürokrasinin tekelci uygulamalar›n›n sanayi burjuvazisini ve
büyük toprak sahiplerini karﬂ›s›na ald›¤› söylenebilir (Timur, 1997: 138).
Devletin müdahalecili¤inin had safhaya ulaﬂt›¤› bu dönemde yap›lan ekonomik planlar›n II. Dünya Savaﬂ›’n›n etkilerini göstermeye baﬂlad›¤› 1930 sonlar›yla kesintiye u¤rad›¤›n› da not düﬂmek gerekmektedir.

Peki, Kürt Bölgesi’ni Türkiye geneliyle iliﬂkisel olarak inceleyecek olursak,
bölgenin bu yat›r›mlardan mahrum kalmas›n›n sebebini nas›l anlamak gerekir? Kürt Bölgesi’nde ortaya konan direniﬂin sosyo-ekonomik etkileri üzerine yap›lan analizlerden biri, yat›r›m için risk düzeyinin yüksek olmas›na binaen özel teﬂebbüsün 1920’lerde ve 1930’larda Kürt Bölgesi’ne yat›r›m yapmaktan imtina etti¤ine vurgu yapmaktad›r (Mutlu, 2002: 462). 1930’lar›n devletçilik rüzgâr›n› hesaba dahi katmayan bu argüman›n aç›klay›c› gücünün
pek fazla olmad›¤›n› söylemek -Türkiye burjuvazisinin devlet bürokrasisinden ba¤›ms›z bir ﬂekilde hareket etti¤ini varsayd›¤›ndan ötürü- mümkündür.
Bu noktada, Kürt Bölgesi’ne yönelik Cumhuriyet dönemi sosyo-ekonomik
yat›r›mlar›n›n niteli¤inin ve niceli¤inin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Celal Bayar’›n “do¤u gezisi” sonras›nda 1936 y›l›nda baﬂbakanl›¤a iletti¤i rapora odaklanmak ayd›nlat›c› olacakt›r. Bu raporun k›sa bir analizi yap›lacak olursa, planlanan yat›r›mlar›n öncelikle hayvanc›l›k sektörü üzerinden
ﬂekillendi¤i; hayvan ticareti için devlet destekli bir ﬂirket kurulmas›n› ve hayvanc›l›k kombinas›na duyulan ihtiyaca yap›lan vurguya rastlanacakt›r (2006:

4- Cumhuriyet Dönemi’nde yürütülen demiryolu siyaseti ile alakal› hangi faktörlerin öncelik olarak gözetildi¤i
noktas›na ›ﬂ›k tutmak amac›yla Taner Timur’a müracaat edilebilir: “Demiryollar› yap›m›, o zamanlar ulaﬂt›rma
ﬂebekesi çok c›l›z olan Türkiye’de iç pazar›n geliﬂmesi aç›s›ndan çok önemlidir. Ancak güzergâhlar›n tayininde milli savunma ihtiyaçlar› ço¤u kez pazarlama ihtiyaçlar›ndan önce geliyor ve ‹smet Paﬂa’n›n bu iﬂe verdi¤i
öneme ra¤men son sözü Genelkurmay söylüyordu” (1997: 101).
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Cumhuriyet dönemi ekonomik yat›r›mlar›n›n Kürtlerin yo¤un olarak yaﬂad›klar› bölgeye neden ve nas›l yans›(ma)d›¤› üzerine tart›ﬂmak zihin aç›c› olabilir. TD’nin mezkûr dönem içerisinde Kürt Bölgesi’ne yapm›ﬂ oldu¤u yat›r›mlara bütüncül-sektörel bakacak olursak, devletin elinin de¤di¤i alanlar› ﬂu ﬂekilde iﬂaret edebiliriz: demiryolu yap›m›, madenlerin ç›kar›lmas›n› sa¤layan
altyap›n›n kurulmas›, karayollar›n›n k›smi ve seçici olarak yap›lmas›, a¤›rl›kl› olarak madenlerin iﬂletilmesine yönelik sanayi teﬂekküllerinin yap›lmas› ve
tar›m-hayvanc›l›k amaçl› bir elin parma¤›n› geçmeyecek say›da çiftliklerin
kurulmas›d›r. Pazar ekonomisinin neredeyse olmamas› ve üretilen tar›msal
ürünlerin ulaﬂ›m zorluklar›ndan dolay› ticari bir meta olarak dolaﬂ›ma giremedi¤inden ötürü Kürt Bölgesi içerisinde tüketildi¤i bir ekonomik yap›n›n
oldu¤unu söylemek mümkündür. TD, hem piyasayla iliﬂkin amaçlar›nda mesafe kat etmek hem de güvenlik kayg›lar›n› gidermek amac›yla, Kürt Bölgesi’nde 1950 y›l›na kadar demiryolu yap›m›n›n büyük bir k›sm›n› tamamlam›ﬂt›r4 (Sönmez, 1990: 99-118). Bu noktada, Kürt Bölgesi’ndeki yeralt› kaynaklar›n›n transfer edilebilmesini sa¤layan bu demiryolu ve endüstriyel yat›r›m
paketinin d›ﬂ›nda, TD’nin yapt›¤› endüstriyel yat›r›mlar› yerli yerine oturtmak
oldukça önemlidir. Bu sorunun TD ile olan iliﬂkisini daha net bir ba¤lamda
gösteriyor olmas› nedeniyle, devletçilik politikalar›n›n vücuda geldi¤i ve parti-devlet ayr›m›n›n fiili olarak ortadan kalkt›¤› 1930’lar ekseninde bir tart›ﬂma
yapman›n verimli olaca¤› söylenebilir. Çünkü devletçilik, 1930’lu y›llarda, sanayi yat›r›mlar›nda y›ll›k yüzde 10’luk büyüme h›z› yakalayarak Korkut Boratav’›n deyimiyle parlak bir dönem yaﬂam›ﬂt›r demek mümkündür (Boratav,
2006: 70).

30
Toplum ve Kuram, Say›: 1, May›s 2009

77-80). Sonras›nda, tar›m sektörüne odaklanan rapor, pamukçuluk üzerinden devam ederek Erzurum’da iplik fabrikas›n›n kurulmas› önerisinde
bulunmaktad›r. Endüstriyel yat›r›m olarak, Kürt Bölgesi’nde yap›lmas› planlanan yat›r›mlar›n büyük bir k›sm› maden sektörüne aitken (2006: 100-111),
el sanayinin geliﬂtirilmesi gerekti¤ine dair raporun sonunda bir tak›m notlar
düﬂülmüﬂtür (2006: 130-132). Dolay›s›yla, Kürt Bölgesi’nin öncelikle hayvanc›l›k ve tar›m sektörleri üzerinden, endüstriyel yat›r›mlar için de seçici bir ﬂekilde konumland›r›ld›¤›na dair izler bulunabilir.
Bu raporda geçen yat›r›m planlar›na ek olarak, Diyarbak›r’da, Elaz›¤’da ve
Bitlis’te kurulan içki ve tütün fabrikalar›yla beraber (Sönmez, 1990: 102), Malatya’da kurulan lakin kalifiye eleman yetersizli¤inden ötürü kapat›lan dokuma fabrikas›n› saymak mümkündür (Ahmad, 1975). Sonuç olarak, devlet kapitalizmini ﬂekillendiren dinamiklerin özel yat›r›mc›n›n kabaca kârl›l›k hesab›na dayanan muhakemesinden ciddi manada bir farkl›l›k içerdi¤ini söylemek mümkün de¤ildir. Nitekim, Kürt Bölgesi’nde içsavaﬂ›n gölgesinde yap›lmaya çal›ﬂ›lan yat›r›mlar›n oldukça seçici bir ﬂekilde, güvenlik ve ekonomik
fayda ekseninde ﬂekillendi¤ini iddia etmek mümkündür. Sonuç olarak, Türkiye’nin ekonomik büyüme rekorlar› k›rd›¤› 1930’lar döneminde bile Kürt
Bölgesi’nde devletin ekonomik gücünü art›rabilecek kapsaml› yat›r›mlardan
uzak kald›¤› söylenebilir. Bu iddiay› destekleyen verilerden bir di¤eri ise,
Kürt Bölgesi’nde bulunan ve Teﬂviki Sanayi Kanunu’ndan yararlanan görece
büyük iﬂyerlerinin say›s›n›n 13 iken, Türkiye genelinde bu say›n›n 1417 olmas›d›r (Sönmez, 1990: 102). Toparlanacak olursa, bölgelerin geri kalm›ﬂl›k
durumlar› gözetilmeden ve kaynaklar›n seçici bir ﬂekilde geri kullan›lmas›
esas›nda vücuda gelen bir devlet kapitalizminden söz etmek mümkündür.
Bu yüzden, Kürt Bölgesi’nde TD’nin sahip oldu¤u toplumsal gücün ayaklar›ndan birini oluﬂturabilecek ve siyasi, ideolojik ve askeri güçle birlikte dönüﬂümü sa¤layabilecek potansiyelde bir ekonomik güç ikamesinden söz etmek pek mümkün de¤ildir. Nitekim, TD’nin bölgede güvenlik tesis etme konusunda yetersiz kalmas›yla birlikte düﬂünüldü¤ünde, Kürtlerin kimliklerini
d›ﬂlayan bir ulus-devlet oluﬂumuna karﬂ› direniﬂe geçmelerinin sonucu olan
güvenli¤in tesis edilememesi gibi faktörler, Kürt Bölgesi’ne yap›lmayan sosyo-ekonomik yat›r›mlar konusunda ﬂekillendirici olmuﬂtur.
Tek parti dönemi ile alakal› yürüttü¤ümüz tart›ﬂmay› sadece Cumhuriyet’in
kuruluﬂ y›llar›yla s›n›rlamaktan ziyade, devlet ve güç oda¤› oluﬂturan s›n›flar ve zümreler aras›ndaki iliﬂkilerin dönüﬂümler geçirdi¤i ‹kinci Dünya Savaﬂ› (1938-1945) döneminin de incelenmesi gerekmektedir. 1930’lar boyunca istikrarl› bir ﬂekilde devletçilik politikas›n› yürütmüﬂ ve ekonomik aç›dan
baﬂar›l› olmuﬂ dönemin sonras›nda iktisadi merkezileﬂme çabalar›n›n savaﬂ
döneminde sekteye u¤rad›¤›n› söylemek mümkündür. Bu yüzden, hem
Kürt Bölgesi’nde hem de Türkiye’nin di¤er bölgelerine yap›lmas› planlanan
yat›r›mlar›n gecikmesi veya inﬂa edilememesi durumundan bahsedilebilir.
Askere al›mlar›n yan›s›ra dünya ekonomisinin savaﬂ nizam›na girmesi sonras›nda ciddi oranlarda düﬂen tar›m gelirleri ve artan milli savunma giderleri çerçevesinde “Milli Koruma Kanunu” ve “Toprak Mahsulleri Vergisi” ile
savaﬂ›n yükünün iﬂçilerin ve köylülerin omuzlar›na yüklendi¤i söylenebilir

Ulus-devlet inﬂa sürecini Kürt meselesi ba¤lam›nda ele almak ad›na, öncelikle yerel-bölgesel Kürt direniﬂi’nin nas›l bir ﬂekilde geliﬂti¤ini TD’nin Kürtlere yönelik despotik güç kullanmas›n›n amaçlar›n› ve uygulad›¤› pratiklerin
niteli¤ini netleﬂtirmek aç›s›ndan önem arz etmektedir. Bu tart›ﬂman›n sonras›nda, TD’nin Kürt toplumunu dönüﬂtürmek amac›yla niyetlendi¤i altyap›sal
güç edinimi ile alakal› bir tart›ﬂma çerçevesinde, Kürt meselesinin 1960 sonras› dönemde tüm yak›c›l›¤›yla yeniden ortaya ç›kmas›na olanak tan›yan sosyo-politik zemin ortaya konacakt›r.
Despotik Güç ve Ulus-Devlet Oluﬂumunda Kürt Direniﬂi
Türkiye’de ulus-devlet oluﬂumu üzerine konuﬂurken 1924 y›l›ndan baﬂlamak,
Cumhuriyet öncesi dönem ile sonras› aras›ndaki süreklilikleri kavramay› zorlaﬂt›racakt›r. Bu yüzden, TD’nin despotik gücünün amac›n›, yöneldi¤i do¤rultuyu ve nas›l vücuda geldi¤ini anlaﬂ›l›r k›lmak amac›yla, “Kemalist Devrim”
olarak kavramsallaﬂt›r›lan olgunun etnik homojenleﬂtirme sürecinin baﬂlad›¤›
önceki dönemlerle nas›l alakal› oldu¤unu yerli yerine oturtmak gerekmektedir. Kemalist projenin, devlet söyleminde kurulan›n aksine anti-emperyalist
bir mücadele olmad›¤›na dair analizler hâlihaz›rda mevcuttur (Baﬂkaya, 2005;
Akçam, 1999). Bu hâkim söylemin ötesine düﬂen bir anlama çabas›yla, Taner
Akçam, Kurtuluﬂ Savaﬂ› öncesi süreçte baﬂlayan Müslüman-H›ristiyan çat›ﬂmalar› ekseninde, Ermenilerin ve Rumlar›n tasfiye edilerek Anadolu’yu homojenleﬂtirme projesinin hayata geçirildi¤inin alt›n› çizer (1999: 509-523). Bu haliyle, ulus-devletin üzerine bina edilece¤i co¤rafyan›n gayri-Müslim unsurlardan
ar›nd›r›lmas› amac›yla, despotik gücün ulaﬂabilece¤i son nokta olan insani k›r›m uygulamalar›na dahi ﬂahitlik etmiﬂtir. Haldun Gülalp, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ideolojisi olan “Kemalist Milliyetçili¤i” sosyolojik bir kavray›ﬂla
anlamak için iki noktan›n incelenmesi gerekti¤ini dile getirir. Bunlardan birincisi Taner Akçam’›n da belirtti¤i gibi, Türklerden veya Müslümanlardan yana sonuçlanan dini temelli “etnik çat›ﬂma” olarak de¤erlendirilmesine, ikinci
nokta ise ulus-devlet kurma sürecini merkeze alarak anlaﬂ›labilmesine iliﬂkindir (1994: 155-156). Bu nokta özelinde, TD kurulduktan sonra ulus-devlet
projesi önünde önemli bir engel teﬂkil eden Kürt direniﬂinin örgütlülük durumu, direniﬂin yap›s› ve de sebepleri ekseninde incelenecektir.
Bu minvalde, çok net bir soruyla baﬂlanabilir: Türkiye Cumhuriyeti’nin erken
döneminde meydana gelen Kürt direniﬂi neden ortaya ç›km›ﬂt›r? Kürtlerin ‹slamc› vurgular üzerinden Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na kat›lmaya ikna edilmiﬂ olmalar›na ra¤men, cumhuriyetin kurulmas›ndan sonra Kürtlü¤ün politik, kültürel
ve toplumsal alana tercüme edilmesinin engellenmesi bu direniﬂin önemli
sebeplerindendir (Ye¤en, 2003: 11-13). Bu isyanlar›n sebebi olarak devlet
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(Metinsoy, 2007). Savaﬂ dönemi süresince tüccarlar›n karaborsa üzerinden
yapm›ﬂ olduklar› birikim, bürokrasi ile sanayi burjuvazisi aras›ndaki gerginli¤in artmas›na yol açan sebeplerden biriydi (Keyder, 1989: 143). S›n›fsal
iliﬂkileri “halkç›l›k” perdesiyle örtmeye çal›ﬂan bürokrasinin yoksul s›n›flarla iﬂbirli¤i yapma çabalar›n›n sonuçsuz kalmas› sonras›nda yap›lan 1946 seçimleri ile Tek-Parti rejiminin sona ermesi, yeni dönemin baﬂlang›c› manas›na geliyordu.
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söyleminde kurulan ve hala yayg›n bir ﬂekilde kullan›mda olan yabanc› k›ﬂk›rtmas›, modernite karﬂ›tl›¤› ve dinci-gerici tepkiselli¤i olarak kodlanan yaklaﬂ›mlar, TD’nin meseleyi okuma ve okutma biçimi olarak kabul edilmelidir.
Bu argümanlar›n somut temeline yönelik ciddi eleﬂtirilerin varl›¤›n› göz
önünde bulundurarak, yaz›n›n odak noktas›ndan kaymamak amac›yla Kürt
direniﬂinin emperyalist güçlerin k›ﬂk›rtmas›yla dinci-gerici ve karﬂ›-devrimci
bir çizgiye havale edilmesine yönelik çürütmeleri bir köﬂeye b›rakabiliriz.5
Lakin, TD’nin neden böyle bir söyleme do¤ru yöneldi¤i sorusu cevaplamaya de¤erdir. ﬁeyh Said Direniﬂi’nden hemen sonra yürürlü¤e konan Takrir-i
Sükûn Kanunu ile dini duygular›n siyasal amaçlar için sömürülmesi sebep
gösterilerek muhalefetin sesi olabilecek gazetelerin veya bas›n/yay›n organlar›n›n birço¤unu ortadan kald›ran, meclisteki muhalefeti 20 y›l boyunca susturan ve sosyalist örgütlenmenin önünü 1960’lara kadar t›kayan ﬂiddetli bir
siyasi tekçilik sistemi empoze edilmiﬂtir (Jacoby, 2004: 80). ﬁeyh Said Direniﬂi’nin sonras›nda Takrir-i Sükûn Kanunu üzerinden geliﬂtirilen genel sindirme harekat› kapsam›nda mecliste bulunan yegane muhalefet partisi olan
Terrakiperver Cumhuriyet F›rkas›’n›n kapat›ld›¤›n› ve üyelerinin baz›lar›n›n
‹stiklal Mahkemeleri’nde yarg›land›¤›n› hat›rlatmakta fayda var (Tunçay,
1999: 152-53). ﬁeyh Said Direniﬂi üzerinden ﬂekillenen devlet söyleminin
Kürtleri aﬂan bir noktaya tekabül etti¤ini dile getirmek mümkündür. Bu durumda, “Kürt Direniﬂi”nin yol açt›¤› sonuçlar›n sadece Kürtlere yönelik bir
bast›rma ve sindirme politikas›yla s›n›rl› kalmay›p Türkiye’deki ulus-devlet
kurma sürecinde ortaya ç›kan otoriter rejimin karakterini belirleyen bir unsur olarak ortaya ç›kt›¤› da söylenebilir.
ﬁeyh Said, A¤r› ve Dersim ‹syanlar› hakk›nda devlet ricalinde üretilmiﬂ olan
gericilik-dincilik ve eﬂk›yal›k söylemlerinin ötesine geçmek ad›na bu isyanlar›n arkas›ndaki direniﬂin örgütlenme biçiminin s›hhatli bir ﬂekilde incelenmesi gerekmektedir. ﬁeyh Said ‹syan›, TD söyleminde yer ald›¤›n›n aksine ‹slamc› bir karaktere sahip olmaktan ziyade Kürt milliyetçisi Azadi örgütü taraf›ndan altyap›s› kurulan bir isyand› (Entessar, 1992: 83-84, McDowall, 1996: 19293). 1924 y›l›nda, Beytüﬂﬂebap ‹syan›’n› da gerçekleﬂtiren bu örgütün üyeleri
ço¤unlukla Osmanl› ordusu içerisindeki Kürt subaylardan oluﬂmaktayd›. Azadi örgütünün isyana gerekçe olarak nitelendirilebilecek bir metinde dillendirdi¤i hususlar üzerinden bu direniﬂin örgütlenmesini anlamak kolaylaﬂacakt›r.
‹syan›n gerekçeleri aras›nda, Kürtçe e¤itimin yasaklanmas›, Kürdistan kelimesinin kitaplarda kullan›lmas›n›n k›s›tlanmas›, Kürt subaylar›n›n ordu içerisinde yükselmelerinin engellenmesi, devlet kurumlar›ndaki görevlere Türklerin
atanmas›, seçimlerde manipülasyonlar›n yap›lmas› ve hatta Kürtlerin yeralt›
kaynaklar›n›n Alman sermayesi ile iﬂbirli¤i yap›larak sömürülmesi gibi nedenler öne sürülmüﬂtür (Olson, 1992: 74-75). ‹syan›, bu gerekçelerin tekabül etti¤i yer itibariyle milliyetçi karakterli, ﬁeyh Said ‹syan›’na kitlesel kat›l›m›n›
sa¤lamak için toplumsal önderli¤in karakterinin belirlenmesi aç›s›ndan da ‹slamc› örtüye sahip bir isyan olarak nitelendirmek mümkündür.6
Kürt Direniﬂi’nin ﬁeyh Said ‹syan› s›ras›nda nas›l örgütlendi¤ine ek olarak,
TD’nin uygulam›ﬂ oldu¤u despotik gücün kapsam›n› göstermek ad›na isyan›n sonuçlar›na odaklanmak fayda getirecektir. Direniﬂi k›rmak için TD’nin

Tunçay’›n iﬂaret etti¤i ba¤›ms›zl›k ilan›n›n vuku buldu¤u, 1927 y›l›ndan 1930
y›l›na kadar süren A¤r› ‹syan›’n›n arkas›nda Hoybun/Xoybûn isimli örgütün
olmas› ise Kürt direniﬂlerinin isyan kategorisine sokulacak kadar süreksiz ve
örgütsüz bir ﬂekilde vuku bulmad›¤›na dair bir iﬂaret olarak düﬂünülebilir. Bu
örgütün amac›n›n ne oldu¤unu “Hoybun Nizamnamesi” isimli örgütün adeta
tüzü¤ü say›lacak metindeki “maksat” k›sm›ndan anlayabiliriz. Bu metinde belirtilen amaç ﬂudur: “Cemiyetin maksad›, Türkiye boyunduru¤u alt›nda bulunan Kürdistan ve Kürtler’in tahlisi ve hudud-u tabiiye ve millîyesi dahilinde
bir Kürdistan devlet-i müstakillesinin teﬂkilidir” (Bayrak, 2004: 338). Türkiye
s›n›rlar› dâhilindeki Kürt Bölgesi’nde bir Kürt Devleti kurma gayesi etraf›nda
A¤r› ‹syan›’n› politik ve askeri aç›lardan örgütlemenin karﬂ›l›¤›, “Kürtlük” meselesinin çok ötesine düﬂmese gerektir. Buna ek olarak, ﬁeyh Said ‹syan›’ndan sonra arda kalabilenlerin A¤r› ‹syan›’nda öncü rol oynam›ﬂ olmalar›n›n da ayr›ca not düﬂülmesi gerekmektedir (Çaml›bel, 2005: 80-129). Bu sebeple, ﬁeyh Said ‹syan› ile A¤r› ‹syan› aras›ndaki örgütsel devaml›l›k üzerinden Kürt direniﬂinin k›v›lc›mlarla ortaya ç›kan, birbirinden ba¤›ms›z direniﬂ
d›ﬂavurumlar› olmad›¤›na kanaat getirilebilir. Daha da önemlisi, Kürt meselesine dair yap›lan çal›ﬂmalarda birbirinden kopuk olarak iﬂlenegelen bu mu-

5- Bu çürütmelerle alakal› ayr›nt›l› bir ﬂekilde fikir edinmek için Mete Tunçay’›n “Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek
Parti Yönetimi’nin Kurulmas›” isimli kitab›na bak›labilir (1999: 134-140).
6- ﬁeyh Said ‹syan›’n›n Kürt milliyetçili¤i ile iliﬂkisini tart›ﬂmak ad›na, 28 Haziran 1925’te, Vakit Gazetesi’nde yay›nlanan bir habere göre, ﬁeyh Said’i ve di¤er Kürt direniﬂçilerinin karﬂ›s›nda mahkeme reisinin dile getirdiklerine
bakmak faydal› olabilir: “Aran›zdan baz›lar›, hükümetin idari yolsuzluklar›n› isyan bahanesi yapt›lar, di¤erleri hilafetin müdafaas›n› sebep gösterdiler, fakat hepiniz bir noktada birleﬂtiniz: Ba¤›ms›z bir Kürdistan yaratmak. Y›k›lan ocaklar›n ve dökülen kan›n bahas›n› dara¤ac›nda ödeyeceksiniz” (Rambout, 1978: 36).
7 ﬁeyh Said ‹syan›’n›n Türkiye Devleti üzerinde yaratm›ﬂ oldu¤u askeri-ekonomik etki üzerine düﬂünmek gerekirse, Mete Tunçay, ﬁeyh Said karﬂ›s›nda bütün Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndakinden daha çok insani kay›p verildi¤ini ve
maliyetinin de 60 milyon liray› aﬂt›¤› yolunda iddialardan söz etmektedir (Tunçay, 1999: 143).
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baﬂlatm›ﬂ oldu¤u harekât hem ciddi bir y›k›m hem de sonras›nda al›nan sürgün kararlar›yla sonuçlanm›ﬂt›r.7 Lucien Rambout, isyan süresince 206 köyün
tahrip edildi¤ini, 8758 evin y›k›ld›¤›n› ve 15.205 insan›n öldürüldü¤ünü iddia etmiﬂtir (1978: 37). Bu yasa çerçevesinde Tunceli, Erzincan, Bitlis, Siirt,
Van, Bingöl, Diyarbak›r, A¤r›, Muﬂ, Erzurum, Elaz›¤, Kars, Malatya, Mardin
ve Çoruh illerinden 5.074 hanede yaﬂayan 25.831 kiﬂi Bat› Anadolu’ya “sürgün” olarak yollanm›ﬂt›r (Ye¤en, 2006: 65). Ek olarak, çok say›da Kürdün Suriye ve Irak s›n›r›n› aﬂarak çizilen s›n›rlar›n öte taraf›na geçti¤i de göz önünde tutulacak olursa, malum co¤rafyada yaﬂanan nüfus de¤iﬂiminin niceli¤i de
berraklaﬂmaktad›r. Direniﬂin k›r›lmas› için yap›lan hem fiziki hem de insani
boyutlar› olan bu y›k›m›n, TD’nin ulus-devlet inﬂa etmesi sürecinde kolayl›kla içinden ç›k›lamayacak bir dehliz yaratm›ﬂ oldu¤u söylenebilir. ﬁeyh Said
‹syan›’n›n bast›r›lmas› ile sona ermeyen direniﬂ hareketinin ard›llar›ndan olan
A¤r› ayaklanmas›n›n niteli¤ini netleﬂtirmek ad›na Mete Tunçay’a müracaat
edilebilir: “ﬁeyh Said Ayaklanmas›n›n yenilgiyle sonuçlanmas› üzerine, Kürtler mücadelelerini nizami-olmayan savaﬂ (gerilla) yöntemiyle sürdürmeye çal›ﬂm›ﬂlar, hatta 1927 güzünde A¤r›’y› baﬂkent sayarak kendi kendilerine ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmiﬂlerdir” (1999: 135).
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halefet örneklerini “Kürt ‹syanlar›” olarak ayr› ayr› vak’alar olarak kavramak
yerine, bir süreklilik vurgusu taﬂ›yan “Kürt Direniﬂi” kavram›n›n örnekleri olarak ele alman›n daha do¤ru olaca¤› ifade edilebilir. Bu kavramsallaﬂt›rmay›
destekleyen önemli bir nokta ise, 1924 ile 1938 aras›nda 17 adet direniﬂ örne¤inin (isyan›n) ortaya ç›km›ﬂ olmas›d›r (Taﬂp›nar, 2005: 64).
Türkiye’de Kürtlü¤ün sosyo-politik alana tercüme edilmesini engelleyen
ulus-devlet oluﬂumuna yönelik geliﬂtirilen Kürt direniﬂini bir “süreç” ekseninde de¤il de “k›r›lma noktalar›” ba¤lam›nda ele almak ne gibi analitik s›k›nt›lar do¤urabilir? Bu eksiklikler aras›ndan en önemli olan›, Kürt direniﬂinin, etkileri Kürt Bölgesi’nin d›ﬂ›na ç›kmayan ve Türkiye’nin ulus-devlet oluﬂumunu ﬂekillendirmeyen yerel-bölgesel bir mücadele olarak konumland›r›lmas›d›r. “‹syand›r, bast›r›lm›ﬂt›r ve mesele bitmiﬂtir” gibi bir hatt›n örülmüﬂ olmas› dolay›s›yla malum süreçte aktörlerin etkileﬂim içerisinde oldu¤una dair
analizlerden yoksun kalmaktad›r. Tam da bu noktada, Kürt direniﬂi, TD’nin
ideolojik ve politik dönüﬂümlerine nas›l etki etmiﬂtir sorusuna cevap bulmaya çal›ﬂmak gerekmektedir.
Ömer Taﬂp›nar, Türk milliyetçili¤inin 1920 sonlar›ndan 1930 ortalar›na kadar, asimilasyoncu çabalar›n›n Kürt direniﬂi dolay›s›yla meydan okumalara
maruz kalmas› yüzünden “etnik” tabanl› milliyetçili¤e yöneldi¤ini; bunun sebebinin ise Kürt isyanlar›n›n yeni oluﬂan ulus-devletin temeline yönelik varoluﬂsal bir tehdit oluﬂturmas› oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r (2005: 65). Tim Jacoby,
bu durumun sadece ideolojik bir yap› de¤iﬂikli¤i olarak kalmad›¤›n›, TD’nin
Güneydo¤u Bölgesi gibi çevrede (merkezden uzak) kalan bölgelerde altyap›sal gücünü art›rma giriﬂimlerinin sonuçsuz kalmas›n›n, ﬂovenist etkilerinden biri olarak gelece¤in milli idarecilerini yetiﬂtirecek olan “ulusal e¤itim”
sisteminin oluﬂturulmas›ndaki rolüne vurgu yapar. E¤itim politikalar›n› da
aﬂacak bir analiz çerçevesinde, TD’nin merkezileﬂmeyi perçinleyen etatizme
yönelmesinin amaçlar›ndan birinin merkeze uzak kompradorlar›n gücünü
k›rmak oldu¤unu iddia etmektedir (2004: 102). Di¤er bir deyiﬂle, Kürt karakterli yerel-bölgesel güçlerin varl›¤› ve bu varl›¤›n direniﬂ pratikleriyle vücuda gelmesi, merkezileﬂme meselesinin yak›c›l›¤›n› ortaya koyarken Türk milliyetçili¤inin etnisist bir zeminde kurulmas›n› etkileyen faktörlerden olmuﬂtur. Bu noktada, merkezileﬂme gayretlerinin yükseliﬂe geçti¤i 1930’lar döneminde, TD’nin önünde ciddi yerel-bölgesel engellerden birini teﬂkil eden
Dersim Bölgesi’ne yönelik bir askeri harekât›n gerçekleﬂtirilmesine ﬂaﬂ›rmamak gerekir.
1930 baﬂlar›nda, Türkiye s›n›rlar› içerisinde Kürtlerin yaﬂad›klar› co¤rafyada,
ﬁeyh Said ‹syan› ve A¤r› ‹syan› sonras›nda devletin ﬂiddet tekelini henüz
konsolide edemedi¤i tek bölge Dersim bölgesiydi. 1934 y›l›nda ç›kart›lan
2510 say›l› “‹skân Kanunu”, pek muhtemeldir ki, isyandan arta kalan direniﬂ
kuvvetlerinin ve henüz devletin tam manas›yla tahakküm alt›na al›nmam›ﬂ
olan Dersim halk›n›n Kürt Bölgesi’nden Bat› Anadolu’ya sürgün edilmesini
sa¤lama amac›n› taﬂ›yordu.8 Kanunun önemli bir k›sm›na bakacak olursak
bu iddian›n nas›l temellendirildi¤i anlaﬂ›labilir: “Türk kültürüne ba¤l› olmayanlar veya Türk kültürüne ba¤l› olup da Türkçe’den baﬂka bir dil konuﬂan-

Koçgiri isyan›na benzer bir ﬂekilde, Dersim Direniﬂi di¤er Kürt isyanlar›na
nazaran göreceli olarak ba¤›ms›z, di¤er isyanlara k›yasla örgütlülük zemini
geleneksel toplumsal a¤lara yaslanan bir direniﬂ örne¤iydi. 1930’lardan itibaren Dersim’deki asker say›s›n› tedricen artt›ran TD; zorunlu göç, silahs›zland›rma ve zorla iskân politikalar›na baﬂlarken Dersim’deki direniﬂe yap›lacak
bir bask›n art›k an meselesiydi denebilir9 (McDowall: 1996: 208). Ama Dersim ›srarla direnmekteydi: “1937 baﬂlar›nda, Dersimliler hükümete bir ültimatom vererek bütün jandarma ve ordu mensuplar›n›n bölgeden çekilmesini,
her türlü imar çal›ﬂmalar›n›n durdurulmas›n› isteyip, silahlar›n› koruma hakk› ve vergilerin hafifletilmesi konusunda ›srar etmekte çekinmediler” (Rambout, 1978: 47). Türk ordusunun despotik gücünün s›n›rlar›n› zorlad›¤› bu
direniﬂ k›rma prati¤i esnas›nda onbinlerce insan›n öldürülmesi sonras›nda
boﬂalt›lan Dersim bölgesinde, “y›k›m” sonras› bir “yap›m” aﬂamas› baﬂlat›lmas› kapsam›nda bölgede hem yollar yap›lm›ﬂ hem de karakollar inﬂa edilmiﬂtir. 1947 y›l›nda, TD art›k Dersim’de varl›¤›n› ilan etmiﬂken ola¤anüstü
hal durumu kald›r›ld› ve bölgeye geri dönüﬂlere izin verildi (McDowall,
1996: 209). Yine ayn› y›l içerisinde, tek parti rejimi boyunca Bat› Anadolu’ya
gönderilen sürgünler içerisinden 4.128 aileden 22.516 kiﬂinin, sürgün edildikleri yerde meskûn etme zorunlulu¤u kalkt›¤›ndan geri döndü¤üne dair
bilgiler de mevcuttur (Ye¤en, 2006: 66).
‹syan dönemi esnas›nda ve sonras›nda devletin Kürt Bölgesi’nde iktidar olma biçimini incelemeye baﬂlamadan önce, aﬂama aﬂama sindirilen Kürt direniﬂi sonras›nda TD’nin ulus-devlet projesinin önemli ayaklar›ndan biri olan
“ﬂiddetin ayg›tlar›n›n tekelleﬂtirilmesi” konusunda ne kadar baﬂar›l› oldu¤unu anlamak önemlidir. ﬁu ana kadar bu dönemi konu alan akademik çal›ﬂmalar isyanlar sürecine bakmak konusunda zay›f kalm›ﬂlard›r. Bu sorun, ta-

8- Bu iskân kanunu çerçevesinde, Türkiye üç bölgeye ayr›lm›ﬂt›r. Birincisi Türk kültürlü nüfus yo¤unlu¤unun art›r›lmas› istenilen yörelerdir. Bu bölgeler Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da anadili Kürtçe olan nüfusun bulundu¤u alanlar olacakt›r. ‹kinci bölge, Türk kültürünü benimsemesi istenilen gruplar›n iskân edilece¤i bölgeler
olacakt›r. Üçüncü tür bölgeler sa¤l›k, ekonomik, güvenlik, kültürel ve askeri nedenlerle boﬂalt›lmas› ve yerleﬂmenin yasaklanmas› gereken alanlard›r (Tekeli, 2008: 161-162).
9- Bu sürecin nas›l gerçekleﬂti¤inin detay›na fazlaca girmeden, devlet ricalinde Dersim meselesinin bir tehdit olarak alg›lanma düzeyine dair bir örnek sunmak faydal› olacakt›r. ‹smet ‹nönü, Mustafa Kemal’e yazm›ﬂ oldu¤u
Kürt Raporu’nda ﬂunlar› dile getirmiﬂtir: “Erzincan yan›ndaki boﬂ köyler, Dersim’in semiz halk› ile süratle dolmaktad›r. Erzincan beyleri arazileri de iﬂlemek için Dersimlilileri maraba ad›yla kullanmaktad›r. Bu beylerin bir
nevi Dersimli himayesine s›¤›nmas›d›r. Bu köyler ve yollar Dersim çapulcu kollar›n›n içeri yay›lmas› için bir
menzil ve yatak rolü yapmaktad›r. Az zamanda Erzincan’›n Kürt merkezi olmas›yla as›l korkunç Kürdistan’›n
meydana gelmesinden ciddi olarak kayg›lanmak yerindedir” (Öztürk, 2007: 51).
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lar hakk›nda, harsi, askeri, siyasi, içtimai ve inzibati sebeplerle, icra vekilleri heyeti karar› ile, Dahiliye Vekil, gerekli tedbirleri almaya mecburdur. Toptan olmamak ﬂart› ile, baﬂka yerlere nakil ve vatandaﬂl›ktan ›skat etmek de
bu tedbirler içindedir” (Rambout, 1978: 43). Dersim Bölgesi’nde, bu kanunun ç›kmas›ndan beﬂ y›l sonra olacaklar›n tasvirini yapan bu yasan›n eksik
kalan tek k›sm› “gerekirse, önce katliam ondan sonra sürgün” minvalinde bir
k›s›m olsa gerektir.
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rihsel ak›ﬂa süreç olarak de¤il de sadece k›r›lma noktalar›na odaklanma zafiyetinden ileri gelmektedir. Bu yaz›n›n kapsam›nda isyanlar›n ve direniﬂin
kontrolsüz bir patlama, fevri bir ayaklanma olarak çizilmesine karﬂ›t bir pozisyon geliﬂtirilecektir.
Bu sürecin nas›l geliﬂti¤i de ancak TD ile Kürt direniﬂi aras›ndaki etkileﬂimlere bak›larak anlaﬂ›labilir. Bu dönem üzerine dile getirilmiﬂ kiﬂisel an›lara
bakt›¤›m›zda devletle iﬂbirli¤i kuran Kürtlerin yan› s›ra direniﬂin yerel ve örgütsüz bir ﬂekilde yer yer eﬂk›yal›k üzerinden vücuda geldi¤i ç›kar›m›n› yapabiliriz.10 Ek olarak, Canip Y›ld›r›m, malum tarihsel periyot içerisinde Kürt
elitlerinin kendi eﬂk›yalar› arac›l›¤›yla TD’ye güç gösterisinde bulunduklar›n›
belirtirken “Karaköprü Hadisesi” olarak bilinen, Diyarbak›r merkezine sekiz
kilometre mesafede vuku bulan 17 kamyonun soyuldu¤u ve bir jandarman›n öldürüldü¤ü bir olay üzerinde durur (Miro¤lu, 2005: 23-25). Politik ve
ekonomik ba¤› içiçe geçmiﬂ olan bu “eﬂk›yal›k” meselesi hakk›nda ‹smet
‹nönü’nün 1935 y›l›nda yazm›ﬂ oldu¤u Kürt Raporu, Suriye s›n›r›n› kolayl›kla aﬂan Abdurrahman Mihi hadisesi üzerinden ﬂu önemli tespiti yapmaktad›r:
“Bu hadiseyi ilerdeki misallerde tasvit edece¤im veçhile, idaremizin Arap ve
Kürt m›nt›kas›nda köylere ve halka nüfuz etmedi¤ine, biz kabu¤un üstünde
ve halktan ayr› olarak yaln›z kuvvetle idare etmeye çal›ﬂt›¤›m›za delillerden
biri olarak zikrediyorum” (Öztürk, 2007: 22). TD’nin altyap›sal güç yerine
despotik güce dayanan bir iktidar alg›s›n›n ilk a¤›zdan zikredilmesinin bu
ba¤lamda alt› çizilmelidir. Buna benzer olaylar›n önceki örgütlü direniﬂlere
k›yasla devlet nazar›nda ciddi bir tehdit unsuru olarak görülmedi¤ini ve art›k Kürt meselesinin Türkiye s›n›rlar› d›ﬂ›ndan yürütüldü¤ü uyar›s›n› 1936 y›l›nda yapan Birinci Umumi Müfettiﬂ Abidin Özmen ﬂunu nakletmiﬂtir: “Bu
gün memleket içerisinde ufak tefek ve bazan da iki üç taburu senelerce iﬂgal edecek ﬂekavetlerden baﬂka alâmetini zahirde az hissetti¤imiz bu cereyanlar›n hariçteki çal›ﬂmalar›n› art›rmakta oldu¤unu görüyoruz” (Öztürk,
2007: 115). Kürtçe alfabenin Latin harfleriyle ç›kar›lm›ﬂ olmas›, 1934 y›l›nda
Erivan’da yap›lan Kürdoloji Kongresi ve buna benzer çal›ﬂmalar üzerinden
ﬂekillenen Kürt meselesinin uluslararas› arenada boy göstermesinin ve bu çal›ﬂmalar›n Kürt Bölgesi’ndeki yans›malar›n›n ciddi bir tehdit olarak alg›land›¤›n› söylemek mümkündür.11 Tüm bu örgütsüz direniﬂ çabalar›yla alakal› yap›labilecek bir ç›kar›m, örgütlü Kürt direniﬂinin olmad›¤› dönemleri görmezden gelen ve Kürt direniﬂini sadece k›r›lma noktalar›na indirgeyen tarih yaz›m›n›n gözden geçirilmesinin gereklili¤i üzerinedir.
1930’larda ve hemen sonras›nda Kürtlü¤ün mesele olma hallerine iliﬂkin tart›ﬂmaya devam ederken, direniﬂin sürdü¤ü argüman›n› desteklemek ad›na ç›kar›lan sürgün kararlar›n›n incelenmesi faydal› olacakt›r. ﬁeyh Said Direniﬂi’nden sonra, 1928 y›l›nda TD’nin ç›karm›ﬂ oldu¤u “af” kapsam›nda stratejik noktalarda güvenlik tesis edebilmek için “y›kt›¤›n›” ihtiyac› do¤rultusunda yeniden yapma program›n›n eﬂzamanl› oldu¤una dikkat çekmek gerekmektedir. Bu çabalar›n k›sa vadede Kürtçülü¤ü k›r›p geçmek manas›nda yer
yer sonuçsuz kald›¤›n›, 1934 y›l›nda revize edilen ve kapsam› geniﬂletilen
2510 nolu sürgün kanununa gerek duyulmas›yla anlamak mümkündür.12
Kürt direniﬂinin lokal ve örgütsüz bir ﬂekilde devam etti¤ine dair argüman›

desteklemek ad›na Umumi Müfettiﬂlik raporlar›na bakmak faydal› olacakt›r.
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1937 y›l›nda Birinci Umumi Müfettiﬂ olarak görev yapan Abidin Özmen,
“Kürtlük Meselesi” kavram›yla baﬂlad›¤› ve direkt baﬂbakanl›k mevkiine iletilen talep ve tespit listesinde ﬂunu dile getirmiﬂtir: “ﬁark halk›ndan ele baﬂ›
olanlar›n, propagandac›larla münasebetleri hissedilenlerin, köyleri tahrip
edilip etrafa da¤›lanlar›n, herhangi bir suretle gayri memnun hale gelmiﬂ bulunanlar›n, silahla hükümete karﬂ› gelmiﬂ, adli cezas›n› çekmiﬂ ve kurtulmuﬂ
olanlar›n, ceza mahiyetinde olmamak, Do¤u vilayetlerinde ilgisi kalmamak
üzere, Bat› vilayetlerimize nakli..” (2003: 101). Birinci Umumi Müfettiﬂli¤in
1930’lar›n sonlar›nda bile güvenlik tesis etme noktas›nda hala yeniden iskân
etme stratejisine mecbur kalmas›, bireysel anlat›larla da ortaya kondu¤u gibi
hala Kürtlü¤ün ciddi bir mesele teﬂkil etti¤inin alt›n› çizer.13
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Tek parti rejimi boyunca TD’nin askeri gücüne dayanarak karﬂ› koydu¤u direniﬂlerin, ulus-devlet kurma ba¤lam›nda merkezileﬂmeye ve ﬂiddet ayg›tlar›n› tekelleﬂtirmeye yönelik oldu¤unu söylemek mümkündür. Kürt direniﬂinin örgütlü olmas›ndan da anlaﬂ›labilece¤i üzere altyap›sal gücü elinde tutan yerel-bölgesel Kurdi karaktere sahip toplumsal kurumlar ile Kemalist
kadrolar›n Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan önce söz verdi¤i gibi bir “özerklik” çizgisinde anlaﬂma veya iﬂbirli¤i içerisine girmedikleri ortadad›r. Lakin ileri seviyede despotik gücüne yaslanan bir ulus-devletin, Kürt toplumuna müdahale
edip Kürtleri kendi istedi¤i ideolojik çerçeveye katmas›n›n sadece “zor” kullan›m› ile olamayaca¤›n› göz önünde tutarsak, TD’nin altyap›sal gücünün,
tek parti rejimi boyunca nereye yasland›¤›na bakmak elzem hale gelir.
Altyap›sal Güç; Tek Parti Dönemi’nde TD ve Türkiye’de Kürt Toplumu
Ulus-devlet projelerinin merkezileﬂme gayretlerine koﬂut bir ﬂekilde yerel ve
bölgesel güçlerin direniﬂi ile karﬂ›laﬂmalar›n›n evrensel bir mesele oldu¤unu,
ayn› zamanda “temsiliyet” ile “ulusal sorun” gibi meseleler ile ayn› sarmalda
oldu¤unu söylemek mümkündür (Mann, 1993: 5). Bu noktada, Michael
Mann, yerel-bölgesel güçlerin altyap›sal güçlerinin devletin oluﬂum ﬂeklini
nas›l etkiledi¤i üzerine ﬂunu dile getirir: “Bütün devletler merkezi ile yerelbölgesel güç mücadelesi yüzünden ayr›klaﬂm›ﬂt›. Bunun temel sebebi despotizm ile mücadele etmenin iki tarihsel yolu olmas›yd›: demokratik temsi-

10- Ayr›nt›lar için Serbestî Dergisi’nde yay›nlanm›ﬂ olan “Büyüklere Söyle ‘ﬁéx Evdirehîm Asla Teslim Olmaz’” baﬂl›kl› röportaja bak›labilir. Bu röportaj ﬁeyh Said’in kardeﬂinin o¤lu (ye¤eni) olan Fexredînî ﬁéx Tahirî ile yap›lm›ﬂt›r.
11- Türkiye s›n›rlar› d›ﬂ›nda Kürtler için örgütlü mücadele veren güç odaklar›n› teker teker s›ralayan Abidin Özmen, durumun ciddiyetini anlatmak için ﬂöyle bir uyar›da bulunmaktad›r: “Bu hadiseleri kaydetmekten maksad›m, içeride ve d›ﬂar›da olan Kürtlük cereyanlar›n›n Türkiye Cumhuriyeti için yapabilece¤i zarar›n önüne
geçmek çaresini aramak zaman›n›n gelmiﬂ, çatm›ﬂ ve hatta geçmekte oldu¤unu arz etmektir” (Öztürk, 2007:
118).
12- Fexredînî ﬁéx Tahirî’nin aktard›¤›na göre 1928 y›l›nda ç›kan yasa sonras›nda ailesine evvelinde Ermeniler’e ait
olan bir köyde toprak verildi¤i fakat amcas›n›n Kürtçülük faaliyetleri dolay›s›yla sürgün edilmek istendi¤ini
ama amcas›n›n teslim olmad›¤›n› dile getirmiﬂtir (Malmisanij, 2006: 39-56).
13- Abidin Özmen’in iletmiﬂ oldu¤u bu raporun tarihinin Dersim Direniﬂi’yle yak›n tarihlere denk gelmesi kafa kar›ﬂ›kl›l›¤› yaratmamal›d›r. Çünkü, Abidin Özmen Birinci Umumi Müfettiﬂlik Bölgesi için bu raporu kaleme alm›ﬂt›r. Bu bölge kapsam›na giren iller Bitlis, Diyarbekir, Van, Hakkâri, Muﬂ, Mardin, Urfa ve Siirt gibi illerdir.
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liyeti merkezileﬂtirmek veya tüm merkezi devlet güçlerini kuvvetten düﬂürmek ve yerel-bölgesel parti demokrasisini desteklemek” (1993: 473). Birinci
seçene¤in en ilksel hali ile ancak tek parti rejiminden sonra Türkiye’de “k›smen” yürürlü¤e sokuldu¤unu düﬂünecek olursak, malum tarihsel aral›kta ancak ikinci seçenek üzerinde tart›ﬂ›labilinir. Bu noktada, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na dâhil olmas› için Kürtler ile ‹slamc›l›k üzerinden iﬂbirli¤i kurmuﬂ olan Kemalist
kadronun, ittifak›n gerektirdi¤inin aksine TD’yi etnisist bir ﬂekilde Türk kimli¤ine yaslanarak ulus-devlet olarak bina etme gayretleri beklenece¤i üzere,
demokratik temsiliyeti içermeyen bir siyasal yap›y› dayatm›ﬂt›r. Peki, bu gayretin Micheal Mann’in dünyadaki devlet oluﬂum örnekleri üzerinden oluﬂturdu¤u ideal kategoriler ekseninde oturdu¤u yer neresidir? Bu soruyu cevaplamak için merkezi ve yerel hükümetlerin ellerinde tuttuklar› güç itibariyle
oluﬂturduklar› ulus-devlet modellerine aﬂa¤›daki tabloda bakabiliriz.
Tablo 2. Ulusal Sorun: Merkezi ve Yerel
Hükümetlerin Altyap›sal Güç Karﬂ›laﬂt›rmas›
Merkezi Hükümet

Yerel
Hükümet

Altyap›sal Güç

Yüksek

Yüksek

Düﬂük

Demokrasi

Federal Ulus-Devlet

Yüksek

Tek-Parti

Merkezi Devlet

Kürt Bölgesi’nde Osmanl› dönemi boyunca hüküm sürmüﬂ olan yar›-otonom
hükümetlerin altyap›sal gücünü anlamak için Cumhuriyet dönemine gelene
kadar Kürt toplumunun Osmanl› Devleti ile kurmuﬂ oldu¤u iliﬂkiye bakmak
gerekmektedir. Kürt toplumu üzerinde Kemalist projenin Osmanl›’dan devrald›¤› bir altyap›sal güç mekanizmas›n›n varl›¤› fazlas›yla tart›ﬂmal›d›r. Tam
da bu noktada, toplumsal yaﬂama müdahil olup ona yön vermenin yerel-bölgesel güçler taraf›ndan yürütüldü¤ü ve de Mann’in “yerel hükümetler” olarak
önerdi¤i kavram›n Kürt co¤rafyas›nda tekabül etti¤i noktada, bu yerel-bölgesel güçlerin altyap›sal güç hanesinin “yüksek” olmas› gerekti¤ine iﬂaret edilebilir. Despotizmle mücadele etmek için silahl› direniﬂe geçen Kürtlerin bu
konuda baﬂar›l› olmas› durumunda “konfederatif devlet” kurulabilirdi. Bu
varsay›msal önermeleri bir kenara b›rakacak olursak, Kürt Bölgesi’nde altyap›sal gücü zay›f olan TD’nin “merkezi devlet” kurma çabalar›n›n a¤›rl›kl› olarak despotik güce dayanarak icra etme gayretinin “teorik olarak” mümkün
olmad›¤› tespiti oldukça yak›c›d›r. Tek parti rejiminde ve sonras›nda, TD’nin
Kürt Bölgesi’nde altyap›sal güç elde etmesini sa¤layabilecek e¤itim, bürokrasi, askeri ve ekonomi gibi alanlarda bütünleﬂik bir ﬂekilde var olabilmesi ve
Kürtleri istedi¤i do¤rultuda dönüﬂtürmesi demek ileriki dönemlerde karﬂ›-hegemonya unsuru haline gelen Kürt hareketinin zemininin aﬂ›nd›r›lmas› manas›na gelebilirdi. Bu yüzden, TD’nin Kürt meselesini deneyimleme halleri,
bir ulus-devlet olarak yapamad›klar›n›n ve Kürtlerin direniﬂ mücadelesiyle
korumaya çal›ﬂt›klar›n›n tarihsel toplam›ndan ibarettir demek mümkündür.
Cumhuriyet dönemi boyunca süregelen Kürt direniﬂine sahne olan Türkiye’de ulus-devlet oluﬂumunun, Kürt meselesi özelinde somutlaﬂt›¤› gibi, ne-

Michael Mann, Avrupa’daki devlet oluﬂumunu 18. yüzy›l ekseninde incelerken devletin altyap›sal güçlerinin; adalet, kamu düzeninin asgari düzeyde
sa¤lanmas›, vergi toplanmas› ve askere al›m gibi amaçlar›n› karars›z ve istikrars›z bir ﬂekilde yerine getirebildi¤ini not düﬂer (1993: 107). Bu karars›zl›¤›n ve istikrars›zl›¤›n modern ulus-devletlerin ortaya ç›kmas›na paralel bir ﬂekilde yerini daha etkin mekanizmalara b›rakt›¤› söylenebilir. Altyap›sal güç
meselesini daha ayr›nt›l› bir ﬂekilde ve ulus-devletler ba¤lam›nda anlamaya
çal›ﬂacak olursak, “Devletin altyap›sal gücü, yayg›n bir ﬂekilde, birtak›m kurumlar arac›l›¤›yla idare, e¤itim, ulaﬂ›m ve iletiﬂim kanallar›yla merkezden
çevreye do¤ru müdahil olmas› esas›na dayan›r” (vom Hou, 2007: 1) demek
mümkündür. Türkiye’de ulus-devlet oluﬂumu ve Kürt Bölgesi özelinde bu tan›mlar› somutlaﬂt›racak olursak, TD’nin vergi toplama, kendi ideolojik gücünü art›rabilece¤i bir alan olan e¤itim sa¤lama, ulaﬂ›m ve iletiﬂim araçlar›n› geliﬂtirme gibi devletin bürokratik ayg›tlar›n›n ne derecede toplumsal yaﬂam›
arzulad›¤› do¤rultuda de¤iﬂtirebildi¤ine bakmak ayd›nlat›c› olacakt›r. Bu
minvalde yap›lacak analizlerin ve örneklemelerin dillendirdi¤i esas argüman
ﬂudur: Tek parti rejimi süresince TD’nin Kürt Bölgesi özelinde sahip oldu¤u
altyap›sal güç, bürokrasinin istedi¤i ﬂekilde “ulusal kristalleﬂme” yaratmak
için kafi de¤ildi. TD’nin kulland›¤› toplumsal kontrol teknolojileri Kürtlerin
arzuland›¤› ﬂekilde bireylere dönüﬂtürülmesine yeterli gelecek düzeyde de¤ildi. Türkiye Devleti’nin Kürt Bölgesi ile despotik güç üzerinden kurdu¤u
iliﬂki tek parti döneminde de sürerken, Kürtlerin asimile edilmesine zemin
haz›rlayacak bir biçimde yerel-bölgesel güçlerle iﬂbirli¤ine girilmedi¤ini de
ak›lda tutmak gerekmektedir.
Cumhuriyet dönemi ba¤lam›nda devletin ideolojik niteli¤ine dair yap›lan analizlerle k›s›tl› kalan çal›ﬂmalar›n, devletin belli baﬂl› kurumlar› arac›l›¤›yla ideolojik gücünü toplumsal yaﬂam› dönüﬂtürmek için ne ölçüde uygulayabildi¤i
konusunda yeterli olup olmad›¤› tart›ﬂmal›d›r. Altyap›sal güç mekanizmalar›n›n Kürt Bölgesi’nde ne kadar konsolide edilebildi¤i sorusuyla anlamaya çal›ﬂt›¤›m›z esas nokta; ideolojik, askeri, ekonomik ve politik güçlerin birbirleriyle etkileﬂimi sayesinde gerçekleﬂen toplumsal dönüﬂümün izlerini Kürt Bölgesi’nde aramakt›r. Bu noktada, Mete Tunçay’›n Kürt direniﬂi ile alakal› olarak TD’nin anti-feodal karakterine dair dillendirmiﬂ oldu¤u argümana kulak
vermek faydal› olacakt›r. “Bu dönemde siyasal erki elinde tutan güçler, büyük ﬂehirlerde ve ayd›n tabakas› içerisinde etkili olmay› istemekten öte, k›rsal alanlarda bir ekonomik-toplumsal-siyasal yap› de¤iﬂikli¤i yaratmakla pek
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den bu kadar çetrefilli oldu¤u sorusunu etrafl›ca cevaplamak nas›l mümkündür? Bu dönem içerisinde TD’nin despotik güç kullanmak konusunda herhangi bir beis görmedi¤ini hat›rlayacak olursak, TD’nin Kürt Bölgesi’nde sahip oldu¤u veya olmad›¤› altyap›sal gücü somut halleriyle görmek nas›l
mümkün olabilir? Baﬂka bir deyiﬂle, TD’nin tek parti rejimi boyunca Kürtlerin toplumsal yaﬂam›na ne kadar müdahil olup dönüﬂtürücü rol üstlenebildi¤i ortaya konabilir mi? Kürt Bölgesi’nde ulus-devletin var olma hallerine
odaklanarak, bu sorulara ucu kapal› cevap bulmak yerine bu sorular› tart›ﬂmaya açmak amac›yla bir çerçeve oluﬂturma gayretinin bile kayda de¤er olaca¤›na kuﬂku yoktur.
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ilgilenmemiﬂler, hatta merkezdeki düzeltim giriﬂimlerine karﬂ› ç›kmamalar›
koﬂuluyla, yerel eﬂraf›n ayr›cal›klar›n› koruma koﬂullar›na göz yumarak onlarla eski ba¤lar›n› sürdürmüﬂlerdir” (1999: 141). Farkl› bir deyiﬂle, Türkiye Devleti’nin kurucu ideolojisini direkt olarak feodalite karﬂ›t› olarak kodlamaktan
ziyade, öne sürdü¤ü ideolojik çerçeveyi yerel-bölgesel güçleri dönüﬂtürme iﬂi
için kararl› ve istikrarl› bir ﬂekilde icra etmedi¤i/edemedi¤i söylenebilir.
Ça¤lar Keyder, altyap›sal güç olgusunun ideolojik aya¤›na dair bir vurgu taﬂ›maks›z›n, Türkiye’de 1930’larda h›z kazanm›ﬂ olan milli kimlik inﬂas› projesi hakk›nda ﬂunu dile getirir: “Milliyetçilik, kitleleri harekete geçirmekte
kullan›lan bir platform olmad›; bir kontrol arac› olarak iﬂlev gören, seçkinlere ait bir ideoloji olarak kald›. Z›mnen kabul edilen model, bir üst kadronun,
esas itibariyle isteksiz kitlelere modernizmi yukardan dayatmas›n› öngörüyordu” (1989: 151). Farkl› bir ifadeyle, TD’nin ideolojik gücünün somut karﬂ›l›¤›n› temsil eden bu dönüﬂtürebilme yetisi için oldukça s›n›rl› kalm›ﬂt›r
diyebiliriz. Bu noktada, sadece Kürtler için de¤il Türkiye s›n›rlar› içerisinde
yaﬂayan tüm topluluklar› kapsayan bu argüman›n Kürt Bölgesi’nde nas›l bir
yere oturdu¤u sorusuna cevap bulmak gerekmektedir. Ulus-devletin kuruluﬂ
dönemine dair Kürt meselesini de merkeze alan, TD’nin politik ve iktisadi
gücüne iliﬂkin yap›lan analizlerden bir di¤eri de Tim Jacoby taraf›ndan dile
getirilmiﬂtir: “Altyap›sal geliﬂimin Beﬂ Y›ll›k Planlar arac›l›¤›yla do¤u illerine
de yay›lmas› istenmiﬂse de, devlet yat›r›mlar›n›n ve kamu iﬂletmelerinin ço¤unlu¤u, tar›msal varl›klar için pazara dönük yat›r›mlar›n ço¤unda oldu¤u gibi, Bat› Anadolu’da kald›. Yeniden iskân ve zorunlu asimilasyon gibi askeri
önlemler, uluslararas› ticaretin merkezi bir ﬂekilde yürütülmesinden uzaklaﬂmas›n› engellemek için kalk›nma siyasalar›na tercih edildi” (2004: 102). Jacoby’nin dikkat çekti¤i önemli bir nokta, TD’nin Kürtlere yönelik geliﬂtirdi¤i despotik güç uygulamalar›n›n ekonomik güç ile olan iliﬂkisi üzerinedir.
Kurulan bu iliﬂki, TD’nin 1930’lar boyunca kurmaya çal›ﬂt›¤› ulusal ekonominin merkeziyetçi ve devletçi yap›s›yla beraber düﬂünüldü¤ünde daha anlaﬂ›l›r olmaktad›r. Ulaﬂ›m ve iletiﬂim altyap›s› kurulmam›ﬂ ve uluslararas› pazarlar için ç›k›ﬂ noktas› niteli¤i taﬂ›yan merkezlere de uzakl›¤› bariz olan Kürt
Bölgesi’ni kalk›nd›rmak hat›r› say›l›r bir ekonomik kayna¤› yo¤unlaﬂt›rmay›
gerektiriyordu. Osmanl› Dönemi boyunca kurulmuﬂ olan ticaret a¤lar›na ket
vuran ulus-devlet s›n›rlar›n›n t›kad›¤› legal ticaret kanallar›n› da düﬂünecek
olursak, Kürt Bölgesi’nin ekonomik yoksunlu¤a çift tarafl› bir ﬂekilde maruz
kald›¤›n› söylemek mümkündür.
TD’nin Kürt Bölgesi’nde toplumsal dönüﬂümü sa¤layarak altyap›sal gücünü
art›rma kanallar› olan ve temsiliyet-meﬂruiyet sorununu çözebilecek bürokratikleﬂme, e¤itim, sa¤l›k, ekonomik yat›r›mlar gibi alanlarda nas›l bir performans sergiledi¤ini incelemeden önce, TD’nin asimilasyon konusundaki niyetlerini net bir ﬂekilde ortaya koymak gerekmektedir. Bu çal›ﬂman›n önceki bölümlerinde Kürtleri hedef alan net bir asimilasyon program› oldu¤u, lakin TD’nin ekonomik, politik ve ideolojik güç yetersizli¤inin seçiçi bir ﬂekilde Türkiye’nin bat› bölgelerine kanalize edildi¤i belirtilmiﬂti. Bu asimilasyon
projesinin bariz oldu¤u metinlerden biri, Birinci Umumi Müfettiﬂlik Bölgesi’nin idaresinden sorumlu olan Abidin Özmen’in T.D. Baﬂbakanl›¤›’na 1936

Lakin bu ideolojik-program›n uygulanmas› noktas›nda TD’nin yetersiz kald›¤› uyar›s›n› da hemen arkas›ndan yapmak elzemdir. Bu yüzden, TD’nin Kürt
Bölgesi’ndeki temsiliyet-meﬂruiyet meselesine dair yaklaﬂ›m›n›, e¤itim politikalar› çerçevesinde Türk Ocaklar›n›, Halkevlerini ve Köy Enstitülerini ne kadar yayg›nlaﬂt›rabildi¤ini, bürokrasi ile toplum aras›ndaki ayr›m›n ne kadar
keskin ve iktisadi-toplumsal yat›r›mlar›n iﬂler hale getirilmesinin ne derece
etkili oldu¤u tart›ﬂmas›n› yapmak amac›yla bu yetersizliklerin görünür oldu¤u noktalar› aç›kl›¤a kavuﬂturmak gerekmektedir.
TD’nin, kendi ulus-devlet projesini temsiliyet-meﬂruiyet ekseninde Kürt toplumu nezdinde yaymak için gerekli politik kurumlar› ne ölçüde sürekli k›labildi¤ine bakmak verimli olacakt›r. Tek parti rejimi boyunca “memnu m›nt›ka”14
olarak adland›r›lan Kürt Bölgesi’ne giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›n yasaklanmas› bir yana
dursun, CHP’nin do¤udaki birçok teﬂkilat›n› kapatm›ﬂ oldu¤u ve bu illeri temsil eden milletvekillerinin baz›lar›n›n ilgili illerde dahi ikamet etmedi¤i söylenebilir (Aktürk. 2008: 64). Yani, tek parti rejiminin otoriter karakterinin göz
önünde tutulmamas› durumunda bile, Kürtlerin legal politik kanallara dâhil
olmas›na imkan tan›yacak kurumlardan yoksun oldu¤u söylenebilir.
Kürtlerin asimilasyonunu hedefleyen kurumlardan bir tanesi olan, Kürt illerinde ve ilçelerinde 1931 y›l›na kadar faaliyetler yürüten daha sonra Halkev-

14- Men edilmiﬂ, yasaklanm›ﬂ.
15- Bu ocaklar›n Kürtlerin yo¤un olarak yaﬂad›klar› yerlerde say›lar›n›n di¤er bölgelere nazaran az olmas›na ra¤men yayg›n bir ﬂekilde il ve ilçe merkezlerinde kurulmuﬂ ve etkin olmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu yerleﬂim birimlerinin 1931 y›l›nda ulaﬂt›klar› alanlar›n ayr›nt›l› bir dökümü için Füsun Üstel’in “‹mparatorluktan Ulus-Devlete
Türk Milliyetçili¤i: Türk Ocaklar›” isimli eserin 387-390 nolu sayfalar›na bak›labilir.
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y›l›nda yazm›ﬂ oldu¤u rapordur. Bu rapor kapsam›nda ayr›nt›l› bir ﬂekilde alt› adet baﬂl›k alt›nda: Kürtler’e yönelik iskân politikalar›n›n nas›l icra edilmesi gerekti¤i, hudutlar›n geçirgen olmas›n› engelleyecek önlemler al›nmas›n›n
ne kadar zaruri oldu¤u, yarg› mekanizmas›n› iﬂler hale getirecek olan kaza
hakimliklerinin kurulmas›n›n faydal› olaca¤›, ya¤›ﬂl› zamanlarda yolculuk
yapmay› imkans›z k›lan karayollar›n›n yap›lmas› gerekti¤i, memurlar için
Kürt Bölgesi’ni çekici hale getirecek sa¤l›k ve ikinci basamak e¤itim olanaklar›n›n sa¤lanmas›n›n önemi, lisan sorunu baﬂl›¤› alt›nda Kürtçe’nin konuﬂulmas›n› engellemek için yat›l› bölge okullar›n›n aç›lmas›, günlük iktisadi iliﬂkilerde de Türkçe’nin yayg›nlaﬂmas› için ticari merkezlerin oluﬂturulmas›,
halkla Kürtçe konuﬂmakta olan memurlar›n Kürtçe yasa¤›na uymalar› için
gerekirse cezai tedbirlere yaslan›lmas›, “temsil sorunu” olarak adland›r›lan
meselenin halledilmesi için halkevlerinin ve okuma odalar›n›n etkin bir ﬂekilde kullan›lmas› gibi telkinlere ek olarak, Türk kültürünün ne kadar köklü
oldu¤unu göstermek ad›na müzelerin aç›lmas›, memur ve idareci konusunda seçici davran›lmas› gibi birçok konu iﬂlenmiﬂtir (Öztürk, 2007: 118-128).
Bu raporun ne kadar uygulanabildi¤i bir yana dursun, ulus-devletin Kürt
Bölgesi’nde inﬂa edilmesi ve devletin altyap›sal güç kanallar›n› kendi lehine
çevirmesi için TD’nin net bir program›n›n 1936 y›l›nda dahi oldu¤unu söylemek mümkündür.
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lerine devﬂirilen Türk Ocaklar› incelemeye de¤erdir.15 Bu ocaklar›n Kürt illerindeki temsilcileri, bu ocaklarda tüm çabalara ra¤men Türkçe yerine Kürtçe konuﬂulmas›ndan, Kürtleﬂen Türk aﬂiretlerinden ve Kürtçe plaklar›n s›n›rdan sokulmas›n›n engellenmesi gerekti¤inden ﬂikâyetçi olmuﬂlard›r (Üstel,
1997). Bu ocaklar›n temel amac› olan Türk hars›n› yayma çal›ﬂmalar›n›n nas›l sonuç verdi¤ini anlamak için, Türk Ocaklar›’n›n Do¤u Bölgesi Müfettiﬂi
olan Hasan Reﬂit Tankut’un 1930 y›l›nda yap›lan kurultayda “do¤u illeri”
ba¤lam›nda dile getirdi¤i sözlerine kulak vermek faydal› olacakt›r:
“Ancak yüz hane bar›nd›ran herhangi bir kasabada beﬂ on mefkûreci memur bir araya gelerek hemen bir Türk Oca¤› kuruvermiﬂler ve
bu Ocaklar bir demet ot alevi gibi parlayarak sönünce meydanda bir
levha ile defterden baﬂka bir ﬂey kalmam›ﬂt›r. Vilayet merkezindekiler resmî müessesattan yard›m gördükleri için biraz tutunabilmiﬂseler de vazifelerinin çoklu¤u ve k›smen de bu iﬂteki acemilikleri yüzünden bir hayat eseri gösterememiﬂlerdir” (Üstel, 1997: 332).
TD’nin kuruluﬂ dönemindeki en faﬂizan kadro taraf›ndan idare edilen bu
ocaklar›n baﬂar›s›zl›klar›, içinde bulunduklar› Kürt illerinde yürütülen Türklük gayelerinin pek bir sonuç vermedi¤ini göstermektedir. Bu ocaklar›n faaliyet alanlar›n› kabaca tarif edecek olursak; Türkçe üzerine çal›ﬂmak, okuma çal›ﬂmalar› yürütmek, konferanslar düzenlemek, çeﬂitli modern dans çal›ﬂmalar› yapmak ve spor etkinlikleri organize etmek gibi etkinlikleri saymak
mümkündür. Daha sonra, Halkevleri’ne dönüﬂtürülen bu yap›lanmalar›n
Kürt toplumunu TD’nin istedi¤i ulusal kimlik do¤rultusunda dönüﬂtürebilecek mekanizmalardan biri olarak an›lmas› olas›l›¤›n›n gayet düﬂük oldu¤u
söylenebilir. Ayr›ca, TD’nin tek parti rejimi süresince Kürt Bölgesi’nde altyap›sal güç edinme çabalar›n›n nereye tekabül etti¤ini anlamak amac›yla,
Umumi Müfettiﬂlik Raporlar›’n›n tart›ﬂ›lan konuya aç›l›mlar getirebilece¤ini
belirtmek gerekmektedir.
Kürt Bölgesi’nin “yönetilebilmesi” için Osmanl› Dönemi’nde öncül biçimleriyle baﬂlam›ﬂ olan bir yönetim stratejisi olarak Umumi Müfettiﬂlikler, 1927’de
sona eren s›k›yönetimin yerini dolduracak bir yetke yaratmak amac›yla (Tunçay, 1999: 179), güvenli¤in tesis edilmesi ve s›k› bir teftiﬂ politikas› yürütme
hedeflerini gütmekteydi (Koçak, 2003). Uygulanan bu mekanizman›n kapsam›n›n politik düzleme indirgenemeyece¤ini belirtmek aç›s›ndan, bu müfettiﬂliklerin otellerin ve su kanallar›n›n nereye ve nas›l inﬂa edilece¤ine dahi
karar verdiklerini not düﬂmek gerekiyor. (Koçak, 2003: 53-56). Toparlayacak
olursak, 1940’lar›n sonuna kadar yürürlükte olan ve baﬂbakanl›¤a direkt olarak ba¤l› çal›ﬂan müfettiﬂliklerin Kürt Bölgesi’ndeki neredeyse politik, ekonomik ve toplumsal olan her icraat için söz sahibi oldu¤u söylenebilir.
Cemil Koçak, Diyarbak›r ve Urfa özelinde yaz›lm›ﬂ olan bir tak›m raporlar›
inceleyerek; vergi gelirlerinin düﬂük oldu¤unu, tahakkuk edilmiﬂ olan vergilerin zaman›nda ödenmedi¤ini, geçmiﬂ y›llardan kalan gecikmelerin neredeyse hiç tahsil edilemedi¤ini not düﬂmüﬂtür (2003: 118-119). Buna dair gerekçelendirme olarak memur say›s›n›n azl›¤› ile vergi kay›tlar›n›n düzensizli¤i ve içinden ç›k›lamazl›¤› sunuldu¤undan, TD’nin Kürt Bölgesi’nde bürok-

Michael Mann, bürokrasinin sivil toplumla olan iliﬂkisine dair ﬂu vurguyu yapar: “Bürokrasiler, kendi rasyonalitesinin uza¤›na düﬂme olas›l›¤›nda bile
profesyonel bir birliktelik ruhu yaratarak kendini sivil toplumdan uzak tutar”
(1993: 422). 1930 y›l›nda Birinci Umumi Müfettiﬂlik taraf›ndan iletilmiﬂ raporda jandarmalar›n yerel halktan k›zlarla evlendiklerine, üç ila on y›l aras› ayn› yerde görev yapt›klar›ndan ötürü y›prand›klar›na, hatta baz›lar›n›n görevlerini dâhil olduklar› yerel ailelerin hususi iﬂleri için kulland›klar›ndan dolay› ayn› yerde azami görev süresinin üç sene olmas›na dair bir talep vard›r
(Koçak, 2003: 98). Bu durum tespiti TD’nin askeri güçlerinin malum dönem
içerisinde yeteri düzeyde bürokratikleﬂemedi¤ini, sivil toplum ile aras›nda
gerekli k›rm›z› çizgileri çekemedi¤ini ve kimi zaman yerel güçlerin etkisinde
kald›klar›n› göstermek aç›s›ndan bir örnek teﬂkil edebilir.
Devletin ekonomik gücünün Kürt Bölgesi’nde bürokratikleﬂerek toplumsal
yap›y› dönüﬂtürücü etki yaratmas›n›n önünde çok temel ekonomik engeller
oldu¤unu söylemek de mümkündür. Bu noktada, TD’nin bölgedeki gerekli
inﬂaat harcamalar›, asker ve memur maaﬂlar› için gerekli mebla¤ bulma konusunda s›k›nt› çekti¤ine dair birçok rapor bulunmaktad›r (bkz. Koçak, 2003:
242-243). Maaﬂ alma s›k›nt›s›n›n sadece bürokratik iﬂler yapanlarda de¤il,
1930 baﬂlar›nda TD’nin Kürt Bölgesi’ndeki temsiliyet iddias›n› temellendirecek ö¤retmenlerin içinde bulundu¤u e¤itim kurumlar›nda da görüldü¤ü söylenebilir16 (Baﬂgöz, 1995: 151). Bu konuyu daha geniﬂ bir çerçevede ele almak gerekirse, 1932 y›l›nda, Umumi Müfettiﬂ ‹brahim Tali Öngeren taraf›ndan
yaz›lm›ﬂ olan raporda, devletin hem kendi bürokratik iﬂleri için hem de toplumsal yaﬂam› yönlendirebilmek için giriﬂti¤i inﬂaat giriﬂimlerinin ne tür s›k›nt›lara gebe oldu¤unu ﬂu ﬂekilde örneklendirmiﬂtir: ”...Diyarbekir’de evvelce
inﬂaas›na baﬂlan›p ikmal olunamayan ve hiçbir ihtiyaca kifayet edemeyecek
olan hükümet dairesi, yine Urfa’da beﬂ sene evvel belideyece baﬂlat›l›p bitirlemeyen otel ve sinema binas› ve Umumi Müfettiﬂlik m›nt›kas› haricinde yar›m b›rak›lan birçok binalar ve tesisat...” (2003: 117). Anlaﬂ›laca¤› üzere, tamamlanan inﬂaatlar›n birço¤unun plans›z ve programs›z bir ﬂekilde yap›ld›¤›n›, ayr›ca, devletin altyap›sal gücünü art›rmaya yönelik yap›lar›n da çeﬂitli
sebeplerden ötürü tamamlanamam›ﬂ oldu¤unu gözlemlemek mümkündür.
TD’nin Kürt Bölgesi özelinde altyap›sal güç edinimi ile alakal› yürüttü¤ü çabalara dair tart›ﬂmay› e¤itim alan›na kayd›racak olursak, Köy Enstitüleri’nin
Kürt Bölgesi’ndeki varl›¤› üzerine yo¤unlaﬂmak fikir aç›c› olabilir. Bundan
evvel, Köy Enstitüleri’nin ortaya ç›kma sebepleri üzerine kafa yoracak olursak, ilk olarak ‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda ortaya ç›kan tar›msal üretim eksikli¤ini art›rmay› hedefleyen iktisadi bir tedbirin yürürlü¤e konmas› hatt›n-

16- 1930 baﬂlar›nda ekonomik buhran›n da etkisiyle TD’nin yaﬂad›¤› ekonomik buhranlar sonucu düﬂen özel idare
gelirleri yüzünden ö¤retmenlere maaﬂ verilememesi dolay›s›yla birçok okul kapat›lm›ﬂt›r (Timur, 1997: 150-151)
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ratikleﬂme ve rasyonalizasyon konusunda 1932 y›l›nda bile ciddi eksiklikleri oldu¤u barizdir. Ulus-devlet inﬂa sürecinin önemli ayaklar›ndan birini oluﬂturan istikrarl› bir ﬂekilde vergi toplanmas›n›n, 1930 baﬂlar›nda Kürt Bölgesi’nde önemli bir mesele teﬂkil etti¤ini söylemek mümkündür.
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da, ikinci olarak da köylü y›¤›nlar›n›n ﬂehirlere akmas›n› önleyecek olan
“halkç›l›k” perdesiyle örtülmüﬂ olan TD’nin s›n›f karﬂ›t› ideolojisinin, köylerde y›¤›nlar› çak›l› b›rakma siyaseti olarak düﬂünmek gerekmektedir (Timur,
1997: 207-213). TD’nin Köy Enstitüleri siyasas›na dikkatli bir ﬂekilde bakt›¤›m›zda, Kürt Bölgesi’ne yönelik “hususi” bir çizgi izlenemedi¤ine kani olunabilir. Malatya’da 1940, Erzurum’da 1942, Diyarbak›r’da 1944 ve Van’da 1948
y›llar›nda aç›lan Köy Enstitüleri’nin Türkiye genelindeki da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, bölgesel olarak homojen bir da¤›l›m gözlenebilir (Güvercin, Aksu, Arda, 2004). 1950’lerin baﬂ›ndan itibaren Ö¤retmen Okullar› olarak devam
eden Köy Enstitüleri’nin Türkiye genelinde aç›lan 26’s›ndan 6 tanesi Kürtlerin yo¤un olarak yaﬂad›¤› illerde aç›lm›ﬂt›r.17 Buradan ç›kar›lacak sonuç,
TD’nin despotik gücüne dayanarak bast›rmaya çal›ﬂt›¤› Kürtlü¤ün mesele olma hallerini, asimilasyon çarklar›n› mümkün olan en h›zl› ﬂekilde çal›ﬂt›rarak
ortadan kald›rabilecek altyap›sal gücünün malum dönem içerisinde Kürtleri
dönüﬂtürmeyi ön plana alamayacak ﬂekilde k›s›tl› oldu¤u yönündedir.
Türk ulusal kimli¤ini Kürt Bölgesi’nde yayg›nlaﬂt›rabilecek kurumlar› düﬂündü¤ümüzde, ulusal e¤itimin kaplayabildi¤i alan› ve Kürtleri amaçlanan do¤rultuda dönüﬂtürme potansiyelini özellikle incelemek gerekmektedir. Cumhuriyetin kurulmas›ndan hemen sonraki durumu inceleyecek olursak, 1927
y›l›nda mecliste e¤itim üzerine Kürt direniﬂini merkeze alarak yap›lan bir konuﬂma esnas›nda sarf edilen sözlere kulak vermek ayd›nlat›c› olacakt›r. “‹syan sahas› olan 13 Do¤u ilindeki bütün okullar›n say›s› 215’tir. Yetmiﬂ iki ilimizde mevcut 4875 okuldan ancak bu kadar› do¤uya düﬂmektedir. Okul ça¤›ndaki 382.182 ö¤renciden, 13 ilimize ancak 8376’s› düﬂmüﬂtür. Efendiler
bu zavall› halk› okutmal›d›r. Yoksa falan beyin veya ﬂeyhin peﬂine gider”
(Baﬂgöz, 1995: 148). Kürt Bölgesi’nde e¤itim meselesinin asimiliasyon ba¤lam›nda nas›l iﬂlenmesi gerekti¤ini bu kadar düz bir okuma üzerinden anlamak fazlas›yla indirgemecilik olur. Bu yüzden, ‹smet ‹nönü’nün Kürt Bölgesi’ni gezdikten sonra 1935 y›l›nda Mustafa Kemal’e sundu¤u raporda bu konunun nas›l ele al›nd›¤›na dikkat kesilmek gerekmektedir:
Kürtlere okutma yap›l›p yap›lmayaca¤› ﬂimdiye kadar bir politika
olarak mütalaa edilmiﬂtir. Bu politikay› halk biliyor. Biz bundan hiç
istifade edemedi¤imiz halde yaln›z mahzurunu çekiyoruz. Daha
Türk köylerindeki mektepleri yapamam›ﬂken ve en nihayet yüzde
ona varmayan okutmada bir hususi siyasay› halk›n diline düﬂürmekte hiçbir fayda yoktur. Sonra ilk tahsil için okutmakta faydam›z›n daha siyasi oldu¤u görüﬂündeyim. Kürtleﬂmiﬂ ve kolayca Türklü¤e dönecek yerleri okutmak, hatta Kürtlere Türkçe ö¤reterek Türklü¤e
çekmek için ilk tahsil ve onun iyi hocas› çok iyi vas›tad›r. Zaten s›n›rl› olan vas›talar›m›z› daha çok Türk köylerinde kullanmak elimizdedir. (Öztürk, 2007: 62-63)
‹smet ‹nönü’nün eldeki s›n›rl› kaynaklar›n Türk köyleri için kullan›lmas› gerekti¤ini ve ileriki dönemlerde Kürtler için ilkokul düzeyinde e¤itim sa¤lanmas›n› sal›k verdi¤ini bu al›nt›dan görmek oldukça nettir. Di¤er bir ifadeyle, kaynak eksikli¤inden ötürü Kürtlere yönelik uygulanmas› önerilen bir ayr›mc›l›k

Toparlamak gerekirse, TD’nin Kürtlerin asimilasyonu konusunda net bir siyasa çerçevesi olmas›na ra¤men uygulama noktas›nda çekilen politik, ekonomik ve ideolojik güç eksikleri yüzünden, Türkiye Devleti Kürtleri politik güç
iliﬂkileri çerçevesinde dönüﬂtürememiﬂtir. Bu yüzden, tek parti dönemini bir
geçiﬂ dönemi olarak konumland›rmak yanl›ﬂ olmayacakt›r. Despotik güç kullan›m›n›n had safhada oldu¤u ama altyap›sal güç edinimi konusunda yap›lan
planlar›n istikrarl› ve kararl› bir ﬂekilde uygulanamad›¤› söylenebilir.
Yaz›n›n bu bölümüne kadar Türkiye’deki Kürtler odakl› yap›lan analizleri
Türkiye’deki s›n›f ve devlet ba¤lam›ndaki güç iliﬂkileri sarmal›nda daha geniﬂ düﬂündü¤ümüzde, tek parti rejimine damgas›n› vuran korumac› politik
ekonominin burjuvazi ve küçük ölçekli toprak sahipleriyle ç›kar ittifak›n›
1950’lerde de sürdürmesinin imkâns›zl›¤›n› hesaba katm›ﬂ oluruz. 1946’ya
kadar Türkiye’de ç›kar ittifaklar›na dâhil olamayan ve 1940’lara kadar direndikten sonra sindirilen Kürt toplumu, yeni düzende “politik temsiliyet” politikalar›na geçiﬂ yüzünden kaale al›nmas› gereken bir aktör olarak sahneye
ç›kt›. Özgürlükler temelli bir tak›m söylemsel at›l›mlarla ortaya ç›kan Demokrat Parti’nin orta ve büyük ölçekli toprak sahipleri ile burjuvaziyi liberal piyasa ekonomisinin bayraktarl›¤›nda yeni bir ittifaklar blo¤una ça¤›rmas›na
Kürtler de yedekleneceklerdi.

17- Erzurum-Pulur ve Malatya-Akçada¤ gibi yerleﬂim birimleri de Kürtler’in yo¤un olarak yaﬂad›¤› bölgelerden biri olarak de¤erlendirilmiﬂtir. E¤er belirtilen dönem içerisindeki etnik konfigürasyon Türklerin ço¤unluk oldu¤una iﬂaret ediyorsa Kürt Bölgesi’ndeki köy enstitüsü say›s› 4’e düﬂecektir.
18- Bu tablonun ortaya ç›kmas›nda 1930’lar›n baﬂlar›nda ortaya ç›kan e¤itim sistemindeki ekonomik kaynak eksikli¤i dolay›s›yla yaﬂanan gerilemenin rolü oldu¤u yönünde fikir yürütülebilir. Lakin, bu durumun Türkiye’nin bat›s› ile Kürt illeri aras›ndaki e¤itim kurumlar› say›s› aras›ndaki uçuruma yapm›ﬂ oldu¤u etkinin seçici bir kaynak
aktar›m› mantalitesi yüzünden, iliﬂkisel olarak Türkiye’nin bat›s›na yo¤unlaﬂmas› olas›l›¤›n› ortaya ç›karmaktad›r.
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olgusundan bahsetmek mümkündür. Kürtlerin e¤itim ba¤lam›nda devlet elitlerinin gözünde kondu¤u yeri yans›tan ‹smet ‹nönü’nün belirttiklerine ek olarak, Kürtlerin ayr›mc›l›¤a maruz b›rak›lmalar›yla alakal› yap›lan uygulamalar
konusunda farkl› birincil kaynaklardan destekleyici ifadeler bulmak mümkündür. Celal Bayar, 1936 y›l›nda “ﬁark Raporu” baﬂl›¤›yla devlet ricaline yapt›¤›
gezi sonras› iletti¤i metinde ﬂunu belirtir: “Bugün, Kürt diye, bir k›s›m vatandaﬂlar okutturulmamak ve devlet iﬂlerine kar›ﬂt›r›lmamak isteniliyor” (2006:
64). Kürtlerin okutturulmamas› ve devlet iﬂlerine kar›ﬂt›r›lmamas› hakk›ndaki
gerçekli¤i ortaya koyan Celal Bayar’›n iﬂaret etti¤i nokta, ‹smet ‹nönü’nün iﬂaret etti¤i ayr›mc›l›k olgusunun uygulamadaki varl›¤›n› onaylar niteliktedir. Daha farkl› bir aç›dan ‹smet ‹nönü’nün raporunda sal›k verdi¤inin uygulamaya
geçip geçmedi¤ini anlamak için 1940-1941 e¤itim y›l›na ait istatistiklerin incelenmesi yol gösterici olacakt›r. “Ayd›n, Bal›kesir, Manisa, ‹stanbul, Bursa, gibi
6 kentte 2980 ilkokul varken, do¤unun alt› kentinde, (A¤r›, Hakkâri, Kars,
Tunceli, Muﬂ) ilkokul adedi 1090’d›r” (Baﬂgöz, 1995: 148). Görüldü¤ü üzere,
Kürt direniﬂinin Türkiye Devleti’nin ﬂiddet tekeline yönelik bir tehdit oluﬂturmaktan uzaklaﬂt›¤› 1940’lar›n baﬂ›nda, okul say›s›nda art›ﬂlar olmas›na ra¤men
Türkiye’nin bat› bölgelerine k›yasla geride kald›¤› aç›kça görülmektedir.18
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Tek parti rejiminin sonra ermesine binaen, modern bir ulus-devlet inﬂas›na
niyetlenmiﬂ Kemalist elitlerin dönem sonu karnelerine k›saca bakmak faydal› olacakt›r. Modern devletlerin oluﬂumlar›nda Michael Mann iki dalga gözlemledi¤ini belirtir. Bunlardan birinci dalga esnas›nda gerçekleﬂenler, devletin vergi toplayan ve vatandaﬂ ilan etti¤i kiﬂileri askere alan bir organizasyon
olmas›ndan çok az fazlayd› demek mümkündür. Lakin ikinci dalgada, “devletin sivil fonksiyonlar›n›n geniﬂlemesi” safhas›nda, devletler hem bürokratikleﬂme konusunda hem de politik temsiliyet konusunda ilerleyip parti-demokrasi ve ideolojik- ahlaki kristalleﬂmeler yaratarak kendi s›n›rlar› içerisinde sivil alana yönelik bir “kafese alma” (caging) icra edebilmiﬂlerdi (1993:
504-506). Kemalist projenin Kürt Bölgesi’ndeki karnesine bakacak olursak;
henüz kapitalist ekonomik iliﬂkilerin tam olarak konsolide edilemedi¤ini,
ulusal merkezileﬂmenin sivil cenahta a¤›r aksak ve a¤›rl›kl› olarak askeri çizgide kald›¤›n› ve temsiliyet politikalar›n›n Demokrat Parti dönemine geçiﬂle
baﬂlad›¤›n› belirtebiliriz.
II. Dünya Savaﬂ› süresince di¤er toplumsal s›n›flar›n ve zümrelerin deste¤ini
iyiden iyiye yitiren devlet bürokrasisinin, köylü yoksullarla toprak reformu
üzerinden bir iﬂbirli¤i kurma çabas›n›n baﬂar›s›zl›kla sonuçlanmas› sonras›nda tek parti rejimine son vermek zorunda kald›¤›n› söylemek mümkündür
(Keyder, 1989). Bu yüzden, büyük toprak sahipleri ile yoksul köylüler aras›nda yer alan Kürt toplumunun, Kemalist bürokrasinin kurmuﬂ oldu¤u ittifak›n parçalanmas› sonucunda toplumsal bir güç olarak yeni ﬂekillenen ittifaklar a¤›nda yer alaca¤› belirginleﬂmiﬂti.
Bu noktada geliﬂtirilecek olan temel argüman, TD’nin Kürt elitleri ile “Kürtçülü¤ün mesele edilmemesi” üzerinden yapt›klar› iﬂbirli¤i sonucu yerel-bölgesel bir kristalleﬂmenin ortaya ç›kt›¤› üzerinedir. Di¤er bir deyiﬂle, feodalitenin yeniden üretilmesi bizzat TD’nin Demokrat Parti döneminde uygulad›¤› sosyo-ekonomik siyasalar arac›l›¤›yla gerçekleﬂmiﬂtir. Bu iﬂbirli¤i, TD’nin
Tek-Parti rejimi boyunca despotik gücüne dayanarak baﬂarabildi¤inin, Kürtlü¤ün mesele olma hallerinin d›ﬂavurumlar›n› engellemekten öteye geçemedi¤inin ilan› da say›labilir. Farkl› bir ifadeyle, k›smi liberalizm ve temsiliyet
politikalar› sonucu ortaya ç›kan iﬂbirli¤i, Türk hars›n› bürokratik kurumlar›
arac›l›¤›yla Kürt toplumuna zerk edilecek bir dönüﬂümü sa¤layacak mekanizmalar üretememiﬂ olmas›na bir kan›t say›labilir. Lakin Kürt kimli¤inin inkar›na dayanan bu iﬂbirli¤inin ortaya ç›kmas›n› asimilasyon çabalar›ndan
vazgeçilmesi veya bu gayretlerin gevﬂetilmesi olarak okumamak gerekmektedir. Micheal Mann’in öne sürmüﬂ oldu¤u altyap›sal güç kavram›n›n önemi,
ayn› mücadele alan› içerisinde bulunan devletin ve yerel-bölgesel aktörlerin
paralel bir ﬂekilde güçlerini art›rabildi¤ine iﬂaret etmesidir. Bu savlar›n oturdu¤u zemini anlamak ad›na öncelikle çok partili geçiﬂin Kürt Bölgesi’ne olan
etkilerini, sonras›nda ise yerel-bölgesel aktörlerin Türkiye Devleti ile kurmuﬂ
oldu¤u iliﬂkiler çerçevesinde Kürt toplumu içerisinde yeniden kurumsallaﬂt›¤›n› tart›ﬂmak gerekmektedir.
Tek parti rejiminin sona ermesinin politik düzlemde ne ifade etti¤i sorusuna

1947 y›l›nda ortaya at›lan “Türkiye Kalk›nma Plan›” üzerinden, devletçi-korumac› anlay›ﬂ›n art›k terk olundu¤unu ve bunun yerine liberal bir çizgide
göreli serbest ticarete ve aç›k ekonomi anlay›ﬂ›na do¤ru yönelme oldu¤u
söylenebilir (Boratav, 2006: 98-99). Lakin, burada cevaplanmas› gereken soru ﬂudur: Liberal ve popülist oldu¤u su götürmeyen Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi sürecinde oy oranlar›na net bir ﬂekilde yans›yan ittifaklar nas›l
bir çerçevede kuruldu? Geniﬂ bir ba¤lamda cevaplamaya çal›ﬂacak olursak,
Keyder’e kulak vermemiz durumunda, pazar›n ilk dönemlerde sa¤layaca¤›
somut yararlar›n oldu¤una dair kan›n›n has›l olmas› ve bilinmeyen bir gelece¤in Tek Parti Rejimi boyunca yaﬂananlara tercih edildi¤i yolundaki tespite
baﬂvurabiliriz (Keyder, 1989). Lakin, daha özelde, 1950’lerin sonlar›na kadar
süren burjuvazi ile DP ittifak›na ek olarak DP’nin büyük ve orta ölçekli toprak sahibi köylüler ile kurdu¤u ittifak› hat›rlamakta fayda var. Bu noktada,
1950 seçimlerinde, Kürt illerinden ç›kabilecek 44 milletvekilinden 36 tanesinin Demokrat Parti’den ç›km›ﬂ oldu¤unu hat›rlamak icap etmektedir (Sönmez, 1990: 140). Kürtlerin Demokrat Parti yönelimi Kemalizme olan tepkisel
d›ﬂavurum olarak de¤erlendirilmesi yayg›n olarak paylaﬂ›lan bir noktad›r
(McDowall, 2005; Kendal, 1993). Ayr›ca, 1957 y›l›ndaki genel seçimlere de
yans›yan düﬂen oy oranlar›n›n sebepleri aras›nda Demokrat Parti’nin muhalif ve özgürlükçü ruhunu kaybetmesini de bu ba¤lam içerisinde anmak gerekmektedir (ﬁentürk, 2008: 65). Lakin Türkiye’nin genelinde de gözlenebilen ekonomik göstergelerin kötüye gitmesinin de oy verme davran›ﬂlar›n› etkiledi¤i belirtilmelidir.
Bu yönelim üzerine konuﬂurken Kürtleri tek bir homojen kategori olarak
kavrama yanl›ﬂ›n›n yayg›n oldu¤unu göz önünde tutarak; köylü Kürt y›¤›nlar›n›n, Kürt elitlerinin ve Aleviler’in DP’ye yönel(me)me sebepleri aç›s›ndan
ayn› kefede de¤erlendirmemek gerekti¤ini not düﬂmek gerekmektedir. Çünkü, Aleviler’in DP ile kurduklar› ittifak yaln›zca bir seçim sürerken, Sünni
Kürtlerin yo¤un olarak yaﬂad›klar› bölgedeki deste¤in 1954 seçimlerinde de
devam etti¤i gözlenebiliyordu (ﬁentürk, 2008). Kürt elitlerinin Demokrat Parti’ye yönelme sebepleri aras›nda popülist ve dini söylemlerin rolünü önemli bir faktör olarak hesaba katmak bir yana dursun, Kürtlerin art›k “birtak›m
ma¤duriyetleri paylaﬂan bir topluluk düzeyinde” kaale al›nmas› gerekti¤ine
dair iﬂaretler de verilmeye baﬂlanm›ﬂt›. Demokrat Parti’nin Kürtlerin gönlünü
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karﬂ›l›k olarak Ça¤lar Keyder’in önerdi¤i cevaplardan biri ﬂudur: “O zamana
kadar siyaset seçkinlerin iﬂiydi; iktidar ya da bürokrasi içinde devredilir ya
da say›lar› yüzyüze pazarl›¤a elverecek kadar az olan burjuvalarla paylaﬂ›l›rd›... Meclisler idarenin bir uzant›s›yd›. Ancak, 1946’da çok partili bir meclis
oluﬂturma karar›ndan sonra, genel oy hakk› ve seçmene dönük siyaset biraraya gelerek iktidardaki ittifak›n bölünmesine yol açt›” (1989: 147). Bu minvalde, Kürtlerin -Kürt kimli¤ini mesele etmeyecekleri ﬂekilde- ilk defa politik bir özne yerine konmuﬂ olmalar› tek parti rejiminin sona ermesine denk
düﬂmektedir. Demokrat Parti dönemini Kürt toplumu özelinde anlamaya çal›ﬂ›rken, ekonomik manada Türkiye’nin hem burjuvazisinin hem de köylüsünün Demokrat Parti yönelimini daha geniﬂ bir çerçevede incelemeye çal›ﬂmak ayd›nlat›c› olacakt›r.
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almaya yönelik bir siyaset izledi¤ini “33 Kurﬂun” olay›ndan sonra Mustafa
Mu¤lal›’n›n mahkûm edilmesinden net bir ﬂekilde anlayabiliriz. Üzerine konuﬂtu¤umuz bu dönemi ayr›nt›l› bir ﬂekilde tart›ﬂmak için Kürtlerin Kürt kimliklerini sakl› tutma ﬂart›yla dâhil olduklar› ittifaklar blo¤unun Kürt toplumu
nazar›nda neleri de¤iﬂtirdi¤i sorusunu yan›tlamaya çal›ﬂal›m.
TD’nin, tek parti rejimi boyunca baﬂaramad›¤› Kürt toplumuna nüfuz etme
ve asimilasyon pratikleri arac›l›¤›yla dönüﬂtürme noktas›nda yaﬂad›¤› s›k›nt›lar›n 1950’ler boyunca da süregeldi¤i söylenebilir. Lakin feodalitenin hüküm
sürdü¤ü Sünni Kürt köylerinde; bürokrasi ile iliﬂkilerinde Kürtçe engeliyle
karﬂ›laﬂan köylünün hem idari iﬂlerini hem de köylerdeki enformatik oda¤›
(köy kahvesinin yoklu¤unda) kendi mülkünde tekelleﬂtirmiﬂ olan Kürt elitlerinin sahip olduklar› altyap›sal gücü devam ettirdiklerini Beﬂikçi ayr›nt›l›
bir ﬂekilde incelemiﬂtir (1970: 176). Kürtlerin yaﬂad›klar› illeri homojen olarak kodlayan indirgemeci yaklaﬂ›mdan s›yr›labilmek ad›na, TD’nin asimilasyon konusunda baﬂar› gösterebildi¤i, feodal yap›lanman›n seyrekleﬂti¤i ve
ulaﬂ›m kolayl›¤› sayesinde merkezle daha yo¤un pazar iliﬂkileri geliﬂtirebilen
Elaz›¤, Malatya ve Erzurum gibi illerin varl›¤›n› da not etmek gerekmektedir.
TD’nin bu bölgeler ile alakal› dönüﬂtürme planlar›na iskân politikalar›n›n da
katk›s›yla di¤er bölgelere nazaran ulaﬂabildi¤ini söylemek mümkündür.19
TD’nin Kürt toplumuna nüfuz edip kendi kurumlar› veya piyasa dinamikleri etraf›nda bir dönüﬂüm yaratamam›ﬂ olmas›, hâlihaz›rdaki toplumsal a¤lara
yaslanmas›n›n sonucu olarak Kürt Bölgesi’nden “tulum oy” diye tabir edilen
bir mekanizman›n ortaya ç›kmas›na yol açt› (McDowall, 1996; Beﬂikçi, 1970;
Bozarslan, 2003). Seçimlere kat›l›m oran›n›n Kürt illerinde Türkiye geneline
nazaran daha yüksek olmas› da bu tezi destekleyen bir iﬂaretçi olarak al›nabilir. TD ile Kürt elitleri aras›ndaki patronaj iliﬂkisinin sadece politik düzlemde kalmay›p tar›msal kredilerin da¤›t›lmas› gibi ekonomik iliﬂkiler vas›tas›yla da kuruldu¤u not düﬂülerek devam edilebilir. Kürt toplumunda dini ve
sosyo-ekonomik sosyolojik ba¤lam üzerinden “elit” olarak nitelendirilebilecek toprak sahipleri ile ﬂeyhler veya dini otoriteler; Demokrat Parti döneminde politik, ekonomik ve toplumsal düzlemde kurduklar› iﬂbirli¤i üzerinden
feodalitenin yeniden ve de daha sa¤lam bir ﬂekilde kurumsallaﬂmas›na yol
açt›lar (Beﬂikçi, 1967: 53-56). 1946’daki Toprak Reformu giriﬂiminin sonuçsuz kalmas›, Kürt Bölgesi’ndeki toprak da¤›l›m›nda eﬂitsizli¤in korunarak devam etmesine yol açm›ﬂt›. Beﬂikçi, feodal iliﬂkilerin hâkim oldu¤u Diyarbak›r, Urfa, Siirt, Mardin ve Bitlis gibi illerde Türkiye’nin geneliyle karﬂ›laﬂt›r›lamayacak ölçüde düﬂük olan “kredi alan aile say›s›” istatistiklerine dikkat
çekmektedir (1992: 100). Feodal sosyo-ekonomik iliﬂkilerin sürdü¤ü Kürt illerinde, TD’nin sa¤lad›¤› tar›m kredilerinden faydalananlar Kürt elitleri olmuﬂtur. Kürt illerinin genelini düﬂünecek olursak, sadece kredi alan aile say›s›n›n niceli¤i de¤il niteli¤i üzerinden de bak›ld›¤›nda kayda de¤er bir dönüﬂüm oluﬂturulamad›¤›n› M. Emin Bozarslan’a müracaat ederek anlayabiliriz: “Banka kredileri de di¤er imkanlar gibi mahdut bir zümrenin tekelindedir. Bundan ço¤unlukla toprak a¤alar› ve büyük yük tüccarlar› yararlan›rlar.
Köylüler ve fakir yurttaﬂlar ancak 200-300 lira gibi gülünç bir miktar alabilirler. Bunu da hiçbir iﬂte kullanamazlar. Çünkü bu miktar ancak harcama iﬂin-

Soruya cevap vermeden önce bir durum tespiti yapacak olursak; ABD üzerinden sa¤lanan Marshall yard›mlar› ile toprak sahiplerine sa¤lanan krediler
tar›mda makineleﬂmeyi çok h›zl› bir ﬂekilde sa¤layabilmiﬂti demek mümkündür. Türkiye geneli ile Kürt Bölgesi’ni k›yaslad›¤›m›zda ise makineleﬂmenin
iliﬂkisel olarak Kürt Bölgesi aleyhine oldu¤u dile getirilebilir. Çünkü, 1950’li
y›llar›nda sonunda, Türkiye genelindeki traktörlerin yüzde 3’ü, biçerdöverlerin yüzde 4.7’si ve motorlu taﬂ›tlar›n yüzde 6.7’si Kürt Bölgesi’nde yerleﬂik
olarak bulunmaktayd› (Avc›o¤lu, 1960: 658). Di¤er bir taraftan, ekilen alanlar›n yüzölçümündeki art›ﬂ›n ekonomik büyümeye yans›mas› 1950’lerin ortas›na kadar ray›nda giden bir ekonomi oldu¤unu düﬂündürebilir. Bu bilgiler
›ﬂ›¤›nda yukar›da dile getirdi¤imiz soruya cevap, feodal iliﬂkilerden tar›msal
alanda kapitalist üretim iliﬂkilerine geçilmemesi olarak verilebilir. Detayland›racak olursak,
“Faiz ve borçlanma iliﬂkilerinin Bat›’da çok belirgin olmas›, Bat›’da
kendine yeter üretimden pazar için üretime geçildi¤i halde Do¤u’da
bütün üretim fazlas›n›n do¤rudan do¤ruya köydeki a¤alarda toplanmas› ve a¤a taraf›ndan de¤erlendirilmesi, fakat bu birikimin hiçbir
zaman elveriﬂli olmay›p kapitalist bir e¤ilim göstermemesi, a¤a ile
köylüler aras›nda daha ziyade topra¤›n iﬂletilmesi esnas›nda oluﬂan
ve eme¤e dayanan iliﬂkiler, Bat›’da pazar için üretimi teﬂvik eden ve
elveriﬂli k›lan faktörler yan›nda Do¤u’da bunun olmamas›, Bat›’daki
tüccar ve toprak a¤as› ile Do¤u’daki toprak a¤as›na sosyal yap›,
farkl› farkl› yerlere oturtup farkl› roller vermektedir” (1992: 43-44).
Kapitalist tar›msal iliﬂkilere geçilmesinin önünde engel teﬂkil eden feodal
üretim iliﬂkilerinin bölgenin sosyo-ekonomik geri kalmas›nda pay›n› yads›mak imkâns›zd›r. Bu engelin 1950’lerde yaﬂanan tar›mda makineleﬂme ile
“tedricen” bir ücretli eme¤e geçiﬂ oldu¤u söylenebilir (Beﬂikçi, 1970). Toprak da¤›l›m› adaletsizli¤inin Urfa’dan sonra en sert ﬂekilde yaﬂand›¤› Diyarbak›r’daki topraks›z köylü oran›n›n 1950-60 aras› yüzde 38.1, 1962-68 aras›nda ise yüzde 47.0 olmas› tar›mda makineleﬂmenin etkilerinin aﬂamal› bir ba¤lamda ortaya ç›kt›¤›na iﬂaret eder (Sönmez, 1990: 144). Buna ek olarak, makineleﬂme ile ortaya ç›kan göç dalgas›n›n Kürt elitlerinin “tulum oy” için kulland›klar› insan kaynaklar›n›n erimesinden de bahsedilebilir (McDowall,
1996: 399). Kürt illerinde piyasan›n geliﬂmesine paralel olarak, bölgede sermaye sahibi olan Kürt elitlerinin 1950’lerde ortaya ç›kan ticaret burjuvazisini
oluﬂturmaya baﬂlamalar› ile oluﬂturduklar› art› de¤eri Bat› metropollerine taﬂ›y›p yat›r›m yapmalar› da ortaya ç›kan iki sonuçtur (Beﬂikçi, 1970: 267;

19- ‹skân planlar› ile alakal› ayr›nt›lar için Mehmet Bayrak’›n Kürdoloji Belgeleri II isimli kitab›na bak›labilir
(2004: 457- 483).
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de kullan›labilir” (2002: 61). TD’nin ekonomik gücü hâlihaz›rdaki toplumsal
iklimde köylü y›¤›nlar› için kredi imkan›n› sunmazken ittifak halinde oldu¤u
büyük toprak sahipleri için bu krediler seferber edilmiﬂti. Lakin, TD’nin Kürt
Bölgesi’nde adaletsiz kredi da¤›l›m›yla birlikte Kürt Bölgesi’nin tar›msal olarak geri kalm›ﬂl›¤›n› nas›l aç›klayabiliriz?
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Özer, 1998: 330). Bu durumla iliﬂkili olarak, tar›mda kapitalist iliﬂkilere geçiﬂin Türkiye geneline göre fazlas›yla geç olmas›, Kürtlerin hem Kürt ﬂehirlerine hem de Türkiye metropollerine göç etmesini geciktirdi denilebilir. Bu
göçün bölge içinde kald›¤›n› anlamak için Diyarbak›r’›n nüfusunun 1950’nin
ilk yar›s›nda yüzde 6.25 artarken ikinci çeyrekte de yüzde 4.66 artm›ﬂ olmas›na bak›labilir (Sönmez, 1990: 145). Topraks›zlaﬂan köylülerin Kürt illerinin
endüstri fakiri merkezlerinde ﬂehir yoksullar› olarak konumlanmalar› kredi
mekanizmalar›ndan faydalanamam›ﬂ olan zümrenin varl›¤›n› da do¤rular niteliktedir.
Köylü Kürt y›¤›nlar›n›n kentleﬂmesi demek, Kürt elitlerinin ve aﬂiretsel-ailevi ba¤lar›n TD ile yapm›ﬂ olduklar› iﬂbirli¤i çerçevesinde “taﬂeron” kontrol
mekanizmalar› olarak kullan›lmas›n›n sona ermesi demektir. Kürt elitleri ile
yap›lan ittifak›n -1960 darbesi olmasa dahi- kapitalist kristalleﬂme yolunda
emin ad›mlarla ilerlemek konusunda mütereddit olmayan bir ulus-devlette
çözülece¤i tahmininde bulunmak çok orijinal bir tespit olmasa gerektir. Nitekim, 1950’leri izleyen y›llarda Kürt y›¤›nlar› aﬂama aﬂama ﬂehirleﬂecek ve
art›k TD’nin Kürt elitleri ile kurmuﬂ oldu¤u ittifak üzerinden erteledi¤i yüzleﬂme tedricen gerçekleﬂmeye baﬂlayacakt›. Burada önemli olan nokta,
TD’nin Kürt Bölgesi’ndeki politik-bürokratik ve ekonomik varl›¤›n›n bu y›¤›nlar› kontrol edebilmesini ve Kürt y›¤›nlar›n› “müstakbel Türk’ten istenen
Türk’e” dönüﬂtürülmesini sa¤layacak olan mekanizmalar› yarat›p yaratamayaca¤›yd›.
Sonuç ve 1960’lar ile Ba¤lant›y› Kurmak
1950’li y›llarda; Demokrat Parti, Anadolu’nun ticaret burjuvazisi ve toprak sahipleri ekseninde kurulmuﬂ olan birikim modeli, 1960 darbesinden sonra endüstriyel burjuvazisinin, devlete ba¤l› memuriyetlerin ve entelijansiyan›n hizmetinde olan bir birikim modeline do¤ru evrildi (Keyder, 1989). Her ne kadar Keyder sorunsallaﬂt›rmam›ﬂ olsa da, bu dönüﬂümleri Kürtlerin nas›l deneyimlediklerine bakma çabam›z anlaml› olacakt›r. Demokrat Parti’yi alaﬂa¤› etmekten daha da beter eden darbe sonras›nda, Milli Birlik Komitesi’nin oklar›n› Kürt elitlerine çevirmiﬂ olmas› bu elitlerin oluﬂturduklar› yerel-bölgesel
güçten merkezin ne kadar rahats›z oldu¤unu gösterir. Milli Birlik Komitesi’nin
Kürt elitlerinin sahip olduklar› topraklar› da¤›tacaklar›n› ima etmeleri ve daha
da önemlisi ço¤unlu¤u Demokrat Parti üyesi olan 55 Kürt elitini aylarca bir
kampta mahpus konumda tutmalar›n› da unutmamak gerekiyor (McDowall,
1996: 400). TD’nin askeri güce dayanan, Kürtlere yönelik despotik güç pratikleri art›k Kürdi unsurlardan ar›nd›r›lm›ﬂ ve Kürt toplumu içinde kurumsallaﬂm›ﬂ olan elitlere göz da¤› vermekten öteye gitmemiﬂti. Bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda, 1960’lar ve sonras›nda Kürt elitlerinin 1950’lerdeki ittifaka k›yasla Türkiye’de iktidar olan bir blok içinde yer alma olas›l›klar› zay›flam›ﬂt›.
Kurulan yeni ittifak, geç geliﬂen endüstriyel-kapitalist ulus-devletlerde s›kl›kla görüldü¤ü gibi “kalk›nmac›l›k” meselesine dört elle sar›lm›ﬂt›. Tar›ma ve
tar›m ürünlerinin iﬂlenmesine dayal› bir birikim stratejisi art›k birinci planda
de¤ildi. Kalk›nmac›l›k söylemleri ve pratikleri, devlet odakl› rant da¤›tma
mekanizmalar›n›n siyasallaﬂmas› ve iç pazar›n Türkiye’de konsolide edilme-

Türkiye’deki Kürtlerin tarihsel analizini yapan çal›ﬂmalarda tek parti rejimi
süresince dayat›lan asimilasyon çarklar›n›n Demokrat Parti döneminde gevﬂetildi¤ine dair bir kan› vard›r (Ayd›n, 2002: 94). Bu makale boyunca ortaya
at›lan karﬂ› argüman, Kemalist elitlerin uygulad›klar› stratejinin dönüﬂtürmekten ziyade bask› ve yasaklamalar ile bir Kürtlük karﬂ›t› kristalleﬂme yaratmaya çal›ﬂt›klar› yönündedir. Tek parti rejiminin sona ermesi demek bask› ve yasaklar üzerinden ﬂekillenen stratejinin yap›lan iﬂbirli¤i sonucunda
k›smi olarak gevﬂemesiydi aslen. Bu noktada, bu ﬂekilde uygulanan bir asimilasyon stratejisinin do¤as› gere¤i uzun erimli bir ﬂekilde sonuç verebilece¤ini hesaba katmak gerekmektedir. Tek parti dönemi boyunca uygulanan
dönüﬂtürme politikalar›n›n verdi¤i sonuçlar›n k›s›tl› ve istikrars›z kalmas›n›n
sebepleri, Kürt Bölgesi’nde güvenli¤i tesis etme kayg›lar›n›n ön planda olmas›, TD’nin bu dönem içerisinde bürokratik ve ekonomik gücünün Kürtlere yönelik toplumsal dönüﬂümü sa¤layacak kadar yeterli olmamas› ile alakal›d›r. Bu nedenle, tercih edilen yöntemin ziyadesiyle askeri yöntemlere dayanm›ﬂ olmas› genellikle gözden kaç›r›lan bir husustur. Buradan, tek parti
rejimi boyunca bir ulus-devlet akl› ile TD’nin Kürt toplumuna yönelik bir altyap›sal güç k›rma niyeti olmad›¤› ç›kar›lmamal›d›r. Aksine, temsiliyet politikalar›na geçiﬂ, bir nevi k›s›tl› dönüﬂtürme çabalar›na devam niteli¤i taﬂ›rken,
tek parti rejiminde uygulanan Türk Ocaklar›, Halkevleri, Köy Enstitüleri ve
ulusal e¤itim kurumlar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lma çabalar› TD’nin altyap›sal güç
ikame etmek konusundaki niyetinin kan›tlar› say›labilirler. Sonraki süreçte
ise, dönüﬂtürememe halleriyle bütünleﬂik ilerleyen yerel-bölgesel güçlerle
kurulan iﬂbirli¤i, Kürt elitlerinin yeniden ve daha güçlü bir ﬂekilde kurumsallaﬂmas›n› -Kürdi unsurlardan ar›nd›r›lm›ﬂ bir ﬂekilde- sa¤lam›ﬂt›r.
“49’lar Olay›” olarak bilinen vak’a, Kürtlü¤ün mesele olma hallerinin TD taraf›ndan hafife al›nmad›¤›n› ve hukuk mekanizmas› üzerinden despotik güç
kullan›m›n›n devam etti¤inin bir göstergesi olarak ele al›nabilir. Nitekim,
1958 y›l›nda Molla Mustafa Barzani’nin Sovyetler Birli¤i’nden Irak’a monarﬂinin y›k›lmas› sonras›nda dönüﬂü, bu olay›n Türkiye’ye olas› Kürdi yans›malar› yüzünden Kürtlü¤ün TD için güncel bir mesele teﬂkil etmesinin önünü
açm›ﬂt›. 49’lar Olay› karﬂ›s›nda, örgütlülü¤ü ve gücü fazlas›yla tart›ﬂmal› olan
bir Kürtlük sinyalinin TD ricalinde belki de gere¤inden fazla ciddiye al›nmas› içten ziyade d›ﬂ dinamiklerle alakal›yd›. Kürtlü¤ün mesele olma hallerinin
sadece despotik güce dayanarak sona erdirilemeyece¤i de gelecek ony›llarda aﬂamal› bir ﬂekilde su yüzüne ç›kacakt›. TD’nin bu yönde önlemler almak
için 1960 darbesi sonras›nda Kürt Bölgesi’nde özellikle e¤itim alan›nda yapt›klar›n› hat›rlamakta fayda var.
1961 y›l›nda ç›kar›lan yasa sonras›nda, yat›l› okullar›n say›s› 1972-73 ö¤retim
y›l›nda Türkiye genelinde 55 iken bu okullar›n 48’i a¤›rl›kl› olarak Kürtlerin
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si gibi eksenler dolay›m›nda anlaﬂ›labilir. Kalk›nmac›l›k üzerinden endüstriyel burjuvazinin, devlete ba¤l› memuriyetlerin ve entelijansiyan›n hizmetinde olan bir birikim modeli uygulamaya geçirilecekti (Keyder, 1988). Di¤er
bir deyiﬂle, Kürtlükten vazgeçmek, Kürt elitlerinin tüketmekte oldu¤u bir
kartt› demek mümkündür.
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yaﬂad›¤› bölgede kurulmuﬂtu. Bu veriyi sadece Kürtlerin yaﬂad›klar› bölgenin k›rsal olmas› üzerinden okuman›n yanl›ﬂl›¤›n› anlamak için 1961 y›l›ndaki Bölge ‹lkokullar› Yönetmeli¤i’nin ikinci maddesine bakmak faydal› olabilir. Yat›l› bölge okullar› kurman›n temel amaçlar›ndan bir tanesi ﬂöyle ifade
edilmiﬂtir: “Belli köylerde Türk dilini ve kültürünü canland›rma faaliyetlerine yard›mc› olmak” (Sönmez, 1990: 174). Bu nokta üzerinde fazla derinleﬂmeye gerek duymadan, 1960 sonras›nda de¤iﬂen devlet ve s›n›f iliﬂkilerini
hesaba katarak, TD’nin Kürtlerin dönüﬂtürülmesine dair izledi¤i çizgide bir
k›r›lma gerçekleﬂti¤ini dillendirmek kafi bulunabilir.
Sonuç olarak, TD’nin kuruluﬂundan 1960’l› y›llara kadar geçen süreç içerisinde, Kürtlerin sahip olduklar› altyap›sal gücü k›rmaya ve kendi lehine çevirmeye yönelik net bir “hususi” çaba geliﬂtir(e)meyen ve Kürt elitleriyle -Kürtlü¤ün mesele edilmemesi üzerinden- ittifak yaparak feodal iliﬂkilerinin yeniden kurumsallaﬂmas›na sebep olan bir Türkiye Devleti analizi yap›labilir. Bu
yüzden, TD’nin, Kürtlere mahsus asimilasyon çarklar›n› iﬂletmeyi 1960 sonras› -yat›l› bölge okullar› örne¤inde somutlaﬂt›r›labilen- güncelleﬂtirmelerini
TD’nin altyap›sal gücünü art›rmaya yönelik ilk “hususi” hamleler olarak hesaba katmak yanl›ﬂ olmayacakt›r.
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