
* Bumakalenin hazırlanması sürecinde yapmış olduğu öneriler ve katkılar için Güllistan
Yarkın'a,şiirinçevirisiiçindeAzatZ.Gündoğan'açokteşekkürederim.

** StateUniversityofNewYork-Binghamton,SosyolojiBölümüDoktoraÖğrencisi.

“İngilizlernehaltetmeyeordalarkizaten
Tanrıonlardantaraf,öldürürlerken?

Atsuçuçocuklara,IRA'ya
Köpoğlularısoylarınıkırarken!”

“JohnLennon”, “The Luck of the Irish” isimliparçadan,
İrlandameselesiüzerine

Türkiye’de Kürtmeselesinin içinde bulunduğu güncel durumda, Adalet ve
Kalkınma Partisi’nin önce “Kürt açılımı”, sonra “demokratik açılım” ve ni-
hayetinde “milli birlik projesi” olarak adlandırdığı siyasi manevralar
toplamınınniteliğinianlamayaçalışırken;sadecesiyasielitlerarasındakiiliş-
kilerebakmakyerine,buelitlerin kendikitleleriveişbirliğiiçerisindebulun-
duğudin, siyaset, toplumvemedya ağlarındaki aktörler ile kurdukları iliş-
kilere de bakmak aydınlatıcı olacaktır. Farklı bir ifadeyle, makro-siyasetin
yapılar, kurumlar ve söylemler aracılığı ile oluşturduğu sınırlı alanla kısıtlı
kalmakyerine,Türkiye’dekiegemensiyasetin toplum ileetkileşim içerisine
girerekhegemonikideolojiyigündelikyaşamiçerisinezerkettiğialanlarıin-
celemek,makrosiyasetindinamikleriyleilişkilişekildeolupbitenlerhakkında
birperspektifgeliştirilmesineyardımcıolacaktır.Buşekilde,çözümüntemel
aktörüolarakgösterilenvemonolitikbirsiyasiyapılanmaolmadığıaşikârolan
AKP’nin yaslandığı toplumsal-ideolojik ilişkilerinin niteliğini, bu ilişkilerin
üretilme süreçlerini görme fırsatımız doğacaktır. Bu sebepten ötürü, bu
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makalebağlamında,AKPiledirsektemasınınçokötesindebir“işbirliği”içinde
olan ve hatta AKP ile iç içe geçtiği söylenebilecek Gülen cemaatinin Kürt
meselesine dair kendi medya alanında yarattığı propaganda alanının bir
örneğiolanTek Türkiye isimlitelevizyondizisielealınacaktır.1

Bu noktada,Kürt meselesinin çözülmesi kavramına en başından açıklık ge-
tirmekgerekirse,yazıdabukavramıTürkiyedevletiileKürthareketiarasında
siyasi bir güç paylaşımı esasına dayanan, Kürt hareketinin Türkiye’deki
Kürtler üzerindeki siyasi temsiliyet gücünün tasfiye edilmek yerine idari
olarak kurumsallaştığı veKürtmeselesindenötürüKürtlerindeneyimlediği
politik,ekonomikvekültüreltahribatıngiderilmesisüreciolaraktanımlamak-
tayım.2 Buçizgide,Kürthareketi ilegüçpaylaşımıesasında izlenecek siyasi
hattı reddederek, Kürt hareketinin Türkiye’deki Kürtleri temsiliyet gücünü
azaltmaamacıylagerçekleştirilensiyasimanevralartoplamı içinKürtmese-
lesini idare etmek kavramını kullanmayı gerekli görüyorum. Örneklemek
gerekirse,Kürtmeselesindekültürelalanınaçılmasıüzerindençözümsöyle-
mininmedyatikalanlarahakimolduğubirsüreçiçerisindeDTP’yihedefalan
kroniktutuklamadalgalarınınolması,meseleidareedilirkenKürthareketiile
güçpaylaşımıesasınınyadsınarakbirbaskı rejiminin işlemeyedevamettiği
görülebilir.3 Bubağlamda,çözümsöylemisiyasetidevamederkenKürtsiyase-
tinin kurumsallaşmış ayaklarını zayıflatma stratejilerinin temel amacı,Kürt
hareketinin organizasyonel yapısına zarar vererek hareketin temsiliyet
gücünün yeniden üretilmesini sağlayan unsurların işleyişine ket vurmak
olarakokunmalıdır.Böylece,Kürthareketininçözümüntemelaktörlerinden
biri olarak tanınmadığı siyasi süreçler yaratma denemelerini, Türkiye’deki
hegemonyanın Kürt meselesinin yakıcılığını ayakta tutan somut zeminini
değiştirmeyeyönelikçabalarıolarakyorumlamaktayım.

Kürtmeselesinindalgalıvekırılgan“idare”sürecinegirdiğitariholarakTayyip
Erdoğan’ın2005yılındaDiyarbakır’dayaptığıkonuşmaelealınırsa,buvakit-
ten2009yılınınsonlarınakadargeçendörtyıllıkdönemdehükümettarafın-
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1 EğerAKPileGülencemaatiarasındakiilişkininniteliğinigösterensembolikbirolayaktarmakge-
rekirse, Bülent Arınç’ın Gülen cemaati tarafından organize edilen 4. Uluslararası Türkçe
Olmipiyatları’nın final gecesindeTBMMBaşkanıolarak yaptığı konuşmayıhatırlamakta fayda
var.Arınç’ın,AKP’libakanlarındahazırbulunduğukonuşmaesasındaFethullahGülen’eövgüler
düzdüktensonra“Hüzünlü gurbet bir an once bitsin, vuslat gerçekleşsin ve kucaklaşma olsun” di-
yerekFethullahGülen’iTürkiye’yedavetettiğidüşünülecekolursa,ifadeedilmesindençekinilme-
yenbirAKP-Gülencemaatiyakınlığındansözedilebilir(bkz.Radikal Gazetesi,18Haziran2006)

2 Birçokyandaneksikliklervebelirsizliklerbarındıranbuçözümtanımınınoldukça“teknik”biriçe-
riğesahipolduğu,esasenTürkiye’dekiyakıngüncelsiyasetindinamiklerinitemelaldığı,Kürtme-
selesinintarihselolarakbiriktirdiğibirçokboyutugözardıettiğinienbaşındanbelirtmekgerek-
mektedir.Bumakaleninamacıdoğrultusundaortayakonanbutanımın,Kürtmeselesininçözül-
mesiiçinbölgesel-teritoryalbirkriterortayakoymaktankaçınmasınınnedeniise-meseleninçe-
kirdeğindeduranbukonunun-makaleninelealdığıbağlamıfazlasıylaaşıyorolmasıdır.

3 SondönemdeKürthareketineyönelikbaskıvetutuklamadalgalarınınanaliziyapılırken,hükü-
metvedevletiçerisindekisivilveyaaskeribürokrasiarasındakiilişkilerinbumakaleçerçevesinde
yeknesakbirsiyasigüçtanımıaklıngerisindeykenkurulduğusöylenebilir.Butahlilinmakro-siya-
siaktörlerinçıkarçatışmalarıüzerindenanalitikbiryanılgıyasebebiyetvereceğinedairyapılacak
bireleştriyeaçıkolmaklabirlikte,TürkiyedekihegemonikyapınınizlediğiKürtsiyasetininmer-
kezibirşekildeyürütülmediğineilişkinbirçürütmenindehenüzmümkünolmadığınıbelirtmek
gerekmektedir.
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dan “somut” olarak yapılan icraatların yalnızca Kürt meselesinin kültürel
boyutuna çakılı kaldığı görülecektir. Bu kültürel alana denk düşen esas
icraatınAKPhükümetininTRT6manevrasıolduğunuhatırlayarakşusualiso-
ralım: PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’ya hapsedildiği dönemden bu
yana,çözümsüzlüğeendekslibirşekilde“idareedilen”Kürtmeselesiiçinbir
çözümsürecininbaşladığınısöylemekmümkünmüdür?Buyöneltilensoruya
verilecekcevapşuşekildeformüleedilebilir:kuşkusuzki,TürkiyeDevleti’nin
siyasigüçpaylaşımınıuzlaşızeminindışındatutarakKürtlerinkültürelhak-
larını‘bireyselhaklar’kategorisineindirgeyipKürtkültürünealanaçmasıda,
Kürt meselesini idare etme stratejilerikapsamınadâhiledilebilir.Buyüzden,
Kürtlerin yalnızca kültürel haklarının tesis edildiği bir çerçeveyi Türkiye
Devleti’nin idare stratejileri repertuarının genişlemesi olarak yorumlamak
mümkündür. Kültürel açılımın yeni bir strateji olarak nitelendirilmesini
destekleyecek olan bir örnek vermek gerekirse, DTP Eşbaşkanı Ahmet
Türk’ünDünyaDillerGünübağlamındaDTPmeclisgrubundaKürtçeyaptığı
konuşmanınTRTtarafındancanlıyayınlanırkenkesilmesiveKürtçeninsiyasi
birbağlamdakullanımınadairAKP’limercilerinverdiğinegatiftepkilerhatır-
lanmalıdır.Farklıbirdeyişle,kültürelalanınaçılmasınınKürthareketiniidare
etme stratejilerinedâhil edilmesinidestekleyenolgulardanbiri, kamusal ve
medyatik alanlarda Kürtçe kullanımının devletin/hükümetin tekelinde ol-
maklaberaber,siyasetindiliolmaktanazadekılınmayaçalışılmasıdır.

Burepertuargenişlemesindekitemelamacınsadecezor kullanımınayanişid-
detvebaskıyadayananyollarlaKürtmeselesiniidareetmekyerine,zor ikame-
siylebirlikte,Kürtlerdenrızadevşirmekolduğunubelirtmekgerekmektedir.
Yani, esasta, Kürtlerin legal ve illegal yollardan Kürt hareketine
verdikleri/verecekleridesteğiyalnızcadespotikgüçaygıtlarıiledeğil,rızaal-
ma vekarşı-mobilize etme yoluylada engellemegirişimlerinin açık şekilde
başladığıbirdeğişimdenbahsetmekmümkündür.Tümbunlarolurkensüreci
yeni kılan nokta ise rıza devşirmenin yolunun somut olarak kültürel alan
genişletilmesindenbeslenenKürtmeselesindeçözümsöylemiileyapılıyorol-
masıdır. Yüzlerce Kürt gencinin/çocuğunun eylemlere katıldığı için örgüt
üyeliğindenyargılanıponlarca yıllık cezalara çarptırıldığıbir siyasi iklimde,
Türkiye’deKürthareketiilemücadeleedenhegemonyanınsonyıllardakül-
liyenbirkarakterdeğiştirdiğişeklindekisanrınınaksine,Kürt meselesini idare
etmek için kullanılan siyasi taktik ve stratejiler repertuarının genişlediği
yönündeyapılanbirtespitinayaklarıyerebasmaktadır.

Engenişanlamıyla,bir ideolojiolarakKemalizminvekurumsallaşmışmili-
tarist, parlamenter ve toplumsal temsillerinin Türkiye’de sorgulanmadığı,
JİTEM’in ve Hizbullah’ın 90’lı yıllarda işlediği faili belli cinayetlerin açığa
çıkarılmadığı bir siyasi konjonktür içerisindeKürtmeselesinin çözülmesini
hayaletmek,makro-siyasettenbeklentilerifazlasıylayüksektutmakolur.Bu
noktada,Kürtmeselesinedair tüm siyasi denklemlerinkendisindedüğüm-
lendiğibirsiyasiaktörolarakTürkSilahlıKuvvetleriileAKP’ninkurduğu-mu-
tabakatbazlı-ilişkininanaliziniyapmak,meseleninçözülememedinamikle-
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rinedeışıktutacaktır.MesutYeğenyakındönemsiyasetineilişkinşöyleisa-
betlitesbittebulunmaktadır:

İşaretler,Türkiyesağıyladevletarasındakiitişmeninmazidekalmaktaoldu-
ğunugösteriyor.Gerçekleşmesi,tamamlanmasızamanalabilir,sendelemeler,
sapmalardaolabilir,amadevletleTürkiyesağıarasındaki itişmeyi,milletle
devletarasındakidargınlığıbitirecekmutabakatoluşmuşgibidir...Neticeiti-
barıyla,varılanmutabakatşu:Bir,Kürtmeselesidedahildemokrasininderin-
leştirilmesiişinesonvermesikarşılığındaAKPsahipolduklarındanmahrum
edilmeyecek,rejiminmeşruaktörlerindenbirivasfınaerişecek.İki,vasileri-
mizAKP’yetahammületmekkarşılığında,vesayetçivasıflarınıkoruyacakve
milletledebarışmışolacak(Yeğen, Radikal İki,30.11.2008).

Yaklaşık bir sene önce yapılan bu analizin, [yeni idare yöntemlerine içkin]
söylemselaçılımfırtınasınınaksibirşekildeayaktakaldığınıgörmeninmana-
sışudur:Son25yıldabirsavaşhalinialmışolanasırlıkbirsiyasimeselenin
çözümünü sağlayacak dinamiği makro-siyasette ve uluslararası güç den-
gelerindekideğişimehavaleetmekmeseleyiçevreleyengüçodaklarınıhafife
alaniyimserbiryaklaşımdanbaşkabirşeydeğildir.Budurumda,Kürthareke-
tinintemkinlibirşekildeyaklaştığı,Kürtmeselesindeolasıçözümsüreciile
alakalıbirçokkişininmeraklasormaktaolduğusuallerilemakaleninamacını
belirtelim:Acabaatılanadımlarındahaileriyegitmesimümkünolacakmıdır?
KürthareketinintalepettiğiOnurlu Barış’ıntesisedilmesiyakınzamanlarda
gerçekleşebilirmi?Buyazınınamacı,busorularavarsayımsalbirtakımcevap-
larüretmektenziyade,işleyensürecinvarlığınadikkatçekerek,kültürel-ide-
olojikalandaKürthareketinekarşıyürütülenkarşı-propagandadalgasınının
“yeni”biryüzünüortayakoymaktır.Buyenistratejinineskisindentemelfarkı,
meselenin çözümsüzlüğe terk edilmediği ve bilakis çözülmeye çalışıldığı
söylemiylebirlikte,henüzaçılankültürel alanınınbir sıçrama tahtasıolarak
araçsallaştırılmasıdır.Buminvalde,öncelikleGülencemaatininKürtmesele-
sinedairizlediğisiyasetinbirtartışmasıyapılacakvedahasonradaTekTürkiye
dizisininnasılkarşı-propagandastratejileriürettiğigörünürkılınacaktır.

Gülen Cemaati ve Kürt Meselesi

GülencemaatininTürkiye’ninKürtmeselesineyönelikgeliştirdiğisiyasiajan-
dayıelealmadanönce,GülenhareketininTürk-İslamsentezindenmüteşekkil
bir siyasi kimliğe sahip olduğunu en başından hatırlatmak gerekmektedir
(Bilici,2006:9).Gülencemaatininortayaçıkmaserüveniilealakalıbirdeğer-
lendirme yapılacak olursa, Gülen cemaatinin 1974 yılında Nurcu hareket
içerisindeki Yeni Asya grubunu siyaset ile fazla içli dışlı olmaktan ötürü
eleştirerek, 1980 sonrasında güç toplayıp militarist hükümetin de izlediği
Türk-İslam sentezine yöneldiğini söylenebilir (Atacan, 2001: 116). Türkmil-
liyetçiliği ile İslam dinini birbirinden ayrılamaz bir şekilde ideolojik harç
olarakkullananGülencemaatininKürtleredairperspektifindeesasiticifak-
törünİslamibirreferanslavarolabildiğini,lakinTürkmilliyetçiliğiileherza-
man sınırlandığını ve Kürtlükten -kültürel alan hariç olmakla birlikte-
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siyasetenarındırıldığını söylemekyanlışolmaz.Diğerbirdeyişle,Gülence-
maati aslında Kürtlüğün Türkiye’de siyasi birmecraya tercüme edilmesine
karşıdurarakhiçdedemokratiksayılamayacakbirkonumdapozisyonalmak-
tadır. Bunoktada, bir cemaat örgütlenmesi olarakGülenhareketinin,Kürt
meselesindendahagenişbirbağlama tekabüledenanti-demokratik siyaset
anlayışınınTürkiye’nindemokratikleşmesiaçısındannereyeoturtulabileceği
üzerinedüşünmekgerekmektedir.Bunoktada,Gülencemaatinideolojikkim-
liğiveizlediğisiyaseti,FilizBaşkanşuşekildeanalizetmektedir:

GenelolarakNurculuk, veNurculuk’ungüncelolarakFethullahGülensöyle-
mindeyenindencanbulması,demokrasiileilişkiliolmaktansadaimadevlet
ileyakınbirbağlantıiçerisindeolmuştur.Ayrıca,busöylem,toplumsalalanın
demokratikleşmesindenziyade,herzaman‘düzen’e/’nizam’a(order)duyulan
ihtiyaçüzerindenmeşruiyetyaratılmasıvestatükonunsürdürülmesi,Türkiye
Devleti’ninanti-demokratikuygulamalarının‘düzen’inmuhafazaedilmesiadı
altındameşrukılınmasıiçinçalışmıştır(Başkan,2005:851).

Gülen cemaatinin söylemsel kurgusunda merkezi bir alan teşkil ederken
düzeni,kardeşliğivehuzurukorumaiddiasınınaslındanekadarhegemonik
veMakyavelistamaçlarlagüdülendiği,düzeninsahipleriilekurmuşolduğui-
lişkiyebakıldığındaanlaşılırolmaktadır.Kemalizmedoğrudanmeydanoku-
mayarak (Özoğlu, 2003), reformist yollarla Kemalizm ile bir uzlaşı zemini
arayanbirideolojikhat,aslındacemaatinbirçokmecradakullanageldiğibir
stratejihakkındaoldukçaaydınlatıcıdır.Budurum,açık,şeffafvedemokratik
olmayanbirörgütlenmemodeli,kapitalistpiyasailişkilerinibirkaldıraçolarak
kullanırken, devlet kurumları içerisine sızarak güç edinimi stratejisi ile
hareket etme gayesiyle atbaşı gitmektedir.4 Dile getirilen bu argümanın ne
kadarisabetliolduğunuanlamakadına, ilerikibölümlerdeelealınacakolan
TekTürkiyedizisininpropagandastratejilerininyanısıra,Zamangazetesinin
izlediğiyayınpolitikasınıdahatırlaragetirmekfaydalıolacaktır.Sınıfsalveya
ulusal,hertürlühakaramamücadelesini,düzenivestatükoyukorumakadı-
nakarşıcephesineyerleştirenbirmedyaanlayışınınZamangazetesindece-
maat ruhuna uygun bir şekilde fazlasıyla içselleştirildiğini söylemek
mümkündür.5 PKK’yi mutlak bir kötülük imgesi olarak kullanan Gülen
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4 Gülencemaatininsermayeilekurmuşolduğuilişkilertoplamı“detaylıbirşekilde”incelenmesi
gerekenönemlibirkonudur.TUSKON(Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu)üze-
rindenörgütlübirsermayetemsiliolmasınarağmenörgütlenmeyapısıitibariylebüyükbirkıs-
mıgörünmezolan,Anadolu’davekısmiolarakdaKürtbölgesindeesnaflarileKOBİ’leriiçineala-
rakHizmet’inzincirinedâhilolanküçüksermayeodaklarınınyekûnolarakönemlibirtoplum-
sal-ekonomikgüçoluşturduğunusöylemekgerekmektedir.Makaleninöncelikliamaçlarıdoğ-
rultusunda,GülencemaatininKürtbölgesindekisermayeörgütleme“girişimleri”ampirikbirdü-
zeydeelealınmayaçalışılacaktır.Cemaatinbölgedekiicraatlarınıntamolaraknasılişlediğinive
hangisonuçlarıdoğurduğunukestirmekiçinsahaiçerisindenkapsamlıbiretnografikçalışmage-
rekliolacağından,şimdilikbuçabalartoplamını“girişimler”olarakkavramsallaştırmayıuygun
gördüm.

5 SayısızörnekvermeyimümkünkılanZamangazetesininyayınpolitikasınatematikbirşekildeba-
kılacakolursa;SosyalSigortalarveGenelSağlıkSigortasıYasaTasarısı’nıprotestoedeneylemler
sürecindeyapmışolduğuhaberler(01Nisan2008),DTP’lilerintutuklanmasınımeşrugöstermek
adına “KCK'lılar Yakalanınca Kundaklamalar Azaldı” başlıklı haber yapmaları (18Mayıs 2009),
AKP’ninyerelseçimlerzamanCHPilegirmişolduğupolemiklerdeCHP’liKılıçdaroğlu’numemur
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tarikatı,kendikarşısındagördüğütümsiyasigüçleriPKKilebağlantılıbirşe-
kildeyansıtarak,KürthareketininTürkmedyasında80’lerdenbuyanaöte-
kileştirilmesimirasınıdevralarakyenindenüretmektedir.

Gülen cemaatinin Kürt meselesinde aktör olma çabalarının sadece medya
mecraları ile sınırlıkalmadığını, cemaatinKürthareketiniçözümsürecinde
birözneolarakkabuletmeyiphareketidışlayarakbirsiyasiplatformoluştur-
ma gayretlerini de anmak gerekmektedir. Cemaat vakıflarından onursal
başkanlığınıFethullahGülen’inyaptığıTürkiyeGazetecilerveYazarlarVakfı
tarafındanorganizeedilenAbantPlatformu’nu,Kürtmeselesinitartışmakadı-
na cemaat siyaseti çizgisindebulunanköşe yazarlarıyla liberal aydınları bir
araya getirerek siyasi gündem oluşturma gayretlerinin bir ifadesi olarak
tanımlamakmümkündür.ÖncelikleDiyarbakır’dayapılmasıplanlananancak
Kürt hareketinin engellemesi sonucunda Hewler’de 15-16 Şubat tarihinde
yapılan buluşmanın da gösterdiği üzere, Türkiye’deki Kürt hareketini pas
geçenGülencemaatinin,siyasietkialanınıözellikleIrak’takiKürtbölgesinde
yoğunlaştırdığınısöylemekmümkündür.Bölgeselkapitalizminvegirişimci-
liğin kutsandığı bir yapının son yılların Orta Doğu’daki en iştah kabartıcı
pazarına dâhil olma isteğinden bağımsız bir şekilde değerlendirmenin
mümkünolmadığıbuyönelim, cemaatin vedeAKP’ninneo-Osmanlıcıdış
politikaanlayışındandahiçbağımsızdeğildir.HâlihazırdaIrak’takiKürtböl-
gesindedokuzadetokulubulunanGülencemaatininbusayıyıarttırmakiçin
girişimlerdebulunduğunusöylemekdemümkündür.6 Diğerbirdeyişle,Gülen
cemaatininKürtsiyasetinebakıldığında,belirleyiciolanetkenlerinsermaye,
Kürthareketlerininİslamiyetilekurmuşolduklarıilişkilerveuluslararasıdış
politikaolduğusöylenebilir.

GülencemaatininTürkiye’dekiKürthareketinihedefalansiyasimanevraları
biryanadursun,cemaatinKürtlük ilekurmuşolduğunu ilişkininsınırlarını
anlamak açısından güncel bir örneği ele almak faydalı olacaktır. Bu örnek,
Nurculuk’un esas dini referansı niteliğini taşıyan veSaîd-i Kûrdî tarafından
yazılmışolanRisale-iNur’unorjinalhalininyenibasımlarındayapılantahrifat
ile alakalıdır. “Söz konusu metinlerde Fet(h)ullah Gülen cemaatinin yaptığı
çarpıtmalar Said-i Kurdi’nin kendini Kürt ve Kürdistanlı olarak tanımladığı

114

T
oplum

veK
uram

Sayı:2G
üz2009

olarakgörevyaparkenPKK’lilerikayırdığını iddiaedenhaber(18Şubat2009),sorunsuzgeçen
SivasKatliamıanmasını“Madımak Olayları Anma Etkinliğinde Bölücülük Tartışması” diyerekha-
berleştirmesi(02Temmuz2009),RojTV’yeAKP’lilerindekatılmasınarağmen,Cumhuriyetgaze-
tesiyazarınınRojTV’deolmasınınkaralamaamaçlıhaberdeğeritaşıması(25Ekim2007),PKKile
Ergenekonörgütüarasındabağlantıkurabilmekiçinyapılansayısızhaberlerarasındakoruculuk
sistemini savunan “Ergenekon ile PKK İlişkisi Korucuları Şoke Etti” başlıklı haber (28 Ağustos
2008), ismi açıklanmayan bir kaynaktan alınan bilgilere göre hazırlanan “PKK, Ergenekon'u
Unutturmak İçin Saldırı Yapıyor” haberi(12Eylül2008)veÖcalan’ınErgenekonüyesiolduğunu
iddiaedenmuhteliftarihlisayısızhabergibiçeşitliörneklerlekarşılaşmaktayız.

6 Buokullarhakkındadetaylıbilgivermekgerekirse,ANF’ninbelirttiğiüzere;“GülenTarikatı’nin
Hewler’de6, Süleymaniye’de 3 eğitimkurumu faaliyet yürütüyor.TarikatınHewler’deFezalar
EğitimKurumu,IşıkDilMerkezi,IşıkİlköğretimOkulu,NilüferKızKoleji,IşıkErkekKoleji,Işır
Üniversitesi isimli eğitim kurumları bulunuyor. Süleymaniye’de ise Süleymaniye Kız Koleji,
SelahattinEyyubiErkekKoleji,SelahattinEyyubiDilMerkeziisimlieğitimkurumlarıfaaliyetyü-
rütüyor.TarikatınKerkük’teise1okulve1dilmerkeziyeralıyor”(08Temmuz2009).
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parçalar tamamen çıkartılmış(tır). Said-i Kurdi’nin Kürtlere ilişkin metinlerinde
yer alan sosyal ve politik ifadeler ise çarpıtılarak Kürt ve Kürdistan kavramları
başka kavramlarla yer değiştirilmiş(tir)” (Kayhan, 14.09.2007, Yeni Özgür
Politika).Buneamaçlayapılmışolursaolsun,birdinicemaatinreferanskay-
nağıolarakgördüğübirkitaptayapmışolduğu tahrifatın–Kürthareketine
yöneliksiyasetindenazadebirşekilde-Kürtlükolgusunadairçizmişolduğu
sınırlarıgöstermesiaçısındanönemigözardıedilemeyecekboyuttadır.

AKP’ninTürkiye’dehegemonikbir güçodağıhaline geldiği dönemlekısıtlı
kalarak,Gülen cemaatinin yapısının ve siyasihedeflerininKürtmeselesi ve
Kürtbölgesiilekesiştiğizamanlardaortayaçıkardığısonuçlarıanlamakiçin,
hemsiyasihemdetoplumsal-ekonomikalanlarıtartmakelzemdir.Gülence-
maatinin Türkiye çapında oluşturmuş olduğu dershaneler, özel kolejler,
yardımkurumları,okumasalonları, IşıkEvleri veKürtöğrencilerebursve-
rilmesi temelindeki toplumsal örgütlenmenin bir ayağının da Türkiye’nin
Kürt bölgesinde olduğunu söylemek mümkündür. İslamın 90’lar boyunca
Kürt hareketi karşısında Hizbullah üzerinden Türkiye Devleti tarafından
araçsallaştırıldığınıhatırlayarak,GülencemaatiKürtlereİslamdiniağırlıklıbir
yaklaşımla giderek aynı çizgiyi –patronaj ilişkilerine içkin bir biçimde-
yeniden üretmeye çalışmaktadır.7 Cemaatin Kürt bölgesi özelinde ağırlıklı
olarakyürüttüğüdiğerbirfaaliyetalanınınözellikledinibayramlarda,doğal
afetlerdeveseçimzamanlarındayoğunlaşan“hayırseverlik”şemsiyesialtında
yürütülenlerinbir toplamıolduğusöylenebilir. 2007yılında,Kimse Yok Mu
Derneği aracılığıyla ortaya konulan hayırseverlik performansının hiç de
küçümsenebilecekbirboyuttaolmadığınıgörüyoruz.

KimseYokMuDerneği'ninverdiğibilgiyegöreyoksullaradağıtılmaküzere
yurtiçinde16bin478,yurtdışında13bin485kurbankesildi.Beşkilolukkoli-
ler halinde dağıtılan yardımlar bayram hediyelikleriyle birlikte sadece
Güneydoğu'da70binaileyeulaştırıldı.Yüzlercegönüllününyürüttüğüyar-
dımkampanyasınayaklaşıkbeşbinesnafve işadamıdakatıldı.Aralarında
uçakşirketiAtlasJet'in,giyimmarkasıRodi’nin,GüllüoğluPastaneleriveSesli
Battaniyeler’insahiplerinindebulunduğuişadamlarıİstanbul,İzmir,Ankara
veKocaeli’denuçaklarlaDiyarbakır,Batman,Siirt,MardinveVangibibölge
illerinedağıldılar.SadeceDiyarbakır’ıyaklaşıkbinbeşyüzişadamıziyaretet-
tiveevevdolaşıpbayramlaştı(Taraf Gazetesi,24Aralık2007).

Ortayakonantoplamperformansınsadecebirkısmınıgösterenyardımların
FethullahGülen’inyapmışolduğuaşağıdakiçağrısonrasındaicraedildiğinide
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7 Bölgedebenzerİslamiçalışmalaryürüten,Gülencemaatininbölgedeörgütlenmeşeklindenra-
hatsızlığınıdilegetirenHizbullahörgütününyapmışolduğuaçıklama,bumakaleninortayakoy-
mayaçalıştığıkarşı-propagandastratejilerinedeğiniyorolmasıhasebiyledikkatedeğerdir:"Gülen
grubunun... Elindeki medya gücünü kullanarak yalan ve iftiralarla çok yönlü ve çirkin bir şekilde ka-
ralamalar yaparak bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğü herkesin malumudur. Bununla da
yetinmeyerek son zamanlarda bu çirkin kampanyalarını TV dizileriyle yürüterek Müslüman Kürt
halkının inanç ve değerlerine pervasızca saldırı ve düşmanlıklarını ileri bir düzeye götürdüğü görül-
mektedir" (ANF,20Nisan2009)
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belirtmekgerek:

Anadolu'nunyiğitinsanları,DoğuveGüneydoğu’damahrumiyetleriçinde
yaşayankardeşlerininekadar sevdiklerine inandıracaklar.Gitmeksuretiyle
gelmelerini sağlayacak, arada yıkılmayan sağlamköprüler kuracaklar.
Buvesileyleonlarınhallerinigörecekler.Obölgenininsanıçokcivan-
merttir... Bölgemizde okuma imkânı verme ile daha çok kimseye
imkansağlamakvebizikardeşliğimizegötürecekbaşkaşeylereyelken
açmaklazım(Zaman Gazetesi,15Kasım2007).

2007yılındadahagörünürolmayabaşlayanvegünceldededevamedenhayır-
severlikdalgası,cemaatinonlarcafarklıkurumuylabirlikteyürütülüyorgibi
görünse de, sermaye kanadını temsil edenTUSKON’a bağlı ulusal ve yerel
derneklerüzerindenoldukçamerkezibirşekildeyürütülmektedir.8 Buşem-
siyeorganizasyonunKürtbölgesinedairdiğerbirkaydadeğericraatıisece-
maate bağlı yüzlerce işadamını Kürt bölgesine yatırım yapmaları için
DiyarbakırGirişimciİşadamlarıDerneği’nin(DİGİAD)çağrısıileDiyarbakır’a
toplamış olmasıdır. Bu girişimler hakkında Mehmet Faraç’ın Cumhuriyet
gazetesinde yayınlananHedefteki Diyarbakır isimli yazı dizisinde içerisinde
yeralanDiyarbakırValisiHüseyinAvniMutlu ileyapılanröportajdaMutlu
şunlarıdilegetirmektedir:

“TUSKONbaşkanlığınındabölgeyeyaptığıbirziyaretoldu.Oziyaretehatır-
layabildiğimkadarıyla100kadarişadamıkatıldı.Farklısektörlerdenişadam-
ları.Tekstilci,inşaatçıvardı,turizmcivardı.Gıdasektöründeçalışanlarvardı.
Onlar burada genel bir sivil toplum kuruluşunun ayağı olarak Ticaret
Odası’ylavediğeryetkililerleikigünsürengörüşmeleryaptılar.Bizdeogö-
rüşmeleriniçindeydik.Onlarınburayaziyaretleri,bölgeyitanıyabilmek,ilgili-
lerlebumanadabirbilgialışverişindebulunabilmek...Amaiçlerindeşuanya-
tırımadönüştürmüşolanbirkişi.Terlikfabrikasıkurdu,çalışansayısıgaliba
70’edoğruilerleyecek.Yenidenbirterlikfabrikasınınburadaoluşturulması,
konfeksiyonatölyesikurularakdahanımlaraişverilmesiyönündebirbağlan-
tıvar”(Cumhuriyet Gazetesi,04.06.2008).

Görüldüğüüzere,Gülencemaatininsahipolduğusivil toplumkuruluşlarıü-
zerindenAKP’nindevletbürokrasisi içerisindekikanadı ile işbirliği içerisinde
olduğunu söylemek adetamalumun ilanı olacaktır. Bu tür girişimler, pratik
olaraknasıl bir sonuç verdiğinden ziyade, hatırı sayılırmiktardaucuz emek
gücübarındıranKürtcoğrafyasına,cemaatinbölgeningerikalmışlığınaparalel
birbiçimdekalkınmacısöylemüzerindenyaklaştığınıdagöstermesiaçısından
önemlidir.Bukalkınmacısöyleminbölgeyeyatırımyapılmasınaekolarakce-
maatin toplumsal örgütlenmesinin bölgedeki eksikliği vurgusuyla harman-
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8 Yardımişlerininyürütülmesinedâhilolansayısızkurumuburadasaymakyerine,birkaçınınis-
minianmakyeterligelecektir(örneğinKimse Yok mu Derneği,Aktif İşadamları Derneği,yerel-
deiseSilopi Eğitim Girişimci İşadamları Derneği).Hayırseverlikfaaliyetlerininhemenhepsinin
yeraldığıKimse Yok mu Derneği’nininternetsitesindeçıkanhaberlerdebukurumlarıgörmek
mümkündür.
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landığına dair gösterilecek kanıt, aynı toplantı esnasında işveren İrfan
Hacıosmanoğlu’nunsarfettiğişusözlerdir:“Meseleeğitimdir.21taneokumasa-
lonunu100'lereçıkarmamızlazım”(Haftaya Bakış Gazetesi,19-25Ocak2008).

Toparlamak gerekirse, Gülen cemaatinin Kürt hareketinin Kürtleri temsil
gücünükırmayıhedefalanKürtbölgesinedair faaliyetleriniüçanabaşlıkta
toplamakmümkündür.Birincisi,Türkiye’ninvedünyanınbirçokyerindece-
maattarafındanuygulananve“eğitim”kurumlarınımerkezinealanörgütlen-
mesistemininbirbenzeriniKürtbölgesindeyaygınbirşekildetesisetmesidir.
İkincisi, dini bayramlarda ve sosyal afet zamanlarında rıza devşirmeyi
amaçlayanekonomikyardımlarüzerinden-cemaatin tabiri ile -gönüllerin
fethedilmesine yönelik bir strateji izlenmektedir. Son olarak, bölgenin geri
kalmışlığınınfaturasınıKürthareketinevegüvensizlikikliminekeserek,Kürt
meselesinin Kürtlükten ziyade sosyo-ekonomik geri kalmışlığa dair bir
mahiyetesahipolduğuveucuzişgücüyığınlarıüzerindenönemlikarlarelde
edilmesinihedefleyenkapitalistkalkınmacılıkileaşılabileceğinedairbirpro-
jelendirmeyapılmaktadır.

Neden Tek Türkiye Dizisi?

Samanyolu Televizyon kanalında (STV) yayınlanan “Tek Türkiye” isimli
dizinin neden bu yazının konusu olduğu sorusuna çeşitli cevaplar vermek
mümkündür.Birincisi,butelevizyondizisiyalnızcasanatsal,estetikveyaticari
nitelikler taşıyan amaçların ürünü olmaktan ziyade, bir “propaganda aracı”
olarak -ideolojikbirbağlamatekabülederek-siyasibiraygıtolmamisyonu
taşımaktadır.Busebeple,Türkiye’ninsonyıllarınahakimolanhegemonyanın
Kürthareketininasılbirçerçeveyeoturttuğunu,hemKürtlerehemdekendi
kitleseltabanınahareketineşekildeyansıttığınıgörebilmekaçısındankayda
değer bir fırsat sunmaktadır.9 İkincisi, Kürtmeselesinin çözümünümakro-
siyasetindalgalıyapısınınnesnesihalinegetirensiyasiçizginin,işleyensüreçte
negibiamaçlarladonatıldığınıveilişkiliolduğucemaataracılığıilekültürel-
ideolojikalanınasılkullandığınıgörmemizefırsattanıyacaktır.Üçüncüsü,Tek
Türkiye isimli dizinin, AGB’nin yapmış olduğu reyting ölçümleri itibariyle
çoğuzamanyayınlandığıakşamınenfazlaizlenendizilerindenbiriolarakhiç
deazımsanamayacakbirboyuttaizleyicikitlesinesahipolmasıböylebirkonu
edinmeyigereklikılmaktadır.10

Bu diziyi analiz etmeye değer kılan bir diğer nokta ise, Türkiye’nin ulusal
kanallarındaşuanakadaryayınlanmışdizilerarasındaKürtmeselesinitüm
siyasiboyutları ilemerkezinealarakdoğrudankarşı-propagandazemininde
konuşanilkkaydadeğeryapıtolmasıdır.Türkiye’ninKürtbölgesivehaddiza-
tındaKürtlerhakkındaonyıllardırkurulmuşolangerikalmışlıkvefeodaliliş-
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9 Buyazıda“Kürthareketi”kavramıPKK’yiveDTP’yiiçinealacakbirşekildekullanılacaktır.
10 TekTürkiyedizisişimdiyekadar74bölümolarakyayınlanmıştır.Türkiye’ninTVkanallarındaor-
talamabirdizininömrüdüşüşünülecekolursaoldukçauzunbirsoluğasahipolmaklaberaberve
aşağıyukarıikiyayınyılınayayılmışolmasıdaayrıyettenbudizininizleyicileriüzerindekietkidü-
zeyihakkındafikirvericidir.Ayrıca,TekTürkiye’deresmedilenKürtcoğrafyasınınaksine,budi-
zininçekimleriKonya’dayapılmaktadır.
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kilerinsüregeldiğibircoğrafyaimgesi,adetaestetikbirfonolarak,birçokdizi
vesinemafilmitarafındantekrartekrarüretilegelmiştir.Lakin,bugirişimler
siyasalbirmeseleyisorunsallaştırmaktanziyade,genelliklebirkurguveotan-
tizmnesnesiolarakKürtlüğüifadeetmişler,veyazımnibirbiçimde“pre-mo-
dernKürt”imgesinikemikleştirmişlerdir.

Budizinindiğerbir özelliği de,Kürtçenin veKürt kültürünündizide ciddi
yoğunluktayerkaplıyorolmasıdır.Buhamlenin,TRT6gibi,Kürtmeselesinde
kültürelalanınaçılmasıüzerindenKürthareketinekarşıyeniidaremekaniz-
malarıgeliştirilmesinenetbirörnekteşkiletmektedir.Örneğin,Kürtçeisim
yasaklarından dolayımuhtemelen hiçbir Kürt köyünde olmadığı kadar, bu
dizidekihemenherkesinismiKürtçedir:Berfin,Zelal,Şivan,Hêja...Ağırlıklı
olarakyerkaplamasada,Kürtçenindiziiçerisindekirepliklerdekullanılması
konusunda Tek Türkiye’nin herhangi bir beis görmediği ve bilakis Kürdi
temayıgözesokmayaçalışarak ‘Kürtlereyakın’olmapayesi içinuğraştığına
şüphe yoktur.11 Ayrıca, dizinin esas karakteri olanDoktor Tarık’ın Kürtçeyi
sonradanöğrenmesigibijestlerlededizininKürdi görünümüpekiştirilmeye
çalışıldığıayanbeyandır(49.Bölüm).Ekolarak,dizidekullanılanmüziklerin
büyük bir bölümünün Kürtçe ağıtlardan oluşuyor olması ve nerdeyse her
bölümde,KürtlerintoplumsalacılarısonucundaüretilmişolanMegrî, Lorîka
Min vb.parçalarınironikbirşekildeKürthareketininyaptığı“zulümler”son-
rası çalınması da Kürtçenin stratejik kullanımını görmek açısından kayda
değerdir. Sonuç olarak, dizinin temasında yüksek dozda bulundurulan
Kürtlük temasının nasıl bir işleve sahip olduğunu şöyle anlaşılmalıdır:
OnyıllarboyuncaKürthalkınınvarlığınınreddedilmesivekamusalalanlarile
medyadaKürtkültürününyeralmasınınyasaklanmasısonucuortayaçıkan,
Kürtlerinkendinedairolanabeslediğikültürelaçlıkzaafınıistismaretmek.Bu
istismar dâhilinde, Kürt hareketini yerden yere vuran bir dizinin Kürtler
tarafından izlenmesini sağlamanın yolunun çok yoğun bir şekilde Kürt
kültürünü yansıtmaktan geçtiğini dizinin yapımcıları gayet iyi bilmektedir.
Kültürel-ideolojikalanadairbuyapıtınsiyasetvekarşı-propaganda ilekur-
duğu ilişkiye odaklanılması durumunda, esas alâmetifarikasını görmek
mümkünolacaktır.

Öncüllerininaksine,incelemekteolduğumuzTekTürkiyeisimlidizi,“Kürtler
nedenPKK’yekatılıyor?” sorusunaçarpıkbir şekildecevapvermekten,haf-
talık siyasikonjönktüregöre izleyicilerinepolitikmesajlar vermeyevaracak
kadar Kürtmeselesini siyasi boyutlarıyla ele almaktadır.Dizinin siyaset ile
kurmuşolduğumesafehakkındanetbirçerçeveoluşturmakiçinTekTürkiye
dizisinin hedefleri hakkında ilk ağızlara kulak vermek faydalı olacaktır.
DizininyönetmeniolanGürselAteşbirröportajdaşusözlerisarfetmiştir:

118

T
oplum

veK
uram

Sayı:2G
üz2009

11 Kürtçe’ninkamusalmedyatikmecralardaifadeedilmesininnekadarmerkezibirşekildekontrol
edildiğinedairbirçokörnekverilebilir.Lakin,bunoktadaönemliolan,TRT6yayınabaşlamadan
öncebileKürtçe’ninTekTürkiyedizisininilkbölümlerindenitibarenkullanılmasındailgilimerci-
lertarafındanherhangibirsakıncagörülmemişolmasıdır.
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Budiziyiçekerkenöncelikliolarak,keşkeböylebirdiziçekmekdurumunda
kalmasaydıkdüşüncesindeydik.Cümleyebuşekildebaşlamamızdayararvar.
Mademböylebirdiziçektik.Buşartlaraltındabudiziyiçektik.Bizce,ülkemi-
zinbuprojeyeihtiyacıvardı.Bunoktadayapacağımızşey,bir yurttaşımızı
bile dağa çıkmaktan engellersek, bir yurttaşımızında bu konuda piş-
manlık duymasını sağlarsak, başarılı olmuşuz diyebiliriz
(samanyolufanlari.com,2007).

KoyuolarakişaretlediğimcümledendegörüldüğüüzereTekTürkiyedizisihiç
demütevazıhedefleriolanbirdizideğildir.KürtlerinPKK’yekatılımlarınıen-
gellemeyişiaredinmişbiryapımolarakkendisinioldukçaiddialıbiryereko-
numlandırmaktadır.Birdiğeryandan,dizininkendinebiçmişolduğubumis-
yondizininyapımcısıSalihAsantarafından“kardeşliğitesisetmek”olarakad-
landırılırken,siyasikaygılarınınticarikaygılarınınönündeolduğunubelirten
şu cümleyi sarf etmektedir: “Dağa çıkma düşüncesi içinde olan bir genci
vazgeçirebiliyorsak, bir genci dağdan indirebiliyorsak gerçek reytinge ulaşmışız
demektir” (Yeni Şafak Gazetesi,15Mart2009).Siyasibirajandalarıolduğunu
netbirbiçimdedilegetirenyapımcıveyönetmeninsöylediklerindendean-
laşılacağıüzere,budizi“halkıterörekarşıbilinçlendirmek”içinyapılmaktadır.
Dolayısıyla,Kürthareketinekarşıbirpropagandaaracıolmaişlevinesahipbu
diziyi,kendinikonumlandırdığısiyasibağlamdanbağımsızbirşekildeeleal-
makmümkündeğildir.Diğerbirdeyişle,çaprazlamabiryayınmecrasıanalizi
yapıldığındakolaylıklagörülebilecekbirolguyu,yani,STV’ninveGülence-
maatinin bu dizide resmedilenler ile olan organik bağını inkâr etmek
mümkündeğildir.

Tek Türkiye Dizisinde Kürt Meselesi: Türkiye Nasıl Tekleşir?

TekTürkiye’ninKürtmeselesini nasıl ele aldığı konusundanet bir çerçeve
oluşturmakamacıyladizisininsenaryosununnasılkurgulandığınıbetimlemek
gerekmektedir.Dizininesasolarakgeçtiğiköy(Sağırsu)kelimenintamman-
asıyladağbaşındadır.Yani,sosyo-ekonomikvekültürelolarakgerikalmışlık
olgusununbuköydevukubulmasınıntemelnedenicoğrafikoşullarınçetinol-
masıdır.Mesela,buköydeelektrikyoktur,köydenyakınmerkezleregitmek
içinyoldayoktur,telefonolmamaklaberaberceptelefonlarıdeçekmemekte-
dir,okadaruzaktırkiaskervepolisbileulaşamamaktadırbuköyeçoğuza-
man.Farklıbirdeyişle,ordabirköyvardıruzakta,gidilmesedekalınmasada,
oköy,TekTürkiye’ninköyüdür.Kürtbölgesihakkındahakimsöylemitemsil
edengerikalmışlıkolgusununradikalbirşekildemarjinalleştirilmesinindizi
için ayrıca “gerçeklikten azade bir mekânsızlık” durumu yarattığı da
söylenebilir.

ÇizilenbuSağırsuköyüportresiiçerisinde,köylülerinsağlıkhizmetlerinden
veTürkeğitim sistemindenyeterikadar faydalanamıyorolmasında, coğrafi
nedenlereekolarakinsani/iradisebeplerdevardır.Buköyegelipözverilişek-
ildeçalışacakolandoktorlarınveöğretmenlerinolmamasıdaköyünbuterk-i
diyarhaldeolmasınındiğerbirtefsiridir.Lakinherşeyinötesinde,köydekiin-
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sanlar köyde karakol olmamasından ötürü PKK’nin saldırılarına maruz
kalmaktavegüvensizbircoğrafiortamdayaşamayaçalışmaktadırlar.Dizinin
sonbölümlerindeTSK’nınköyekarakolkurmasısonrasındaköylülerinrahat
birnefesalmalarıdaayrıcadikkatedeğerdir(68.Bölüm).TSK’yayüklenmişbu
misyonunsonradankurguyadâhilolduğunuvesekizincibölümekadardizide
tekaskerindahigörünmediğinidenotdüşmekgerekmektedir.

Dizininüzerinekuruluolduğudoktorkarakteriiseidealizmindoruklarında,
insanlara iyilik yapmakamacıylahayatınıhiçbir tehlikeden sakınmayanbir
kişidir.Gülencemaatininsöylemindegönüllerifethetmeknemanayageliyor-
sa,DoktorTarıkkarakteridetümbuerdemlerinvücudagelmişhalidirdemek
hiç yanlış olmayacaktır. Aslında bu doktor tiplemesi, Gülen cemaati
içerisinde, özellikle öğretmen olarak dünyanın çok farklı coğrafyalarına
dağılarakcemaatiçinbirnevikendiniadayarakkahramanlıkgösterdiğiiddia
edilentiplemeninfarklımesleğemensupolankarikatürbirkopyasıolarakda
okunabilir.DahasonraaslındakökenolarakKürtolduğuortayaçıkacakolan
budoktorunkahramanlığıüzerinekurulandizininakışı,birçokmakroyapıile
bireysel ilişkilerin kesiştirilmesi sayesinde, Ergenekon’dan PKK’ye kadar
uzananbiryelpazedeşereksenleri ilemücadeleyikonualmaktavebukur-
gusalmekânınzihinlerdesadecebirköydenibaretolmadığınınsinyallerive-
rilmektedir.Misal, içeriğindeyüzyıllıkbölücülükplanlarınınolduğubirbel-
geninkaderidizininsonundadoktorunkararınakalmakta,bireyselisteklerin
birülkeninçıkarlarıiçinfedaedilmesiilesonuçlanacakbirçıkmazagirendok-
torun rüyasına giren Hz. Muhammed’in telkinleri sayesinde yüzyıllık bir
meseleçözülmektedir.Busenaryodandaanlaşılabileceğiüzere,TekTürkiye
dizisininSağırsuköyüaslasadecebir“köy”değildir,aslındaKürtbölgesinin
birminyatürüolarakdüşünülmüştürveciddibirtemsiliyetileyüklüdür.

BirpropagandadizisiolarakTekTürkiye’ninkurgulamışolduğuköyünvebu
köydemeydanagelenolaylarıngerçekleriyansıtmadığıyönündeyapılacakbir
eleştirininbirmanaifadeetmeyeceğideaçıktır.Bubağlamda,siyasioryantas-
yonukonusundasoruişaretlerininolmadığıbudizidekullanılanpropaganda
stratejilerivetaktiklerinintoplamınıortayakoymanınkıymet-iharbiyesi,Kürt
hareketininGülencemaatitarafındannasılçerçevelendiğinianlamakaçısın-
dan göreceği işlevdir.Dizininhemenher bölümünde sık sık çatışmalar ol-
masınarağmenbuköydenedenkorucularınolmadığınısormak,koruculuğu
reddedenköylerhakkındayakıldımıveyaboşaltıldımısorgulamasınagitmek,
işlenen faili meçhul cinayetleri ve JİTEM’in kontra faaliyetlerinin varlığını
sorunsallaştırmakmanalıdeğildir.Çünkübupropagandadizisi,hernekadar
birgerçeğiortayakoyduğunuiddiaetsede,varlıknedeniitibariylesiyasibir
amacahizmetetmektedir. İleriki sayfalardadagörüleceğigibi,TekTürkiye
köyükendikorucularınıDoktorTarıköncülüğündeorganizeedecek,PKKise
köyleriyakıpboşaltacakvefailimeçhulcinayetlerişlerkenaskerkılığınagirip
kontrafaaliyetlerdeyürütecektir.Hakikatlerilebudizinindoğrularıarasında-
kiuçurumokadarderindirki,budiziyihakikatlerinkantarınavurmakabsürt
birçürütmegayretiolarak,karşı-propagandanınkurgusallığınıkavramaeksik-
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liğinebirdeliloluşturacaktır.Buyüzden,makaleiçerisindeTekTürkiyedizisi
iletersyüzettiğihakikatlerigöstermeyoluüzerindenbirdiyalogiçerisinegi-
rilmeyecektir.

DizininKürthareketinihedefalankarşı-propagandastratejilerinielealmadan
önce,Kürtmeselesinidahagenişbirçerçevedenasılsorunsallaştırdığıveken-
di kurgu sınırları içerisinde ortaya koyduğu çözüm önerilerini ele almak
gerekmektedir.AKP’yeyakınolanve/veyaGülencemaatinebağlıolanmedya
organlarında, Ergenekon davasının başlamasına paralel bir şekilde, Kürt
hareketinihedefalanvePKK’ninErgenekonörgütününbirkoluolduğunuid-
diaedensayısızhaberyapıldığıhatırlandığında,TekTürkiyedizisindeçizilen
Ergenekon örgütü ile PKK ilişkisini tahmin etmek zor olmasa gerektir. Bu
diziye göre dış güçler tarafından yönetilen Ergenekon örgütü yıllardır
Türkiye’deanarşiyaratarakvehuzurortamınıbozarakkendivesayetrejimleri-
nikurmuşlardır.Siyonistimgelemlerledolubirtoplantıodasıiçerisinde,ya-
bancı olduğu aksanından belli olan bazı komite üyelerinin haftalık toplan-
tıları,sıcaksiyasigündemeparalelbirşekilde,STVizleyicilerinisiyasiolarak
aydınlatmaktadır.PKKkardeşkavgasınıkörüklemekiçinveHizbullahisedin
olgusunu kirletmek amacıyla Ergenekon örgütünün güdümünde çalışarak
AKP’ningetirmeyeçalıştığı yeni şeffaf-demokratikdüzeninönündeki temel
engellerioluşturmaktadırlar.Ayrıca,Ergenekontemasıdiziiçerisindeokadar
çekirdekte yer almaktadır ki, yerel seçim öncesi ve sonrası durumlar ile
Ergenekondavasınındalgalı seyri gibi güncel konularhakkındaErgenekon
örgütünüyönetenlerarasındageçtiğiiddiaedilendiyaloglarilkotuzbölüm-
denitibarenhemenherhaftadakikalarsürecekşekildekurguyadâhilolmak-
tadır. Ergenekon yöneticileri; “Her çevreden adamlarımız olduğu gibi devlet
içerisinde de adamlarımız var. Çok geçmeden eskisi gibi olacak. Çok kan akıtıp
terörü besleyeceğiz” (31. Bölüm) derken, Kürtlere yönelik linç girişimleri
hakkında“Türklerden masum Kürtlere saldırılar başladı mı iş tamamdır”(38.
Bölüm) diyerek Türk ırkçılılığının işlediği suçlar bile Ergenekon’a havale
edilmektedir. Yerel seçimler hakkında da “Önümüzdeki seçimler öncesi
terörünartmasıiçinNevruzufırsataçevirmeliyiz”(59.Bölüm),“Seçimleri fır-
sat bilip bölge halkını etnik milliyetçilik duygusu ile ayaklandırmalıyız...
Cenaze eylemlerini kullanarak eylemler gerçekleştirirsek kitleleri daha militan
hale getiririz” (44.Bölüm)denmektedir.KürtlükdiyebirdertTürkiyeyok
varsayılarak,hertürlüeylemvehakaramamücadelesi(işçi-öğrencieylem-
leridedâhil)düzenihedefalanbirkaosortamıyaratmak içinErgenekon
merkezindenplanlanmaktadırTekTürkiyedizisinegöre.Görüldüğüüzere,
AKP’yeyöneliktoplumsalmuhalefetinçekirdeğindebulunanKürthareketi
vebenzerbirmuhalifçizgidebulunandiğertümtoplumsalhaktaleplerinin
Ergenekon tarafından yönlendirildiğine dair Tek Türkiye dizisi net bir
pozisyonalmaktadır.

AynıtemayıişleyensayısızZamangazetesihaberlerinden,“PKK,Ergenekon'u
gölgedebırakmakiçinçırpınıyor”başlıklıolanındankısabirbölümşöyledir:
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ErgenekonterörörgütüilebağlantısıiddiasıgünyüzüneçıkanPKK,Doğuve
Güneydoğu'davatandaşıdevletlekarşıkarşıyagetirmekiçineylemleriniartır-
dı.Builişkiyi'devletiniçindekiiktidarmücadelesi'diyereksulandırmayaçalı-
şanPKK,şehirmerkezlerindemitingadıaltındaizinsizgösterileryaptırmaya
başladı(Zaman Gazetesi,23Ekim2008).

TerörörgütüPKKiçerisindebirdönembulunanY.T.isimlikişi,sondönem-
lerde karakollara ve masum insanlara yönelik saldırıların tamamen
Ergenekon'uunutturmak içinyapıldığını söyledi. (Zaman Gazetesi, 12Eylül
2008).

Benzer haberlerle de desteklenebilecek bu Zaman gazetesi çizgisi ile Tek
Türkiyedizisiarasındakibusöylemsel-taktikselparalellikgörüldüğünde,Kürt
hareketininhaktaleplerinidillendireneylemlerinErgenekonörgütütarafın-
dan yönlendirildiği iddiasıyla nasıl bağlamından koparılmaya çalışıldığı da
netleşecektir.

Kürthareketinevehakaramamücadeleleriningenelineyönelikbucepheden
sökünedensaldırılarıbirtarafakoyarsak,ortadahâlâcevaplanmasıgereken
birsorudurmaktadır:TekTürkiyedizisi,kendincetanımlanmışolduğuKürt
meselesini çözmek için nasıl bir çerçeve önermektedir? Eğer bu soruya üç
kavram ile cevap verilecek olsaydı, en uygunüçlü “İslamdini”, “eğitim” ve
“sağlık hizmetleri” olurdu. Siyaseten Türklük ile bir sorunu olmadığı iddia
edilen ve Ergenekon gibi örgütlerin kollarından biri olan Kürt hareketi ile
kandırıldığı varsayılan Kürt halkının temel meselesinin sosyo-ekonomik
azgelişmişlikolaraktanımlanmasınahiçşaşırmamalı.Bugörüşüdestekleyen
vedizininilkbölümleriyayınlanmayabaşladığıvakityapılanyorumlardanbir
tanesişudur:

Budizininolumlukahramanlarıyla (doktor, öğretmen, imam)oluşturduğu
dünyanın (ilim, eğitim, din) alternatif bir modernite önerisi olduğunu,
Kemalistmodernitetezlerinekarşıkonumlandırıldığınısöylemekpekdeyan-
lışolmaz.Çünküdizidekiolumlukahramanlarsüreklibilimingerekliliğinden
demvurmalarına,cehaletekarşıeğitiminöneminivurgulamalarınakarşınbu-
nuhiçbirzamanMustafaKemalreferanslarıylasöylemezler.Aksine,bume-
sajları en sahih, eneksiksizhaliyle imamınağzındanduyarız.Okuldaarka
plandaMustafaKemal'infotoğraflarıgörünsedederslerdeondanhiçbirza-
mansözedilmez.AmaokultekraraçıldığındamutlakabirTürkbayrağıgön-
dere çekilir. Özgün bir Türk-İslam sentezinin benimsendiği ortada
(Tekelioğlu,Radikal İki,2008).

Bu yorumun tekabül ettiği noktayı derinlemesine kavramak adına şu soru
sorulabilir:GülenhareketininKürtmeselesiiçinönerdiğiçözümü“alternatif
bir modernite önerisi” olarak ele almak mümkün müdür? Diğer yandan,
Gülenhareketininİslaminliberalvehoşgörülüyanınıtemsiletmesiyleilişkili
olarakmodernbirhareketolduğunundaiddiaedildiğininotdüşelim(Akyol,
2007:31).Gülencemaatininbasın-yayınçalışmaları,STV’ninyayınçizgisive
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TekTürkiyedizisininiçeriğiışığında,Gülenhareketininmoderniteiçerisinde
ontolojikolarakönemlibiryerkaplayanrasyonellikolgusundanoldukçauza-
ğadüşenbirdiziörnekverilebilir.NitekimdinibirörgütlenmeolarakGülen
cemaati uhrevi olanın materyal dünyayı mucizeler ve rüyalar yoluyla et-
kilediğini yayın organlarında aşırı yoğunlukta işleyen bir yayın politikasına
sahiptir.12 TekTürkiyedizisinde,dizininesaskarakteriolanDoktorTarık,kur-
gununakışınaciddietkiedecekbir sıkıntıyadüştüğündeHz.Muhammed’i
rüyasındagörmesiylevetavsiyelerineuymasıylaçözümyolunaulaşmaktadır
(68.Bölüm).Diğerbirörnekteise,camidebulunancemaatibombapatlatarak
havayauçurmayıdüşünenPKKgerillalarınınnerdengeldiğibelliolmayanak
libaslısüvarilertarafındanengellendiğivesilahlarınınateşalmadığıişlenmek-
tedir(24.Bölüm).Dinin,Gülencemaati içingünlükyaşamiçerisindekiyeri
sadecebirtoplumsalbirlikvedayanışmayısağlamasındanziyade,rasyonellik
ilehiçmihiçbağdaşmayanmucizelerverüyalarüzerindenbinaedildiğinden
dolayı,Gülentarikatınınalternatifbirmoderniteöğretisiortayakoyupkoy-
madığıalternatifliğinsınırlarınınbelirsizliklerindeçakılıkalmaktadır.Dinol-
gusunun kurguda ele alınma biçimde rasyonel görünen veçhede, köyün
imamıhemenhertoplumsalsoruniçerisindebiraktörolarakkoordinasyon
görevini getirme misyonu ile donatılmıştır. PKK’den, törelerden ve sosyo-
ekonomikimkânsızlıklardanoluşansorunlarbütünüileimamınkoordinasy-
onu ve doktorun ilmi-cesareti sayesinde aşmak mümkün olmaktadır.
Dolayısıyla,dinolgusununrasyonelliğiilemucizevîyanıbirbirindenayrılma-
yacakbirşekildeGülencemaatindekemikleşmişbirolgudurvebudurumun
ne kadar “modern” bir ideolojik noktaya tekabül ettiği ise oldukça tartış-
malıdır.

Tek Türkiye dizisinin Kürt meselesini tanımında çok önemli yer kaplayan
diğerbiröğenintörelervekültürelgerikalmışlıkolduğunusöylemekgerek-
mektedir.Dizininbaşından sonunakadarkonuedilenkanparasımeselesi,
erkekevlatsahibiolmakiçinüçüncüdefaevlenmeyeçalışanbirerkekkarak-
terin ihtirası, kocası öldüğü için başkasıyla zorla evlendirilmeye çalışılan
kadınlar kurgu içerisinde sürekli olarak yer alan temaları oluşturmaktadır.
Cehaletinnefesaldırmadığıbirtoplumsaldokudabusorunlaryumağıilebaş
etmeninadresiolarakdadininveeğitimingösterildiğisöylenebilir.Buyüz-
den,İmamXaloİbrahim’eekolarak,dizininanakarakterlerindenolanöğret-
men,kanserlihastahalinerağmengönüllerifethedecekbirazimsergileyerek
dizininüçteikisiboyuncaPKK’ninyaktığıokuluonarmakveöğrencileriiçin
–ahırdadâhilolmaküzere-yenidersliklerbulmayaçalışmaktadır.

Diziiçerisindebaştansonrakadarelealınandiğerdikkatedeğerbirtemaise
Kürtkadınlarınailişkindir.Kürthareketiiçerisindekadınlarınveözelliklean-
nelerinoynadığıkilit roldüşünüldüğüvakit,TekTürkiyedizisininbualanı
doldurmakiçindebirçabagösterdiğinisöylemekşaşırtıcıolmasagerektir.Bu
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12 Allah’ın yeryüzünde olup bitenleremucizeler ve rüyalar yoluylamüdahale ettiğini iddia eden
Gülencemaatininbudinipoziyondanekadarısrarcıolduğunuanlamanınyolu,STV’deuzunbir
süreyayınlanmışolanSırlar Kapısı isimliyapımıvesüregelentürevlerinihatırlaragetirmektir.
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noktada,kurguiçerisindekibirçokkadınkaraktereyüklenmişolanesasmis-
yon,erkekvekızçocuklarınıKürthareketininşerrindenkorumaktır.Örneğin,
dizide esas karakterlerden biri olan Zelal’in omuzlarındaki yüke bakılacak
olursa,herKürtannesikızınıKürthareketininelindenkurtarmakadınaPKK
kamplarına gerilla kılığında sızıp cephaneleri havaya uçurabilmelidir (17.
Bölüm).Bubağlamınyalnızcakadınlarlasınırlıkalmadığını,ailekurumunuda
içinealacakbirşekildegenişletiliyorolmasınıniseKürtmeselesininnihayete
erdirilmesindeanahtarbirrolübulunmaktadır.TekTürkiyekahramanlarının
verdiğiçetinmücadelesonucudağdanindirilenPKK’lilerinbudönüşümünde
enönemlifaktör,örgütünKürtleriçinsavaşmadığınakaniolmalarıylabirlik-
te,sahipolduklarıailebağlarınınnekadarönemliolduğunufarketmeleridir.
Dizininneredeyse tümbölümlerindeaklahayalegelmeyecekcinayetlereve
zalimliklere imza atmış olan Şivan isimli gerilla komutanı, geride bıraktığı
oğluveeşiilekarşılaştığındagirdiğiiçhesaplaşmavedizikahramanlarınınay-
dınlatıcıiknaçabalarısonucundaörgüttenayrılmışvekötülükleryaptığıin-
sanlaragidiphaklarınıhelaletmeleriiçinkapıkapıdolaştırılmıştır(73.ve74.
Bölümler).Kürtkadınınınkendiçocuklarınıcanlarınıtehlikeyeatmapahası-
naKürthareketindenkoparmakiçinsonunakadarmücadelevermesivege-
leneksel toplumsalbağlarınbirhuzurmekânıolarakyenindenkeşfedilmesi
sonucunda, Tek Türkiye dizisi kahramanları PKK’ye karşı vermiş oldukları
amansızmücadeledenzaferileayrılmasınıbilmektedirler.

Kürt bölgesinin bir minyatürü olarak Tek Türkiye köyünün kurtuluşu ise
TSK’nın köyde karakol kurmasıyla sağlanmıştır (68. Bölüm). Artık hiçbir
dâhiliveharicibedhah,TekTürkiye’ninTürkbayrağıolmadandüğünyap-
mayanKürtköyünezararveremeyecektir.Altmetinde,“dahafazlaaskerve
dahafazlakarakoltesisileGülentarikatınınkahramanlarıbirliktehareketet-
tiğinde üstesinden gelinemeyecek bir sorun yoktur” mesajını algılamanın
neredeyseyorumdahigerektirmediğisöylenebilir.Kürtbölgesinde,90’lıyıl-
lardaki savaş döneminden günümüze kadar sürmekte olan Avrupa İnsan
HaklarıMahkemesionaylı,TSK’nıninsanhaklarıihlallerinibudizidegörmeyi
beklemekisetambirhayaldir.Gülencemaatinindüzenilekurmuşolduğui-
lişkinin statükoyu korumaya endeksli olduğu ve Türkiye devletinin anti-
demokratikuygulamalarınıdestekleyicinitelikteolduğunadairverilenrefe-
rans hatırlanacak olursa, Gülen cemaatinin bu dizisinde Kürt meselesi
konusundaTSK’yatozkondurmamasınınnedenidenetlikkazanacaktır.

Tek Türkiye Dizisinde Karşı-Propaganda Stratejileri

1990’ların ilk yarısındaKürtBölgesi’ndevukubulan savaşınnasıl geliştiğini
bilenler,TekTürkiyedizisiniizlediğindemuhtemelenilkolarakbudizininza-
mansalolarakhangidönemdegeçtiğikonusundasoruişaretlerinegarkola-
caklardır. Çünkü dizide aktarılan politik şiddet olaylarına ve yoğunluğuna
bakıldığında90’lıyıllardadiziningeçtiğidüşünülecekken,dizisüresincecep
telefonlarıveyadizüstübilgisayargörmek2000’liyıllarıakıllaragetirecektir.
Dizininbu“zamansızlık”konumuhernekadargerçeklikolgusunauzaklığı
nedeniyleabsürddursada, aslındabudizininamaçladığı ikiönemligayeyi
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açığavurmaktadır.Buamaçlardanbirincisi,güncelsiyasethakkındasiyasiaji-
tasyon ve propaganda yapılmasına imkan vermesi için kurgunun zamanını
günceleendekslerken,diğeride90’lıyıllardayaşanansavaşilealakalıgerçek-
leritersdüzetmekamacıylamalumdöneminolgularınıelealmaktadır.Tek
Türkiyedizisininsiyasiniteliğininneolduğunuvenasılbirgörselpropaganda
yoluizleyerekKürthareketiile“psikolojiksavaş”yürüttüğünüanlamakadına,
bu dizinin hakikati yok etme ve yeniden kurma biçimlerine odaklanmak
gerekmektedir.Buminvalde,yokedilenhakikatlerin,Kürtbölgesindeyakılan-
boşaltılanköylerden,işlenen“failimeçhul”cinayetlereveTürkiyeDevleti’nin
kirlisavaşstratejisiüzerindenyürüttüğükontrgerillataktiklerinekadargeniş
biryelpazedeolduğunubelirtilmelidir.Malumdizininyürüttüğübupropa-
gandastratejilerininesasolarakbeslendiğiargümanşudur:Kürtlüğünmesele
olma halleri ile Kürt hareketi arasında hiçbir ilişki yoktur. Bu nedenle,
DTP’nin,dahagenişbirbağlamdaKürthareketininKürtlerüzerindensiyasi
birtemsiliyethaklarıbulunmamaktadır.Bununlabirlikte,PKK’ninhangibe-
timlemelerle“ahlaksızbirçete”ve“mutlakşerkaynağı”olarakaynıyelpazeye
dâhiledilmesideayrıntılıbirşekildeincelenmeyedeğerdir.

I. TekTürkiyedizisininkurduğuhayaligerçekliğebakılacakolursa,Kürtköy-
leriniyakanPKK’denbaşkasıdeğildir.Sadeceköyleriyakmaklakalmayıp,köy-
dekikadınlarıveçocuklarıbirahırdakurşunadizdiktensonratümköyüateşe
veren de PKK’dir (43. Bölüm). Diğer yandan, dizinin muhtelif bölümleri
boyuncaköylülerikendiçıkarlarıdoğrultusundahareketetmediğiiçinkatle-
den de PKK’den başkası değildir. 1990’lı yıllar boyuca JİTEM’in Kürt böl-
gesinde siyasi cinayetler işlemek içinPKK’li gerillalarınkıyafetlerinigiyerek
köy bastıkları ve bu şekilde kontrgerilla faaliyetleri uyguladıklarına dair
hakikat,şaşkınlığayerbırakmayacaküzerekelimenintammanasıylatersyüz
edilmiştir.13 PKK’liler asker kıyafetleri giyerek köylüleri öldürerek, dayak ve
işkenceden geçirerek Kürt köylülerinin Türk ordusundan nefret etmesini
sağlayıp örgüte insani destek devşirmeye çalışmaktadır (12. 16. ve 49.
Bölümler).ÇoğaltılmasımümkünolanbuörneklerinnasılbirbağlamdaSTV
izleyicisine aktarıldığını anlaşılır kılmak için, PKK’nin ve Kürt hareketi
içerisindekidiğeraktörlerinTekTürkiyedizisininpropagandaçemberinden
geçtiklerindenehalegeldiklerinebakmakgerekmektedir.

II. KürtleringerillamücadelesinekatılmasınıengellemeveKürthareketinin
sapkın bir çete olduğunun propagandasını yapma amacıylamalum dizinin
ciddiyoğunluktabirahlakikaralamaişinegiriştiğikolaylıklateşhisedilebilir.
Buminvalde,PKKgerillalarıerzakalmakiçinbirköyegittiklerindeertesigün
evlenecekolanköylübirkadınatecavüzederken(18.Bölüm)diğeryandanda
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13 KürtbölgesindekilitaskeripozisyonlardayeralmışolanemeklijandarmaalbayErdalSarızeybek,
devletinkontrgerillataktiklerini-sistematikbiruygulamabağlamındankopararak-şuşekildeor-
tayakoymaktadır:"Ülkeyanıyordu,güngeçmiyordukieylemolmasın.Biraraçaresizhaledüştü-
ğümüzüitirafedebilirim.Neleryapmadıkki,askerlerdensakallıtimlerkurduk,butimlerePKK
kıyafetigiydirdik,yolgüzergahlarınagecedençıkarıpemniyetalmayaçalıştık.Birkonvoyemni-
yeti için, yüzlerce askeri geceden yürütüp kritik yerlerde emniyet almaya çalıştık" (Milliyet
Gazetesi, 25eylül2007).
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örgüte katılmaya zorlanmış olan kadın gerilla adaylarına erkek militanlar
tecavüzetmektedirler(11.Bölüm).Hattaokadarilerigidilmektedirki,dizinin
konu aldığı Kürt köyünden sorumlu olan PKK’li gerilla, bir kadın gerillayı
hamile bıraktıktan sonra “örgüt içinde cinsel ilişkiye girdiği” için malum
kadını diğer örgüt üyelerine recm ile infaz ettirmiştir (34. Bölüm). Bu üç
örnektekristalizeolduğuüzere,KürthareketininKürtler içinbirmücadele
vermediğivehiçbirşekildeahlakibirkırıntıyadahisahipolmadığıyönünde
birdayatmanınötesindebiramaçvardır.DizinintemelhedefiolanKürtgenç-
leriningerillayakatılmasınıönlemekamacıyla,Kürtkadınlarınahitapederbir
biçimdePKK’yekatılmalarıveyaKürthareketinedestekvermeleridurumun-
dabir“namussuzluk”çemberinedâhilolacaklarınıveörgütiçerisindetecavüz
edileceklerinedairbiruyarıyapılmaktadır.

III. Kürthareketinedestekverenköylülerinhepsigerçekyaşamlarıiçerisinde
çıkarcı,kötü,yalancı,insanlarıezenahlaksızkişilerdir.PKKilekurduklarıiliş-
ki esasen ekonomik çıkar elde etmek üzerindendir (15. Bölüm vemuhtelif
bölümler).Bununlabirlikte,Kürthareketinihedefalandiğerbenzerbirtaktik
isebizatihiörgütünveörgütedestekverenyerleşikinsanlarınbüyükmiktar-
lardauyuşturucukaçakçılığıyaptığıyönündedir(17.Bölüm).Buiddiaokadar
dallanıpbudaklanmaktadırki,Kürthareketininşehiryapılanması içerisinde
bulunanbirkişi,hamileeşineuyuşturucusattırarakhemkendisinehemde
Kürthareketinemaddikaynakyaratmaktadır(34.Bölüm).Buşekilde,siyasi
bir vak’a içerisindeki ideolojik tüm etkenler sıfırlanıp, Kürt hareketinin
bireylerilekurmuşolduğuilişkiahlaksızlıküzerindenkişiselçıkarkategori-
sine indirgenmiştir. Ayrıca, Sağırsu köyünde Kürt hareketine istihbarat
desteğiverenkötükaraktermuhtarınaslenErmeniolduğuortayaçıkaracak-
tır(34.Bölüm).Görüldüğüüzere,Türk-İslamsentezinindışındakalanhertür-
lüetnik/ulusal/dinikimliklerdiziiçerisindeaynışekildeötekileştirilmekteve
aynılaştırılmaktadır.

IV. DizidekiİslamivurguüzerindenKürthareketineyöneliknasılkarşı-pro-
pagandaüretildiğisorusuiçinverilecekcevap,namazkılanPKKgerillasının
diğermilitanlartarafındanacımasızcadövüldüğü(7.Bölüm)vePKKsorum-
lusunun“Bizim dinimiz Mazdek dinidir” dediği(15.Bölüm)düşünüldüğüvakit
oldukçanetlikkazanmaktadır.Tümbunlaraekolarak,köylülerineğitilmesine
de karşı olan PKK, şehirde irşat olduktan sonra köye gelen kanserli öğret-
meninbinbircefaileyenidenaçtırdığıokulubasarak,tümçocuklarıokulbi-
nasına hapsettikten sonra burayı ateşe verme girşiminde bulunmakta (15.
Bölüm)vesonrasındadaokulubasıpçocuklarıkurşunadizdiktensonraöğret-
meniöldürmektedir (50.Bölüm).Toparlanacakolursa,Kürthareketi, insan
bedenini zorla ele geçiren tecavüzcüler topluluğundan müteşekkil, İslam
dininindüşmanı,uyuşturucukaçakçılığıileinsanlarızehirleyenveköylülerin
eğitim yoluyla aydınlanmasını engellemek için çocukları kurşuna dizen bir
yapılanmadır. Tüm bunlardan ötürü, Tek Türkiye dizisinde Kürt hareketi
siyasibirörgütolmaktanziyade“ahlaksızvekişiselçıkarbazlıörgütlenenbir
çete”olarakkurgulandığısöylenebilir.
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Tek Türkiye’nin yapımcısının ve yönetmeninin bu dizinin amacına dair
söylediklerineparalelbirşekildeördüklerikurgunundahaderinliklibirana-
lizisonucundayanıtverildiğidüşünülensorularışuşekildedilegetirebiliriz:
PKK’yekatılımlarnedenvenasılolmaktadır?Kürthareketiiçerisindebulunan
bireylernasılbir arada tutulmaktadır?Kürthareketinindüzenlediği eylem-
lerdebarizolarakgörünenbuhalkdesteğinasılaçıklanmalıdır?

V. PKK’yekatılımlarınnedeniüzerinesavlananbelirleyicietkenlerçeşitliol-
makla birlikte “zor kullanımı” iddiasında koşut bir şekilde “kandırılma”
temasınınöneçıkarıldığınısöylemekyanlışolmaz.Örneğin,çobanlıkyapan
bir genci örgüte katmak için yapılan propaganda esnasında gencin örgüte
girmesi durumunda para, şan ve şöhret sahibi olacağı söylenmektedir (18.
Bölüm).Paralelbirşekilde,birPKKgerillasıerzaksıkıntısıolduğundakomu-
tanını uyarırkenörgütünher zaman “bolluk” vaad ettiğini aksi halde isyan
çıkacağıyönündebiruyarıdabulunmaktadır(17.Bölüm).Diğerbirtaraftan,
PKK’ye katılımın veya yardım etmenin arkasındaki diğer neden, töreler
yüzünden insanların kapana kısılmaları ve bu bireyleri kimsenin umur-
samadığıamaörgütünkaalealdığınayönelikiddiadır.Kandavasıdolayısıyla
peydaolankanparasınıödeyememeveyaölenerkeğineşiileevlendirilmekis-
temeyenkardeşolmagibimeseleleryüzündenortayaçıkanbirdizitoplumsal
sorundandolayıKürtlerPKK’yemuhtaçolmaktavekatılmaktadırlar.Yani,ce-
halet-töre-eğitimsizlikgibinedenlerdeinsanlarıPKK’yeyöneltmektedir.Bu
şekilde dizi içerisinde Kürt meselesinin kültürel olarak geri kalmış bölge
meselesiolduğusöylemiyenidenüretilirken,Kürthareketininmobilizasyon
dinamikleri ile neredeyse hiç uyuşmayan materyal teşvikler iddiası
çerçevesindebirkarşı-propagandadenklemikurulmuştur.

VI. PKKiçerisindebulunanmilitanlarınbirliktehareketedebilmeve“cinayet
işlemeye”hazırbiçimdeolmalarınasebepolarakgösterilenkarşı-propaganda
taktiği ise insanoğlununhayalgücünüzorlayıcıbir raddedebinaedilmiştir.
DizininbaşındansonunakadaryeralanesaskarakterlerindenbiriolanRojda
kodadlıBerfin,örgütebağımlılıkyaratanilaçlarlatabikılınmıştır(18.Bölüm).
Bu ilaçlar yüzünden annesini bile tanıyamayacak hale gelen Berfin’in, kor-
kusuz bir savaşçı olması için verilen ve bağımlılık yaratan ilaçları düzenli
olarakalmagerekliliğindenötürüörgüttenkopamıyorolmasıgibibirdurum
sözkonusudur.Bunaekolarak,örgüt içerisindebulunangerillalarınbirbir-
leriyleolaninsaniilişkilerinielealanTekTürkiyedizisi,örgütliderlerininre-
fahiçerisindeyaşarlarken,gerillalarıncanlarınıhiçumursamadıklarıveinsan
hayatınınörgütiçerisindeçokucuzolduğuiddiasıönemliyerkaplamaktadır.
Misal, örgütün bölgesel komuta kademesinde yer alanmilitanlardan birisi,
erzaksıkıntısıolduğunda“sıradan”gerillalarıkastederek“hadi onlar gebersin
biz de mi aç kalacağız” demektedir(17.Bölüm).Aynıparalelde,dayanışmagibi
ahlaki kategorilerin varlığını Kürt hareketinin organizasyonel yapısına
yakıştıramayandizi, çatışmadayaralanangerillanınyükolmasındiyerekten
öldürüldüğünüresmetmektedir(7.Bölüm).BuşekildePKKtüminsaniöğe-
lerdenmünezzeholanahlaksızbirçeteolarakkodlanarak,Kürtgençlerinin

127

ŞeşûY
ek:K

ürtM
eselesi,G

ülen
C
em
aativeB

irK
arşı-P

ropagan
daG

irişim
i...

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:16 PM  Page 127



dağa çıkmalarınınönlenmesi gayesi arşadeğecekbirnoktadabariz olmak-
tadır.

VII. Sononyıllariçerisinde-siyasibirçözümsüreciniyaşamamışolan-Kürt
meselesininvarlığınısürdürmesineparalelolarak,TürkiyeDevletitarafından
“önlenemeyen”gerillayakatılımlarıengellemeşiarıileyolaçıkmışbirteleviz-
yondizisinin,PKK’yibuşekildeyansıtmanınyanısıraKürthareketininkitle-
selliğinin kaynağında dair kurguladıklarına bakmak da faydalı olacaktır.
Örneğin, örgütün müşkül duruma düşürdüğü bir aşiret reisine “Şehirdeki gös-
teriler için bize adam lazımdır. 20-25 kişi gelirse çok iyi olacak” (Bölüm.58)di-
yorolmasıkitleselliğinkaynağınailişkinüretilenkurguyunetbirşekildeyan-
sıtmaktadır. Bunu, Kürt hareketinin kitlesel gösterilerinin şiddete ve ent-
rikalara başvurarak gerçekleştirildiğine dair bir karşı-propaganda stratejisi
olarakkaydageçirmekmümkündür.2006yılında,“Diyarbakırolayları”olarak
bilinenvegünlercesürenkitleselçatışmahakkındadöneminAKP’libakanı
olanDiyarbakırmilletvekiliMehdi Eker’in “Çocuklarla konuştum, 5 YTL ve
molotofkokteyli vermişler. Bunlar da gidip sağa sola bunu atmışlar” söylemiile
Tek Türkiye dizisinde yapılan Kürt hareketi karşıtı propaganda arasındaki
paralellikisedikkatedeğerdir.DiziiçerisindeKürthareketininkentselalan-
lardakietkinliğinihedefalandiğerbiryöntemiseKürthareketininçocukları
kullanarak kriminal yollardan kazanç sağladığı yolunda inşa edilmektedir.
Şehirdeki“örgüt”üyelerindenbiriKürtçocuklarınısırayadizerek,büyükşe-
hirlerdeörgütadınagasp,hırsızlıkveuyuşturucu satıcılığı yapacaklarını ve
birer militan olduklarını haykırmaktadır (31. Bölüm). Sonuç olarak, Kürt
hareketisahipolduğukitleseldesteği-hersiyasihareketiçingeçerliolduğu
üzere - siyasibirhakmücadelesine inanan insanlarıngönüllükatılımından
ziyadezorkullanmasınaborçluolarakyansıtılmaktadır.Diğeryandanda,şe-
hir yaşamındaki huzuru bozmak ve kendisinemaddi destek sağlamak için
çocukları“ahlaksız”şekildekullanarakkendisinefaydasağlamaktadır.

VIII. İşlenen karşı-propagandanın yalnızca PKK’ye yönelik olmadığını, Tek
TürkiyedizisininDTPilePKK’yieşleyipbuçizgiüzerindenbirkaralamayap-
tığıdanotdüşülmelidir.Diziyegöre,PKK’ligerillakomutanıŞivan,seçimlerde
sandıkbaşındadurarakinsanlarıtehditetmekteveseçimsonrasındaistenilen
partiyeoyvermeyenköylüleredetürlüzalimlikleryapmaktadır(49.Bölüm).
DTP’ninKürtbölgesindenetbirşekildezaferkazandığıyerelseçimlerhakkın-
dadizide yapılanpropaganda ileAKP’nin seçim sonrası söylemi arasındaki
aynılıklardagözlerdenkaçmamaktadır.AKP’liEgemenBağış’ınbukonuileil-
gili dile getirdiği iddia şöyledir: “Birçok yazılı, sözlü tehdit çabaları oldu.
Vatandaşlarımızın bir kısmı bunların etkisi altında kalmış olabilir. Özellikle
seçim günü sandık civarında yapılan baskıların etkisi olmuş olabilir...” (Zaman
Gazetesi, 02 Nisan 2009). Egemen Bağış’ın elinde konuya dair belgeler
olduğunusavlarken“olabilir”üzerindenkonuşuyorolmasındakitezatbiryan-
dadursun,Gülencemaatiningörselveyazılıyayınorganlarındakisiyasihat-
tınAKPilenasılparalelbirsöylemseldüzeydeseyrettiğinibuvebenzerörnek-
lerüzerindenanlamakmümkündür.
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IX. Karşı-propagandastratejilerindensonuncusuisekoruculukmeselesinei-
lişkindir.Kürtmeselesininçözümükonusundaencidditoplumsalengeller-
denbiriolankoruculuksisteminindehiçşaşırtıcıolmayacağıüzerekutsandığı
söylenebilir.TekTürkiyedizisininkahramandoktorununAmerikanaksiyon
filmlerindekikarakterleretaşçıkaracakşekilde,PKKilemücadeleetmekiçin
korucumilisleroluşturmasıfazlasıyladikkatedeğerdir(54.Bölüm).PKK’den
ayrılmayakendisininiknaettiğieskigerillalarilePKK’yebaskınlaryapmaktan
pusuatmayakadarölümcülaskeritekniklerledonatılmışkahramandoktorun
birkorucubaşı olarakdamücadelesinisürdürdüğünüsöylemekhiçabartıol-
maz.İyiliğintimsaliolarakyasa-koyuculuktandageridurmayanTekTürkiye
korucularının hayırlı işler için PKK gerillasına işkence yapıyor olmaları
meşruiyetçerçevesininhiçdedışındadeğildir(54.Bölüm).Dünyaüzerindeki
her türlü toplumsal hereketin aşağı yukarı benzer mobilizasyon mekaniz-
maları üzerinden ve bir siyasi ajanda ile kitleleri harekete geçirdiği
düşünüldüğünde,cevaplarıoldukçanetbirşekildetahminedilebilecekkitle-
seldesteğeilişkinsorularaverilenyanıtların,aslındabirneviiçseltersokuma
yöntemi yapılarak verildiği söylenebilir. Siyasi ajandasını gizli tutmayı esas
kılarak,politikkimliğinigörünürkılmaktankaçınarak,devletkademelerine
“Sızıntı” şeklinde nüfuz ederek örgütlenen Gülen cemaatine bağlı bir TV
kanalının,Kürthareketiilebuhareketinsahipolduğukitleseldestekarasın-
daki ilişkiyi doğru yansıtmasını beklemek fazla iyimserlik olurdu herhalde.
1990’lı yıllar boyunca kurulan ve hâlâ süregelen Kürt hareketi ile Kürtler
arasındakibağlarızahirkılmastratejisininbuşekildeyenidendolaşımasokul-
duğunuve“Amerikanmaşasısünnetsiz teröristler” imgesinin“silahzoruyla
eylem yaptıran teröristler” propagandası ile -malum dizi bağlamında- yer
değiştirdiğiaşikârdır.

Sonuç

Kürt meselesinin güncelliği eksenine bu yazının temel argümanı oturtul-
duğundasöylebirnoktayavarmakmümkündür:Kürt meselesini idare etme
siyasetidevamederkenişleyensüreçte,KürthareketininTürkiye’dekiKürtler
üzerindekitemsiliyetgücünüasgariyeindirmekamacıyla,hemKürtlerihem
deTürklerihedefalankapsamlıbirkarşı-propagandagirişimiortayakonmak-
tadır.Sadecemakrosiyaseteendekslenenbirkavrayışçabasının;ucutopluma
değen,toplumudönüştürenvealttanaltaişleyenbusürecigörmekkonusun-
dayetersizkalacağınakuşkuyoktur.AKP’ninTürkiyesiyasetindeetkinbirgüç
olarakortayaçıktığısonyıllariçerisinde,buyükselişeparalelbirşekildeege-
menlik alanını ve yoğunluğunu artıran Gülen cemaatinin Kürt meselesi
konusundaizlediğipolitikmanevralarınoldukçakompleksbirşekildefarklı
mecralardayankılandığıaşikardır.KürtmeselesininçözümünüKürthareke-
tinintasfiyeedilmesindearayan,buhaliyledevletinyaklaşık50yıllıkbölgesel
geri kalmışlık söylemlerini yeniden üreten Gülen cemaatinin Kürt siyaseti
şöyleözetlenebilir:İslamiyetimerkezekoyarkenanti-demokratikbirşekilde
Kürthareketinintümyapılarınıkarşısınaalan,Kürtmeselesininvarlığından
ötürümuhtaçdurumadüşürülmüşbölgeinsanlarını“hayırseverlik”çabalarıy-
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la devşirmeye çalışan ve bu yardımların akmasının beklendiği siyasi kanalı
tahmin etmenin zor olmadığı bir konumda bulunmaktadırGülen cemaati.
Bunlarınyanısıra,TekTürkiyedizisi,Kürtmeselesikonusundacemaatinin
çizgisinikopyaetmişken,Kürthareketikonusunda ise -uydurma/çarpıtma
haberkalıplarınasığamadığındanolsagerek-dahaetkinbirpropagandayolu
olaraksinematografikbiranlatımlaadetabirhezayanbinaetmiştir.

BumakaleninbaşlığındabulunanŞeş û Yek vurgusununamacıKürtmeselesi
konusundasondönemdeizlenenidareyöntemlerininatılanbirçiftzarmisali
kumar oynamaya denk geldiğinin altını çizmektedir. Bir yandanmuazzam
yoğunlukta bir “Kürt açılımı” söylemi ile yola çıkıp, sürecin ilerleyen aşa-
malarındaMGKsüzgecindengeçtiktensonra“millibirlikprojesi”ileyolade-
vametmekararıalınmasınıKürtmeseleninyakıcılığınekadartaşıyabilecek-
tir? Türkiye’de ve Kürt bölgesinde siyaset dinamiklerinin ne kadar hızlı
değiştiğinibilenherkes,busoruyakatibircevapvermekkonusundatereddüt
içerisinde olacaktır. Dolayısıyla, bu belirsizlikler yığını içerisinde sorulması
gerekensoruşuşekildeformüleetmeyigerekligörüyorum:Biraçılımsürecine
girildiğiiddiaedilirken,milyonlarcaKürdündesteğiylevarolanKürthareke-
tinin temsiliyet gücünü yerle yeksan etmek amacıyla AKP’nin işbirliği
içerisindeolduğuGülencemaatininyaptığıyazınsalvegörselkarşı-propagan-
dafaaliyetlerininasılanlamakgerekir?Gülencemaati,Türkiye’degünlüktira-
jıenyüksekgazeteunvanınasahipolanZamangazetesiile,oldukçayüksek
izlenmeoranınasahipTekTürkiyedizisiileTürklerdenoluşankabarıksayı-
dakikitlesiniKürthareketineveTürkiye’dekihertürlühakaramamücadele-
sine karşı kontrol edilemez bir zihinsel kavrayışa sürüklediğinin elbette
farkındadır.Amahegemonyamücadelesiesnasındatoplumudönüştürenbu
enformatik yapıların, eğer Kürt meselesinin çözülmesi mevzubahis ise
dönüştürülenzihinlerinçözümönündenekadarciddibirengeloluşturduğu-
nunfarkındamıdırbilinmez.1990’larboyunca,psikolojiksavaşkapsamında
TSKtarafındanregülasyonuyapılankarşı-propagandadalgalarının–PKK’nin
Kürthalkındanbağımsızbirözneolarakkurgulanmasınarağmen-toplumları
ne kadar kutuplaştırdığını kestirmek zor değildir. Kürtmeselesinin sadece
haklar siyasetine çakılı kalmış makro-siyasetten ibaret olmadığı ve olası
çözümünündeböyledarkapsamlıolamayacağıaşikarsa;terörizmsöylemini
içselleştirentoplumsalkesimlerinKürtlereyaptığısaldırılar,Türkiye’degün-
lük hayatın hemen her zerresine sinmiş ırkçılığın çatışmalı dönemlerde
verdiğilinçlisinyallerveaskerlikanılarıylakafatasçı“çözümler”üretenemek-
liaskerlerintoplumlarıntabanındayarattığıyankılarmutlakaumursanmaya
değerkonulardır.
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