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1 BuradaTESEV’inraporundavekonuylailgilibirçokbaşkaçalışmadakullanılan‘zorunlugöç
mağduru’tabiriyerine‘zorunlugöçemaruzkalan’tabirinibilinçliolaraktercihediyorum,
zirailktabirde,tamdaliberalinsaniyardımkuruluşlarınınöngördüğügibisorun,birmağ-
duriyetveomağduriyetingiderilmesiüzerindentanımlanıyor.Kuşkusuzböylesibiryakla-
şımdamağdurolanları,omağduriyetigidermesibeklenenlerininsafınatabikılanbirideo-
lojiyidestekliyor.Oysasorunbirmağduriyetveomağduriyetingiderilmesindenötedaha
yapısalsiyasalvetoplumsalboyutlarasahip.Benburada,(siyasitercihleridolayısıyla)zorun-
lugöçemaruzkalanlartabirinikullanarakhemsorunakaynaklıkedensiyasişiddetinaltını
birkezdahaçizmeyehemdezorlagöçettirilenlerinpasifbirmağduriyetinnesnesideğilak-
tifbirsiyasaldirenişinöznesiolduklarınıvurgulamayaçalıştım.

Giriş

BumakaleTürkiye’deliberalakımınöndegelenyazarvedüşünürlerininvebu
liberalgörüşlerdenbeslenereköneriveprojelergeliştirensiviltoplumkuru-
luşlarının genel olarakKürtmeselesineözel olarakda zorunlu göçemaruz
kalan1 Kürt nüfusunun sorunlarına dair algılarını, yaklaşım biçimlerini ve
çözümönerilerinieleştirelbirbiçimdeincelemeyiamaçlamaktadır.Buyazıda,
zorunlu göçemaruz kalan Kürt nüfusun toplumsal konumuna dair liberal
yaklaşımaodaklanırkenKürtlerin liberal tahayyülünsınırları içindenasılda
herdaim‘problemli’birnüfusgrubuolaraküretildiğiniveKürtlüğedairbu
problemin nasıl da liberal çoğulcu/çokkültürcü ideolojinin öngördüğü
‘kültürel ve hukuki haklar’ söyleminin sınırları içine hapsedildiğini gözler
önünesermeyeçalışacağım.Bunoktada,biryandanliberaldüşünceninsınır-
larınıveyetersizlikleriniifşaederkenbiryandandaliberalçoğulcuprojeninve
önerilerinadaletevetoplumsaluzlaşıyadairbirçokbaşkasiyasalvetoplumsal
projevetahayyülünasılgörünmezkıldığınıgöstermeyeçalışacağım.Tümbu
eleştirilerin, Kürt sorununa yönelik yeni açılımların tartışıldığı bugünlerde
sorununnasılalgılandığınadairfarklılıklarınvebufarklıalgılarçerçevesinde
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üretilen çözüm önerileri arasındaki gerilimlerin anlaşılması ve sorunun
çözümünütartışantaraflararasındakisınırların/farklılıklarındahabelirginbir
biçimdegörünürkılınmasınayardımcıolacağınıumuyorum.

Bunoktada,Türkiye’dekidevletelitleri veaskeri yetkililerinKürt sorununa
yaklaşımlarıvebusorunadairürettiklerisöylemlerileözellikle2000’liyıllar-
dan itibaren muhalif bir eleştiri görünümünde yükselmeye başlayan ve
Kürtlerinsosyalvekültürelhaklarınıntanınması talebiyleyolaçıkan liberal
söylemlerarasındakifarklılıklarlabirliktebenzerliklerindegözlerönünese-
rilmesininsondereceönemliolduğunudüşünüyorum.Ziraözelliklezorunlu
göçkonusundaçalışanvedoğrudandoğruyaKürthareketiiçindeyeralmayan
birtakımliberalsiviltoplumkuruluşları(STK),yayınçevreleri,gazetecilerve
akademisyenler tarafından Kürtlerin bir kültürel azınlık olarak tanımlanıp
tanınmasınındevletinresmisöylemikarşısındabirmeydanokumaymışgibi
gözükmesine karşın, aslında liberal projenin Kürt meselesinin ardındaki
yapısalsiyasivetoplumsalnedenlerigörmekvegöstermekkonusundayeter-
siz, çekingen ve hatta inkârcı olduğu kanısındayım. Zorunlu göç üzerine
çalışan,zorunlugöçemaruzkalanlarınyaşadığıyoksulluk,işsizlik,büyükşehir
yaşamıyla uyum gibi hayati sorunlar üzerine projeler üretip bizzat uygula-
mayakoyanveyahükümetleribukonudaadımatmayaçağıranbirçok sivil
toplumkuruluşu,zorunlugöçünyalnızcasonuçlarınaodaklanıpzorunlugöçe
yolaçanvebirçoğumaalesefhâlâsürmekteolannedenleriyeryerbilinçlibir
çabaylayeryersebilinçsizbir ihmalkârlıklagündemegetirmemektedir.Hiç
şüphesiz yüzbinlerce insanın yerlerindenyurtlarındanedilmesine yol açan
zorunlugöçünbaşlıcanedenibölgedehükümsürensilahlıçatışmaortamıve
Kürtsorununubirgüvenlikmeselesineindirgeyenmilitaristanlayışveuygu-
lamalardı.BuanlayışınuzantılarıolarakKürtdilininkamusalalandakullanıl-
masıüzerindehalensürmekteolanyasakileberaberKürtolmanınvebunu
siyasiplatformlardaifadeetmeninhalenkişilerinpotansiyelsuçluve‘terörist’
olarakdamgalanmasınayolaçabildiğibirortamda toplumsaluzlaşıyı sağla-
mak Kürt oldukları için köyleri yakılıp göç yollarına sürülen yüz binlerin
siyasalmücadeleleritanınmadanveKürtlükleriilebarışılmadanpekmümkün
gözükmüyor.

Meseleyedairliberalvehümanistbirçokprojeveöneriningöremediğiveya
görmezden geldiği bir başka nokta da zorunlu göçün kadınlar, çocuklar,
yaşlılarvegençlergibi farklıgruplarüzerinde farklı etkileriolduğugerçeği.
Zirabuprojeveönerilerinbüyükçoğunluğu,toplumsalfarklılıklarıgörünmez
kılanvezorunlugöçemaruzkalanlarıhomojenbirgrupolarakvarsayanista-
tistikî verilere dayanıyor ve bu noktada liberal yazarların radikallikleri
yerinden edilenkişilerin ‘gerçek’ sayısınınnekadarolduğuüzerine yapılan
‘keskin’ analizlerdenöteyegeçemiyor.Hâlbuki resmikurumlarla etkileşime
geçerkenveyasonkertedezorunluaskerlikgörevisırasındaTürkçeyiöğren-
mekmecburiyetindekalanKürterkeklerinaksine,göçlegeldikleribüyükşe-
hirlereulaşmadanöncekihayatlarındaTürkdiliilehiçbirilişkisiolmamışKürt
kadınlarınzorunlugöçdeneyimlerivegöçsonrasıyaşadıklarısorunlarerkek-
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lerden ciddi farklılıklar arz ediyor. Zorunlu göç olgusu tarafından şekil-
lendirilenbüyükşehirlerinşuankidokusunda,Kürtkadınlarbelkideençok
susturulan, bastırılan ve ayrımcılığa maruz kalan toplumsal grup olarak
karşımıza çıkıyor. Benzeri şekilde gençler ve yaşlıların, geldikleri büyükşe-
hirlerdeevvelceakrabavetanıdıklarıolanlarlaolmayanların,bölgedekibüyük
kentlere göç edenlerle İstanbul,Ankara, İzmir gibi dahabatıdakimetropol
kentlerinegöçedenlerindeneyimleri,sorunualgılayışlarıveçözümönerileri
arasındabüyükfarklılıklarvar.Bufarklılıklarınaltınıçizenveözelliklezorun-
lu göçemaruz kalan Kürt kadınların yaşadıkları ve liberal çoğulcu ‘haklar’
söylemininalgı,anlayışveçözümsınırınınötesindeyeralansorunlarıbuçalış-
manınönemlibirbölümünüoluşturuyor.

Bumakaleboyunca,özellikleTürkiyeEkonomikveSosyalEtüdlerVakfı’nın
(TESEV)zorunlugöçüzerineçalışmasıvebuçalışmanınsonucundaortaya
çıkan kitap üzerinde duracağım. Bu örnekten yola çıkarak Türk devleti ve
yerinden edilmiş Kürt topluluklar arasında bir uzlaşma sağlamak üzere
geliştirilenliberalprojeönerilerininsorunadairhangiyenikapılarıaçtığınıve
hangi başka kapıları kapadığını analiz etmeye çalışacağım. Zannedildiğinin
aksine,liberalprojeninbakışaçısınınvetemelvarsayımlarınınTürkdevletinin
KürtlereyönelikayrımcısöylemleriyleveKürtleribuegemensöylemetabikıl-
maya çalışan bakış açısıyla çelişmediği kanaatindeyim. O zaman bu yazı
boyunca ve sonrasında sormamız gereken sorular şunlar olmalıdır:
Toplumsal, siyasal, ekonomik ve tarihsel eşitsizlikleri liberal hak ve hukuk
söylemininötesindenasılyenidendüşünebilirveanalizedebiliriz?Bueşitsiz-
likleringiderilmesineveadaletintesisedilmesinedairhangibaşkatahayyüller
ve projeler söz konusu olabilir? Türkiye’de yaşayan Türk ve Kürt nüfuslar
arasındaki bu yapısal eşitsizliklerin üstesinden gelmek için liberal projenin
öngördüğündenbaşkahangiyollartasavvuredilebilir?

TESEV’inzorunlugöçkonusundayaptığıçalışmanındetaylıolarak incelen-
mesinegeçmedenönceönemlealtıçizilmelidirki,TESEV’inyerindenedilen-
lerinuğradığızararlarıntazminedilmesiveTürkdevleti ileyerindenedilen
Kürt topluluklarının arasında barış ve uzlaşının tesis edilmesine dair proje
önerilerihalentartışılanveçekişmelerekonuolantasarılardır.Butasarıların
birkısmıhayatageçsedebüyükçoğunluğuhenüzkâğıtüzerindekitemenni-
lerden ibarettir ve henüz uygulamaya konmamıştır.Örneğin, TESEV’in ra-
porunda geçen yerinden edilmiş kişilerinuğradığımaddi zararların tazmin
edilmesigerekliliğinedairöneriler5233sayılı‘TerörveTerörleMücadeleden
DoğanZararlarınKarşılanmasıHakkındaKanun’adıaltındayürürlükteolan
bir yasanın etkin biçimde uygulanmasına yöneliktir. Ne var ki, bu yasanın
uygulanmasürecininoldukçayavaşveyetersizbirbiçimdegelişmesibiryana,
resmisöylemdehâlâKürtlükbirsiyasiveetnikkimlikolaraktanınmamakta,
yerindenedilmesorunudaKürtsorunununbirparçasıolarakgörülmemekte-
dir. Yine de Türk devleti TESEV’in çalışmasını ciddiye almış ve TESEV’in
yerindenedilmesorunuüzerinehazırlığıkitabıbiryolgöstericikaynakolarak
bölgedekihemen tümvali ve kaymakamlıklar ile kamugörevlilerinedağıt-
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mıştır.2 Ben ise bu çalışmada, yerinden edilmiş topluluklara dair bu liberal
analizveönerileriyalnızcakısmenhayatageçirilmişbiridariprojeolarakdeğil
aynızamandabirliberalidealveütopyaolarakinceleyeceğim.Buradasormak
istediğimsoru,tümbuliberalidealenkusursuzbiçimdevesugötürmezbir
iyiniyetlehayatageçirilsebile,buliberalprojeninKürthareketinin80’liyıl-
larınbaşındanberiverdiğisiyasimücadeleningerekçeleriniortadankaldırıp
toplumsal adaleti tesis edip edemeyeceğidir. İşte bu noktada liberal
düşüncenin pratikte uygulanmasına dair sorunlar bir yana, liberal hüman-
izminidealvekuramsalanlamdadaneo-liberalkapitalizm,ulus-devletsiste-
mi ve onun uzantısı olan militarist zihniyet tarafından sınırlandırılmış
olduğunudüşünüyorum.Zirakapitalistsermayeilişkileri,ulus-devletinvebu
devlete ait şiddet tekelinin yani ordunun varlığı liberal tahayyül ve eleştiri
gücününsınırlarınınötesindesorgulanmadanduruyorvetamdahiçsorgu-
lanıpsorunsallaştırılmadığıiçintekrartekrarüretilerekvarlığınısürdürüyor.
Liberal hümanizmin insancıllığının, yardımseverliğinin ve hoşgörüsünün
sınırlarınıyineveyenidenparavekançiziyor.Peki,anti-kapitalist,sınırsızve
savaşsızbirdünya,başkabaşkaadalet tasarıları, yapısal eşitsizlikleringide-
rilmesiiçintürlüdeğişikprojelertahayyüledilemezmi?Busoruyuaklımızın
birkenarındaherzamantutalım.AmadilersenizönceAmerikalıantropolog
ve eleştirel düşünür Elizabeth Povinelli’nin oldukça ironik bir dille ‘Sevgi
İmparatorluğu’olaraktasvirettiğiçağdaşliberalhümanistsöylemvepratikleri
vebunlarınTürkiye’deki izdüşümlerinidahayakından inceleyelim.Bakalım
sevgiimparatorluğununsevgisininsınırlarıne,iyiniyetinekadariyi?

1. Yerinden Edilmiş Kişilerin Bir ‘Sorun’ Olarak Ortaya Çıkması

Türk devletinin bölgede PKK ile devam eden çatışmaları ve güvenlik
kaygılarını bahane ederek köylerini zorla boşalttığı, yaktığı ve yaşanmaz
kıldığıyerindenedilmişyüzbinlerceinsanıntoplumsal,siyasal,ekonomikve
kültürelsorunlarıbirbiriniizleyenhükümetlertarafındanuzunsüreboyunca
görmezdengelindi.Bugün,çeşitliistatistikîaraştırmalaragöresayılarıbirmil-
yonubulan(HUNEERaporu,2006)ancakkimilerinegöreaslındaiki-üçmily-
onu geçen Kürt nüfusu, zorunlu göçler sonucunda gerek Diyarbakır, Van,
Batman, Siirt,Hakkari gibi bölge ilmerkezlerine gerekse İstanbul,Ankara,
İzmir,Adana,Mersingibibatıdakibüyükmetropollereyerleşmekdurumun-
da kaldı. Yaşadıkları yerlerden zorla göç ettirilenler yeni geldikleri bu şe-
hirlerdeyoksulluk,işsizlik,büyükşehiryaşamınauyumzorlukları,kendilerini
anadilleri olan Kürtçeyle ifade etmek konusunda karşılaştıkları siyasal ve
toplumsal baskılar, siyasi ve kültürel haklarının tanınmaması ve geçmişte
örgüte destek oldukları iddiasıyla bir türlü bitmeyen polis soruşturma ve
baskıları ilegittikleri yereonlarlaberabergelensuçdosyalarıgibiyaşamsal
sorunlarlabaşbaşakaldılar.Dahaöncedebelirttiğimgibizorunlugöçemaruz
kalanlar gerek geldikleri yerler, cinsiyetleri, yaşları ve ekonomik durumları
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arasındaki farklılıklar gerekse yeni yerleştikleri yerlerin nüfusu, siyasal ve
kültürelgeçmişiarasındakiönemlifarklılıklardolayısıylayukarıdabahsigeçen
tümbusorunları farklıbiçimlerdedeneyimlediler.DolayısıylaDiyarbakır’ın
bir köyünden çoğunluğun konuştuğu dil yine Kürtçe olan Diyarbakır il
merkezinegöçetmekzorundakalanbirkişiylenüfusunbüyükçoğunluğunun
anadiliTürkçeolanİzmirgibibirbüyükşehreyerleşmekdurumundakalan-
larınzorunlugöçdeneyimlerivekarşılaştıklarısıkıntılarbirbirlerindenbirçok
açıdanfarklılıkgösterdi.Keza,yineTürkçeyletanışmamışolmakdolayısıyla
KürtkadınlarıngöçdeneyimiKürterkeklerdendahafarklıoldu.

Şüphesiz, zorunlu göçe maruz kalanların bu çok çeşitli sorunlarının nasıl
tanımlanmasıgerektiğinevebutanımlardanhareketleyaşanansorunvesıkın-
tılarınnasılgideriliptoplumsalbarışveuzlaşınınnasılsağlanabileceğinedair
birçokrapor,öneriveprojehazırlandı.Göç-Der,İnsanHaklarıDerneği(İHD),
DemokratikToplumPartisi(DTP)gibiSTK’larvesiyasalpartilerzorunlugöçe
maruzkalanKürtlerinsorunlarınıbirçokdefavebirkısmıTESEV’inkonuyla
ilgiliçalışmasıyayımlanmadançokdahaönceçeşitlivesilelerlegündemege-
tirmeyeve tartışmayaaçmayaçalıştılar (Barut,2001).Kürthareketininaktif
bileşenleri olanbukurumlarınortak görüşü,Türkiye’deki yerinden edilmiş
kişilersorunununherşeydenönceKürtlerinvarlığınıveetnikvesiyasikim-
liğini mütemadiyen inkâr eden, Kürt dili ve kültürü üzerindeki yasakları
sürdüren, şiddeti ve sansürübir stratejiolarakbenimseyenTürkdevletinin
çarpık bakış açısından kaynaklanan siyasal bir sorun olduğu yönündeydi.
Dolayısıyla,Göç-Der,İHDveDTPiçinKürtsorununedevletinresmisöylem-
ininöngördüğügibibirgüvenliksorununedebirtakımliberalaydınlarınöne
sürdüğügibisadecebirkültürelhaklarıntanınmasısorunuydu.Sorun,Türk
devletininkuruluşuveanayasasındankaynaklananyapısalbirsiyasalsorundu.
Bukaygılardanyolaçıkarak,Kürthareketivehareketindinamikleriyleoluştu-
rulan Türkiye BarışMeclisi, Ocak 2007’de düzenledikleri “Türkiye Barışını
Arıyor” konferansında (Türkiye Barış Meclisi, 2007) Türkiye’de toplumsal
uzlaşıvebarışıntesisedilmesiiçinyapılmasıgerekenleredairbirbildirgesun-
du.BildirgedesorununçözümüiçinKürtçeninkamusalalandaTürkçeylebe-
rabereğitim-öğretimdiliolarakbenimsenmesi,yenidemokratikbiranayasa
hazırlanıpKürtlerin Türklerle beraber eşit kurucu güç olarak tanınması ve
KürtlerinyoğunolarakyaşadıklarıyerlerleberabertümTürkiye’deyerelyöne-
timleredahafazlaözerklikverilmesigibiönerileryeralıyordu.Şüphesiztüm
bunlarKürthareketininhedefinde,herkesleeşittemelvatandaşlıkhaklarına
tabikılınmanın,birtakımkültürelhaklarıntanınmasıilegeçmişmağduriyet-
lerin giderilmesinin ötesine geçen bir egemenlik paylaşımı ve özerk yerel
idareleraracılığıylakendikendiniyönetmearzularınıdillendirensiyasalbir
dönüşümolduğunugösteriyor.

Nevarki,KürthareketiningerekgenelanlamdaKürtsorunugereksezorunlu
göçemaruzkalanKürtlerinyaşadıklarısorunlaradairyukarıdabahsigeçenbu
görüş ve yaklaşımları ne Türk devleti, kamuoyu ve Türkiye’deki diğer sivil
toplumkuruluşlarınedeuluslararası kamuoyuüzerindebelirleyici bir etki
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yaratabildi.Bununelbetteçeşitlinedenlerivardır.BunlardanbiriTürkdevle-
tinindemokratikve sivilKürthareketinin içindeyeralanGöç-Der, İHDve
DTP gibi kurum ve kuruluşları yasadışı ilan ettiği PKK’nin işbirlikçisi,
destekçisiveyasalalandakiuzantısıolarakgörüpöylelanseetmesidir.Böylece
devlet,yıllardırbenimsediğistratejiuyarınca‘terörist-sapkın’Kürtve‘korucu-
sadık’Kürt ayrımını devamlı surette yenidenüreterek sivilKürt siyasetinin
meşruiyetzemininaltınıoymayıamaçlamışvebuamacınıgerçekleştirmekte
de bir yere kadar başarılı olmuştur. Devletin meseleye bu şekildeki yak-
laşımının bir sonucu olarak örneğin Göç-Der’in birçok defalar polisçe
basıldığını, derneğin üyeleri hakkında sayısız soruşturma açıldığını hatırla-
maktafaydavar.Göç-Der’ekapatmaistemiyledebirçokdefalardavaaçıldı.
SadeceGöç-Der’inyöneticilerindenŞefikaGürbüzhakkındahalenmahkeme-
lerdesürmekteolan20’denfazladavabulunuyorvebudavalarınyinebüyük
bir bölümü derneğin PKK’ye destek verdiği iddiasına dayanıyor (Eşsiz ve
Demirler,2008).

KürthareketininiçindeyeralanSTK’larınvesiyasipartininzorunlugöçmağ-
durlarınayönelikalgılarınınveçözümönerilerininuluslararasıkamuoyunda
ses getirmekte ve etkili olmakta yetersiz kalmasının bir diğer nedeni de
hareketinbileşenlerininuluslararasıinsaniyardımalanındalobicilikfaaliyet-
leriyürütmekteveinsaniyardımfonlarısağlayankurumlaraerişmekteyeter-
libilgi,tecrübeveteknikkapasitedenyoksunolmasıdır.İngilizce’yiyeterince
bilmemekvekullanamamakdaKürthareketininiddiaveönerileriniçeviriler
yaparakuluslararasıkamuoyunailetmeknoktasındakiyetersizlikleretuzbiber
ekmekte.TamdabunoktadaAmerikalıantropologSallyMerrydemokrasive
insan haklarına dair normlar belirlenirken ve uluslararası alanda uzlaşma
sağlanmayaçalışılırkenkatılımcılararasındakiteknikkapasitevefinansalgüç
açısından süregitmekte olan büyük eşitsizliklerin son derece belirleyici
olduğununaltınıçiziyor.Buda,birdevletveyasivil toplumkuruluşuulus-
lararasıkamuoyunaerişmeknoktasındagerekenmaddivarlıklar ilebilgive
tecrübebirikimine(know-how)sahipolmasınısağlayacakzenginlikvekapa-
siteyene kadar çok sahip ise o devletin ve sivil toplumkuruluşununulus-
lararasıkararalmamercilerindeokadargüçlü,etkilivebelirleyiciolduğuan-
lamınagelmekte(Merry,2006:224-227).Dolayısıylafinansalkaynaklarvebil-
gi-tecrübe birikimi alanındaki eksiklikler uluslararası kamuoyunda eşit bir
biçimdetemsiledilmeimkânınıortadankaldırmaktadır.

BudurumunTürkiye’desözünüettiğimizzorunlugöçmeselesinintartışılması
konusundada geçerli olduğu söylenebilir.Kürthareketinedâhil STK’lar ve
siyasipartininçabavegirişimleriulusalveuluslararasıhükümetvehükümet
dışı kurum ve kuruluşları etkilemek, ikna etmek ve harekete geçirmek,
böylece sorununKürthareketi tarafındanalgılanışı ve tanımlanışınauygun
biçimdeçözümönerileriningeliştirilmesinisağlamaktaetkisizkaldı.Nevarki,
Haziran2006’da,uluslararasıparaspekülatörüGeorgeSoros’unOpenSociety
(Açık Toplum) kuruluşu tarafından da desteklendiği iddia edilen yarı
akademik,liberal-hümanistdüşüncekuruluşu(think-tank)TESEV,Türkiye’de
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‘Zorunlu Göç’ İle Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın
İnşası başlıklıkitabı(Aker,Çelik,vd.,2006)veonunekraporu(Çelik,Kurban,
Yükseker, 2006)Güvensizlik Mirasının Aşılması: Devlet ve Yerinden Edilmiş
Kişiler Arasında Toplumsal Mutabakata Doğru Türkçe ve İngilizce olarak
yayımladığındayerindenedilmişKürttopluluklarınadairsorunlarkamuoyun-
dahararetle tartışılmayaveTürkiye’ninbellibaşlı sorunlarındanbiriolarak
kabuledilmeyebaşlandı.

TESEV,1994yılında“bilimselaraştırmalaradayalıbulgularilepolitikakarar-
ları arasında bağ kurulması için araştırmalar yürütmek”3 iddiasıyla bir sivil
düşünce kuruluşu olarak kuruldu. Yukarıda sözü geçen kitap da TESEV’in
azınlıkhakları, çokkültürcülükveyerindenedilmişkişilerle ilgili çalışmalar
yürütendemokratikleşmeprogramıtarafındanhazırlandı.Türkiye’ninAvrupa
Birliği’negirişsüreciileaçıkçailişkiliolanbuprogram,amacını,demokratik
bir toplum ve devletin oluşumu üzerindeki engelleri ortadan kaldırmaya
hizmetedecekaraştırmalaryürütmekvebuyöndeçözümönerilerihazırla-
makolarakaçıklıyor.4

Kısacası,KürthareketinindeğildeTESEV’inzorunlugöççalışmasınınbüyük
yankı uyandırmasında ve yaygın bir biçimde tartışılıp kabul görmesinde
sadece Türk ordusu ve PKK arasındaki çatışmaya yaklaşırken kurumun
görünüştekitarafsızimajınındeğilaynızamandaAvrupaBirliği’neveçeşitli
uluslararası lobicilik ve fon kaynaklarına erişim konusunda Açık Toplum
örgütü ve sair vesilelerle hâlihazırda kurmuş olduğu bağlantıların da etkili
olduğu söylenebilir. Dahası TESEV’in sivil toplumculuk alanındaki bilgi ve
tecrübe birikimi (know-how) ve ürettikleri bilgiyi yayımlama, başka dillere
tercümeetmevedolaşıma sokmakapasitesinindeTESEV’in çalışmalarının
yaygınbiçimdetanıtılmasındaetkiliolduğuşüphesizdir.

TESEV’in kitabındaki veriler, yerinden edilmiş kişilerle ilgili Avrupa Birliği,
AvrupaKonseyiveBirleşmişMilletlergibikurumlarcahazırlanmışuluslararası
düzenlemelerin ışığında 1984 ila 2005 yılları arasında köylerinden göçe zor-
lananKürtlerleyapılmışsahaçalışmalarınadayanıyor.Çalışmabinlerceinsanın
yerlerinden edilmelerinin en temel gerekçesinin güvenlik tehdidi ve ‘terörle
mücadele’adıaltındabölgedeyoğunbirbiçimdevarlığınısürdürenTürkSilahlı
Kuvvetleri’nin(TSK)baskısıolduğunuortayakoyuyor.Sonuçbildirgesindeise
raporuhazırlayanlarsorununçözümünedair‘mağdurlara’yönelikrehabilitas-
yonvepsikolojikyardımprogramlarınınhazırlanmasına,zorunlugöçsonrası
geldikleriyerlerdeişimkânıbulamayanlaraistihdamyaratılmasıveyapılacak
ekonomikvekültürelyatırımlararacılığıyla‘mağdurların’zararlarınıntazmin
edilmesinedairprojeönerilerigeliştiriyor.TESEV’inçalışmasındavurgulanan
temelniyetisedevletileyerindenedilmişkişilerarasındabiruzlaşıortamının
tesis edilmesi veböylece toplumsal alandandışlananbukesimlerinyeniden
toplumsalveekonomikhayatakatılımınınsağlanması(TESEV,2006).
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3 “TESEVHakkında”,www.tesev.org.tr
4 “DemokratikleşmeProgramı”,www.tesev.org.tr
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2. TESEV’in Devletin Resmi Söylemine Yönelik Eleştirileri

TESEV’inçalışmasıKürttopluluklarınınbölgedekiçatışmalıdönemsırasında
büyükkitlelerhalindeyerlerindenedilmesimeselesinisorunsallaştırırkenilk
bakıştadevletinresmisöyleminintamkarşısındayeralıyormuşgibigözüken
yenibirhikâyeilekarşımızaçıktı.Ziradevletinresmisöyleminegörebölgede-
kiköylüleryayaşadıklarıgüvenlikkaygılarıveekonomiksorunlardolayısıyla
kendirızalarıileköyleriniterketmişlerdi;yahutortadaeğerbirzorlamavarsa
bu PKK tarafından gelmiş, köylüler PKK’nin baskıları sonucunda köylerini
terketmekdurumundakalmışlardı.SorunubuşekildetasviredenTürkdev-
leti,yerindenedilmişkişilerkonusundakisorumluluğunukabuletmeyehiçbir
zamanyanaşmadı.Hattaköyleriniterketmekveyenibölgeleregöçedipyer-
leşmekdurumundakalantopluluklardevletinresmisöyleminde‘yerindenol-
muş’kişilerolaraktanımlandı,böylecebiranlamdagöçün‘kendiliğinden’ve
‘edilgen’ bir biçimde gerçekleştiği varsayıldı. TESEV’in çalışmasının hazır-
layıcılarındanDenizYüksekervebuçalışmaüzerinefikiryürütenlerdenBilgin
Ayata’nınifadeettiklerigibi“TürkyetkililerAvrupaBirliği’negirişsürecinden
kaynaklananuluslararasıbaskılardandolayıyerlerindenedilmişkişilersoru-
nunu tanımak zorunda kalsalar da Türkiye’deki hükümetler hiçbir zaman
açıkçaköyleringüvenlikkuvvetleritarafındanboşaltıldığınıkabuletmemiştir”
(Ayata,Yükseker,2005).Sorunadeğinenresmiyetkililer‘yerindenedilme’ve
‘zorunlu göç’ gibi tabirler yerine ‘yerinden olmuş kişiler’den bahsetmekle
kalmamış bir yandan da bu kişilerin etnik ve siyasal kimlikleri olan
Kürtlüklerinden söz etmekten ısrarla kaçınmıştır. Bunun yerine yerinden
edilmişkişilerresmisöylemdesosyo-ekonomikkategorilerolan‘yoksul’ve‘iş-
siz’gibitabirlesınıflandırılmıştır.

SöylemselalandakitümbudayatmalarkarşısındaTESEV’inçalışmasıözellik-
le iki noktada devletin resmi söylemine yönelik şiddetli bir eleştiri gibi
gözüküyor.Bunlardanilkisorunun‘yerindenolma’değil‘zorunlugöç’olarak
tanımlanması, ikincisi isezorunlugöçemaruzkalanların ‘Kürt’olduklarının
vurgulanmasıdır.

a. ‘Zorunlu Göç’ten Bahsetmek

TESEVyerindenolma/edilmemeselesininyenitanımıolarak‘zorunlugöç’
tabirini gündeme taşıyarak ve böylece devleti bu göçe zorlayan baskıcı
gücünhazırlayıcısıve failiolmaklasuçlayarakmeseleyiyenibir söylemsel
alanataşımayaçalıştı.Bunuyaparkenyerindenedilmişkişilerinifadelerini
kanıt olarak gösterdi. Zira görüşülen yerinden edilmiş kişiler yerlerinden
edilmeden önce “asker ve jandarma tarafından köylerini (birkaç saatle
birkaç gün arasında değişen) kısa bir zaman içerisinde boşaltmaları için
uyarıldıklarını”beyanediyorlardı.Yinegörüşülenkişilerköylerininboşaltıl-
masının gerekçesini korucu olmayı reddetmeleri veya askerler tarafından
PKK’yedestekvermeklesuçlanmalarıolarakbelirtiyorlardı.Türkiye’deköy
boşaltmalarının yoğunlaştığı 1991-1995 dönemine dair birçok üst düzey
askeriyetkilininbeyanlarıdaaslındayerlerindenedilmişkişilerinbuaçıkla-
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malarınıdoğrularnitelikteydi.TSK’nınöndegelenkomutanları90’lıyılların
başındanitibarenartıksadecedağdakisavaşilebitirilemeyeceğinianladık-
larıPKK’nindestekvetedarikyollarınıortadankaldırmayıörgütüyoketmek
içinbaşlıca strateji olarakbenimsediklerini açıkça ifade ediyorlar (Cemal,
2003).HiçşüphesizTSK’nınstratejideğişikliğinegittiğivebiryandanyeni
helikopterlerveekipmanlasilahlanıpözeltimlerkurduğuveoperasyonları
sınırötesinekaydırdığıbuyıllar sadeceköyboşaltmalarıyladeğil aynıza-
manda bölgede yaşanan ve sayıları binlerle ifade edilen ‘faili meçhul’
cinayetlerle,kanlıbiçimdebastırılmayaçalışılanveSerhildanlaradönüşen
Newrozlar ve gerillaların veKürt aydınların cenaze törenleriylehafızalara
kazınmıştı. Köy boşaltmaları işte tam da bu dönemlerde önce dağlardan
köylere, sonra da kasaba ve şehirlere yayılan ve sınırların ötesine taşan
TSK’nın yeni kapsamlı savaş stratejisinin bir parçası olarak uygulandı.
TESEV’inliberalakademisyenlerizorunlugöçünyoğunolarakuygulandığı
dönemdekibubirbiriyleörtüşentarihselsüreçlereçokvurguyapmasalarda
gerek yerinden edilmiş kişilerin gerekse dönemin askeri yetkililerinin
beyanlarını köy boşaltmalarının arkasında yatan gerçeklerin kanıtı olarak
değerlendirdi.Pektabii,sorununbundanböyle‘yerindenolma’değil‘zorun-
lugöç’olaraktanımlanmasıveelealınmasıköyboşaltmalarıylailgiliherhan-
gibirsorumluluküstlenmeyenveolaylarınfailiolarakPKKdışındaherhan-
gi bir göçe zorlayıcı güçten bahsetmeyendevletin resmi söylemine ve bu
söylemisahiplenenbürokratlar,askerlervediğeryetkililerekarşıradikalbir
eleştiri olarak görüldü. Zira sorunla ilgili devletin resmi söylem ve yazış-
malarında bölgedeki ‘boşalmış köyler’ ve ‘yerinden olmuş’ kişilerden
bahsediliyor, ‘boşaltılmışköyler’ve‘yerindenedilmiş’kişilergibitabirlerin
kullanılmasından ısrarla kaçınılıyordu. TESEV’in çalışmasının geniş bir
bölümüiseiştebusöylemselayrımıelealmıştı.TESEVkonuylailgilihazır-
ladığıkitapverapordakendilerininortayaattığıvemeseleninbundanböyle
‘boşaltılmış köyler’ ve ‘yerinden edilmiş’ kişiler tabirleri ile anlaşılması
gerektiği vurgusunu sık sık tekrarlayarak bunu devletin resmi söylemine
karşıenradikaleleştirilerindenbiriolarakgösteriyordu.

Aslında TESEV’in burada yaptığı, meseleyi Birleşmiş Milletler’in “Ülke
İçindeYerindenOlmaSorunuKonusundaYolGöstericiİlkeler”başlığıaltın-
da tanımladığı biçimde ele alıp Türkiye özeline uygulamaktan ibaretti.
Birleşmiş Milletler’in bu bahsi geçen metninde yer alan Yol Gösterici
İlkeler’in“KapsamveAmaç”bölümünde,ülkeiçindeyerindenolmuşkişiler;
“zorla yada zorundakalarak evlerinden veya sürekli yaşamakta oldukları
yerlerden,özelliklesilahlıçatışmaların,yaygınşiddethareketlerinin,insan
haklarıihlallerininveyadoğalyadainsankaynaklıfelaketlerinsonucunda
veyabunlarınetkilerindenkaçınmak için,uluslararasıdüzeydekabulgör-
müşhiçbirdevletsınırınıgeçmeksizinkaçanyadabuyerleriterkedenkişi-
leryadakişigruplarıdır”şeklindetanımlanmıştır(BM,2005).Türkdevleti
isebutanımıkabuletmekleberaberTürkiye’deki‘yerindenolma’sorununu
yorumlarkenbusorunayolaçan‘zorlama’ve‘zorunluluk’vurgularınıkaldır-
mıştır.DolayısıylaTESEV’inBM’ninyaptığıtanımışığındahazırladığıkitap
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ve rapor boyuncameseleyi ‘zorunlu göç’ veya ‘yerinden edilme’ meselesi
olaraktanımlamasıveböylecedevleti‘yanlışveyanıltıcı’ifadelerkullanmak-
la itham etmesi devlet yetkilileri tarafından kabul edilemez bulunmuş ve
resmivegayriresmibiçimlerdeTESEV‘gerçekleriçarpıtmak’ve‘vatanhain-
liği yapmak’ gibi suçlamalaramaruz kalmıştır.Ne var ki, TESEV’in kendi
çalışmasınıABveBMgibiuluslararasıyaptırımgücüolankurumlarınsorun-
la ilgili tanımve ilkelerinedayandırması çalışmanınetkili vebağlayıcıol-
masına yardımcı olmuştur. Öte yandan, daha ileride daha ayrıntılı
değineceğim gibi TESEV’in BM’nin tanım ve ilkelerinin çerçevesi içinden
konuşması,hazırlananzorunlugöççalışmasınınhemgücühemdezayıflığı
veeksikliğiolmuştur.ZiraarkasınıBM’yeyaslamasıbiryandançalışmanın
sesgetirmesineyardımcıolurkenbiryandandaTürkiye’ninözeltarihselve
siyasalkoşullarıiçindeşekillenenzorunlugöçlerinKürtsorununadairkar-
maşıkveözgünsiyasal,tarihselvetoplumsalgerçeklerleolanilişkisinior-
taya koymakta, Kürt hareketinin sıradan hak taleplerinin ötesine geçen
siyasalvarlığıveetkinliğiniyeterincegörüpanalizetmekteveBM’ninasla
sorunsallaştırmadığıulus-devletsistemiveneo-liberalkapitalistsermayei-
lişkilerininyarattığıeşitsizliklerinzorunlugöçemaruzkalanlarüzerindeki
olumsuz etkilerini göstermekte eksik, yetersiz ve hatta inkârcı bir tutum
sergilemesineyolaçmıştır.

b. Kürtlükten Etnik ve Kültürel Bir Kimlik Olarak Bahsetmek

TESEV’inzorunlugöççalışmasınındevletsöylemineyönelikikincieleştirisi,
çalışmayıhazırlayanlarınzorunlugöçemaruzkalanlarıtanımlarkenbutoplu-
luklarınetnikvekültürelkimlikkategorilerineyaniKürtlüklerinevurguyap-
malarıvezorunlugöçleyerlerindenedilennüfusunbüyükbölümününKürt
olduğununaltınıçizmelerioldu.Şüphesiz,TESEVburadaKürtlerimeşrubir
etnikkimlikolaraktanımlarkenbiryandanonlarızorunlugöçün‘mağdurları’
olarak ortaya koyuyor ve böylece Kürtleri hükümet ve sivil toplum poli-
tikalarınınmeşruhedefiolan ‘sorunlu’birnüfusgrubuolaraktasarlamışve
üretmişoluyordu.

Elbette, TESEV gibi görünüşte ‘tarafsız’ bir kurum tarafından dillendirilen
Kürtlükvurgusudevletbürokratlarınınveordumensuplarınıncumhuriyetin
kurulduğu1923’tenbuyanainkârettikleriKürtolgusunutanımasıbakımın-
dandevletsöyleminekarşıkapsamlıbireleştiriolarakokunabilir.Zirayıllar
boyuncadevletindisiplineedicivenormalleştiricisöylemiuyarıncaTürkiye
Cumhuriyetisınırlarıiçindeyaşayanherkes‘Türk’olaraktanımlanmış,kendi-
lerinibaşkaetnik,kültürelveyasiyasalaidiyetlerletanımlayanlar‘Türklükten
sapmış’,anormalvedüzeltilmesigereken,düzeltilemiyorisedeyokedilmesi
uygun düşen gruplar olarak değerlendirilmişti. Dolayısıyla Kürtlük ve
KürtlüküzerindenyürüyensiyasetTürkdevletitarafındanherzamandev-
letinvarlığıvebekasıiçinbirgüvenliktehdidiolarakalgılanmıştı.TESEV’in
Kürtlük vurgusunun devletin yaklaşımından ayrıldığı noktaKürtlerin dev-
letin ve milletin bekası için bir güvenlik tehdidi olarak algılanmaması
yönündedir. Ne var ki, Kürtler TESEV’in raporunda yine de ‘sorunlu’ ve
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‘düzeltilmesigereken’birnüfusgrubuolaraktanımlanmıştır.Ancakbukez
sorunun tanımı farklıdır. Sorun devletin yıllar boyunca ısrar ettiği gibi
KürtlüğünTürklüktenbirsapmaolmasıdeğilKürtlerindevletinbuanlayışı
yüzündendışlanması,yoksulveeğitimsizkalması,sonuçolarakdağaçıkmak,
köylerinden kovulmak ve psikolojik yıkım gibi durumlarla karşı karşıya
kalmasıdır.Devlet tarafından ‘asi’ olarak tanımlananKürtlükkategorisibu
kez liberal entelektüeller tarafından ‘mağdur’ olarak tanımlanmıştır. Bu
‘mağduriyetin’ giderilmesi için de zorunlu göç ‘mağdurlarının’ uğradıkları
zararlar tazmin edilmeli, ‘az gelişmiş’ olan bölgeye sosyal ve ekonomik
yatırımlar yapılmalı, ‘travma’ yaşayanlar psikolojik tedavi görmelidir.
KürtlüğünyineadetapatalojikbirsorunlailişkilendirilmesiveKürtlükkate-
gorisininbukezgiderilmesigerekenbir ‘mağduriyet’üzerindenüretilmesi
şüphesizmağdurolanımağduredenin insafınaveanlayışınabağımlıkılan
liberal anlayışın sınırlarını göstermesi açısından çarpıcıdır. TESEV’in çalış-
masınıhazırlayanlarındağaçıkmışancak‘suçişlememiş’PKK’lilerin‘affedil-
erek topluma kazandırılması’ gerekliliğine dair beyanları herhalde bu an-
layışınençarpıcıtezahürüdür(TESEV,2006:277).Burada,dağaçıkanKürtler
suçun tanımını yapan Türk devletinin insafına ve affına muhtaç olarak
resmedilmiştir,tıpkızorunlugöçten‘mağdur’olanKürtlerinonlarıgöçezor-
layandevletingöstereceğişefkatuyarıncaödeyeceğitazminatamuhtaçpasif
aktörlerolaraktahayyüledilmesigibi.

Liberalizmin ‘iyilik’ anlayışınınbumağduruegemene tabikılanzihniyetten
muzdarip olmasına şaşmamalı. Zira liberal sivil toplumun ulus-devletin
bütünlüğü ve sermayenin son derece eşitsiz bir gelir dağılımı pahasına
serbestçeakışıilealıpveremediğiyoktur.Hattaliberalizminçoğulcugörün-
tüsününardındadaha sonraayrıntılıbirbiçimdeele alacağım ‘Türkiyelilik’
kimliğiüzerindentekçiliğiyüceltenbirmilliyetçiliğiveşüphesizkapitalistser-
mayegücüylekurduğuyakınbirişbirliğivardır.ZatenTESEV’inzorunlugöç
çalışmasınınsonuçkısmındaortayakoyduğuçözümönerileridebununbir
yansımasıdır. Ne TESEV ne de kendilerini Türkiye’nin en liberal aydınları
olarak gören birtakım akademisyenler ve köşe yazarları asla Kürtlerin
Türklerlebirliktedevletegemenliğiniveiktidarınıpaylaşmasındanveayrıca
yaşadıkları bölgelerde kendi kendilerini yönetme imkânlarına sahip ol-
malarından söz etmez. Onlara göre sorun bugüne kadar toplumsal ve
ekonomiksüreçlerdengüvenliktehdidigerekçesiyledışlananKürtlerindaha
önce Türk devleti ve sermayesi tarafından oluşturulmuş toplumsal ve
ekonomik sisteme ‘entegre’ edilmesi, iş gücü ve tüketici olarak kapitalist
döngüyekatılmasıve‘toplumakazandırılmasıdır’.Amaçbirgüvenliktehdidi
olaraktopluma‘yük’olanve‘sorun’teşkiledenbirnüfusualıpterbiyeetmek
vehâlihazırdakisiyasalveekonomikdüzeniçinverimliveişeyararhalege-
tirmektir.Liberalizminuzlaşmadananladığıiştetamdabudur:Mağdurların
siyasi mücadeleden vazgeçip onları mağdur edenler lehine işlemekte olan
hukuki,toplumsalveekonomikilişkilerağına‘haklarveödevlerdeeşitlik’adı
altındakoşulsuzbirbiçimdetâbiolması.
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3. Devletin Söylemi ile TESEV’in ve Liberallerin Söyleminin 
Örtüştüğü Noktalar

Kısacasıliberalprojeözündeulus-devletmilliyetçiliğini,ulus-devletinhukuk
yapma ve şiddet tekeline sahip olma hakkını ve neo-liberal kapitalizmin
siyasalvesendikalörgütlenmeninönünütıkayan,sosyaladaleteyatırımyap-
makyerinezenginidahazenginkılmayıgelişmemodeliolarakbenimseyen
anlayışınısorgulamaz.Örneğinileridezorunlugöçemaruzkalankadınların
deneyimlerinin daha yakından incelendiği bölümde de görüleceği üzere,
yerinden edilerek tamamenmülksüzleştirilmiş bir kesiminher türlü sosyal
güvenlik imkânından yoksunbiçimde ve belki de karın tokluğuna emeğini
‘zorunlu’olaraksatmakdurumundakalmasınayolaçanneo-liberalsermaye
düzeni karşısında liberal demokratik projenin toplumsal adalete dair
tahayyülüdevletin zorunlu göçmağdurlarına tazminat ödemesi talebinden
öteye geçmez.Bu anlamda liberal projenin toplumsal adaletedair eşitlikçi,
sosyalistyadaanarşist,özgürlükçü,yerelotonomiyeve iktidarpaylaşımına
dayanandahabirçokbaşkaprojeyiaktifbirçabaylamarjinalizeederekgörün-
mezkıldığınınaltınıçizmekgerekir.ZorunlugöçsorununuKürthareketinin
siyasimücadeletarihindenkoparıpüstüneüstlüksorununçözümünüdebir
madditazminat,psikolojikrehabilitasyonvetoplumsaluzlaşıveentegrasyona
indirgeyenliberalhümanistprojenin,aslınabakılırsaetkinliğinitoplumunher
kesimine yaymayı ve evvelce dışlanan nüfusları emek, üretim ve tüketim
süreçlerine dâhil ederek güçlenmeyi amaç edinen çağdaş devlet mekaniz-
masıyla tam bir işbirliği içinde olduğu görülebilir. Bu anlamda TESEV’in
zorunlugöççalışmasınınkabulgörmesininbirbaşkanedeninindeTürkiye’de
devletin özellikle AB süreci ve AKP iktidarıyla beraber yaşadığı liberal
dönüşümleredenkdüşmesiolduğusöylenebilir.Ziraçağdaşdevlet,gücünü,
artıkkoyduğukurallaravenormlarauymayanlarımutlakolarakötekileştirip
dışlamak ve cezalandırmaktan değil, normu birmiktar esneterek hem nü-
fusuntamamınıhemdetektekherbireylerimümkünolduğuncaulus-dev-
letinkontrolalanınavesermayedüzeninedâhiledebilmektenalmaktadır.

Şüphesiz,böylesibirliberaldönüşümsüreciTürkiyeiçinoldukçayenidir.Ve
iktidaradairbuyenitasarıberaberindeeldengeçirilerekyenilenmişbirtarih,
kimlikveidareanlayışınıgerektirmektedir.İştebubölümdeTESEV’intamda
bu ihtiyaçları karşılamak üzere desteklediği ‘yeni Türkiye tarihi’ anlayışını,
yenidengündemetaşıdığı‘Türkiyeli’kimliğitartışmasınıvebuliberaltoplum
tasarısınınadaleteveeşitliğedairbaşkasiyasiprojeveçözümlerinasıldışarı-
dabırakıpgörünmezkıldığınıeleştirelbirbiçimdeelealacağım.

a. Türkiyelilik Tartışması ve Yeni Türkiye Tarihi

TESEV,yerlerindenedilennüfusu‘Kürtler’olaraktanımlayarakdevletisadece
‘Kürtgerçekliğini’tanımamaklaveyerindenolmasorununuyanlışveyanıltıcı
birbiçimdeaktarmaklaeleştirmiyordu.TESEV’inzorunlugöçsorununadair
geliştirdiğikarşı-anlatıaynızamandacumhuriyetinkuruluşundanberivarlık-
larıgörmezdengelinenKürtlerinTürkiye’deki tarihinibaştanaşağıyeniden
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elealmakveresmitarihekarşıyenibirTürkiyetarihiyazmakgerekliliğinide
beraberindegetiriyordu.ZiraKürtlüğünbiretnikvekültürelkategoriolarak
tanınmasıTürklüğündeyenidengözdengeçirilmesianlamınageliyorduvebu
noktadaTESEVveliberalaydınlarTürkiyeCumhuriyetivatandaşlığınınyeni
veçoğulcutanımıolarak‘Türkiyelilik’kimliğininsavunusunuyapıyordu.Bu
yaklaşımagöre,Türkiyelilikkimliği,kültürelhaklarınıntanınmasıaracılığıyla
Kürtlerin, Alevilerin, Zazaların, Çerkezlerin, Lazların ve diğer ‘azınlıkların’
ulusalkimliğedâhilolmasınısağlayacaktı.

İştetambunoktada,Türkiyevatandaşlığınınkendilerinegöredaha ‘doğru’,
‘genişkapsamlı’ve‘çoğulcu’birtanımınıönerenliberalentelektüelveyazarlar
Türkleri,Türkiyetarihininyegânesiyasiaktörüolarakgörenresmitarihan-
layışınakarşıçıkıyorlardı.OnlaragöreTürkiye’deyaşayanveTürklükveSünni
İslamdışındakietnikvedinikimlikleremensupolanlarcumhuriyetinkuru-
luşundan beri yok sayılmış, bastırılmış ve susturulmuştu. Yeni ve liberal
Türkiyetarihiiseresmitarihanlayışınıeleştirenveezilen,bastırılanazınlık-
larıntarihtekivarlıklarınıgörünürkılanbirkarşı-anlatıolarakortayaatılıyor-
du.LiberaltarihçiveentelektüelleregöreTürkiye’ninfarklıetnikvedinikim-
liklerden oluşan çok kültürlü yapısını başından beri inkâr eden Kemalist
cumhuriyet,buçoğulcuvekozmopolityapıyıtahripeden‘başarısızbirproje’
olmuştu. Bu anlamda liberal tarihçi ve yazarlar kendilerini bazen zımnen
bazendeaçıkçadevletinbaskıcıvehâkimtarihanlatısıkarşısındahalkınve
sıradan insanların ‘gerçeklerini’ortayakoyanmuhalifgüçlerolaraktanımlı-
yordu.ÖrneğinTESEV’inzorunlugöççalışmasınınhazırlayıcılarındanDilek
Kurbankendisiylekonuylailgiliyapılanbirröportajdaşöylediyordu:“Bugüne
dek bize anlatılanlar, devletin ürettiği hikâyeler. Oysa bu kez mağdurlar
konuştu,onlarınkendisesleri,gerçek hikâyeleriyansıdıdevletinyaptırdığıra-
porunbulgularına.Yerindenedilmişlerinanlatılarıilkkezresmikaydageçti.
Şimdibiz,oanlatılarıdevletinkendiraporundanokumahakkımızıtalepet-
meliyiz”(Kurban,2006).5

GörüldüğügibibuanlayışagöreTürkiyeCumhuriyeti’ninbiri‘doğru’biride
‘yanlış’ikitarihivedolayısıylaTürkiye’ninulusalkimliğinedairbiri‘doğru’biri
de‘yanlış’ikikarşıtanlayışvardır.Vebunoktadadevletyanlışınıkabuledip
doğruyolubulmalıdır.HâlbukiFoucault’nundagösterdiğigibitarihselbilgi,
içindebulunulansiyasalvetoplumsalkoşullaraveihtiyaçlaragörebugünden
geçmişebakaraktekrartekraryenidenyazılanbiranlatıdır(Foucault,1982).
Başka bir deyişle tarih bir bilgi kaynağı değil geçmişe dair bilginin siyasi
ihtiyaçlara göre üretildiği bir mekanizmadır. Bu anlamda TESEV’in çalış-
masınıntemsilettiğiniiddiaettiği‘halkıngerçekhikâyeleri’aslındatamdaTE-
SEV ve benzeri görüşteki liberal entelektüellerin zihinlerinde tasarladıkları
geçmişteki suçlarından arınmış, yeni, saf ve temiz, liberal, çoğulcu, koz-
mopolitbirTürkiyelilikkimliğinedairfanteziyidesteklemeyehizmetedecek
şekilde yansıtılmıştır.Kaldı ki, çalışmasının ‘bilimsel’ ve ‘objektif’ olduğunu
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yerihergeldiğindevurgulayanvebubilimselliğineveobjektifliğinedayanak
olarak‘halkıngerçekhikâyelerini’aktardığınıiddiaedenTESEV’inkonuylail-
gilikitapveraporuhazırlarkenbu‘gerçekler’denbazılarınıyansıtmayıtercih
edip bazılarını hasıraltı ettiği, görüşülen kişilerin bazı sorunlarını öne
çıkarırkenbazılarınıyoksaydığıortadır.Hepsidezorunlugöçeyolaçanne-
denler arasında yer alan ve sorun olmayı sürdüren kamusal alandaKürtçe
konuşma ve Kürtçe eğitim-öğretim yapma üzerindeki yasaklara ve silahlı
çatışmanın devletin ‘af’ anlayışıyla çözülemeyeceğine dair Kürt hareketinin
temeleleştirilerinidilegetirmemişolmaihtimaliolmayanhalkın-enazından
bellibirkesimi-nedenseTESEV’in ‘objektif’ve ‘bilimsel’çalışmasındasesini
duyurma imkânı bulamamıştır. Yine neo-liberal kapitalizmin doğurduğu
yapısal eşitsizlikleredair ‘gerçekleri’ eleştirenhalkkesimlerinedeTESEV’in
çalışmalarındarastlanamamaktadır.Kısacasıobjektiflikvebilimsellikiddiası
vurgulandığının aksine siyaseten tarafsızlık anlamına gelmez. Tam tersine,
objektiflikvebilimsellikiddiası,üretilenbilgininsöylemselalandakiiktidarını
pekiştirmekiçinbaşvurulanbirstratejidir.Buanlamda,TESEV’in‘objektif’ve
‘bilimsel’birsiviltoplumkuruluşuolmaktanziyadedayandığıyenitarihsellik
anlayışıvegöstermeyiseçtiği‘halkıngerçekleri’aracılığıylakendisiyasiprog-
ramınıveçözümönerileriniöneçıkarmamücadelesindeolanpolitikbiraktör
olaraktanımlanmasıdahayerindeolacaktır.PekinedirTESEV’invesonyıllar-
dabirçokliberalaydınınöneçıkardığıbusiyasiproje?

Toplumsaluzlaşıyı,başkabirdeyişle toplumsal adaleti tesis edebilmek için
liberalaydınlarTürkvatandaşlığınınkapsamınınKürtlüğünresmibirkültürel
azınlıkolaraktanınmasıaracılığıylagenişletilmesinivebuprojeninsonucun-
da Türkiye üzerinde yaşayan halkların bundan böyle Türk değil Türkiyeli
olaraktanımlanmasınıöneriyor.DolayısıylabuöneriyegöreKürtlerancakbu
genişletilmişTürkiyelilikkimliğinetabiolmayıkabuletmelerikarşılığındadev-
letçeresmentanınacakbirnüfusgrubuolarakgörülüyor.Kuşkusuz,devletçe
tanınmak uğruna bu genişletilmiş vatandaşlık tanımına tabi olmak şartı
toplumsal uzlaşının ve adaletin sağlanmasına dair başka projeleri, örneğin
Türkler ve Kürtlerin egemenlik paylaşımını veya Kürtlerin yoğun olarak
yaşadıklarıbölgelerdekendikendileriniyönetmeimkânınıedinmesigibiihti-
malleriperdeliyorvegörünmezkılıyor.Bunoktada,liberalprojeninKürtleri
devletinkurucuunsuruvedevletiktidarınıpaylaşanbirgüçolaraktahayyül
etmekyerine,Türkdevletini veTürkkimliğini çoğulcuvekozmopolit yeni
TürkiyelilikkimliğialtındaaklamayıveKürtleridebuyeniçoğulcukimlikka-
tegorisinedâhiletmeyiamaçladığısöylenebilir.

Kuşkusuz, bu çoğulcu ve kozmopolit Türkiyelilik projesi liberallerin za-
mansallıkalgılarıileyakındanilişkilidir.Ziraliberaller,biryandanTürkdevle-
tinihalkınçokkültürlüveçoğulcuyapısınıtarihboyuncagerekinkârederek
gerekseşiddetlebastıraraksindirmeyeçalışmaklasuçlarkenaslındagelecekte-
kiTürkiyeiçinaklanmış,safvetemizbirbaşlangıçtasarlamaktalar.TESEV’in
çalışmasınıhazırlayanyazarlargibibirçokliberalaydındabölgedeyüzbinleri
göçe zorlayan devletin geçmişte yaptıklarını bir ‘utanç’ ve ‘onur kırıcı bir
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davranış’olaraktanımlayıptoplumsaluzlaşıiçindevletintoplumönünderes-
menözürdilemesinitalepediyorlar.TESEV’inzorunlugöçkitabınınçözüm
önerileribölümündetoplumsaluzlaşınıngerçekleşebilmesiiçin“OHALdöne-
minde bölgede yaşanan köy boşaltmalarının anayasal hakların ihlali
niteliğindeolduğununhükümettarafındanaçıkçakabuledilmesiveyerinden
edilmesürecindemeydanagelenvedevletinsorumluolduğuinsanhaklarıih-
lallerininyinehükümettarafındankamuoyuönündekabullenilmesi”(TESEV,
2006: 283) gerektiği açıkça dile getiriliyor. TESEV demokratikleşme pro-
gramınınbaşındayer alanEtyenMahçupyanda zorunlugöç çalışması için
kalemealdığıönsözyazısındaTürkdevletininKürt sorunadairçarpıkyak-
laşımının “darvedevletçibirmilliyetçilik çerçevesindeoluşan resmivatan-
daşlıkkimliğinden”kaynaklandığınınaltını çizdikten sonra sorunları görün-
mezkılanbuanlayışındevletsiyasetinitıkadığınıifadeediyor.Mahçupyansöz-
lerini “zorunlugöçünbeklenmedikbirdoğalafetolmayıp,bizzatbizlerin,yani
sivil toplumun, payının da olduğu onur kırıcı bir toplumsal başarısızlık
olduğunun farkınavarmaktayararvar” (s.7)diyereksürdürüyor.Onagöre
çözüm“Türkiye’defarklıkimliklerarasındakimanevibağıoluşturacakgüven
ortamınınsağlanmasından”geçiyor.

Tüm bu açıklamalarda ortak olan birkaç çarpıcı nokta var. Bunlardan ilki
geçmişte yapılan yanlışların sorumluluğunun üstlenilmesine yapılan vurgu.
Şüphesizburadageçmişteişlenensuçlarınveyapılanyanlışlarınsorumluluğu-
nun üstlenilmesi ve özrün dilenmesine yüklenen siyasi bir misyon var:
Geçmişteyaşananzulümveacılarınağıryükündenvesorumluluğundankur-
tulmakveiçindeyaşadığımızşuanı,şimdikizamanıveulusubirbütünolarak
aklamak.Ziradevletgeçmişteyaptıklarınınhesabınıveripsorunlaradairso-
rumluluğunuüstlendiğitakdirdetamdaliberalaydınlarınarzuettiğitemizve
aklanmışgelecekdüşüiçinşimdi,şuandabeyazbirsayfaaçmaksözkonusu
olabilecek.Farklıkimliklerdengeleninsanlarıaynıtopraklarıpaylaşmakveor-
takçıkarüzerindenTürkiyeliolmakadıaltındayenidenbuluşturmakdaan-
cakgeçmişinyükündenkurtulduktansonraaçılacakbu‘beyazsayfa’sayesinde
mümkünolacak.

Muhtemelenliberalaydınlarımızındaesinkaynağıolanvedahaöncebenzer-
leri Amerikalıların Kızılderililer ve Siyahlardan veya Avustralyalıların
Aborjinlerden özür dilemesi örneklerinde görülen temiz bir gelecek için
geçmişmezalimlerdendolayıayıbınıkabuledipyoladevametmepolitikası
kuşkusuz geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ilişkiye dair ideolojik bir an-
layışadayanıyor.ElizabethPovinelli’ninişaretettiğigibiliberalzamanalgısı,
geçmişinşuanvegeleceküzerindekisüreklietkisinigözardıederekgeçmişi,
şimdiyivegeleceğibirbirleriüzerindeetkisiolmayanayrıvebağımsızbirim-
lermişgibivarsayıyor.6 Liberalideolojininbuçarpıkzamanalgısıdaadetabir
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tılıbiranaliziçinElizabethPovinelli’nin,çevirisinibenimyaptığımveSiyahiDergisi’nin9.sayı-
sındayayımlanan“Utanmaksızın:Avustralya,AmerikaBirleşikDevletlerive‘Yeni’KültürelTek
Yanlılık” başlıklı makalesine bakılabilir. Türkiye’deki Kürt sorunuyla da ilişkilendirilebilecek
önemlitespitlerinbulunduğubumakaleyewww.davetsizmisafir.org’dandaulaşılabilir.
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özürvebirtazminatyasasıaracılığıylageçmişdefterlerikapatmanınmümkün
olduğusanrısınıyaratıyor.Amerika’nıneskidışişleribakanıCondeleezzaRice,
kendisineAmerika’daki siyahlara geçmişte yapılan ayrımcılıklar hakkındaki
fikri sorulduğunda “geçmişteki acıları tekrar tekrar hatırlatmanın yararsız
olduğunu;Amerika’nıngeçmişinkaranlığınadeğilgeleceğinaydınlığınabak-
tığını” söylemişti. Hâlbuki Amerika’daki Kızılderililerle Siyahların ve
Avustralya’daki Aborjinlerin yaşamları ve tüm varlıkları sömürgeci güçler
tarafından yüzyıllar boyunca gasp edildikten sonra gelen özür ve ödenen
tazminat, çoktan mülksüzleştirilmiş ve yoksullaştırılmış Kızılderililerin
SiyahlarınveAborjinlerinbugünküyoksul,yardımamuhtaçveoldukçakötü
çalışmakoşullarıaltındaveendüşükücretlerkarşılığındaemeklerinisatmak
zorunda bırakılan hallerini değiştirmemiştir. Zorunlu göç sonrası büyükşe-
hirleregelenKürtlerdebenzeribirdurumlakarşıkarşıyadır.Evleriyakılıpel-
lerindenher şeyleri alınarak yollara sürülenbu insanlarmülksüzleştirilmiş,
yoksullaştırılmış, önceden hiçbir toplumsal ve ailevi bağlantıları ve destek
imkânları bulunmayan şehirlerde yaşamaya mecbur kalmışlardır. Zorunlu
göçe maruz kalanlardan dilenecek özür ve onlara ödenecek tazminat,
yerindenedilenbuinsanlarınsürekliyoksulluk,sürekliyardımavedolayısıy-
la devlete ve yardım kuruluşlarına bağımlılık ve sürekli en kötü işlerde
sorgusuzsualsizçalışmamecburiyetindeolmaklageçenkaranlıkyaşamlarını
değilancakdevletinvepekduyarlıliberalaydınlarınvicdanınıaydınlatıpra-
hatlatmayayaramaktadır.Özürvetazminat,hakikianlamdatoplumsaladaleti
tesisetmeyedeğilyoksulluğuveyoksunluğusüreklileştirenzorunlugöçsoru-
nunu unutturmaya, geçmişin hatırlanmak istenmeyen tozlu sayfalarına
hapsetmeyehizmetedenstratejilerdir.

Toplumsal uzlaşı adı altında geçmişin unutturulmasının, sadece geçmişte
yaşananlardandolayıbugün sürmekteolanve yapısaldeğişikliklerolmazsa
gelecektedesüreceksorunlarınüzerininörtülmesinedeğilaynızamandaKürt
hareketinin tümbirmücadele tarihinin, geçmiştengelen talepvebeklenti-
lerinindeyoksayılmasınahizmetettiğinivurgulamakgerekir.ZiraTESEVve
liberal aydınların birçoğuna göre Kürtlerin Türklerden farklı meşru bir
kültürel ve etnik kimlik olarak tanınması yoluyla gerçekleşecek toplumsal
uzlaşıancakveancakTürkdevletininkanatlarıaltındagerçekleşebilecekbir
süreçtir.BudaKürthareketininkendisineyıllarcaşiddetvebaskıuygulayan,
köyleriboşaltıpevleri yakan, zorunlugöçlerleKürtleri yerindenyurdundan
edenTürkdevletinitekşiddettekeli,tekhukukyapıcıkurumvetekotorite
olaraktanımasıanlamınagelmektedir.Buanlamdaliberalprojeninönerileri
bir yandan Türk vatandaşlığına dair algı ve kapsamın genişletilmesinin
gerekliliğini vurgularken bir yandan da üniter ulus-devleti normları ve
hukukubelirleyentekmodelolarakdayatmaktadır.Bunoktadadevletinve
liberalçoğulculukyanlısıaydınlarınvesiviltoplumkuruluşlarınınsonkertede
aynıtekçiulus-devletanlayışında,aynıulusalkimlikalgısındaveulusalçıkar-
ları ve hayalleri paylaşmanın gerekliliğine dair aynı inançta buluştukları
görülmektedir.ElizabethPovinelli’nindevurguladığıgibi“liberaller,azınlık-
ların farklılıklarınıvehaklarınıancakbufarklılıklarıyeni,aşkınvetekçibir
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ulus çatısı altında buluşturmakmaksadıylameşru olarak görür ve tanırlar.
Dolayısıylakimseliberalçoğulculuksöylemivefantezisininkendineözgübir
ulusalgısıvebualgıyıbesleyenbirmilliyetçilikanlayışınınolmadığınıdüşün-
memelidir”(Povinelli,1998).

İşte böylesi bir liberal milliyetçiliğin tezahürü olarak TESEV’in çalışmasını
hazırlayanyazarlarkitapboyuncatoplumsaluzlaşınınsağlanmasınındevletin
geçmişteki yanlışlarını kabul edip sorumluluk üstlenmesi kadar PKK
üyelerininkoşulsuzbirbiçimdesilahbırakıpteslimolmasınabağlıolduğunu
vurgulamışlardır. Daha önce de dile getirdiğim gibi TESEV’in çalışmasının
sunduğuçözümönerilerindenbiri“PKKüyelerininsilahsızlandırıldıktanson-
ra bunların arasında suç işlememiş olanların topluma kazandırılmalarının
önününaçılmasıiçinyasaldüzenlemeninuygulanabilirliğininincelenmesidir”
(TESEV,2006:277).

ŞüphesizburadaneyinsuçkiminsuçluolduğununtanımınıyapangüçTürk
devletiolaraköngörülmüştür.Silahıbırakmasıveoperasyonlarasonvermesi
beklenendeTürkaskerideğiltektaraflıolarakPKKüyesidir.Bunoktadadağ-
dakigerillanınyürüttüğümücadeleninsuçolduğunakanaatgetiripdevletten
afdilemesibeklenmektedir.Peki,eğerbubirsuçidiysebuncamücadeleniye
verilmiştir?Dağdakigerillayıbunaiknaetmekzatenpekgerçekçibiryaklaşım
gibigözükmemektedir.Kaldıki,önceliklimeseleKürtsorunundakiçözüm-
süzlüğünbir sonucuolarak ortaya çıkanPKK’nin silahsızlandırılıp silahsız-
landırılmamasıdeğildir.ÖncelikleatılmasıgerekenadımKürtsorunununne-
denlerininortadankaldırılıpsilahlıçatışmanınkendiliğindengereksizkılın-
masıdır. Oysa liberal proje Kürt sorununun çözümünde önceliği PKK’nin
silahsızlandırılmasına vererek bu karmaşık tarihsel ve siyasal sorunu bir af
meselesineindirgemekteveböyleceyaşanançatışmalarınnedenlerinedokun-
maksızıngeçmişteolanlarıbirsuçolaraktanımlayıprafakaldırmayıtasarla-
maktadır.Bunoktadadahaöncedebahsettiğimliberaluzlaşıpolitikalarının
devletlerekarşıyürütülensiyasihareketlerin tümbirmücadele tarihiniyok
sayanstratejisidahadabelirginbirbiçimdeortayaçıkmaktadır.Liberalproje
Kürthareketindenbugünekadarkitümkazanımlarındanvazgeçipsonkerte-
de devletin belirleyeceği koşulları kabul etmesi ve teslim olmasını ve
geçmiştenberiverilenvehalensürmekteolantümmücadelesinibirkenara
bırakmasını beklemektedir. Hâlbuki genelde Kürt sorununun özelde de
zorunlugöçünbugünhemgenişhalkkitlelerihemdeliberalaydınlartarafın-
danbukadarçoktartışılabilirolmasıbileherşeydenönceKürthareketininbir
kazanımıdır.Ancakbukazanımlarsayesindesözsöyleyebilenliberalaydınlar
iseKürtlerdengeçmiştekiacılarınıdageçmiştekimücadelelerinideunutup
inkâr etmelerini veonlar içinöngördükleri ‘toplumakazandırma’projesine
dâhilolmalarınısalıkvermekteler.

Bunoktadaliberalsiviltoplumunkullandığı‘toplumakazandırma’tabirinin
detahakkümcüboyutlarınadikkatçekmekyerindeolacaktır.Ziraşüphesizki,
Kürtlertoplumunhiçdedışındadeğildir.Kürtler,birkısmıyoksul,birkısmı
işsiz,birkısmıgerilla,birkısmızorunlugöçlegelinenşehirlerdevasıfsızişçi
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olarakvedahabirçokfarklıkonumdavekoşuldatoplumiçindekivarlıklarını
ve mücadelelerini zaten sürdürmekteler. Burada liberallerin ‘topluma
kazandırmak’tan kast ettikleri ise toplum içindeki varlıklarını ulus-devlet
modeliveneo-liberalsermayedüzeniilebağdaşmayanbiçimlerdesürdüren
Kürtleriliberaltasarınınöngördüğübirtoplumavetoplumsalprojeyetâbikıl-
maktır.BuliberaltoplumtasarısındaKürtlerinyeriucuzemekgücüveyeni
tüketicilerolarakbelirlenmiştir.

b. Liberal Çoğulcu Haklar Söyleminin ve Liberal Toplumsal Projenin
Dışarıda Bıraktığı Sorunlar & Adaletin ve Eşitliğin Sağlanmasına Dair
Başka Siyasi Projelerin Görünmez Kılınması

BuhaliyleliberallerinKürtsorununayaklaşımıveTESEV’inzorunlugöçsoru-
nuna dair çözüm önerileri birçok toplumsal problemi görünmez kılarken
zorunlugöçemaruzkalanKürtleridedevletinvesiviltoplumunyardımlarına
‘muhtaç’,yaralıvezarargörmüşbirkurbanvemağdurkesimolarakdeğer-
lendirmektedir. Kendi projesini en ‘bilimsel’ ve ‘objektif’ proje olarak lanse
edip kendisini adeta uluslar ve kurumlar üstü bir konumda tanımlayan
TESEV’inzorunlugöççalışmasıbuyaklaşımıyladatoplumsaladaletinsağlan-
masına dair başka siyasal girişimleri marjinalleştirme ve hatta kriminalize
etme sürecine destek vermiş olmaktadır. Örneğin toplumsal uzlaşı projesi
kapsamında Kürtlerin kültürel haklarının tanınması talebini dile getiren
TESEV’in çözüm önerileri arasında daha önce de bahsettiğim gibi Kürt
hareketininuzunzamandanberidillendirdiğiKürtçeeğitim-öğretimimkân-
larınınisteyenherkesesağlanmasıveyaKürtlerinyoğunolarakyaşadığıböl-
gelerdeKürtlere siyasi anlamdadaha fazlaözerklikverilmesi gibi görüşlere
rastlanmamaktadır.

TESEV’inzorunlugöççalışmasınıhazırlayanlardanbiriolanDilekKurban’la
TESEV’deyaptığımkişiselbirgörüşmedekendisinebuvebenzerieleştirileri-
miaktardığımdaKurbanönceliklekendisinindeDersimlibirKürtolduğunu
dilegetirdi;dahasonraTESEV’inçalışmasınayönelttiğimeleştirilerinbirçoğu-
nakatıldığınıveçalışmasonundahazırlanankitabınkendisinegöredeaslın-
dayetersizolduğunusöyledi.Nevarki,anadildeeğitimveyaKürtlereözerk-
likgibidevletinaslakabuletmeyeceğitalepleribuçalışmadadilegetiremedik-
lerini;çünküeğeröyleyapsalardımarjinalizeolacaklarınıvebudurumdadev-
let tarafından muhatap alınmayacaklarını bildiklerini de sözlerine ekledi.
Kurban,amaçlarınındevlettarafındanda‘ciddiyealınan’birçalışmahazırla-
makolduğunuvurguladıveellerindengelenineniyisiniyapmayaçalıştıklarını
ifadeetti.SonuçolarakTESEV’in,yayımladığıbuçalışmaaracılığıylaherne
kadartamanlamıylayeterliolmasadaKürtsorununadairsöylemselalanıbi-
razolsungenişlettiğinivurguladı.7

Nevarki,herkesDilekKurban’ınbugörüşlerinekatılmıyor.TESEV’inçalış-
masınavesamimiyetineşüpheylebakanbirçokeleştirmenbuçalışmanınbu

96

T
oplum

veK
uram

Sayı:2G
üz2009

7 DilekKurbanilekişiselgörüşme,TESEV,Karaköy,Haziran2007.

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:16 PM  Page 96



koşullar altında “elden gelen en iyi” çalışma olduğunu düşünmek bir yana
TESEV’in meseleye yaklaşımının tam da Türk devletinin beklentileriyle
örtüştüğünüvedevletinTESEV’imuhatapalmasınınKürthareketinimarji-
nalleştirmekvekriminalizeetmekiçinbaşvurduğubirstratejiolduğunuiddia
ediyor.ÖrneğinBoğaziçiÜniversitesiSosyolojiBölümündenNazanÜstündağ
kendisiyleyaptığımkişiselgörüşmedeTESEV’inKürthareketinintümçabave
kazanımlarınınaltınıoymayaniyetlendiğiniifadeetmişti.8 Bueleştiriyidilege-
tirenlere göreTESEV’in çalışması, tamdaBMveAB’ninbaskısıyla zorunlu
göçemaruz kalanların sorunlarını tanımayamecbur kaldığı sırada devletin
imdadınayetişmişti.ZiraTESEV’inçalışmasısayesindedevletinzorunlugöçe
maruzkalanlarıntemsilcisiolaraksorunlauzunsüredirilgilenenKürthareke-
tininbileşenleriGöç-Der, İHD,DTPgibi siyasalparti ve sivil toplumkuru-
luşlarınımuhatap almasına gerek kalmamış oluyordu. Böylece devlet Kürt
hareketiniyine‘marjinal’,‘ideolojik’ve‘yasadışı’olaraktanımlamayısürdürüp
TESEV’in ‘bilimsel’ ve ‘objektif’ çalışmasını zorunlu göçe dair sorunlarla il-
gilendiğinigöstermekiçinbölgedekivalivekaymakamlaradağıtabilecekti.

ÖteyandandahaöncededeğindiğimgibiTESEV’inçalışmasındadevletin
örgütüyeleriveyandaşlarıiçinkullandığı‘suçlu’tanımınınve‘yasadışı’ka-
tegorisininaynenkabul edilmesidebu tanımlaraher zamankarşı çıkmış
olanKürthareketininbileşenlerinintümbirsiyasalprojesininbirkezdaha
‘suç’ kavramıyla anılmasına ve marjinalize edilmesine hizmet ediyordu.
Hâlbukiaslında,yerlerindenedilenKürtlerindevlettarafındangöçezorlan-
malarınınbaşlıcagerekçesideiştebuaynı‘yasadışılık’ve‘suç’tanımlarıydı.
Köylüler‘yasadışı’birörgüteyardımettikleri‘suçlamasıyla’köyleriniterket-
meye zorlanmışlardı. Yerlerinden edilen Kürtlerin birçoğunun geldikleri
büyükşehirlerde hâlâ potansiyel suçlu muamelesi görmelerinin, geçmişte
örgüteyardımettikleriiddiasıylahâlâpolistarafındantakibealınıpzaman
zaman da soruşturmalara uğramalarının, bunların hiçbiri olmasa bile
toplumsalbaskıyamaruzkalmaendişesiyleyerlerindenedilirkenbaşlarına
gelenleri hâlâ özgürce ifade edememelerinin temel nedeni de devletin
öngördüğü yasallık zemini ve yaptığı suç ve suçlu tanımıydı. Ne var ki,
zorunlugöçünbelkideentemelgerekçesiolandevletinKürthareketinive
PKK’yisuçlarkenkullandığıyasalzemininTESEV’inzorunlugöççalışmasın-
dasorgulanmakbiryanaaynenka-buledildiğigörülmektedir.YaniTESEV’e
göredePKK‘yasadışı’birörgüttür;budurumdaPKK’yeyardımettikleriiçin
zorunlugöçemaruzkalanlarda‘suçlularlaişbirliğiyapanlar’olarakortaya
çıkmaktadır.PekibudurumdaTESEV’inkonuyayaklaşımınınzorunlugöçü
Kürt köylülerinin suçlu ve işbirlikçi oldukları gerekçesine dayandıran de-
vlettennefarkıkalmaktadır?İlginçtirki,zorunlugöçtendolayızarargören-
lere destek olmak amacıyla yola çıktığını iddia eden TESEV, köyleri
boşaltılan Kürtlerin suçlu ve işbirlikçi olmakla suçlanmasını yayımladığı
çalışmaboyuncasorgulamadanbırakmıştır.Belkidebuyaklaşımınbirsonu-
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cuolarak,devlet tarafından ‘yasadışı’birörgütevehareketeyardımetmiş
olduklarıgerekçesiylegöçezorlananlarındevletinnazarındaki ‘suçluolma
hallerinin’ göçle geldikleri yeni yerlerde de peşlerini bırakmaması ve
süreklileşmesisorunuTESEV’inçalışmasındabüyükorandaesgeçilmiştir.
TESEVbununyerineyinesadecemeseleninsonuçlarınaodaklanmayıtercih
etmiş ve zorunlu göçle büyükşehirlere gelenleri yaşadıkları yoksulluk
dolayısıylahırsızlık,yankesicilikgibisuçlaraeğilimliymişgibigösterenan-
layışıeleştirmekleyetinmiştir.

TümbunlaraslındanedenGöç-Der’inveyaİHD’nindeğildeTESEV’inzorun-
lugöççalışmasının–görünüştekibirtakımitirazlararağmen-devlettarafın-
danmuhatapalındığınıaçıklamaktadır.Ziraliberaluzlaşıtasarısınagörenihai
egemengüçherzamanulus-devletvesermayedüzeniolarakkabuledilmiştir.
Bu tasarıda Kürtler, devletin özrünü alabilmek için işledikleri ‘suçlardan’
dolayı ‘af’dilemekzorundaolan;sermayedentazminatveyardımalabilmek
içinse ‘mağdur’, ‘zarara uğramış’ ve ‘yaralanmış’ olduklarını kanıtlamakla
yükümlü kılınan, kısacası devlete ve sermaye güçlerine olan tabiyetleri ve
bağımlılıklarısüreklileştirilenbirkesimolarakresmedilmiştir.Liberalprojeye
görenasılki,sonkertedesuçunvesuçlununtanımınıdevletvesermayeyapı-
yorsa,kimintazminatalabilmekiçinyeterincemağdurveyoksunolduğuda
devletinvesermayeninkriterleriuyarıncabelirlenecektir.Liberallerinönerisi
özetlemağduriyetinvemağdurolanlarınhaklarınındevlettarafındantanın-
masıtalebinedayanmaktadır.

Hâlbuki,Amerikalısiyaset felsefecisiWendyBrown’undaaçıkçabelirttiği
gibimağdurluktanilerigelenhaklarıntanınmasıüzerindenkurulankimlik-
ler, bu kimlik kategorilerine dâhil olanları (yani bizim örneğimizdeki
yerindenedilmişKürtleri)özgürleştirmekbiryana,tamtersineyaralı,zarar
görmüş,acıçekmişkurbanlarvemağdurlarolarakdevletinsüreklileşenko-
rumacılığının iktidarına tabi kılar (Brown, 2002: 424). Pekimağduriyetin
tanınmasıvegiderilmesineyönelikliberaltasarıtoplumsaladaletveuzlaşı
içintekçözümyolumudur?WendyBrownbirbaşkametnindebusoruya
şöylecevapvermektedir: “mağdurolmaktankaynaklanan tazminatlar için
yürütülenliberalaktivizmaslındabirahlakivesiyasiprojedirvetamdabu
nedenleadaletitesisetmeyiamaçlayanbaşkasiyasiprojelerlerekabeteder,
onlarakarşıçıkarvehattaonlarıyerlerindeneder.Dolayısıylakurbanların
haklarıiçinyürütülenliberalaktivizmyalnızcabirtaktikdeğilaynızaman-
dakendineözgübellibiradaletanlayışınadayananbellibir siyasi iktidar
biçimidir” (Brown, 2004: 453). Bu da liberal ve çoğulcu projelerin iddia
edildiğigibi‘evrensel’,‘bilimsel’,‘objektif’vedolayısıyladiğertümtasarıve
tahayyüllerinüstünde‘aşkın’biranlayışdeğil,kendineözgüöncelikleriolan,
öznelvetaraflıbirsiyasigörüşolduğuanlamınagelmektedir.Nevarki,li-
berallerkendi toplumtahayyülle-rineatfettikleri ‘evrensellik’, ‘bilimsellik’,
‘objektiflik’ gibi sıfatları adalete dair başka anlayış ve projeleri sindirmek,
bastırmakvegörünmezkılmakiçinihtiyaçduyduklarısiyasigücüperçinle-
mekiçinkullanmaktadır.
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4. Kadınların Hikâyeleri

Buyazınınbaşındadadilegetirdiğimgibi,zorunlugöçlerlebatıdakibüyükşe-
hirleregelipyerleşmedenöncezorunluaskerlikyapmadıklarıiçinTürkdiliyle
hiçilişkisiolmamışolanKürtkadınlar,bugünkübüyükşehiryaşantısındabel-
kideseslerienazişitilen,yaşamlarıbaskıaltınaalınanveayrımcılığamaruz
kalantoplumsalkesimdir.Nevarki,Kürtkadınların,dilbilmemeleri,kadın
olmalarıvebaşkaözelkoşullarıdolayısıylayaşadıklarıbirçokproblem,herkes
içingeçerliolacak‘objektif’ve‘standart’birvatandaşlıkveulustahayyüleden
liberalhaklarıyaygınlaştırmaprojesininalgıveyaklaşımsınırlarınındışında
kalmıştır.

Kuşkusuz, aralarında TESEV’inkinin de bulunduğu ve Türk devleti ile
yerinden edilmiş Kürtleri uzlaştırmayı amaçlayan liberal projelerin amacı,
farklıtoplumsalkesimlerinözgünyapısalsorunlarınıgidermekdeğil1980’ler-
denberibirgüvenliktehdidiolarakgörülenKürtnüfusunuekonomiyeişgücü
vetüketiciolarakkatmayayarayacakpolitikalargeliştirmektir.Dolayısıylali-
beraller,yerindenedilmişKürtlerigenelliklekendiiçlerindeçeşitlilikgöster-
meyenhomojenbirkategoriymişgibivarsayıpfarklıyapısalsorunlaradeğin-
mekyerineesastabunüfusunbüyükşehirdekiyaşamınıngüvencealtınaalınıp
böyleceekonomiyedâhiledilmesinedairprojelereodaklanmışlardır.Nevar
ki, Kürt sorununa böylesi bir yaklaşım yerinden edilmiş kişilerin geçmişte
uğradıklarızararlarınbugünbüyükşehirdeverdiklerihayattakalmamücade-
lesiüzerindekihalendevametmekteolanetkilerinigözardıetmektedir.

SosyologNazanÜstündağ’ındaifadeettiğigibi:“Zorunlugöçleremaruzkalan
Kürtler,yetkililerin,siviltoplumkuruluşlarınınveakademisyenlerinnazarın-
daTürkiye’dekiüçüncügöçdalgasıolarakdeğerlendiriliyorvegeçmiştekigöç-
menlerden yalnızca daha yoksul olmaları ve şehir yaşamına dair ‘cehalet-
leriyle’ farklılaştıkları vurgulanıyor. Şehir hayatına bir kere girdikten sonra,
zorunlugöçlegelenlerkalkınmavedünyakapitalizminedairdahabüyükbir
anlatınınparçasıhalinegeliyorlar;böylecemaruzkaldıklarıspesifikşiddettür-
leri ve ihlaller ve ‘göç etmelerine’ yol açan ana problemler görünmez hale
geliyorvekaydadüşülmemişolarakkalıyor.Yerindenedilmişnüfuslaradair
araştırmalardadaençoküzerindedurulannoktalardahaziyadebuinsanların
içindekibulunduklarıyaşamkoşulları,sorunlarıveilketaptaşehiryaşamında
ayaktakalmalarınınnasılsağlanacağıoluyor.”9

Peki,yerindenedilmişkişilerinmaruzkaldıklarıspesifikşiddettürleriveihlal-
lerininve‘göçetmelerine’yolaçananaproblemleringörünmezkılınmasıneye
yol açıyor? Zorunlu göçe yol açan temel sorunların görünmez kılınması
kuşkusuzherşeydenöncebusorunlarındevametmesinevesüreklileşmesine
yolaçıyor.Örneğin,sorununKürtdilindeeğitimyapmakvekamusalalanda
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Kürtçe hizmet sağlamanın yasak olmasıyla ilgisi olduğuna değinilmemesi
özellikleKürtkadınlarınhemgündelikhayattahemdekamuhizmetlerinden
yararlanırken sürekli sıkıntı yaşadıkları gerçeğini görünmezkılıyor.Benzeri
şekilde,TESEV’in zorunlugöç çalışmasındadile getirilen yerinden edilmiş
kişileredevletinvermesi talepedilen tazminatlar, yerlerindenyurtlarından
edilerekçoktanmülksüzleştirilmişveyoksulluğusüreklileştirilmişKürtlerin
kötüçalışmakoşullarıaltındadüşükücretlerkarşılığında‘gönülsüzce’emek-
lerinisatmakzorundakalmalarındandolayıuğradıklarızararlarıkapsamıyor.
Oysanegeçmişteuğranılanzararlarkarşılığındamadditazminatödenmesi
nedepsikolojikrehabilitasyonuygulanmasızorunlugöçlebüyükşehregelen-
lerinsüreklileşmişaltsınıfolmahalinidehayattakalabilmekiçinsürekline
işolsayapmakzorundabırakılmalarıdurumunudadeğiştirmeyecek.Hatta
tazminat ve rehabilitasyonpolitikasının geçmişte yaşananların unutulması
ve toplumsal uzlaşı sağlanması için yeterli görülmesinin, yoksulluğun ve
emeğinisatmazorunluluğununsüreklileşmesinedoğrudanhizmetettiğira-
hatlıklasöylenebilir.BuanlamdaTESEV’inzorunlugöççalışmasınınortaya
koyduğu çözüm önerilerinin neo-liberal kapitalizmin esnek fason üretim
çarkını döndürebilmek için ihtiyaç duyduğu sosyal güvenlikten yoksun,
sürekli hayatta kalma sınırında yaşayan ve en kötü koşullarda en düşük
ücretlere çalışacak emek ihtiyacına yönelik beklentileri ile tamamen
örtüştüğügörülmektedir.

Liberalbakışaçısıyladevletinvesermayeninbakışaçılarınınnasılörtüştüğünü
dahaiyigörebilmekiçinherhaldezorunlugöçemaruzkalanlarınkendideney-
imlerinedahayakındanbakmakyerindeolacaktır.Bendemakaleninbuson
bölümünde,yazıboyuncadilegetirdiğimgörüşveeleştirileringündelikhay-
attaki yansımalarını gözler önüne sermesi açısından zorunlu göçe maruz
kalanüçkadınladahaöncegerçekleştirilmişsöyleşileriyenidenyorumlamaya
çalıştım.10 Sabiha,AsiyeveAyten11 zorunlugöçsonrasıİstanbul’agelmişlerve
burada etnik kimlikleri, cinsiyetleri ve sınıfsal konumları dolayısıyla birçok
yapısalsorunlakarşılaşmışlar.Sabiha,bir‘terörist’ve‘suçlu’olaraktanımlan-
maktankorktuğuiçingöçezorlanmasısırasındayaşadığıolumsuzdeneyim-
leriaktarmaktanherzamankaçınmış.Asiyeisezorunlugöçlebüyükşehirlere
gelenbirçokKürtkadıngibiTürkçekonuşmasınıbilmediğiiçinsadeceetnik
kimliğindendeğilcinsiyetkonumundandolayıdaayrımcılığamaruzkalmış.
Ayten,köyleriaskerlertarafındanboşaltıldığısıradaherşeyleriniyitirenailesi-
ni İstanbul’da geçindirebilmek için emeğini enformel sektörlerde kötü ve
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10 Buradadeğindiğinhikâyeler,yerindenedilmişKürtkadınlarlaröportajlargerçekleştirerekko-
nuyadairakademikçalışmalaryapmışolanaraştırmagörevlileriVeyselEşsiz’invemaalesefçok
gençyaştabirtrafikkazasındakaybettiğimizDeryaDemirler’inaktardıklarınadayanıyor.Buve-
sileyleDerya’nıngörüşlerinibirkezdahadilegetiripyenidenyorumlamanınonunanısınıya-
şatmayakatkıdabulunacağınainanıyorum.Konuylailgilikaynakolarakyararlandığımanama-
kaleVeyselEşsizveDeryaDemirler’inVarlıkYayınları’ndançıkanveNilMutluertarafından
derlenen Cinsiyet Halleri (2008) kitabında yer alan “Zorunlu Göç Deneyimini Kadınlardan
Dinlemek:BirİmkânveİmkânsızlıkOlarakDil”başlıklıçalışmaları.

11 EşsizveDemirler,görüşülenkadınlarınisimlerininonlarıherhangibirtehlikeyedüşürmemek
içindeğiştirildiğininotolarakdüşüyorlar.
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güvencesiz çalışma koşullarında düşük ücretlere satmak zorunda kalmış.
Aytensadecealtsınıfolmaktanveyoksulluğundandolayıkapitalistsömürüye
maruz kalmamış aynı zamanda genç bir kadın olarak iş yerinde sıklıkla
uğradığıcinseltacizlerledebaşetmesigerekmiş.

a. Sabiha’nın Hikâyesi

Sabiha34yaşındadörtçocukannesibirkadın.Van’dabüyümüş.Köyü1995’te
Türkaskerleritarafındanboşaltılıpyakılmışveböylecekendisideİstanbul’a
gelmiş.Kendisineköyününboşaltılması,İstanbul’agelirkenyaşadığızorluklar
veİstanbul’ayerleştiktensonrabaşınagelenleredairdeneyimlerisorulduğun-
dabuanılarınısadeceiyitanıdığıvegüvendiğikişilerlepaylaştığınısöylüyor.
Birseferindedışarıdaotururkenyaşadıklarıyereçatışmalardahayatınıkaybet-
mişbirTürkaskerinincenazesiningeldiğini,busıradakomşularınınonunda
duyabileceği kadar yüksek sesle “Allah tüm Kürtlerin belasını versin” diye
bağırdıklarınıaktarıyor.Ozamankendisiniçokkötühissetmişvekomşuları-
na“nedenböylesöylüyorsunuz?”diyerekkendisinindeüzgünolduğunuama
hepimizin insan olduğunu söyleme zorunluluğu hissetmiş. Sabiha’ya göre,
komşuları her fırsatta onun ağzını yokluyorlar; çünküonunbu sorulara ve
çıkışlaranasılkarşılıkvereceğinimerakediyorlar.Sabiha’nınsöylediğibelkide
ençarpıcışeyİstanbul’ageldiklerindehaklarındakidosyanındaonlarıtakip
ettiği.Oyüzdenyaşadıklarıyerdekimseyeburayanedengeldiklerini söyle-
memiş. Soranlara, “kocam burada yeni bir iş buldu, o yüzden İstanbul’a
geldik”demiş.Zatengerçeğisöylesedekomşularınınonainanmayacaklarını,
askerlerinköyyaktığınıkabuletmeyeceklerinidüşünüyor.Sabiha,buanlam-
dadevletinkendilerinehemeziyetettiğinihemdebununlakalmayıpüstüne
üstlükbirdesuçladığınıifadeediyor.

Sabiha’nın hikâyesi, bir kişinin suçlanma, suçlu ve terörist damgası yeme
kaygısıyla gerek geçmişte yaşadığı sıkıntıları gerek şu an içinde bulunduğu
yoksunluklarıaktaramamasınınçarpıcıbirörneği.Buradazorunlugöçemaruz
kalanların sesini bastırma ve susturma mekanizması örtülü bir toplumsal
dışlanma tehdidi aracılığıyla geliyor. Kuşkusuz bu gerilim, İstanbul’a daha
öncegelipyerleşenvebölgedeyaşanançatışmalarıdevletintekyanlısöylem-
leri aracılığıyla takip eden kesimlerle zorunlu göçle İstanbul’a yeni gelen
Kürtlerarasındakiaşılamamışgüvensizliktenkaynaklanıyor.Halklararasın-
dakibugüvensizlikdevlettarafındanhemenhergünKürtlerin‘terörizm’ve
‘yasadışılık’ ile ilişkilendirilmesinden besleniyor. Sabiha’nın bahsettiği gibi
dosyalarıdaonlarnereyegiderseonları takipediyor.Buradadosyadankast
edilen belki sadece soruşturma dosyaları değil. Zira Kürtleri gittikleri her
yerdebiryandanda‘terörizmlesavaş’adıaltındaKürthareketinehergünla-
netleryağdırantelevizyonlar,gazetelervebuyayınlarınetkisialtındakimil-
liyetçihalkkitleleri takip ediyor. Sabiha’nınanlatımlarıbuanlamda sadece
Kürtlerinsessizleştirilmesinindeğilgeçmişteyaşananlaragöndermeyapılarak
Kürtlerinsuçlulukhalininsüreklileştirilmesinindeçokçarpıcıbirörneği.İşte
tamdabunoktadaliberalaydınlarımızınsuçunvesuçlununtanımınıyeniden
yapmayıönermekyerinegeçmişlehesaplaşmayıbirsiyasal ‘af’sorununain-
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dirgemelerininonlarıdevletinsöylemineyaklaştıransiyasibirterciholduğu
birkezdahaortayaçıkıyor.Böyleceliberaller,devletinyıllardırsiyasetiniüze-
rinekurduğuiyiKürtkötüKürtayrımını“suçişlememişPKKmilitanlarınaaf
uygulanıpbunlarıntoplumakazandırılmasıiçinçalışmalaryapılmalıdır”öner-
mesiyleyenidenüretiyorlar.VekuşkusuzKürtsorununubirsiyasalafmesele-
siolarakgörmek,Kürtlerinbusürekleştirilensuçluolmahalinisadecebiraz
dahapekiştirmeyeyarıyor.

b. Asiye’nin Hikâyesi

Dahaöncededeğindiğimgibi zorunlugöçmeselesiyle ilgilenirkendikkate
alınmasıgerekenbirdiğerönemlinoktaköyboşaltmalarınıvegöçüyaşayan
KürterkeklerveKürtkadınlarındeneyimleriarasındakifarklılıklar.Türkçeyi
zorunlu askerlik görevlerinde öğrenmekmecburiyetinde kalan Kürt erkek-
lerinaksinezorunlugöçmağduruKürtkadınlarınbirçoğuTürkçeyleilkdefa
ancakgöç sonrasıgeldikleribüyükşehirlerdekarşılaşmışlar. Şüphesizbuda
Kürt kadınların şehir yaşamına ayakuydurmaktaKürt erkeklere göredaha
büyük sorunlar yaşamasına yol açmakta. Bunların başında eğitim, adalet,
sosyal güvenlik, sağlık gibi kamusalhizmetlereulaşmakonusundayaşanan
sorunlargelmekte.ÖzellikleKürtkadınlarkamukurumlarınagiderkenonlara
eşlikedecekTürkçebilenbirtanıdıkbulamadıkları(veyayalnızgitmeyitercih
ettiklerinde) bu sorun çokdaha görünür olmakta.Türkçebilmedikleri için
mahkeme,hastanegibikamukuruluşlarındaKürtkadınlarsıklıklahakarete
veaşağılanmayamaruzkalıpayrımcımuamelegörmekteler.Bununsonucu
olarakKürtkadınlarınbirkısmızorunluolmadıkçakamukurumlarınahiçgit-
memeyiseçebilmektedir.Örneğin,Göç-Der’inyaptığıaraştırmayagöresağlık
problemleriveözelliklejinekolojiksorunlardanşikâyetedenKürtkadınların
hastaneyegitmeoranısonderecedüşüktür(Barut,2001).AyrıcaKürtkadın-
larınTürkçeylebelkidehayatlarındakiilkkarşılaşmalarınınköyboşaltmave
yakmaanıolduğudahatırlanmalıdır.ButravmatikdeneyimKürtkadınları
devletleherkarşılaşmalarındavekamukurumlarınahergidişlerinderahatsız
etmektedir.

Asiye’nin hikâyesi de kamusal alanda kendisini ana dilinde ifade etme
imkânındanyoksunbırakılmadeneyimininçarpıcıbirörneği.Zorunlugöçler-
leİstanbul’agelen55yaşındabirKürtkadınolanAsiye,köyleriTürkaskerleri
tarafındanboşaltılmadanönceTürkçeyibilmiyormuş.Şimdi, İstanbul’dabu
kadaruzunsürekalmışolmasınakarşınhâlâTürkçeöğrenmemekvekonuş-
mamak içindireniyor.ÇünküTürkdilinin,onları sürgünegönderenzalim-
lerin dili olduğunu düşünüyor. Ne var ki, Türkçe konuşmadığı için Asiye
İstanbul’dabirçokgüçlüklekarşılaşmış.17yaşındakikızıMeryemileyapılan
söyleşideMeryem İstanbul’a geldikleri ilk yıl yaşadıkları deneyime dair bir
anılarınıanlatıyor.İlkyılkocaşehirdeKürtçebilenbiryakınlarıolmamasın-
dandolayıbüyüksıkıntıçektiklerinidilegetiriyor.Meryem,oyılbirgünişi
dolayısıylaannesinievdeyalnızbırakmış.Akşamevedöndüğündeannesini
korkudan deliye dönmüş halde bulduğunu söylüyor. Çünkü annesi kızının
sesini işitemeyince ve o an derdini anlatabileceği hiç kimsesi olmadığını
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hissedincepaniğekapılmış.Sokağaçıkmışveevinuzağında,Kürtçebilentek
kişiolanVanlıbirbakkalagitmiş.SırfKürtçekonuşabilmek,dilinin,söyledik-
lerininanlaşıldığınıhissedebilmekiçin.Asiyesonraevedönmüş,amaMeryem
gelene kadar korkusu geçmemiş. Meryem eve geldiğinde annesinin hâlâ
titrediğinisöylüyor.

Asiyebugünhâlâaynısıkıntılarıyaşamayadevamediyor.ÇünküKürtçenin
kamusal alanda kullanımı ve eğitim dili olması yönündeki engeller devam
ediyor.Liberalaydınlarisebuinsanlarınyerlerindenedilmelerininzatenana
gerekçelerinden birinin onların Kürtçe konuşmaları olduğunu görmezden
geliyor.Liberaller,zorunlugöçünnedenleriarasındayeralanKürtçeüzerinde-
kiyasaklarınbugünhâlâgeçerliolduğu,yanizorunlugöçeyolaçankoşulların
hâlâ ortadankalkmadığı bir durumda zorunlu göçüngerekçelerini ortadan
kaldırmak yerine yine sadece sorunun sonuçlarına bakmayı yeğliyorlar.
Örneğin TESEV’in çalışmasında Türkçe bilmedikleri için sıkıntı yaşayanlar
için önerilen çözümler onlara ‘rehabilitasyon’ uygulamak ve sağlık kuru-
luşlarındahastalaraTürkçeninyanındaKürtçebilgilendirmeninyapılmasın-
danibaret.

c. Ayten’in Hikâyesi

KuşkusuzyerindenedilmişKürttopluluklarıngeldikleribüyükşehirlerdekarşı
karşıyakaldıklarıenhayatisorunlarınbaşındayoksullukgeliyor.Zirazorunlu
göçler sonucundabüyükşehirlere gelenKürtlerin büyük çoğunluğu, buraya
vardıklarında hayatta kalabilmek için her türlü işi kabul edecek derecede
mülksüzleştirilmiş ve yoksullaştırılmış durumda bulunuyorlar. Hacettepe
Üniversitesi Nüfus Araştırmaları Enstitüsü’nün bulgularına göre yerinden
edilmişKürtkadınların%70’ienformelsektörlerdeçalışıyor.

Ayten de onlardan biri. 19 yaşında. Köyleri boşlatıldığında henüz 6 yaşın-
daymış.Birçokkasabaveşehirdegeçicisürelerkaldıktansonra9yaşındayken
ailesiyleberaber İstanbul’agelipyerleşmişler.Ayten İstanbul’ageldiklerinin
henüz ilk ayından itibaren çalışmaya başlamış. Çoğunlukla tekstil fab-
rikalarındaoldukçakötü çalışmakoşulları altındaemeğini satmakzorunda
kalmış.Hiçbirzamansigortasıyapılmamışvebirçokarkadaşıgibiodaaylar
boyuncamaaşınıalamadığıgibiiştendekovulmuş.Aytenayrıcabirçokdefalar
işverenlerinkendisineyaptığıkötüveyozyaklaşımlardandolayı iştenayrıl-
makzorundakalmış.Ayten’inkötüveyozyaklaşımlardannekastettiği ise
kendianlatımlarındadahadabelirginleşiyor.Aytenhaftanın6günü,günde14
saatçalışmakzorundaolduğunusöylüyor.Eğerdikişteenufakbiryanlışya-
parsaparasını alamadığını; çünküparçabaşınaödemeyapıldığını ve yanlış
dikilenparçanınmaaşındandüşüldüğünüanlatıyor.Çalıştığıyerinhavalandır-
masıbozuk,ısıtmasıdayetersiz.İşyerindeKürtçemüzikdinlemekiseişveren
tarafındanyasaklanmış.Amaonuniçinenrahatsızedicişeyişverenlerinkadın
işçilerekarşıyozvebozukdavranışları.

İşverenlerinyozdavranışlarındanAyten’inkastettiğicinseltacizveAytenbu
nedenlebirçokdefalarişinibırakmakzorundakalmış.Nevarki,tümbuolum-
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suz koşullara karşın Ayten çalışmaya devam etmek zorunda; çünkü başka
seçeneğiyok.Liberalaydınlarıntoplumsaluzlaşıiçinöngördüğü‘mağdurlara’
sağlanacak bir seferlik tazminat ve rehabilitasyon gibi yardımlar Ayten ve
ailesinin süreklileştirilmiş yoksulluğunu ve bundan dolayı emeğini satma
zorunluluğunumaalesefortadankaldırmıyor.

Aslında Türkiye’deki liberal aydınların yerinden edilmiş Kürtlerin geçmişte
devletin yaptıkları dolayısıyla yoksulluklarının sürekleştirilmiş olduğunu
görmezden gelen bakışı Amerika’daki kölelik karşıtı liberal aydınların
siyahlarabakışınıçağrıştırıyor.Amerikalıeleştirel feministSaidiyaHartman
Amerikaniçsavaşınınsonundaköleliğinkaldırılıpsiyahlarındatıpkıbeyazlar
gibiliberaldüzeninherkesleeşithaklarasahipeşitvatandaşlarolaraktanın-
masınınsiyahlarıözgürleştirmediğini,sadeceköleliğinbiçiminideğiştirdiğini
oldukçaçarpıcıbirbiçimdegözlerönüneseriyor.Zirayüzyıllarcasürenköle-
lik döneminde büyük oranda yoksullaştırılmış ve mülksüzleştirilmiş olan
siyahlarınhaklarveödevlerde‘eşit’vatandaşlarolarakortayaçıkmasıonların
içindebulundukları toplumsalveekonomikeşitsizliklerigörünmezkılmaya
hizmet etmiş ve yoksul siyahları ‘özgür’ işçiler olarak emeklerini en kötü
koşullardasatmakzorundabırakarakkapitalistsömürüdüzeninemahkûmet-
miştir(Hartman,1997:120-121).

Bu noktada liberallerin geçmişte köleleştirilen siyahlardan veya zorunlu
göçlerleköyleriboşaltılanhalklardanözürdilenmesi,onlaratazminatöden-
mesi ve kültürel ve hukuki eşit haklardan yararlandırılması yönündeki
‘yardımsever’çabalarınınbedelininezilenhalklariçinoldukçaağırolduğuor-
taya çıkmaktadır. Liberallerin dileyecekleri özür ve verecekleri tazminat
karşılığında ezilen halklardan beklediği, hem şu anki yoksulluklarının
geçmişte uğradıkları yıkımlardan kaynaklandığını hem de bugüne değin
verdikleritoplumsalmücadeleyideunutmaları,silmeleriveyoksaymalarıdır.
Liberalbakışaçısınagöretoplumsaluzlaşıtamdabunoktadageçmiştezulüm
uygulayanlarınzulümlerininyoksayılmasıveunutulmasıamabuzulmünyol
açtığıyapısalekonomikvetoplumsaleşitsizliklerinsürdüğübirdüzeninzulme
uğrayanlarcakabuledilmesiylesağlanacaktır.Kısacası,liberallerinkültürelve
hukuki alanda eşitlik çağrıları aslında toplumsal ve ekonomik anlamdaki
yapısal ve süreklileştirilmiş eşitsizliklerin görünmez kılınması çabasının
parçasıdır.Bunoktada liberalizminöngördüğü ‘insani’yaklaşımın insanave
toplumadairsosyalist,anarşist,otonomcu,özerklikyanlısıdahabirçoksiyasal
projeyikastiolarakgörünmezkılmayaçalıştığıaçıkçagörülmektedir.

Kürtlerin kültürel ve yasal haklarının Türklerle eşit bir biçimde tanınması
çağrılarıyladoluTESEV’inzorunlugöççalışmasınınçoktanmülksüzleştirilmiş
veyoksullaştırılmışKürtlerinemeklerinihayattakalabilmekiçinoldukçakötü
koşullardasatmakzorundakalmasısorununadeğinmemesinedeşaşmamak
gerekir.Zira,TESEVvedünyadakibenzeriliberaldüşüncekuruluşlarınınve
insaniyardımörgütlerininneo-liberalkapitalizminhertürlüsosyalgüvenlik
hakkınıemekçilerinellerindenalan,emekçilerinörgütlenmeimkânlarınıve
yapısal değişiklik çabalarını bastıran anlayışını hiçbir zaman sorunsal-
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laştırdığına rastlanmamıştır. Tam tersine, ‘tazminat’ ve ‘insani yardım’ gibi
araçlarneo-liberalkapitalizminesneküretimmekanizmasınıngeçicivedüşük
kârmarjlı işler için ihtiyaçduyduğu rezerv işsizlerordusunubeslemek için
geliştirilmiştekniklerdir.Böylecenüfusunenyoksulgenişbirkesimieğitimve
sağlıkhizmetleriveişsizlikmaaşıgibikapsamlısosyalgüvencelerdenyoksun
bırakılarak sürekli hayatta kalma sınırında ve her zaman yardımamuhtaç
olaraktutulmakta,böylecebugeniştoplumsalkesimçokdüşükbirmaliyetle
neo-liberalkapitalistekonomi içindekienzor,düşükücretlivegüvencesiz
işlerdeçalışmayıkabuledecekhalegetirilmektedir.Örneğinişgüvencesin-
densözetmeninmümkünolmadığıTuzlatersanelerindeçalışanenkalabalık
gruplardanbirininzorunlugöçlegelenKürtlerolmasınınnedenlerindenbiri,
iştebuanlayışınsonucuolarakortayaçıkanhayattakalmakiçinemeğinisat-
mak zorunluluğudur. Bu ekonomik ve yapısal sorunları incelemek yerine
görmezliktengelençağımızın liberaldüşüncekuruluşları ile insaniyardım
dağıtansiviltoplumörgütleriaslındaneo-liberalekonomininsürdürülebilir-
liğinisağlayan,neo-liberalzihniyetinençokihtiyaçduyduğuyapılarolarakor-
tayaçıkmaktadır.

Halbuki,belkidegerçekteninsaniolan,yardımvetazminatdağıtanbirinsani
maskeninardındaacımasızbirkapitalizmveeşitsizliksavunusuyapmakdeğil
herkesineğitim,sağlık,adalet,sosyalgüvenlikgibihizmetlerdenkapsamlıbir
biçimdeyararlandığıvegüvencesiz,sigortasızişlerde,cinseltacizeveaşağıla-
malaramaruzkaldığıhaldesırfhayattakalabilmekiçinkimseninemeğinisat-
makzorundakalmadığıbirdüzendir.

Nevarki,Ayten’inhikâyesindeapaçıkbirbiçimdeortadaolduğugibi,Ayten
veonungibizorunlugöçsonrasıbüyükşehirlereyerleşmişolanKürtler,sanki
içindebulunduklarıyoksullukhalindenköyleriniboşaltıpevleriniyakanTürk
askerlerivebusavaşadestekverenTürksermayesideğildekendikendileriso-
rumluymuşgibivarsayılmakta,dolayısıylayoksulluklarıveyoksunluklarının
üstesindengelmeknoktasında‘özgür’vatandaşlarolarakgörülmekteler.

Sonuç

Buyazıboyuncaçoğulculiberaltasarıvetahayyüllerinsınırlarınıgöstermeye
çalıştım. Belki daha da önemlisi, çoğulcu liberal siyasi projenin toplumsal
adaletveuzlaşıyadairbaşkabirçoktasarıvetahayyülüsusturupgörünmezkıl-
maaracıolarakişgörebileceğinigözlerönünesermeyeçabaladım.Artıkaçık
bir şekilde görüldüğü üzere liberal uzlaşı projesi yerinden edilmiş kişilerin
maruzkaldığıihlallerinveşiddetinözelbiçimlerini,buşiddetinfarklıtoplum-
salkesimlerüzerindekifarklıetkilerinivezorunlugöçeyolaçantemelneden-
leri teşhis edememekte/etmemektedir. Öte yandan, zorunlu göçe maruz
kalanKürtlerhâlâgeçmişteyaşadıklarıacıvesıkıntılardanbahsedememekte,
kendilerinikamusalalandaKürtçeolarakifadeedememekteveanadillerinde
eğitimalamamakta,sondereceolumsuzşartlardadüşükücretlerkarşılığında
çalışmak zorunda kalmakta ve hâlâ suçlu muamelesi görüp cezai takibata
uğramaktadır.
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Ne var ki, Kürt sorununun çözümüne yönelik liberal bakış açısı, Kürtlerin
bugünküyoksulluk,yoksunlukvesıkıntılarınıntemelkaynağıolangeçmişte
yaşadıklarıbaskıveayrımcılığınbugünhâlâsürmekteolanetkileriniyoksa-
yarakgizlemektedir.Böyleceliberalproje,geçmişteköyleriboşaltılarakmülk-
süzleştirilen ve yoksullaştırılan yerinden edilmiş Kürtlerin kapitalist emek
sömürüsüne ve devlet ve STK yardımlarına bağımlılığının süreklileştiği bir
düzenionaylamaktadır.Dahası,liberalçoğulcuproje,Kürtlerinyoğunolarak
yaşadıklarıbölgelerdeözerkbirbiçimdekendikendileriniyönetmelerivedev-
let yönetiminde egemenliği Türklerle paylaşmaları gibi toplumsal uzlaşıya
dairbaşkasiyasiprojelerivesosyaladaletedairsosyalist,anarşist,özgürlükçü,
otonomcubaşkabirçok tasarı ve tahayyülügeriplana iterekmarjinalizeve
kriminalizeetmektedir.

TESEVbuanlayışınsonbirörneğini2006’dayayımlananzorunlugöççalış-
masının ardından konuyla ilgili olarak 2008 Temmuz ayında yayımladığı
Zorunlu Göç Mağdurlarına Destek, Hizmet ve Yardım Veren Kurum ve
Kuruluşlar İçin Yol Gösterici Kılavuz adlı yeni broşürle vermiştir (TESEV,
2008).BukılavuzaracılığıylaTESEVkendisinizorunlugöçmeselesiyleilgile-
nen tüm diğer kurumların üzerinde yer alan adeta kurumlar üstü bir
otoriteymiş gibi konumlandırmakta ve zorunlu göçle ilgilenmenin ‘kural-
larını’, ‘doğruveyanlışlarını’konuyaeğilendiğerSTK’laraöğretme/dayatma
çabasınasoyunmaktadır.Herzamankigibi‘bilimsellik’ve‘objektiflik’maske-
sialtınasığınanTESEV’indiğerSTK’larıkendinormlarınatabikılmayayöne-
likbugirişiminin,zorunlugöçemaruzkalanları‘mağdur’değildirenişhalin-
deki siyasi aktörlerolarakkabul edenve sorunun ‘destek’ ve ‘yardımlar’ ile
değilTürkiye’ninanayasalvesiyasalalandagerçekleştirmesigerekenyapısal
dönüşümlerileçözülebileceğinivurgulayanbirçokbaşkagörüş,yaklaşımve
siyasaltasarınıngeriplanaitilmesineveetkisizleştirilmesinezeminhazırladığı
açıkbirgerçektir.

Sonuçolarak,zorunlugöçemaruzkalanları‘mağdur’olarakalgılayanbirin-
saniyardımveliberalçoğulculukzihniyetincegerçekleştirilecekhertürlümü-
dahale,Kürtlerinmaruzkaldığıayrımcılıkvesömürülerekarşıverdiklerimü-
cadelenintarihiniyokyasayarakKürtleridevamlıyoksunveyoksul,dolayısıy-
ladevletinkorumacılığınavesermayeninyardımınasüreklimuhtaçbirkitle
halinegetirmeyehizmetedecektir.Buanlamdaliberaldüşüncekuruluşlarıve
yoksullara vemağdurlara ‘yardım’ amacıyla kurulan sivil toplum örgütleri,
ulus-devletsisteminintekçihukukvekimlikanlayışınıonaylamaktaveneo-
liberal kapitalist ekonomikmodelin ihtiyaçduyduğugüvencesiz işgücünün
sürekliliğinisağlamayakatkıdabulunmaktadır.

Peki,böylesibiryaklaşımbiçiminekarşıkoymakiçinneyapmalıdır?Bunok-
tadabelkideyapılmasıgerekenilkeylemtoplumsaluzlaşıvebarışadairlibe-
ral projenin aslında birçok başka proje ve çözüm önerisinden sadece biri
olduğunuifşaetmekvetoplumsalvesiyasaladaletveeşitliğinsağlanmasına
yöneliktümdiğertasarıvefikirleriyenidenhatırlamaktır.Anti-kapitalist,an-
ti-militarist, ulus-devletin sınırlarıyla sınırlandırılmamış zihinlerin ürettiği
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toplumtasarılarınıngörünürkılınması,katılaşmıştahakkümilişkilerinin,eşit-
sizliğinveadaletsizliğinüstesindengelmekyolundakuşkusuziyibirbaşlangıç
olacaktır.
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