Algýdan Gerçeðe: Özgürlük Arayýþýnda Kürtler

Kürt meselesi Türkiye'de en temel siyasi-toplumsal sorun olarak çözümünü
ararken; Kürtler, tarihleri ve mücadeleleri hakkýnda imal edilmiþ verili
“bilgi” ve buna istinaden “çoðunluðun” düþün evreninde Kürtlere dair
oluþan algýlar, önemle üzerinde durulmayý hak etmektedir. Kökeni daha
eskilere uzanmakla birlikte temel olarak Kemalist modernleþme sürecinde
Kürtlere dair imal edilen algý; vahþi, medeniyet dýþý, kültürsüz, herhangi bir tarihten
yoksun, bir halk ya da ulus olma vasfýna sahip olmayan, zorla yola getirilip uygarlýk
alemine kazandýrýlacak varlýklar biçimindedir. Böyle kodlanýp aþaðýlanan,
nesneleþtirilen Kürtler için selamete kavuþmanýn yegane çaresi uygarlýðýn
yoluna girmek yani Türkleþmek olarak gösterilmiþtir. Bu amaçla yýllarca
Kürt kelimesinin dahi yasaklandýðý Türkiye'de, ismini zikretmeden
Kürtlerin aþaðýlandýðý, zavallý, cahil, ne yaptýðýnýn farkýnda olmayan, bazen
komik ama genellikle taassup ve gericiliðe saplanýp kalmýþ olarak temsil
edildiði filmler yapýlmýþ, romanlar ve yazýlar yazýlmýþtýr. “Çoðunluðun” Kürt
algýsýnýn yýllarca bu ideolojik bagajdan beslendiðini göz ardý etmeksizin
1980'lerde geliþen silahlý mücadele ile birlikte Kürt hareketine ve
mensuplarýna yönelik geliþtirilen karþý-propaganda ve söylemin, ifadede
deðiþiklikler olsa da muhteviyatýnýn ve dayanaklarýnýn deðiþmediði
görülmektedir. Anadolu'dan Görünüm ve Perde Arkasý gibi programlara
çýkarýlan itirafçý ve korucular vasýtasýyla imal edilen yeni dönemin algýsýnda
Kürtler ve Kürt hareketi mensuplarý, bozuk Türkçeleri, nedamet getirmiþ,
yalvaran tavýrlarýyla eskinin zavallý ve cahil Kürt'ünden farklý bir tablo
çizmemektedir. Türk medyasýnda Kürtlerin temsili hiçbir þekilde özneleþen,
kiþilik ve kimlik sahibi bireyler olarak yer bulamamakta, hatta son
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zamanlarda birçok televizyon kanalýnda gösterime giren dizilerde Kürt
hareketi ve mensuplarýna yönelik çok daha aþaðýlayýcý, karalamaya yönelik
bir dil ve üslup geliþtirilmektedir. 1990'larýn baþýndan beri Kürt realitesine
dair tartýþma ortamý nispeten imkan bulmuþ olsa da Kürtler ve Kürt
hareketine dair hakkaniyetli, vicdan sahibi, nitelikli çalýþmalara pek de
rastlanýlmamasý bilgi üretimi açýsýndan büyük bir handikap olduðu gibi,
“çoðunluðun” algý dünyasýnýn deðiþmeden devamýný saðlamasý açýsýndan
dikkat çekicidir. Böyle olduðu içinde bugün Türkiye'de yaygýn bir insan
kitlesinin Kürt hareketine dair algýsýný bütün kötülüklerin kaynaðý, ilkel, cahil,
medeniyetten bihaber, kan dökmekten haz alan, kandýrýlan, yabancý güçlerin oyuncaðý
olan, aslýnda kendi iradesi ve düþüncesi olmayan, kendi insanýna dahi deðer vermeyen,
aþaðýlayan, iþkence yapan, hatta sebepsiz yere öldüren, psikopat kiþilerin
yönlendirmesinde þer odaðý haline gelmiþ bir örgüt imgesi oluþturmaktadýr. Bir
taraftan Kürt hareketi bütün kötülüklerin kaynaðý, bir korku nesnesi olarak
yansýtýlýrken diðer taraftan sürekli “belinin kýrýlacaðý”, varlýðýna son
verileceði söylemi ile muhayyel bir galibiyet beklentisine koþullanan kitleler
motive edilmek istenmiþtir. Bu psikolojik savaþ söylemine göre, zaten kendi
iradesi olmayan, dýþ destekle ayakta kalan birkaç baþýbozuðun haddini
bildirmek imparatorluk bakýyesi koca bir devlet için zor bir iþ olmayacaktýr.
Son günlerde Türk medyasýnda bu algýnýn sorunlarýna iþaret eden, bu algýyý
çözümün önünde bir engel olarak gören ve “Kürt realitesinden PKK
realitesine”¹ geçmek gerektiðini söyleyen cýlýz bazý sesler duyulsa da hakim
medya ve düþün dünyasýnda ciddi bir deðiþiklik görünmemektedir. Bu
nedenle bir korku kaynaðý haline getirilen Kürt hareketi üzerinden
Türkiye'de yeni nesiller yetiþirken, yalanýn yeniden üretimi üzerine kurulu
bu mekanizmanýn devamý, meselenin çözümü ve gelecek üzerindeki negatif
etkisini sürdürmektedir. Çünkü savaþ ve barýþ arasýnda gidip-gelen 17 yýllýk
tek taraflý ateþkesler denkleminde Türkiye egemen güçlerinin çözümsüzlük
politikalarýnýn önemli bir dayanaðýný bu algýnýn oluþturduðu yadsýnamaz bir
gerçektir. Bugün Türkiye egemen güçleri arasýndaki kýyasýya mücadeleye
raðmen bu algý ýsrarla korunmak istenmektedir. Bu konuda sergilenen
ittifak, çatýþan güçlerin Kürt meselesindeki fikri ortaklýðýný dýþa vurduðu gibi
günlük politik çýkarlar uðruna en temel meseleleri bile kurban eden
basiretsizliklerine de iþaret etmektedir. Modernleþmeci Kemalist zihniyetin
deðiþim karþýsýnda söyleyecek sözü tükenirken, beliren yeni elitlerin sisteme
dair düþündükleri eskinin restorasyonunu dini renklerle süslemekten öteye
gidememekte, bu da Kürt meselesinin inkar ve savaþ geriliminden çýkmasýný
engellemektedir.
Bu þekilde onlarca yýldýr süren Türkiye egemen güçlerinin baský, susturma
ve reddiye siyaseti karþýsýnda, Kürt meselesine dair gün geçtikçe artan
tartýþmalarýn niteliði, gerçekçi bir çözüm üretme dinamiði yaratmaktan uzak
kalmaktadýr. Bu nitelikten yoksun tartýþma ortamýný belirleyenlerin,
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Kürt meselesinde, devletin ürettiði ve onu pek sorgulamadan destekleyen
akademinin de sürekli dillendirdiði terörizm söylemi ile muhatap alýnýrlýðý
engellenmeye çalýþýlan ve tehlikeli bir biçimde kötülük kaynaðý olarak lanse
ettirilen bir Kürt hareketi portresinin altýnda Kürtlerin siyasi, ekonomik ve
kültürel haklarý görünmez kýlýnmaya çalýþýlmaktadýr. Silahlý mücadele
yöntemini kullanan siyasi hareketleri tecrit etmeye ayarlý ve kolektif politik
þiddetin ortaya çýkma sebeplerini tarihsel baðlamýndan kopararak patolojik
bir olguya indirgeyen ulus-devletlerin þiddet tekelini kutsayan terörizm
söylemi ciddi anlamda sorgulamayý gerekli kýlmaktadýr. Yürüttüðü
mücadelede milyonlarý harekete geçiren ve onlarca yýl bu biçimde varlýðýný
sürdüren bir hareketi terörizm söylemiyle marjinalize edip yok saymak,
inkar siyasetinde ýsrar ederek çözümü ötelemekten baþka bir anlam
taþýmamaktadýr.
Buna raðmen sistemin sahipleri konumundaki eski/yeni elitler, var olanoluþturulan statünün (Kürtler açýsýndan statüsüzlüðün) devamýný kardeþlik
ve birlik kavramlarý üzerinden çözümsüzlüðe sürüklerken, buna manevi bir
anlam atfederek varolan durumu sürdürmekte ve yeniden üretmektedir. Bu
söylem son zamanlardaki “açýlým” politikalarýnda da sýkça
vurgulanmaktadýr. Öyle ki çözüm iradesi babýnda siyasi bir proje olarak
ortaya atýlan Kürt Açýlýmý'nýn Milli Birlik Projesi'ne nasýl dönüþtüðünü
kardeþlik, birlik ve terör gibi kavramlarý yan yana getirip kullanma baþarýsýný
þimdiki hükümetin temsilcilerinden daha iyi gösteren olamazdý: “Hedef
milli birlik ve kardeþlik projesidir. Süreç demokratik açýlým sürecidir. Burada
tabi ki öncelikli sorun terörle, terör sorunuyla mücadeledir.”² Çözüm ve
kontrol etme aracý olarak görülen ise yine terörle mücadele kavramýnýn
yadsýnamaz kudretidir. Bu kesimler þimdilerde hakikati gizlemenin bir aracý
olarak nostaljik bir geri dönüþle imparatorluk döneminde çokça kullanýlan
dini referanslý ve hukuki bir önemi olmayan ümmet gibi kavram ve
algýlayýþlarý günümüze uyarlamaya çalýþarak, Kürt meselesi gibi ulusal ve
teritoryal bir konuyu -Kürt toplumdaki dini duyarlýlýðýn da hesabýný
yaparak- Ýslami bir vurguyla yumuþak bir biçimde geçiþtirerek çözmeyi
istemektedir.

2- TC Baþbakaný R. Tayyip Erdoðan'ýn 13 Kasým 2009'da TBMM'de açýlým politikasýný anlatýrken yaptýðý konuþmadan alýnmýþtýr.
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egemenlerin kýsa vadeli siyasi manevralarý ve hâlâ yürürlükte olan psikolojik
savaþ dolayýsýyla meselenin muhataplarýný konuþturmama siyaseti olduðu su
götürmez bir gerçektir. Ayrýca, sýð bir zeminde gerçekleþen bu tartýþmalarýn
Kürt meselesinin yakýn (1970-2000) ve erken dönem (20. Yüzyýlýn ilk
çeyreði) tarihselliðinin hala akademik ve entelektüel çevrelerde kayda deðer
bir þekilde ortaya konmamýþ olmasý ile yakýndan iliþkili olduðunun altýný
çizmek gerekir. Nitekim, bu akademik-entelektüel alandaki nitelikli ve
vicdani çalýþma boþluðu, yýllarýn baský-engelleme ve yok sayma pratikleri ile
kavrularak günümüze kadar gelmiþtir.

1 14
Toplum ve Kuram, Sayý: 4, Güz 2010

Oysa Kürt hareketinin ortaya çýkardýðý toplumsal mücadele, hem nevi
þahsýna münhasýr mücadele repertuarýna sahip olmasý -özellikle doksanlarýn
baþýndan itibaren silahlý ve silahsýz/yasal mücadele veriyor olmasý- hem de
mobilize ettiði milyonlarca insan bakýmýndan, dünyanýn neoliberal
döneminde benzerine pek rastlanmayan bir siyaset pratiði ortaya koymuþ
olmasýna raðmen, hala akademik-entelektüel çevrelerde nitelikli ve
sistematik bir þekilde ele alýnmamýþtýr. Daha da önemlisi, 1990'larda yaþanan
sürecin neden ve nasýl geliþtiðine dair yol gösterici bir çalýþmanýn
yokluðunda hem siyasi söylemlerinin hem de akademik-entelektüel
çalýþmalarýn ciddi bir analitik boþlukla cebelleþmeleri söz konusudur. Bu
boþluðun ana akým veya liberal araþtýrmacýlar-siyasetçiler tarafýndan
doldurulma biçiminin aðýrlýklý olarak Kürt hareketinin mücadele sürecine
yön verme iradesini görünmez kýlarak ve bu mücadelenin bir toplumsalsiyasi hareket olduðu hakikatine sýrt çevirerek gerçekleþiyor olmasý da
gerçekçi çözüm önerilerinin ortaya çýkmasýna ciddi bir engel teþkil
etmektedir. Ayrýca bu durumun devam etmesinde Kürt entelektüel
cenahýnýn da oldukça yetersiz, yüzeysel ve meselenin dile getiriliþinde
ajitatif ve/veya maðdur bir dile sahip olmasýnýn yarattýðý olumsuz ve pasif
etki de göz ardý edilmemelidir. Görünmez kýlýnan, bir korku nesnesi olarak
yansýtýlan ve hakkýnda çok söz söylenmesine raðmen hakikati dile
getiremeyen bir çok araþtýrmayý-çalýþmayý Kürt aydýnlarýnýn afiþe edip
alternatifini üretmesi beklenirken, ortaya çýkan tablo, inkara dönük bu çok
yönlü ideolojik saldýrý karþýsýnda sadece vicdanlara seslenen maðdur bir dilin
üretimidir.
Kaldý ki, bilgi üretimi ve yayýmý-propagandasý açýsýndan yukarýda zikredilen
olumsuzluklara raðmen, 30 yýldýr süren savaþ ikliminde bütün riskleri göze
alan önemli sayýda bir Kürt kitlesinin (kadýný, genci, yaþlýsýyla) Kürt
hareketine gösterdiði teveccühün artarak devam ettiði görülmektedir.
Hareketi ve liderini sahiplenmedeki bu kararlýlýk batý cephesindeki mevcut
algýyla baðlantýlý olarak anlaþýlamadýðý, anlaþýlmasýnýn mümkün olmadýðý
gibi giderek bütün Kürtleri hedefleyen bir tepkiye dönüþmektedir. Batý
cephesi ve doðu cephesi arasýndaki bu büyük zihni uçurum gün geçtikce
derinleþirken Kürt meselesinin çözümüne dair söylem ve çaðrýlarda karþý
yakaya ulaþmadan uçurumun derinliklerinde kaybolup gitmektedir. Batý
cephesinde yeni nesiller yetiþtirilirken umacý olarak belletilen Kürt hareketi,
doðu cephesinin yeni nesillerinin büyük bir kýsmýnýn gözünde özgürlük için
savaþan kahramanlar olarak yad edilmektedir. Savaþýn yarattýðý tahribatý
bizzat yaþamlarýnda, aile bireylerinin ve kendilerinin bedenlerinde ve bilinç
dünyasýnda deneyimleyen yeni nesillerin yaþadýðý “duygusal kopuþ”tan
bahsediledursun, sistemin bunun için öngördüðü tedbir bütün Kürtler için
hamasi açýlým söylemlerinin yanýnda yeni zindanlar inþa etmekten öteye
gitmemektedir.
Özcesi on yýllardýr imal edilen algý ile hakkýnda oluþturulan algýya zýt düþen
bir Kürt ve Kürt hareketi gerçekliði karþýmýzda durmaktadýr. Sistemin verili
kodlarýnda bir türlü iradeleþen, kiþilik sahibi özneler olarak kendisine yer

Sonuç olarak; özgürlük arayýþýndaki bir halký ve onun mücadelesini
hakkaniyetle ele almanýn, tanýmlamanýn elzemliði tespiti üzerinden, çözüm
tartýþmalarýnýn yürütüldüðü süreçte Kürtlere dair imal edilen algý ve
terörizm söyleminin gerçekliði görünmez kýlmakla birlikte olasý çözümler
karþýsýnda bir engel olduðu da gözden kaçýrýlmamalýdýr. Yine akademikentelektüel alanlar baðlamýnda düþünülerek, bu alanda faaliyet gösteren
bireysel ve kolektif çabalarýn kapsamlý bir sorgulama ve sorgulatma gayesi
ortaya koymalarý gerekmektedir. Aksi halde, savaþýn kendisine
odaklanmayan, Kürt hareketinin iradi eylemlerini görmezden gelen veya
meselenin geliþme baðlamýný es geçerek meseleden türeyen kopuk temalara
odaklanan akademik-entelektüel çalýþmalar ortaya çýkmaktadýr. Önemli bir
analitik boþluk ortada dururken sakat doðmaya mahkum çalýþmalar
üretmek yerine, ilgili kiþi ve kurumlarýn kolektif bir þekilde savaþ ve Kürt
hareketi gerçekliðini ortaya çýkarmasý ile 'Bu günlere nasýl gelindi?' sorusuna
cevap aranarak olasý çözüm modellerine gerçekçi bir ajanda ile yaklaþmak
gerekmektedir. Medyada üretilen yalanlar ya da 30 yýldýr psikolojik savaþ
merkezlerinden yayýlan terörizm söylemi üzerinden deðil, akademikentelektüel alanýn gerektirdiði kriterler baðlamýnda yapýlacak bilimsel
çalýþmalarla nitelikli bir tartýþma ortamýnýn oluþmasýna ve çözüme katký
sunulabilir.
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bulamayan Kürtler, politik duruþ ve tavýrlarýyla ve haklarýný almakta
gösterdikleri kararlýlýklarýyla gerçekliðin hiç de yansýtýldýðý gibi olmadýðýný
göstermektedirler. Bugünün Türkiye'sinde deðiþimi dayatan, en örgütlü
demokrasi gücünün Kürt muhalefeti olduðu orta yerde dururken, terörizm
söylemine yaslanarak buna yüz çevirmek ve hatta yok saymak hiçbir
hakkaniyete sýðmadýðý gibi etik de deðildir. Kürt hareketi toplumsal düzeyde
yarattýðý büyük dönüþümün etkisiyle, demokratik ve özgürlükçü deðerlerin
önde gelen bir savunucusu ve deðiþim dinamiði konumundadýr. Son
dönemde Türkiye'de statükonun yaþadýðý büyük zelzelenin ve yeniden
yapýlanma çabalarýnýn derininde Kürt meselesindeki çözümsüzlük hali ve
Kürt hareketinin istenmesine raðmen bir türlü tasfiye edilememesinin
yattýðý bilinmesine raðmen itiraf edilemeyen bir hakikattir. Kürtler
kendileriyle birlikte bütün Türkiye'yi etkilemekte ve deðiþtirmektedirler.
Demokratik ve sosyalist hareketlerin varlýk gösteremediði son 30 yýlýn neoliberal döneminde, Ortadoðu gibi bir coðrafyada binlerce kadýný mücadele
içerisine çekerek, etkili bir kadýn hareketinin ortaya çýktýðý baþka bir örneðe
rastlamak mümkün deðildir. On yýllara yayýlan bir savaþý NATO'nun ikinci
büyük ordusuna karþý sürdüren ve bunu yaparken “kontrolü” elden
býrakmayan bir hareket ve milyonlara varan kitle desteðini kolayýndan
terörizm yaftasýyla hiçleþtirmek pek de mantýklý görünmemektedir.

