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* Ceylan’ıvurandevletfirarda.Taraf Gazetesi. 30Eylül2009.
http://www.taraf.com.tr/haber/41521.htm

Özellikle12Eylüldarbesininardındanartanbirbiçimde"içdüşman","dışdüş-
man","bölücü","hain"gibideğişkenlerüzerindenmilligüvenlikhedeflerine
göredüzenlenenTürkiyedevletibudeğişkenlerdoğrultusundaişleyengüven-
lik söylemine içkin bir meşruiyet mantığını izlemekte. Güvenlik devleti
merkezli egemenlik pratiklerine dayanan bu meşruiyet mantığı, Weber'in
"meşru şiddet tekelini elinde tutan kurum" şeklindeki devlet tanımından
taşarak gayri-meşru devlet sınırlarına dayanmakta. Güvenlik devletinin
değişmeyen"içdüşman"değişkeniolarakKürtlerindurmadançarpıpdurduk-
ları bu sınırlarda şimdilerde Kürt çocukları dolaşmakta. Başbakan Recep
TayyipErdoğan'ın2006baharındaki"kadınlarveçocuklardâhil"buyruğunun
ardından Türkiye'de çocukluk yaşı değişirken (!) hali hazırda, yüzlercesine
binlerceyılhapiscezasıverilenvebedenleriaskeriroketleparçalanan* Kürt
çocuklarınınöfkesinin izinisürdüğümüzgünlerdengeçiyoruz.Devletinşid-
detematufmeşruiyetalgısınınKürtçocuklarınınsiyasetiileçakıştığıbuizlek-
te ikinci sayımızın dosya başlığını: Taşları Yerinden Oynatanlar: Kürt
Çocukları ve Siyaset olarakbelirledik.

Dosyamızın“Cezaevi:DeğişenveGörünmeyenYüzler”başlıklıgirişyazısında
DâraElhüseyni,Türkiye'deKürtlerinfarklıdönemlerdekicezaevifotoğrafları-
nayervererekdosyakonusununaçılışınıyapıyor.Günümüzde,Kürtçocuk-
larınakadaruzananbufotoğraflarüzerindenneyindeğiştiğindençokneyin
değişmediğinin önemini vurgulayan yazı, Toplum ve Kuram dergisi olarak

Bu Sayıda
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6 böylebirdosyaoluşturmaktakimotivasyonumuzuvekonuyadairperspekti-
fimizikısacaözetliyor.

Dosya yazılarından ikincisiHaydarDarıcı’ya ait. “Şiddet veÖzgürlük:Kürt
ÇocuklarınınSiyaseti”başlıklıçalışmasında,çocukluğutarihselvepolitikbir
kurguolarakelealanDarıcıyaptığısahaaraştırmasındanhareketlezorunlu
göçemaruzkalmışKürtçocuklarınınşiddetveözgürlükdeneyimlerininana-
lizini yapmakta. Gündelik pratikler ve öznel anlatılar üzerinden Kürt
toplumundaçocukluğunveçocuklukdeneyimlerininsahipolduğudinamik-
leri göstermeye çalışanDarıcı, çocuklarınpolitikleşmesine veKürthareketi
içindemobilizeolmalarınayolaçanbudinamiklerinortayaçıkardığısiyaseti
çocukların“keskin”anlatımlarıileortayakoymakta.

Delal Aydın tarafından hazırlanan “Tinercilerin Bir Korku Nesnesi Olarak
Temsili”başlıklıçalışmadaise,zorunlugöçveyoksullukolgularınınsonucu
olarak metropollerde “sokak çocukları”nın görünürlüğündeki artış ve bu
artışlabirliktetinerkullanançocuklarakarşıartanhisteridalgasımercekaltı-
naalınıyor.Medyanınyaratmışolduğuaynılaştırıcıbirkategoriolarak“tiner-
ci”figürününçocuklarınasılbirerkorkunesnesihalinegetirdiğinitahlileden
Aydın,medyanınbusöylemiiledevletin“Kürtpolitikası”arasındakiparalelliği
deaçıketmeyeçalışıyor.

Bu yazılarla birlikte İnsan Hakları Derneği’nin “2008 Yılı Kanunla İhtilafa
Düşen Çocuklar Raporu”nu da özetleyerek dosya kapsamında okuyucu-
larımızısunuyoruz.Raporda,yargılananKürtçocuklarınadairistatistikiveri-
lerinyanısırasözkonusuyargılamalarınhukukiliğitartışmakonusuediliyor.

Dosya yazılarımızdan sonuncusu Ruşen Mahmutoğlu’na ait. “Yasama-
Yürütme-Yargı Kıskacında Taş Atan Çocuklar” başlıklı yazıda, Türkiye
Devleti’ninKürtçocuklarınıcezalandırmayöntemleriyinehukukibiraçıdan
irdeleniyor.HemiçhukukyönündenhemdeTürkiye’nintarafolduğuulus-
lararasısözleşmeleryönündenKürtçocuklarınınyargılanmasüreçlerineışık
tutanyazarKürtçocuklarınayöneliksergilenenadaletsizliğihukukibirsorgu-
lamayatabitutuyor.

Dosya dışı yazılardan ilki “TESEV’in Zorunlu Göç Araştırması’nın
SöylemedikleriveKürtSorunundaÇözümeDairLiberalProjeninAçmazları”
başlığıyla,Türkiye’deliberalakımınöndegelenaktörlerinin;genelolarakKürt
meselesine,özelolarakdazorunlugöçemaruzkalanKürtnüfusununsorun-
larınadairalgılarına,yaklaşımbiçimlerineveçözümönerilerineeleştirelbir
bakış açısı getiriyor. Makalenin yazarı K. Murat Güney, Kürtlerin liberal
tahayyülünsınırlarıiçindenasılherdaim“problemli”birnüfusgrubuolarak
üretildiğinedikkatçekerek,Kürtlüğedairbu“problemin”liberal ideolojinin
öngördüğü“kültürelvehukukihaklar”söylemininsınırlarıiçinehapsedildiği-
niincelemekonusuediyor.

Kürtmeselesininmakro-siyaseteçakılıkalaraktartışılmasınaeleştirelbiraçı-
dan yaklaşan "Şeş û Yek: Kürt Meselesi, Gülen Cemaati ve Bir Karşı-
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7PropagandaGirişimiOlarak'TekTürkiye’Dizisi"başlıklıyazıdaHarunErcan,
AKPileişbirliğiiçerisindeolanGülencemaatininyakındönemdeKürtmese-
lesine yönelik ortaya koyduğu siyasimanevralar toplamını inceliyor. Yazar,
GülencemaatinebağlıSamanyoluTV’deyayınlanan“TekTürkiye”dizisinde-
kiKürthareketinihedefalankarşı-propagandastratejilerinielealıyor.Ercan
bustratejileri,“Kürtmeselesininidaresi”kavramıışığında,egemensiyasetin
Kürtler’den rıza devşirme amacıyla kültürel bağlamda gerçekleştirdiği bir
repertuargenişlemesiolarakdeğerlendiriyor.

Ulus-devletin şekilleniş biçimine paralel olarak ortaya çıkan entegrasyon
söylemininvebusöylemeiçkinolanasimilasyoncupolitikalarınkonuedildiği
“TürkDevleti’ninKültürKırımveDilKırımPolitikasıveDengbêj-lik”başlıklı
KürtçemetindeZekiGürür,sözlühikayeanlatıcılarıolanveKürtler’de“bellek”
nosyonununenönemlitemsilcileriolarakgörülendengbêj-lerinbuasimilas-
yoncupolitikalarsonucundagiderekazalanönemleriüzerindeduruyor.

Devletin“yersiyaseti”netarihselbirperspektiftenbakanNamıkKemalDinç
“KadimAnavatandanBirİnkarCoğrafyasına:Kürdistan”başlıklıçalışmasında,
Kürtlerlemeskûn coğrafya hakkındaKürdistan kavramının kullanılmasının
resmenyasakolmasındanhareketleKürdistankavramınıntarihi,coğrafi,idari
ve siyasi mahiyetlerinin değişimini ele alıyor. Yazar, devletin politik bir
coğrafya yaratma gayretlerinin sonucu olarak 1925 yılından itibaren yasak-
lanıp,kriminalizeedilen,hattakorkukaynağıhalinegetirilenKürdistan is-
minin,19.yüzyılınikinciyarısıve20.yüzyılınilkçeyreğindeciddibirpopüler-
likkazandığınıçeşitlibelgelerleortayaçıkarıyor.

20.yüzyılınortalarındanitibarentarihçalışmalarındaciddibiryolkateden
sözlü tarihin,geleneksel tarihyazımından farklılaşmasıvebununnedenleri
üzerine durulan “Sözlü Tarih ve Kürtlerde Sözlü Tarih ÇalışmaÖrnekleri”
başlıklıyazıdaiseAyhanSerhatIşık,tarihindışındatutulanlarıninatlavarol-
mavekenditarihleriniyazmaçabalarıveböylesibiralanınnasılşekillendiği
üzerinetartışmayürütüyor.SözlütarihçalışmalarınınTürkiye’dekiresmita-
rih ideolojisinden sıyrılarak, bir zeminbulması ve özellikledeKürtler cep-
hesindeelealınışınadeğinenIşık,buçerçevedeKürtlerinkendiyakıntarih-
lerinikonuedindikleriüççalışmanınbirerdeğerlendirmesiniyapıyor.

Homojenulus-devletveötekileştirmesüreçleri ile“Batılılık”ve“Doğululuk”
imlemeleri arasındaki paralelliğe dikkat çeken “Beyaz Türk’ün Yükü:
Oryantalizm, Kemalizm ve Türkiye’de Kürtler” başlıklı çalışmasındaWelat
Zeydanlıoğlu,OryantalizmveKemalizmarasındakiilişkiyiTürkiye’ninulus-
laşma projesi çerçevesinde analiz ediyor. Modern Türkiye tarihini, zorla
TürkleştirmevedevletcebrivasıtasıylaKürtlükkimliğinibaskıaltınaalmave
inkâretmeolarakokuyanyazar,milliveuygarolmanınzorunluluğuolarak
Kemalizm’in politikalarını nasıl kurduğunu ve meşrulaştırmaya çalıştığını
tartışıyor.

“Yer Siyaseti: Türkiye Kürdistanı’nda Devlet ve Toplumun Mekânsal
Düzenlenişi” başlıklı çalışmada Joost Jongerden, kimlik siyasetinden yola
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çıkarakdevletkurumlarınıntoplumuvemekânınkuruluşuaracılığıyladevlet-
toplumilişkilerinişekillendirmeçabasınıaraştırmakonusuediyor.Bölgenin
yerleşimyapısınıyenidenbiçimlendirmeyiamaçlayan“KöyeDönüşPlanı”ile
şehirlerdekicadde,parkvediğerkamusalyerlerinyenidenadlandırılmasını
bubağlamdaelealanyazar,ortayakoyduğubulgularladevletinbiryönetim
stratejisiolarak“yersiyaseti”nivebusiyasetleeşzamanlıyürüyenkurumlar
arası“çatışma”yıtespitediyor.

"KürtKadınKimliğiÜzerineFeministPerspektiftenNitelikselBirAraştırma"
başlıklıdoktorateziylesesgetirenDr.HandanÇağlayan’layaptığımızsöyleşi
debusayıdayeralıyor.Gerekçalışmalarıgereksedeaktivistkimliğiyleilgiliso-
rularımızacevapverenÇağlayan,Kürtkadınlarınınpolitikleşme-özgürleşme
ilişkisinedairgörüşlerinidedilegetiriyor.

Kürtmeselesiyleilgilisonzamanlardaki“görece”serbesttartışmaortamının
dahadoğrubirzemindeyürütülebilmesivegerçekçi“çözüm”önerilerininor-
tayakonulabilmesi;Kürtmeselesininortayaçıkışınınneden ve nasılını hayati
kılıyor. Bu bakımdan tartışma ve “çözüm” süreçlerine ışık tutması beklen-
tisiyleönemligördüğümüztarihselbelgeleridebusayıdanitibarenyayınlama
kararı aldık. Bu amaç doğrultusunda, hemKürtçenin veKürtlerin varlığını
inkâredenTürkmilliyetçiliğinin-ırkçılığınınsöylemselçerçevesiniortayakoy-
makhemdesanıklarınınaskerisavcılarkarşısındayapmışolduklarıyüzlerce
sayfalık savunmaların tarihsel önemine vurgu yapmak içinDevrimci Doğu
KültürOcakları’nın(DDKO)davadosyasınıyayımlıyoruz.

Dergimizinbusayısındaayrıcaikikitapeleştirisiyeralıyor.NamıkKemalDinç
ve Welat Ay, Ayhan Kaya’nın yayına hazırladığı “Türkiye’de İç Göçler
Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?” başlıklıaraştırmakitabının,DelalAydınise
SıdıkaAvar’ınkalemealdığı “Dağ Çiçeklerim” başlıklı anıkitabınınyeniden
okumasınıyapıyor.
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“...çünküherikiduyguda[nefret ve fedakârlık]köleleştirilmiş 
atalarımızın imgesiyle beslenir,torunlarımızın 

kurtarılması idealiyle değil”

WalterBenjamin,“Pasajlar”,XII.Tez

Dostoyevski,tutuklulukgünlerinianlattığı“ÖlüEvindenAnılar”kitabında
birtoplumunuygarlıkseviyesininhapishanelerinegirilerekanlaşılabileceği-
nisöyler.Buyazınınsayfalarındakronolojikbirşekildedizilencezaevi/tu-
tuklulukfotoğraflarındayeralaninsanlarınTürkiye’dekiuygarlaşmaseviye-
sinedairsöyleyecekleriçokşeyolmasıçokdaşaşırtıcıdeğildir.Ancakasıl
olarak,bufotoğraflardakiortakpayda,yaniKürtlervecezaeviilişkisiince-
lendiğinde,CumhuriyettarihiboyuncaTürkiyeözelindeKürttoplumunun

1925Diyarbakır.24Haziran1925tarihliVakitgazetesindeyeralanbufotoğraf“İsyanlaalakadarolmak-
lamaznunDiyarbekirliler”altyazısıylaverilmiş(Aktaran:MehmetBayrak).ŞeyhSaitİsyanı,Türkiyeka-
muoyundaçoğunlukla“dinci”,“gerici”birayaklanmaolarakaksettirilsede,fotoğraftagörülenkişilerin
çoğunluklaCemiloğullarıgibiaristokratKürtelitlerindenolmasıdikkatçekicidir.

Cezaevi: Değişen ve Görünmeyen Yüzler 

DâraElhüseyni
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özgürlük/tolere edilme seviyesinin anlamlı ve çarpıcı bir tablosu gözler
önüneserilmektedir.

Dinadamları,büyüktopraksahiplerigibiKürttoplumunungelenekselayrı-
calıklıkesimlerinden,okumuş,aydınkesimlerine;seçilmişmeşrumilletvekil-
lerindenpolitikaktivistlerinevekadınlarındançocuklarına1 kadarneredeyse
birtoplumuntümkesimlerinintarihboyuncacezalandırılma,kapatılma,ıslah
edilme, disipline edilme vb. amacı ve kaygısıyla hapishanelerde yatmış ol-
maları,“işlenensuçlarınvekabahatlerindoğalsonucu”2 gibikurubirhukuk
diliyleaçıklanabilirolmaktançokuzakbirolguyuvesürekliliğiişaretetmek-
tedir.Bufotoğraflaraltaltakonduğunda,değişentoplumsalprofillerleKürt
toplumundakideğişiminizlerinidesürmekpekâlâmümkündürancakbufo-
toğraflardaneyindeğiştiğikadarneyindeğişmediğinigörmekyadsınamaya-
cakönemesahipbirzorunluluktur.

Toplum ve Kuram dergisiolarakKürtçocuklarınıdosyakonusuedinmemizde
çocuklar üzerinden indirgemeci ve sorunlu bir kategorizasyon üretimini
tekrarlamaktanötetamdabu“değişmeyenşey”yanibufotoğraflardaaçıkça
görülebilecek olan süreklilik ile ilgili. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca
merkeziotorite/iktidartarafındanbirsuçvecürümteşebbüsününyadaböyle
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1 Bunoktadabirhatırlatmayapmakgerekirse,Kürtçocuklarınınsiyasieylemliklerindenötürüya-
şadıklarıcezaevitecrübelerisadecesonbirkaçyıldakigelişmelerleortayaçıkmışyenibirhadise
değildir. Yakın geçmişten somut bir örnek vermek gerekirse, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası
Diyarbakır Askeri Cezaevi’nde özel bir çocuk koğuşu da (31. Koğuş) kurulmuş durumdaydı
(Mavioğlu,2006:146).Mavioğlu’nunaktarımınagöre,cezaeviidaresininözelbirönemverdiğibu
koğuş,devletgüdümündekiradikalİslamcıörgütHizbullahiçinkadrolaryetiştirecekti(2006:147-
48).

2 Elbetteki,buradabahsedilensuçvecürümler,halkıkinvenefreteteşviketmek,devletinvemil-
letinbölünmezbütünlüğünekarşıgelmekgibipolitikkapsamlısuçlardır.

1960,İstanbulHarbiyeCezaevi.1959yılıitibariyle,KürtaydınkesmindebaşlayanuyanıştanveIrak’taki
Kürtlerinhareketliliğindenrahatsızolaniktidar,MİT’in(odönemMAH)deönerisiyleKürtaydınlarına
yönelikgeniştutuklamalarayöneldi.Tarihe“49’larolayı”diyegeçenbututuklamadalgasısonucu50
Kürtaydını(MehmetEminBatugözaltındaykenhayatınıkaybettiğindengeriye49tutuklukalmıştır)tu-
tuklanıp,idamcezasıylayargılandı.Ortadaherhangibirdelilolmamasınakarşın,dava1965’tezaman
aşımınauğrayanakadarsürdü(Aktaran:AyşeHür).
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birpotansiyelinetrafındakodlanmış,böylebirteşebbüsyadapotansiyelile
beraberalgılanmakistenmişbirhalkınmaruzkaldığı“rutin”uygulamalarve
pratikler3 göz önünde bulundurulduğunda, Kürt çocukları meselesi (siyasi
eylemliliğinbiröznesive/veyabirkorku/nefretnesnesiolarak)yeniolduğu
kadar belli tarihsel dinamikleri ve geçmişin geri yansımalarını da içinde
barındıranbirkonudur.

BahsigeçenkodlamanınvealgılamanınKürtçocuklarıbağlamındadaörnek-
lerirahatlıklaverilebilir.Diyarbakır’daveAdana’da“taşatançocuklar”hakkın-
daincelemeleryapan“TBMMÇocukHaklarınıİzlemeKomitesi”nintespitine
göre,Diyarbakır’daPKKadınataşattığıiddiaedilençocuklariçinaynısuçtan
beşayrısuçlamayapılmaktadır:“Yasadışıgösteriyapmak,kamuyazararver-
mek,terörörgütüadınasuçişlemek,terörörgütününpropagandasınıyapmak,
devletinbütünlüğünühedefalmak”.4 Buaçıklamadandaanlaşılabileceğiüzere
taşatmakiledevletinbütünlüğüarasındakurulanilişkisığbirirrasyonellikten
yadazorunluhukukibirprosedürdençokgeçmiştenbugünedevamedenbu
kodlamavealgılamaileyakındanilişkilidir.Budurumaekolarak,31Ağustos
2009’daAdaletBakanıSadullahErgin’in,Diyarbakır’da2014yılındatamamlan-
maküzerebinerkişilik ikicezaevinindışındaüçyüzkişilikbir“çocukceza-
evinin”deyapımınabaşlanacağıaçıklaması5 da,Kürtçocuklarınıneylemliliğine
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3 Bupratiklerveuygulamalarhernekadarböylebiryazınınkapsamınıaşsada,resimaltlarındayer
alanbilgilerbukonudabirfikirverebilir.

4 Haberintamamıiçinbakınız:
http://www.habervitrini.com/kurt_aciliminda_ilk_adim_tas_atan_cocuklara-414770.html.

5 Haberin tamamı içinbakınız:http://www.haber7.com/haber/20090831/Diyarbakira-300-kisilik-
cocuk-cezaevi.php

1960,SivasKampı.27Mayıs1960askeridarbesitutuklubulunan49’larındurumundabirdeğişiklikyaratmadığıgi-
bi,Kürtaydınlarınaekolarakdönemintoprakağaları,aşiretreisleriveşeyhleridedarbedenhemensonratutukla-
nıp Sivas Kabakyazı’da bir kampa kapatıldılar. Toplam 485 kişinin tutuklandığı bu olaya dair Milli Birlik
Komitesi’nin“Türkiye’ninbütünüyleyalnızTürklerinvatanıolduğu,başkagayelertaşıyanbirkaçkişiyebenimseti-
lecektir”(Aktaran:AyşeHür)şeklindekiaçıklamasıTürkiye’deKürtleredairdevletinalgılamasınabirörnektir.
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karşıbenzerbirkodlamanınvealgılamanınipuçlarıolarakgörülebilir.6

Konuya dair başka bir örnek, 1990’ların başlarından itibaren köy
boşaltmalar/yakmalarilebaşlatılmışolan“ZorunluKürtGöçü”süreciylebatı
metropollerinde yoğun bir şekilde gözükmeye başlayan göçmağduru Kürt
çocuklarınınkriminalizeedilmesiüzerindenverilebilir.Sokakçocuğu,tinerci,
kapkaççıgibitanımlamalarla,alışılageldik“masumçocuk”yada“düzenmağ-
duru” gibi kategorilerden çok farklı bir yere konumlandırılan bu çocuklar,
2000’li yıllarla beraber, bir korku ve nefret nesnesi haline getirilerek
Türkiye’deyükselenırkçıveşovenistdalganınhedefihalinegeldiler.Türkiye
kamuoyundaideolojikveözelbiranlamasahipolan“terör”kavramıda,med-
yahaberlerindebuçocuklarlailişkilendirildivekapkaççıterörü,tinerciterörü
gibi tanımlarmedyahaberlerinde sıklıklagörülürhalegeldi.Buhaberlerde
terörkavramınınkullanımınıbukadarkolaylaştıranyadanormalleştirenet-
mensaltbuçocukların failiolduğu iddiaedilenvakalarınyarattığıdehşetle
açıklanabilirolmayıptoplumsalbilinçaltındakiterörkavramıileetnikbirgrup
(Kürtler) arasında kurulan ilişkisellik/özdeşleştirme ile de beraber
düşünülmesi,tartışılmasıgerekenbirmeseledir.7
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6 Bakanın bu açıklamasından önceki yakın tarihlerde, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Türk
TabiplerBirliği,DiyarbakırBarosuveDiyarbakırValiliğibünyesindekiİlİnsanHaklarıKuruluta-
rafındanDiyarbakırETipiCezaevi’ndekisorunlaradairayrıayrıraporlarhazırlanmış,personel,
uzmanvedonanımeksikliğindenkaynaklısorunlardışında,çocuklarındaiçindeolduğusiyasi
mahkûmlarauygulananayrımcılıklardabu raporlardayer almıştır.Bütünbu raporlarakarşın
Bakanınsadecekalabalıkkoğuşeleştirisinidikkatealarakyenicezaevlerininyapılacağınıaçıkla-
masıgayetmanidarolupKürtçocuklarınadairdevletingeleceğedairprojeksiyonunudaortaya
koymaktadır.

7 BumeselenindahakapsamlıbirtartışmasıiçinDelalAydın’ınbusayıdakiçalışmasınabakılabi-
lir.

12Eylül 1980darbesi sonrasıTürkiye’ninveKürtlerinenkaranlık sayfalarındanbiriolanDiyarbakır
Askeri Cezaevi’nden bir fotoğraf. Diyarbakır Askeri Cezaevi, 12 Eylül darbesinden önce de, 1971
MuhtırasısırasındaKürtaydınlarınvemuhaliflerintutulduğubiryerolmuştur.
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Bubağlamda,Kürtçocukları sözkonusuolduğunda, saltçocuklukvurgusu
üzerinden sıklıkla başvurulan pedagojik yaklaşımlar ve vicdanmuhasebesi
çağrılarıkonununtamanlamıylaanlaşılmasındayeterliolmadığıgibibuko-
nununKürtmeselesieksenindekipolitik,tarihsel,toplumsalhafızavesosyo-
ekonomikbağlantılarınıdabilinçliyadabilinçsizgözardıetmektedir.Buse-
beptenötürü,bupedagojikyaklaşımsonucuortayakonançözümönerileride
bildikkalıplarındışınaçıkamamaktadır.Bazıkesimler,buçocuklarıneylem-
lerindendoğrudananne-babalarınısorumlututmaktavehedefgöstermekte-
dir.Diğertaraftansa,buçocuklariçineğitimolanaklarınınyaygınlaştırılması
eylemciçocuklaradevletinkollukgüçlerininvediğeryetkililerininşefkatlibir
şekilde yaklaşması, cezaevindeki çocuklara mesleki eğitim verilmesi gibi
klişeleşmişvealtıdoldurulmamışçözümreçeteleridışındataşatançocuklara
badmintoneğitimivererektaşatmaktanvazgeçirmek8 gibiabsürtdenebilecek
önerilerdekamuoyunayansımaktadır.

Bütün bunların ışığında, ünlü çocuk gelişimcisi ve psiko-tarihçi Erik
Erikson’un, çocukların sadece kültürel temaları yansıtanbir ayna yadabir
yaratıkolarakdeğil,aynızamandadakültürünbiryaratıcısıvedinamikbir
güç olarak da incelenmesi gerektiği yönündeki tespiti (Onur, 1994: 22-23)
böyle bir dosyanın hazırlanmasındaki temelmotivasyonumuz ile fazlasıyla
örtüşmektedir. Ki, Kürt siyasetinde politik taleplerin geçmişe oranla daha
düşükbirprofildeseyrettiğigünümüzkonjonktüründe,buçocuklarınbirnevi
otonom bir şekilde daha radikal bir siyasi söylemi ve eylem biçimini
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8 Haberin tamamı için bakınız: http://www.badminton.gov.tr/index.php?haberId=237. Haberde
yer alan şu ifadeler sözü edilen algılama eksikliğinin çarpıcı bir örneği olarak görülebilir:
“BadmintonFederasyonuBaşkanıMuratÖzmekik,özellikleDoğuveGüneydoğuAnadolubölge-
lerinde,bazıçocuklarıneylemlerekarıştıklarını,polisetaşattıklarınıifadeederek,“Biztaşyerine
raketvetopdiyoruz.Taşıatmaklabadmintonraketinisavurmakarasındafizikselhareketolarak
farkyok”dedi…AKPHakkariMilletvekiliÖzbek,birkaçhaftaiçindeprojeyebaşlayacaklarınıifa-
deederek,“İlkaşamadaBadmintonFederasyonu’nunvermişolduğu3bintopuHakkarimerkez
veilçelerindeçocuklarımıza,öğrencilerimizedağıtacağız.Böyleceoradayetişençocuklar,sporla
sayesindesıkıntılarınbirazuzağındakalabileceklerdir”dedi.”(Yazımhatalarımetneaitolup,vur-
gulareklenmiştir.)

1994’tedokunulmazlıklarıkaldırılan10DEPmilletvekilindenOrhanDoğan,LeylaZana,SelimSadakve
HatipDicletutuklanıpUlucanlarCezaevinekonmuştu.
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9 BudurumadairkimisomutörnekleriçinHaydarDarıcı’nınbusayıdayeralançalışmasınabakı-
labilir.

2001,İstanbulGebzeCezaevi.Kürtsiyasetindekadınlardaaktifleştikleriölçüdecezaevipratikleriylekar-
şılaştılar.Çokfazlasözüedilmesede12EylüldarbesisonrasıDiyarbakırAskericezaevindekadıntutuk-
lulardayoğunbaskıveşiddetgördüler.Bufotoğrafise2001yılındaGebzeCezaevi’ndeçekilmişolup,fo-
toğraftaKürtkadınsiyasitutuklaryeralmaktadır.
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14

sahipleniyorolmaları9 da,böylebiryaklaşımıngerekliliğinifazlasıylaişaretet-
mektedir.Toplum ve Kuram dergisi olarak ortaya koymak istediğimizKürt
çocuklarını pedagojik bir rehabilitasyonun yadabir normalizasyonunkap-
samı içindedüşünülmesigerekençocuklarolarakkodlamaktanötebukes-
iminkendiöznelliklerini,koşullarınıönplanaçıkartabilmek;siyasieylemlilik-
lerinivemobilizasyonlarınıbiranomaliyeyadapatlamayaindirgemekyerine
bunlarıuygunbirtarihselbağlamavekonjonktüreoturtarakanlamayaçalış-
maktır.Böylesibiryaklaşım,gerekmerkeziotoritegereksedekamuoyu/med-
yatarafındanKürtçocuklarıüzerindenyapılantartışmalarınvebuçocuklara
karşıgeliştirilentavırlarınpolitikvetoplumsalizdüşümlerininveiçeriklerinin
hakkıylaanlaşılmasıiçindeelzemdir.

Fotoğraf tutkusuyla da bilinen ABD’li muhalif entelektüel-eylemci Susan
Sontag,fotoğrafın“gerçekliğiolduğuşekliylesabitlemeninbiryolu”olduğunu
söyler. Ona göre, fotoğraf, uzaklaştığını ya da deforme olduğunu
düşündüğümüz gerçekliği büyüterek önümüze sermektedir (Sontag, 2005:
193-94). Bu sayfalarda görülen fotoğraflar da benzer bir şekilde anlamlı bir
gerçeği gözler önüne sermektedir. Günümüzde, Kürt çocukları artık bildik
çocuk tanımlamaları yerine,Kürtlerinde toplumsalhafızasına işlemişolan,
Benjamin’inbahsettiği“köleleştirilmişatalarimgesi”ilefarkedilebilirvean-
laşılabilirhalegelmiştir.Buyüzdende,nekadargözardıedilmekistenirseis-
tensinvenekadarfarklıyönlereçekilirseçekilsin,Kürtçocuklarıöyleyada
böyleTürkiye’dekiuygarlıkseviyesininanlaşılmasıiçinenönemligöstergeler-
denbiriolarakgözlerimizinönündedurmaktadır.
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2009.Radikalgazetesindenalınanbufotoğrafilkbakıştaokullardaçekilen“toplusınıffotoğraflarını”
anımsatsada,örgütüyeliği,örgütpropagandasıyapmak,devletinbütünlüğünekarşıçıkmakgibisuçlar-
danyargılananKürtçocuklarınınçektirdiğibircezaevihatırasıresmi.
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* SabancıÜniversitesi,KültürelÇalışmalarYüksekLisansöğrencisi.
** Felsefeçocuklarlailgilenmez.Onlarıpedagojiyeterkederkibuşekildehiçdegüvenilirellereema-
netedilmişolmazçocuklar.Felsefeonlarıçoktanunutmuştur...

1 Mülakatyaptığımkişileringüvenliğiiçinisimlerideğiştirdim.Bunamahalleninismidedâhildir.

Şiddet ve Özgürlük:
Kürt Çocuklarının Siyaseti

HaydarDarıcı*

…philosophy does not concern itself with children.It leaves them
to pedagogy, where they are not in very good hands.

Philosophy has forgotten about children*

BernardSchlink

Bu yazıda çoğunlukla zorunlu göçe maruz kalanların yaşadığı Adana’nın
GündoğanMahallesi’ndeki1 Kürtçocuklarınınşiddetveözgürlükdeneyimleri
analizedilmektedir.Çocukluğuntarihselvepolitikbirkurguolarakalındığı
buyazıdaönceliklezorunlugöçsonrasındaKürttoplumundaçocukluğunve
çocukluk deneyimlerinin nasıl dönüştüğü, çocukların kendi deneyimlerini
nasıl anlamlandırdıkları ve anlattıkları incelenmektedir. Ardından gündelik
pratiklerveöznelanlatılarüzerindençocuklarıpolitikleştirenveKürthareketi
içindemobilizeedendinamiklervebudinamiklerleortayaçıkansiyasetana-
lizedilmektedir.Buyazı,çocuklarınsiyasetiüzerindenözgürlüğü,mücadeleyi
vesiyasiolanıyenidendüşünmeyihedeflemektedir.

YeniBosna’dabirilköğretimokulundaöğretmenlikyapanbirarkadaşımçoğu
zorunlugöçlegelmişolanöğrencilerininşiddetyüklüolmalarındanyakındı:
“Liseöğrencileribileböyledeğildir”dediveekledi:“Heraybirikiöğretmen
küçücükçocuklardandayakyiyor,birkaçöğretmenpsikologagitmeyebaşladı.
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Bilmiyorumki nedenböyle bu çocuklar, bunlar sanki çocukdeğil. Bir gün
serseriçocuklarıçektimkenara,onlaradedimkibakınbuokulunpsikopatı
benim, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz, sizimahvederim. Biliyorum bu bir
öğretmenin söyleyebileceği biz söz değil ama onlarla nasıl başa çıkacağımı
bilemiyorum. Bir yandan serseriler, ama politikler de,Hayat TV’yi, EMEP’i
biliyorlar…Belkideburadakiçocuklarındışarıdagördüğümüzçocuklargibi
olmasınıistiyoruz”.

NurdanGürbilek’egöreçocukluk90’lıyıllarakadarTürktoplumundama-
sumiyet,kırılganlıkvemağduriyetleözdeşleştirildi.Yeşilçamfilmlerindeki
Sezercik,ÖmercikveAyşecikgibiçocukkahramanlar,KemalettinTuğcuro-
manlarındakiyetimçocuklar,dükkânların,kahvelerinveevlerinduvarları-
naasılan“AğlayanÇocuk”resimleritoplumdakibuçocuklukimgesineişaret
ediyordu.Ancak,Gürbilek’egöre,90’lıyıllardaçocuklarekonomikvepolitik
nedenlerle metropolleri doldurmaya başladığında bu imge bir yalana
dönüştü. Yanimasum çocuk imgesi “tuhaf bir biçimde işaret ettiği şeyin
kendisiylekarşı karşıya geldiğinde,belkidebirazbuyüzden inanılırlığını
kaybediverdi” (Gürbilek, 2001: 45). Kapkaççı çocuklar, tinerci çocuklar,
mendil satan çocuklar, tacizci çocuklar, şiddete eğilimli çocuklar yıllarca
gazetelerinüçüncüsayfalarınıdoldurdu.Yalnızbu“kötüçocuk”genellikle
Kürtlüğeişaretediyordu.Kürtçocuklarınıntoplumsalsöylemdekorkunes-
neleriolarakkurulmalarıdazatenzorunlugöçlemetropollerdebüyükbir
görünürlük kazanmalarıyla başladı. Ancak 2000’li yıllarla birlikte, Kürt
çocuklarısadeceadlibirvakaolarakdeğilaynızamandadevletevedüzene
yönelenpolitikbirtehditolarakdaTürktoplumunungündeminegirdi.“Taş
atançocuk”dabudüşünceyiTürktoplumununzihninekazıyanbirimgeha-
linegeldi.Bununüzerine,Türkdevletialtınaimzasınıattığıçocukhakları-
na yönelik bütün uluslararası anlaşmaları, hatta kendi anayasasını çiğne-
yerekyüzlerceçocuğuörgütüyesiolmaklasuçladıvetutukladı.Buaynıza-
manda Türk devletinin ve toplumunun yaşadığı paniği de gösteriyordu
çünkü bu sefer eylemcilerin yaşları önceki yıllarla karşılaştırıldığında
oldukça küçüktü. Ayrıca, çocukların nasıl bir motivasyonla bu eylemleri
yaptıkları, bu politizasyonun altında ne gibi dinamiklerin olduğu an-
laşılamıyordu.

Özellikle iki olay Kürt çocuklarını Türkiye’nin politik gündemine taşıdı.
Bunlardan ilki, 2006 yılında 14 PKK gerillasının kimyasal silahlarla
öldürülmesiniprotestoamaçlıyapılaneylemlerdi.Diyarbakır’dabaşlayanve
dahasonrabaşkabölgelereyayılanbueylemlerde10’uçocukvegençtoplam
12 iki kişi öldürüldü. Polislerin bir gerillanın cenazesinden dönen kitleye
saldırmasından sonra çocuklarla polis arasında günlerce süren çatışmalar
yaşandı.BueylemlersırasındaBaşbakanyaptığıaçıklamadaKürtlerişuşekilde
tehditediyordu:“Kadındaçocukdaolsagüvenlikgüçlerimizterörünmaşaları
içingerekenhertürlümüdahaleyiyapacak.Çocuğunuzasahipçıkın”(Türker,
2008).Medyadaiseçocukların“kötüniyetli insanlar”tarafındankullanıldığı
yönündeyayınlaryapılıyordu.Aynıyıl içinde “TerörleMücadeleYasası”nda
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yapılan değişiklikle2 “terör suçu”nun kapsamı genişletildi ve “çocuklarını
eylemegönderenaileler”icezalandırmanınyoludaaçılmışoldu.

Çocuklarbirkezdaha,2008’deAbdullahÖcalan’aişkenceyapıldığıiddiasın-
dansonrasadeceKürtbölgelerindedeğil,Batı’dakimetropollerdederadikal
eylemleryaptıklarındakamunungündeminegirdiler.Buolaylarsırasındada
yüzlerceçocukvegençtutuklandı.Birkezdahakimsebuolaylardanbiran-
lamçıkaramadıçünküpolitikaçocuklaragörebiralandeğildi.Elitlerpsikolo-
jileri bozulmuş bu çocukları nasıl rehabilite edeceklerini tartıştılar. Medya
yine bu çocukların beyinlerinin yıkandığını iddia etti. Radikal gazetesi
“Çocuklarakıymayınefendiler”manşeti(11Şubat2008)ileçocuklarımasum
olarak resmediyor; kötü olanın “terör örgütü” olduğuna işaret ediyordu.
Çocuklaramuz,şekerverilerekaslındabuçocukların‘kazanılmaya’çalışıldığı
imaediliyordu.Diğeryandançocuklarsertbirbiçimdecezalandırılırkenmed-
yaçocuklarınbuşekildecezalandırılmalarınasesçıkarmadı.Eylemlerekatılan
çocuklaraçokyüksekhapiscezalarınınverildiğiAdana’da“çocuklarınıeyleme
gönderen aileler”in yeşil kartlarının iptal edileceği bizzat Vali İlhan Atış
tarafındanbildiriliyordu.Atış çocuklara: “Biz sizi annevebabanızdandaha
çokseviyoruz”diyorvebüyükbirironiyleşunlarıekliyordu:“Sevgiliçocuklar
hiçbirinizinmolotofkokteyli alanlarda olmasını istemiyoruz. Polise, jandar-
maya, tedavi olduğu hastaneye, sağlık ocaklarına, komşunun arabasına,
komşuyu hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa taş atmanızı istemi-
yoruz.Hepinizinokumasınıistiyoruz.Hiçbirinizinuyuşturucuyabulaşmasını,
kâğıttoplamasını,elektrikdirekleriarasındamendilsatarakailesineyardımcı
olmasını istemiyoruz. Çünkü bunların hepsini biz size sağlayacağız. Bu
muhteşemdevletsağlayacak.”3 OysaİHDDiyarbakırŞubesi’ninhazırladığıra-
porçocuklarauygulanandevletşiddetiniaçıkbirbiçimdeortayakoyuyordu
(FaaliyetRaporu,2008).

Öte yandan ana akımmedyada Kürt çocuklarının artan sayısı Türkiye’nin
önündekienbüyükengellerdenbiriolarakgösterildi.EğerKürtlerbukadar
çokçocukyapmayadevamederse2050yılındaKürtlerinsayısıTürklerigeçe-
cekti. FatihAltaylı, bir köşe yazısında, akıllı, eğitimli ve çocuklarına iyi bir
eğitim verme olanağı bulunan (Türk) orta sınıflara daha çok çocuk yap-
malarını öneriyordu.Altaylı şöyledevamediyordu: “Biz giderek azalıyoruz,
onlar giderek çoğalıyor. Bununla mücadelenin yolu çok çocuk yapmaktır.
Bizimgibilerinçokçocukyapmasıdır”(Altaylı,2007).

Çocukların,Kürtnüfusununartışınınbirsimgesiolarakgörülmesitoplumda
onlarayönelikkorkununvenefretindenedeninioluşturuyor. İlginçbir şe-
kildeKürtçocuklarınayönelikbaskıyıveşiddetieleştirenkişilerbudurumun
sonbulmasıiçintoplumabuçocuklarınçocukolduğunuhatırlatmayaçalışı-
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2 5532 sayılı kanunla “Terörle Mücadele Yasası”nda yapılan değişiklik için bakınız:
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3713&sourceXmlSearch=&MevzuatIlis
ki=0

3 Konuşmanın tamamı için bakınız: http://www.lpghaber.com/Adana-Valisi-Atis--
Cocuklarimizin-Tirnaginin-Acimasi-500-Kilogram-Komurden-Onemli--haberi-141962.html
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20 yor.Oysaçocuklarınşiddetevebaskıyamaruzkalmalarınınnedeni tamda
çocukolmaları.

Çocukluk Kategorisi

Çocukluk genellikle kültürlerüstü ve tarihüstü bir kategori olarak algılanır
(Neyzi,2001).Fakatsosyaltarihçilerveantropologlaryaptıklarıçalışmalarlabu
algıyı sarstılar. Örneğin 17. yüzyıldan önce çocukluk kavramının olmadığını,
çocukların minyatür insanlar olarak algılandığını iddia eden sosyal tarihçi
PhilippeAries,1660ve1800yıllarıarasındaaileyapısınındeğiştiğiniveailenin
çocukodaklıolmayabaşladığını söyler (Aktaran,Maksudyan,2008:3).Diğer
taraftan, Foucault’nun modern iktidar kavramsallaştırmasından beslenen
RobertJütteveErvingGoffmangibitarihçilermoderniteilebirlikteçocukların
koşullarınındahakötüyegittiğiniçünküçocuklarınbudönemdeyetimhane,ıs-
laheviveyatılıokullarındisiplinialtında“kurumsallaştırıldıklarını”iddiaettiler.
BunedenleçocuklarmoderntoplumdaAries’in iddiaettiğigibi ilginesneleri
olarak değil, tam tersine modern iktidarın söylemsel ve söylemsel olmayan
pratikleriyoluyladisiplineedilmesigerekenkişilerolarakalgılandılar(2008).

Çocukluk mefhumunun ortaya çıkışı burjuva ailenin ortaya çıkışına denk
gelmektedir.Kemal İnal’agöre,modernçocuklukparadigmasının iki temel
dayanağıvardı:burjuvadeğerlerivebilim.Budönemdesadeceçocuklukdeğil
eğitimveailedeyenidenbiçimlendirildi(İnal,1999:63).Burjuvatoplumun,
bireyselciliğedayanankendiyaşamtarzınınyenidenüretilebilmesiiçinbilim
tarafındandesteklenenbellibirçocuklukanlayışınaihtiyacıvardı.Aries’egöre
modernite ile birlikte çocukların büyüklerin yaşamından atılması çocukluk
üzerine üretilen bilgiyle meşrulaştırıldı: Çocuklar cahil, zayıf, irrasyonel,
aşırı/ölçüsüzolaraktanımlandı.Buyüzdendegözetlenmeleri,eğitilmelerive
disiplineedilmelerigerekiyordu.Ayrıcaçocuklarözselolarakmasumveiyiy-
di; bu yüzden de korunmaları gerekiyordu. Büyükler ise rasyonel ve ılımlı
olarak tanımlanıyordu ve bu tanım da onları gözlemleyen/gözetleyen ve
yönetenstatüsüneyükseltiyordu(Aktaran,Gürbilek,47).Çocuklarınkorun-
maları,disiplineedilmeleriveeğitilmelerigerektiğidüşüncesinedayananbu
anlayışçocuklarlabüyüklerarasındayaşadayananbiriktidarilişkisikurdu.

Ariesilebirliktesosyaltarihçilerçocuklarınveçocuklukkategorisininbüyük-
lertarafındantarihboyuncanasılalgılandığınıanalizettiler.Fakatçocukların
kendilerinivedeneyimlerininasılanlamlandırdıklarıveanlattıkları incelen-
medi(HughesveSargent,199815).Bubağlamda,VeenaDasantropolojinin
çocuklarınsesinidışladığınısöylüyor(Das,1998:174).Fakatsonzamanlarda
antropologlar yaptıkları çalışmalarda çocuklukkategorisinin ve çocukluğun
nasıl deneyimlendiğinin zamana ve mekâna göre değiştiğini vurgulayarak
çocukların kendilerini nasıl ifade ettiklerine, deneyimlerini nasıl anlam-
landırdıklarınaodaklanmayabaşladılar.Buçalışmalaraynızamandajeneras-
yonkavramınıdasorgulamayabaşladı. Jenerasyongenelolarak tarihvebi-
yolojiylekonotasyonuolanve“yaşadayananbirsosyalkohort”olarakalgılanı-
yordu.Oysasonçalışmalardajenerasyonu“sosyalkimliklerinvepolitikpro-
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21jelerin sembolik olarak üretildiği, yeniden üretildiği ve dönüştürüldüğü bir
süreçolarakifadeetmeeğilimidoğdu”(Collins,2004:13).

Aslında yaşa ve dışlamaya dayanan hiyerarşinin kurulan ikiliklere
dayandığınıdüşünürsek sadeceçocukluğundeğil gençliğinveyetişkinliğin
de politik ve tarihsel kurgular/kategoriler olduğunu düşünebiliriz. Jean ve
JohnComaroff’agörejenerasyonkavramıkronolojikbirkategorideğilderin
materyalkökleriolansosyal, ilişkiselvepolitikbirkavramdır(Comaroffve
Comaroff,2000:10).BenzerbirşekildeScottmoderndevletrejimininkon-
trolünün,nüfusuçocuk,gençlikveyetişkingibikategorilerüzerindentanım-
lamaya dayandığını söylüyor (Aktaran, Durham, 2000: 114). Bu bağlamda,
gençlik üzerine yapılan çalışmalarda da gençliğinmodernitenin bir ürünü
olduğu ve bu kategoriye atfedilen anlamların tarihsel kontesktlere göre
değiştiğivurgulanıyor(Aktaran,ComaroffveComaroff,2000).Comaroff’lara
göregençlikuzunbireğitimsürecinesokularakekonomidendışlandı.Nasıl
çocukluğasaflıkveiyilikatfedildiysegençliğedeaşırılık,heyecanveulusun
geleceği anlamları yüklendi (Comaroff veComaroff, 2000). Benzer şekilde
Foucault da modern iktidarın kurulan kategorilerle işlediğini vurguladı.
Foucault’yagöretarihinbellibirdöneminde,bellidavranışvevaroluşbiçim-
leri sorunlu olarak kabul edilir. Bu davranış ve varoluş biçimleri iktidarın
söylemselvesöylemselolmayanpratiklerininnesnelerihalinegelir.Foucault
busürece“hakikatoyunu”(thedramaoftruth)der.İnsanlarbukategorilerin
doğruluğuna inandıklarında bu kategorilerle özdeşleştirilen deneyimlerin
özneleriolmayıdakabulederler.Foucaultörnekolarakdelilik,hastalıkve
suçgibikavramlarınyadadavranışbiçimlerininnasılsorunluolarakkabul
edildiğiniveanormaldeneyimleredönüştürüldüğünüverir.Bukategorilerin
tanımlanma ve bu kategorilere belli davranış biçimleri atfetme sürecinde
söylemselvesöylemselolmayanpratiklerdenyararlanılır.Söylemselpratikler
doğrulukiddialarıolanpsikoloji,psikiyatrivekriminolojigibidisiplinlerü-
zerinden oluşturulur. Söylemsel olmayan pratikler ise bilimsel doğrunun
üretildiğikoşullarısağlayanhapishane,hastane,okulvecezaevigibikurum-
lardır (Foucault, 2000). Foucault’cu bir perspektifle, çocukluğun hukuk,
psikiyatri, tıp gibi söylemselpratikler veokul, aile gibi söylemselolmayan
pratiklertarafındankurulduğunusöyleyebiliriz.

Çocuklukilegençlikçalışmalarıakademideayrıdisiplinlerolarakyeralıyor.
Fakatsondönemlerdekiantropolojikçalışmalarözellikle21.yüzyılda,çocuk-
lukvegençlikarasınabirçizgikonulamayacağınıvurguluyor.Eğerçocukların
vegençlerintemsillerine,öztemsillerinevegündelikhayattakideneyimler-
ine bakarsak böyle bir ayırımı yapmanın çok zor olduğunu görürüz.
Uluslarötesigöç,metropollerdeartançocukvegençsayısı,yeniiletişimyol-
ları, iç savaşlar, kolonyalizm sonrası toplumlardaki düşük yoğunluklu
savaşlar kuşaksal kategorilerin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı
(ComaroffveComaroof,Neyzi,Durham).SharifKanaanagençyaştakiinsan-
ların intifadaya katılmasının Filistin toplumunda bir çeşit “terminolojik
başkaldırı”yayolaçtığınıiddiaediyor(Aktaran,Collins,2004,38).İşgalekarşı
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22 mücadele eden bu genç aktivistlerin hangi yaş kategorisine girdiğini kim-
seninbilmediğinisöyleyenKanaanagelenekselolarakkullanılanvebelliyaş
gruplarınıbelirtenkelimelerinanlamlarınınyadaraldığınıyadagenişlediği-
nibelirtiyor(2004).Kanaana’yagöreneİngilizcedenedeArapçadayaşıbe-
lirtmek için kullanılan hiçbir kavram intifadadaki genç erkekleri tanımla-
mayayetmiyor(2004).

Türkiye’dedeönceadlibirvakasonradasiyasipratiklerinedeniylepolitikbir
tehditolarakalgılananKürtçocuklarınınbirdönüşümgeçirdiğinigörüyoruz.
PekiKürttoplumundanasılbirçocuklukkuruluyorvedeneyimleniyor?Nasıl
bir tarih ve hafıza bu çocukluğu kuruyor?Özellikle 2000’li yıllarda, düşük
yoğunluklu savaşın bittiği, barışın daha konuşulur olduğu ve mümkün
görüldüğü bir ortamda çocukların siyaset alanına girişini, bu “kuşaksal
başkaldırı”yı nasıl anlamlandırabiliriz? Yazının devamında Adana’nın
Gündoğan Mahallesi’nde yaptığım saha araştırması üzerinden Kürt
toplumundakiçocuklukkategorisiniveçocuklukdeneyimlerinianalizetmeye
çalışacağım.

Kürt Toplumunda Çocukluk 

GündoğanMahallesi,seksenliyıllarınsonundanitibarençoğunluğuzorunlu
göçleAdana’yagelenKürtlerinşehrinkıyısındakiboşarazileregecekondular
inşa etmeleriyle kuruldu. Göçle gelen insanların çoğu köylerindeykenKürt
hareketiiçindepolitizeolduklarıiçinşehregeldiklerindedeKürthareketini
desteklemeye devam ettiler ve bu yüzden Gündoğan başından itibaren
PKK’nin kurtarılmış bölgesi olarak kuruldu. Ancak, 90’lı yılların ortalarına
kadar her teşebbüsünde bombalandığı için devletin karakol kuramadığı,
polisin giremediği bir mahalle olan Gündoğan, bu tarihten sonra özellikle
PKK’ninstratejideğiştirmesivemilislerininkırsalaçekilmesiylebirdönüşüm
geçirdi.Mahalleninmerkezinekurulankarakol,radikalİslamiörgütlerinkur-
duğu “okuma evleri”, ortaya çıkan çeteler ve büyük bir yaygınlık kazanan
uyuşturucumahalleningörünümünüradikalbirbiçimdedeğiştirdi.Şunube-
lirtmekgerekir ki çocuklar (ve gençler) tümbudönüşümlerinnesneleri ve
özneleriçünküuyuşturucukullananvesatan,çeteleregiren,“okumaevleri”ne
gidenler çoğunlukla çocuk. Ayrıca, 2000’li yılların başından itibaren ma-
halledekiKürtdirenişininenmobilizeve radikalkesiminideyineçocuklar
oluşturuyor. Bu da politik olanı yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Çünkü
politikçocuklaraynızamandamahalledekiçeteleregirebiliyor,hırsızlıkyapa-
biliyorve“kriminal”olaylarakarışabiliyor.Aynışekilde,mahalledekiçeteler
de politik eylemlere katılabiliyor ve polisle olan çatışmalarda çocukları ko-
ruyabiliyor.Bu,yaşanansavaşvemücadeleylebirlikteKürtlüğünherkesiçin
politik bir kimliğe dönüştüğünü gösteriyor. Bu nedenle alışkın olduğumuz
politiköznenindışındaçok farklıpolitiköznelliklerortayaçıkıyor. İnsanlar
radikalİslamcıörgütleregirselerde,uyuşturucukullansalarda,çeteleregirse-
lerdetümmağduriyetleriniKürtlüklerinebağladıklarıiçinbirşekildepolitik
alanın içine girebiliyorlar ya da başka alanları politikleştirebiliyorlar. Bu
bağlamdasiyasiolanındeğişiminigündelikhayatınpolitikleşmesiolarakoku-

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:16 PM  Page 22



ŞiddetveÖ
zgürlük:K

ürtÇ
ocukların

ın
Siyaseti

23makgerektiğinidüşünüyorum.

Diğer taraftan Kürt çocuklarının politikleşmesi durumunu sadece bir
çocuk/çocuklukmeselesi olarakdeğilKürt toplumunungeçirdiği dönüşüm
üzerindendüşünmekgerekiyor.Çünküçocuklarınmobilizasyonupolitikleş-
menin Kürt toplumunun tüm katmanlarına yayıldığını gösteriyor.Mülakat
yaptığım çocukların çoğunun ailesi zorunlu göçe maruz kalmışlardı. Bu
çocuklarzorunlugöçsonrasındaAdana’dadoğdukları içingöçüdeneyimle-
memiş ancak zorunlu göç ve devlet şiddeti hikâyeleriyle büyümüşler. Kürt
toplumunda çocukluk kategorisinin dönüşümüde bu durumla ilgili çünkü
çocuklarebeveynlerininhikâyelerinikendihikâyelerineekleyerek,ailelerinin
hafızalarınıiçselleştirerekkendileriiçinbaşkabirtarihvehafızaüretiyorlar.
Bunedenleonbiryaşındakibirçocukkendinianlatırkenhiçyaşamadığıköyü
vehiçdeneyimlemediğigöçüanlatıyor.Diğerbirdeyişle,buçocuğuntarihi
yaşındançokdahaeskiyegidiyor.

Şunueklemekgerekirkibuçocuklarzorunlugöçyaşamamışolsalardagöçün
etkileriniyaşadılar.Onlardevletşiddetininşehirdekiyoksulluk,ayırımcılıkve
dışlanmaylabirleştiğibirortamıniçinedoğdular.Bunedenlesadecekendile-
rineaktarılanşiddethafızasıdeğil,şehirdekideneyimlerdeKürttoplumunda
çocuklukkategorisiniyenidenbiçimlendiriyor.Aileninyetişkinüyelerişehir
yaşamınaadaptasyondasıkıntıyaşarken,okuma-yazmabilen,Türkçeyidaha
iyikonuşanvebuyüzdenişbulmaşansıdadahafazlaolançocuklaraileveda-
ha genel olarak Kürt toplumu içindeki iktidar ilişkilerini yeniden biçim-
lendiriyor.

Kürttoplumundaçocuklukkategorisinindönüşümünütartışmakiçintekrar
Aries’e dönmek istiyorum.Aries, çocukluğun burjuva aile içinde oluşturul-
duğunusöylüyor.Altsınıflariçindebutarzbirçocukluğunoluşmamasınıniki
nedenivardır:(1)Yoksulailelerdeçocukölümüoranıçokyüksekolduğuiçin
çocukdaimibirvarlıkolarakgörülmez.(2)Buailelerdeçocuklarçokerken
çalışmayabaşladıklarıiçinbüyüklerindünyasınaçokerkengirerlerbuyüzden
de fabrika ve karakol gibi kurumlarla çok erken tanışırlar. Ancak yirminci
yüzyıllabirlikte,özellikledeulusdevletlerinkurulmasıyla,eğitimtoplumların
tümkatmanlarınayayılmışhattazorunluhalegelmiştir.Bunedenleçocukluk
kategorisi her toplumda aynı biçimde kurulmamış olsa da bu kategorinin
özellikleyirminciyüzyıldaburjuvaaileninötesinegeçtiğisöylenebilir.Ancak
Kürttoplumundabukategoriningeçirdiğidönüşümünfarklıbirboyutuvar:
Kendilerinipolitiköznelerolarakkuran,sokaklarıişgaledenvenedevletne
de Kürt hareketi tarafından kontrol edilebilen Kürt çocukları iktidar talep
ediyor.Diğerbirdeğişle,Kürtçocuklarısadeceçalışarakbüyükleriniktidarına
katılmıyor,aynızamandapolitiköznelliklerkurarakvekendipolitikalanlarını
yaratarak büyüklerin iktidarını sınırlıyorlar. Bu nedenle,medyadaki çocuk-
larınbüyüklertarafındankullanıldığıyönündekiyaygınkanınınaksine,Kürt
çocukları politik öznellikleriyleKürthareketinin söylemvepratiklerini bile
dönüştürebilecekbirsiyasetüretiyorlar.
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24 Kürt Çocuklarına Göre Çocukluk

Ana akımmedyada “taş atan çocukların” politik eylemleri bir oyun olarak
gördüklerisıksıkvurgulanıyor.Oysaçocuklarkendilerinindeğilasılbüyük-
lerinsiyasetibiroyunolarakgördüğünüsöylüyorlar.Çocuklaragörebüyükler
siyasetikendilerikadarciddiyealmıyorlarçünküonlarNewroz,konser,şenlik
gibi“eğlenceli”etkinliklerekatılırken“işciddieylemeleregeldiğindeortalıkta
görünmüyorlar”.Çocuklaroyundaoynuyorlaramaençokoynadıklarıoyu-
nunismi“Apoculuk”:

Halil4:BizmahalledeApoculukoynuyoruz.Dörtbeşpolis,dörtbeşkişidev-
rimci,öylemahallearasında“BijîSerokApo”diyebağırıyoruz.Öcalandiye
bağırıyoruz.Polislerdebizesaldırıyor.

H:Kimkazanıyor?

Halil:Kimkazanacak,Apocular.Polisekuşlastiğisıkıyoruz.

Murat5:Böyleyapıncaaslındakendihalkımızıvuruyoruz.

Halil:Amaöylesineya,şaka.

M:Hakafasınagelse.Kafasıyarılsa.

Halil:Bizdizlerinevuruyoruz.

M:Odahakötüeylemegelincekoşamaz.

Siyasetinhayatınheralanınasirayetettiğibirortamdaoyunlarınkonusunu
bilepolisveKürtlerarasındakimücadeleoluşturuyor.Ayrıcabuoyunlarher
zamanpolitikeylemleredönüştüğüiçindeoyunvegerçekarasındakiçizgibe-
lirsizleşiyor:

Halil:Yabizşimdidenmahalleyialıştırıyoruz.Bizşimdiüçdörttanepolis
oluyor,üçdörttanedeeylemci,beneylemciyim,yanımdadaikitaneçocuk
var, mahallede bağırıyoruz, böyle faşistlerin mahallesine gidiyoruz.
MahalledekikadınlarınhepsideAKP’ci.Birbağırdık,Erdoğan’ınpiçleriyıl-
dıramazbizleri,bizebaktılar,birkişibağırmalandedi,bendesananelanfa-
şistdedim.Kadınkafamıbozdu.Baktımşimdi,bizeylemdeyizya...Şimdibiz
koşuyoruz,polislerleçatıştık,polislerdeiştededimyabizden.Bizaramahal-
leleregirdik,faşistlerinmahallesindekiarabalarıncamınıkırdık.Kadınbağır-
dıbize,kadınıdövdük,kadıngümyere,sonraevinincamlarınıkırdıkkuşlas-
tiğiyle.

Eğeroyunlarbilepolitikeylemleredönüşüyorsaveeğerbüyüklerpolitikolma
iddiasındayken çocuklar tarafından oyun oynamakla suçlanıyorlarsa Kürt
toplumundaçocukluğunasılanlayabiliriz?Murat’aonuniçinçocukluğunne
demekolduğunusordum.Muratşöylecevapverdi:
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M:Sözümüngeçtiğiandaozamanbüyümüşolacam.

H:Pekisenmahalledemesela20yaşındakibiriylekıyasladığındaaranızdana-
sılfarklarvar?

M:Onunbüyükolması,onunfazlasorunlarınınolmamasıgibi.

H:Nasılyani?

M:Meselaçocuklarınsorunudahaçokolur.Kimisigideresrariçer,sigaraiçer,
hırsızlıkyapar,amabüyüklerhiçolmazsaailedendestekalıyorlar.

H:Nasılyani?

M:Nasıldiyeyim,meselabenimgibibirçocuksigaraiçiyoramasigarasıyok.
Onuniçingidiyorhırsızlıkyapıyor.Amabüyüğünöylebirsorunuyok.Parası
oluyor,birsorunuolmuyor.

H:Pekidahaçokçocuklarmıhırsızlıkyapıyorozaman?

M:Evet.

H:Senyaptınmıhiç?

M:Yaptım.

H:Nealdın?

M:Bisikletçaldık,şurada,

H:Neyaptınobisikleti?

M:Sattık.Altımilyonkazandık.Patlaktıbisikletinlastiğiucuzasattık.

H:Yanidiyorsunçocuklarındahaçoksorunuvarbirdesözlerigeçmiyor.

M:Evet,meselabunupartidedegörüyoruz.Birküçükbirşeydeyinceyoksal-
lamıyorlar.Büyüksöylesedinliyorlarhemen.Yanibüyüdüğümdetoplantılara
katılırım,sözümüngeçeceğiyer,istediğiminolacağıyer.Çünkükolaykolay
geçmiyorçocuklarınsözü.Büyüklerdahaiyibildiklerinisanıyorlar.

Murat için çocukluk büyüklerin dünyasında sesinin duyulmaması, sözünün
geçmemesiveçokfazlasorunasahipolmasıdemek.AynısoruyuHalil’esordum:

Halil:Hayatınıyaşamak,şimdibizgeziyorduk,baktımherkesyüzüyorhavuz-
da,bizdegirdikyüzdük.Şimdiçocuğuzyabiz,şimdibirkişibirşeyyapıyor,
bizdeooyunakatılıyoruz.Birkişidiyorgelsaklambaçoynayak,oynuyoruz.
Benceçocuklukgüzelbirşey.Çokzevkli.Çocukolmakdahaiyi.Büyükolun-
cabaşındakidertler,yokelektrikparası,yoksuparası.Yokşununvergisi,yok
evemasaalacan,başınabinbirçeşitdertaçılıyor.Amabenimkitamçocukluk
değil,yarıyarıya.Yarıçocuklukyarısiyaset.Bazeneğleniyoruz,gidiyoruzyü-
züyoruz,mahalleninçocuklarıylageziyoruz.Bazendeeylemmivarmahalle-
ninçocuklarıylayolaçıkıyoruz.Yarıyarıya.

H:Çocuklarınsiyasetekatılmasınasılbirşeysence?

Halil:Çokgüzelvalla,buyaştaöğreniyoruzneyinneolduğunu,kiminçakal
olduğunu.

H:Nezamantamageçeceksin.

Halil:İkisene-üçsene

H:Ozamançocuklukbitecekmi?

Halil:Çocuklukdabirgünbiter,birgündegençlikbiter,birgündeyaşlılık
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biter,ondansonradaömürbiter.

H:İstiyormusunçocukluğunbitmesini?

Halil:İstiyorumyabuneya.Cebimebakelliliraparayok.

Halil kendisini yarı-çocuk olarak tanımlıyor. O, büyüklerin özellikle
ekonomikaçıdançokfazlasorumluluğuolduğunu,buyüzdendeçocukluğun
büyükolmaktandahaiyiolduğunusöylüyorancakHalil’inkendisideçalışıp
ailesiningeçiminekatkıdabuluyor.HattaHalil’inailesindesadeceçocuklar
çalışıyor.Diğeryandanbizimalışıkolduğumuzçocukluk,sadeceekonomik
sorumluluğuolmamakdeğil,aynızamandabutarzkonularakayıtsızolmak-
tır. Ancak Halil’in çocukluğa dair anlattığı şeylerin tamamı bir ailenin
karşılaşabileceğiekonomiksorunlarlailgili.

Çocuklar yeri geldiğinde çocukluklarını da kullanıyorlar. Örneğin polisle
çatışırkenkuşlastiğiadınıverdiklerisapanlarıkullanıyorlar.Busapanlarıyap-
makiçindeağaçdallarındanveserumlastiğindenyararlanıyorlar.Ancakma-
halledekieczaneler,sapanyapmakiçinkullandıklarınıbildiklerindençocuk-
laraserumlastiğisatmakistemiyorlar.

Halil:Oradaçokkuşlastiğiyedim,sekiz-dokuztaneyedim.Hepsideöyleba-
nabakıyorlardı,çekiyorlardı.Birkaçtım,gümgümgüm.

H:Polismikuşlastiğisıkıyor.

Murat:Kuşlastiğiolmazsabizivuramazlar.Amabizimtaşlaryetişmiyoron-
lara,bizdekuşlastiğiyok.

Halil: Bende var. Bir sıktım. Bir ara polisin kafasını yardım, araya koştu.
Sivildi.

M:Eczanedenserumistiyoruz,vermiyorlar.Diyorsizkuş lastiğiyapıyorsu-
nuz.

Halil:Vermiyorlarmı,gelsana250tanealayım.AksoyEczanesivaryaişlek
mahalleyegirincetamsağtarafta,oradaveriyorlar.

M:Anayoldakieczanelerdeveriyorlar.

Halil:Oradakilerartıkvermiyor,bengittimvermiyor.Şimdibengittimyaka-
dınbanadedineyapacan,dedimköyegidecem.Dedial.Benontanealdım.

M:Bendededimannemhasta,şeytakacak,işteserumtakacak,serumlastiği
lazım,verdiler.

Muratensoncümleyisöylerkenönünebaktı,ellerinikavuşturduveçokkısık
birseslekonuştu.Dahasonragülmeyebaşladıbütünçocuklar.

Aslındaçocuklarkendilerineyönelikolanegemensöylemdendeetkileniyor-
lar. Onlar da siyasetin çocuklara değil daha çok büyüklere uygun bir alan
olduğunu düşünüyorlar. Fakat onlar “küçük devrimciler” olarak “neyin ne
olduğunu”,kiminiyikiminkötüolduğunuanlamakiçingiriyorlarsiyasete.

M:Onlarla[öğretmenlerle]siyasetkavgalarınagirdiğimizoluyormeselainkı-
laphocamızvar,hiçbizimlesiyasetkavgasınagirmekistemiyor.Gerçekleribi-
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liyoramasaklıyor,Meselabizdiyoruzmeselagençlerimizbukadarsuçsuzye-
re cezaevine giriyor, susun falan diyor, diyor siz bilmiyorsunuz gerçekleri.
Hocabanadedibenyirmiikiyıldırtarihiniçindeyim,bendededimçokmu
büyükbirşeybendeüçyıldırsiyasetiniçindeyim.Hocasustukaldıorada.

Muratiçineğitimdeğil,siyasetbilmenin,öğrenmeninyolu.Siyasetleinsan-
ları ve hayatı tanıdığını düşünüyor. Murat ve diğer çocuklarla yaptığım
mülakatlarda “siyasi olmayan” konuları da konuşmaya çalıştım, örneğin
aileleriyle ilişkilerininnasılolduğunu.Amabusorulardaçoksıkıldılarve
örneğinHalilbirsüresonra“hadisiyasetegeçelim”dedi.Murat’ladaikin-
ci bir görüşme yapmıştım, bu görüşmede daha çok ailesi ve işiyle ilgili
konuştuk.Murat görüşmeden sonra “bu röportajhiç güzel olmadı”dedi.
Çocuklariçinsiyasiolanvesiyasetteedindiklerideneyimleronları“bilen”
kılıyor.BuyüzdendeMurat,siyasetteüçyıldaedindiğibilgininbiröğret-
meninsiyasetdışındayirmiyıldaedindiğibilgidendahadeğerliolduğunu
düşünüyor.Eğerbiryetişkinibirçocuktanayıranşeylerdenbirideneyim-
lerivedeneyimlerindengelenbilgisiyse,çocuklarınsiyasetegirişivesiyasi
bilgiye atfettikleri anlamçocuklar içinbubüyüklük ve çocukluk ikiliğini
kırıyor.

Diğer yandan bu çocuklar için çocukluk büyüklerden daha fazla soruna
sahipolmakdemekçünküiçindeyaşadıklarıortamonlarıçalmayazorlu-
yor.Veçocukluksokaktayürütülenmücadeleninenönemliaktörlerinden
olmalarına rağmen büyüklerin domine ettiği siyaset alanında seslerinin
duyulmaması demek. Çocuklar büyüklerin kendilerini dinlemediklerini
söylüyorlar çünkü “büyükler daha iyi bildiklerini zannediyorlar”. Onlara
görebüyüklerin tekyaptığı şeyonların siyasette aktifolmalarını engelle-
mek. Ancak, saha araştırması sırasındaki gözlemlerime dayanarak şunu
söyleyebilirimkitümbunlararağmençocuklarhareketiçindegüçkazanı-
yorlar. Örneğin mahalledeki dernekte çocuk ve gençler karar alma
mekanizmalarındaetkinler.Ayrıca çocukların eylemlerdebulunuşbiçimi
debüyüklerinsiyasetinietkiliyor.Çocuklarradikallikleriylemahalledebaş-
kabirsiyasetinyapılmasınıengelliyorlarçünküonlarınkatıldığıhemenher
eylem çatışmayla bitiyor. Büyüklerle çocuklar arasındaki bu gerilim
siyasettebirayrışmayıdagetirebilir.Örneğin,birbasınaçıklamasısırasın-
da,büyüklerpolislepazarlıkederkençocuklarradikalsloganlaratıyordu.
Polis ancak slogan atılmazsa basın açıklamasına izin verebileceklerini
söyledi. Büyükler çocukları susturmaya çalışıyordu. Sonra çocuklar bir
araya gelip konuştular: Susmaya, böylece büyüklerin eylemlerini yap-
malarınaizinvermeyevegecekendieylemleriniyapmayakararverdiler.

Devraldıklarıhafıza,onlarauygulananşiddet,dönüşmüşaileilişkilerivezor
yaşamkoşullarıKürtçocuklarıiçinfarklıbirçocuklukkuruyor.Ancakçocuk-
lardabunukullanarak,politiköznelliklerüreterekkendileriniezenmekaniz-
malarakarşımücadeleediyorlar.GündoğanMahallesi’ninçocuklarıHalil’in
dediğigibiyarı-çocuk.Onlardayetişkinlergibigeçmişinyükünütaşıyorlar,
iktidariçinmücadeleveriyorlar.
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28 Repertuar: Devralınmış Dil, Ortak Deneyimler

Daha önce de belirttiğim gibi mülakat yaptığım çocukların hemen hepsi
zorunlu göçe maruz kalan ailelerin çocuklarıydı. Yaşları 11 ila 16 arasında
değişenbuçocuklarınçoğugöçtensonraAdana’dadoğmuş.Dolayısıylaköy-
dekiaçıkdevletşiddetinivezorunlugöçüdoğrudandeneyimlememişolanbu
çocuklarailebüyükleritarafındananlatılanşiddethikâyeleriylebüyümüşler.
Muratailesiningöçhikâyesinişöyleanlatıyor:

H:Sizinkilernezamanburaya,Adana’yagelmişler?

M:BizimkilervallahibenhatırlamıyorumamaonlardaMardin’inSavurdiye
birilçesindeoradaköyümüzkapandığıiçingeldilerburaya.

H:Kapandıderken?

M:Şey,jandarmalarkapattı,oradaşeyoldu,baskınyaptılar,birtanebizimak-
rabamızöldüişte,şehitolduorada.Şimdiondanöncedeamcamıgerillalara
yardımveyataklıktanonuyakalamışlardı,elektrikverdilerona,ciğerleriartık
iflasetti,oradaöldüartık.Bizdedayanamadık.Birdehattabenimbiryengem
var,polisinbiriüstüneçağırmışona,onapislikleryapmış,tecavüzfalanedi-
yor.Çağırmışlaramabirpolisyaniiyiolanlardavarmış,almışonuevinisor-
muş,iştesonraburayagelmişler,artıkburadayız.Köyyineaçıldı,köyegiden-
leroldu.

AnlatısındandaanlaşıldığıgibiMuratailesininzorunlugöçemaruzkalışına
tanıkolmamışamabuhikâyelerikendisideneyimlemişgibianlatıyor.Sadece
verdiğiayrıntılıbilgi,açıkveakıcıanlatımıdeğil,belkidahadaönemlisikul-
landığıgramerduyulanhikâyeyibirtanıklığadönüştürüyor.Türkçedeki“mış”
ekigenellikleanlatıcınınkişiselolarakdeneyimlemediğiamaduyduğuolayları
anlatmakiçinkullanılır.Fakat“dı”,anlatıcıtarafındandeneyimlenmişolayları
ifadeeder.Muratdeneyimlemediğiolaylarıanlatırken“dı”ekinikullanırken
sadecetecavüzgibikonuşulmasıdahazorolanbirolayıanlatırken“mış”eki-
ni kullanıyor. “Dı”’nın kullanımı duyularak içselleştirilmiş hikâyeleri ifade
ediyor ve bunları tanıklığa dönüştürüyor. Murat’ın anlatısındaki diğer bir
önemlinoktada“biz”kelimesinikullanışı.“Bizdedayanamadık”derkenken-
disininhenüzdoğmadığıbirdönemianlatıyor.

Şiddethikâyeleriözelvekamusalalandadolaşımagirerekanonimdeneyimlere
dönüşüyor.BudurumuözellikleErenadındakionbir yaşındakibir çocukla
yaptığım mülakat sırasında fark ettim. Nasıl bir ortamın çocukları politik-
leştirdiğinivemobilizeettiğinianlayabilmekiçinKürthareketiiçindemobilize
olmamışbirçocukladamülakatyapmakistedim.Busayedebirkarşılaştırma
yapabilecektim.Eren’iveailesinikişiselolaraktanıyordumveonun“taşatan
çocuklar”dan biri olmadığını düşünüyordum. Fakat mülakat sırasında Eren
eylemelerekatıldığınısöyledivebueylemlerleilgiliayrıntılıbilgilerverdi.

E:Bizböylemahalledetarlavarbizimburadabizorayagidiyordukateşyakı-
yorduk,sloganatıyorduk,bizkaçıyorduk.Mahalledeeylemleryapıyoruzhal-
kımızınözgürlüğüiçin.Birgünyapmıştıkiştetamammıpolisgelmişti,arka-
mızdangelmişlerdi,biztaşattık,kaçtık.Hemenaralaragirdik.Bizikimsezor-
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lamıyoryani.Gidiyorüç-dörttanelastiğiüstüstekoyuyoruz,yakıyoruz,polis
geliyor.Taşatıyoruzpolislere.Polislerbiziyakaladımıçokpisdövüyor.Oan-
dadaoradapolislervardı,bizsloganattık,yavaşyavaşpolislerbizedoğrugel-
meyebaşladılar.Bizelimizehementaşaldıkişteattıkpolislere.Polisleryavaş
yavaşgeliyorlardı.Arasokaklarakaçtık.Eylemlerihalkımınözgürlüğüiçinya-
pıyoruz.

Eren, mülakattan sonra anlattığı hikâyelerin uydurma olduğunu söyledi.
Benimbir arkadaşımla yaptığımbir konuşmaya kulakmisafiri olanEren, o
dönemDTP’yeyapılanoperasyonlardandolayısahaaraştırmasınıtamamlaya-
madığımıduymuş.Vebuyüzdenbanayardımetmekiçinyalansöylemiş.Ama
ilginçbirşekildeEren’inanlattığıuydurmahikâyelerdiğerçocuklardanduy-
duğum hikâyelere çok benziyordu. Nasıl oluyor da bu deneyimlenmemiş
deneyimler,uydurmadevletşiddetivedirenişhikâyeleribukadarayrıntılı,tu-
tarlıveakıcıbirşekildeanlatılabiliyor?Başkabirsorudaşiddethikâyelerinin
tartışıldığıteorikçerçevedensorulabilir.Şiddetvetravmaliteratürügenellikle
şiddethikayelerinindilegetirilemediğiniçünküanlatmaeylemininkendisinin
dilin,bedeninvekişininbütünlüğünüparçaladığınıvurguluyor(Scary,1985).
Ancak mülakat yaptığım kişilerin deneyimledikleri ve/veya kendilerine ak-
tarılan hikâyeleri çok akıcı ve tutarlı bir şekilde anlatmaları bu hikâyelerin
birçokkezanlatıldığınaişaretediyor.Tümbunlarhafıza,şiddet,travmavean-
latmaeylemiarasındakiilişkiyiyenidenkavramsallaştırmamızgerektiğinigös-
teriyor. Bellek çalışmalarında travmaya genellikle bireysel ve psikolojik bir
perspektiften yaklaşılıyor. Bu literatür bireyi merkeze aldığı ve travmanın
konuşulamamasına odaklandığı için de siyasi ve toplumsal olanı tamamen
siliyor(Radstone,2008:36)vesiyasetintamdatravmaylabaşetmekleilgilibir
şeyolduğunuunutuyor.Buyüzden,çocuklarınanlattığıhikayelertravmave
hafızaileilişkilendirilerekdeğilanlatmaeylemivecemaatarasındakiilişkiyle
anlaşılabilir.Hikâyeleringücütekrarınkendisinden,tekrartekraranlatmaktan
vedinlemektengeliyor(Üstündağ,2005).Aynızamanda,buşiddetanlatıları
vedeneyimleriçocuklararasındaherhangibirkişininyararlanabileceği,ayrın-
tılandırabileceğiveperformeedebileceğikolektifbirrepertuaradönüşüyor.Bu
bağlamda,siyaset,mücadelevekuşaklararasındakietkileşimveaktarım(post-
bellek)çocuklarabiranlatmaolanağısunuyor.Buyüzdendetravmaözneleri
parçalamıyor, tam tersine kuruyor. Ayrıca, hikâyelerin mütemadiyen
dolaşımıylaoluşturulanburepertuarçocuklarınKürtlüktenveKürtolmaktan
ne anladıklarını da belirliyor. Tümmağduriyetlerini Kürtlüklerine bağlayan
çocuklarsüreklişiddethikâyelerianlatarakKürtlüğüadaletsizliğinveşiddetin
ifadeedilebildiğibirdüğümnoktasınadönüştürüyorlar.

H:Kürtolmaknedemekseniniçin?

Murat:Haklarınıvermemek.

Mülakatlarsırasındakarşılaştığımbazıdurumlardayinebireylerveanlatılar
arasındakiilişkiselliğidüşünmemeyolaçtı.Mülakatlarınçoğunukalabalıkor-
tamlardayapmakzorundakaldım.Buyüzdenmülakat sırasındayanımızda
mülakatyaptığımkişininarkadaşlarıdabulunuyordu.Onlarmülakatsırasın-
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dasıksıkmüdahaleedipkendihikâyelerinianlatmayabaşladılar.İlkzaman-
lardaonlarınmüdahaleleriniengellemeyeçalıştımamadahasonraherkesin
aslında benzer hikâyeler ya da kolektif bir hikâye anlattığını fark ettim.
Mülakatyaptığımkişininhikâyesibirizleğedönüşüyorduveonunhayatçizgi-
sineherkeskendihikâyesiniekliyordu.Örneğin,anlatıcıköyününyakılmasını
anlattığında herkes kendi köyünün nasıl yakıldığını anlattı. Ya da anlatıcı
polisin evlerini bastığını anlattığındaherkes evlerininnasıl polis tarafından
basıldığınıanlattı.Ayrıca,diğerlerinin tanıklıklarıanlatıcıyabaşkahikâyeler
hatırlattı.Bunedenlefarklıkişilertarafındananlatılanfarklıtanıklıklaraslın-
datekrartekraranlatılaraktekilbirhikâyeninvekolektifbirrepertuarınku-
rulmasınayolaçıyor.Burepertuaröznelerekişiselolarakanlatamayacakları
deneyimlerianlatabilmeleriiçinhazırbirdilsunuyor.Diğerbirdeyişle,kolek-
tif deneyimlerin ve anlatıların oluşturduğu bu dil gündelik pratiklerin ve
Kürtlerin mücadele tarihinin anlamlandırılması için çocuklara bir olanak
sunuyor.Örneğin,birçocuğaailesininnedenAdana’yagöçettiğinisordum.
Çocukhatırlamadığınısöyledi.Mülakatsırasındadiğerçocuklarmüdahaleet-
tilervekendiaileleriningöçhikâyelerinianlattılar.Ardındançocuklardanbiri
mülakatyaptığımkişiyenedengöçettiklerinisormadığımısöyledi.Ardından
mülakat yaptığım çocuk “sormuştunuz, hatırlamadım. Sanki babam böyle
demişti”diyerekdiğerlerinkineçokbenzerbirhikâyeanlatmayabaşladı.

Antropolog Charles Piot Afrika toplumları üzerine yaptığı bir araştırmada,
bireylerinkendilerinioluşturansosyalkonteksttenvecemaatiçindekiilişki-
lerindenbağımsızdüşünülemeyeceğinisöylüyor(Piot,1997:17).Piot’agörebu
toplumlardakibireylertoplumsalilişkileriüzerindentanımlanıyorhattabui-
lişkilertarafındankuruluyor.Bunedenle“insanlarınilişkileriyoktur,insanlar
ilişkidir” diyor (1997). Piot bize akışkan, yayılmış ve diğer öznelerle ilişkisi
içindegeçirgenve çoğulolanbir özne tarif ediyor.Özneninbu şekildebir
kavramsallaştırılması Kürt çocuklarının politik öznelliklerini anlamamıza
yardımcı olabilir. Çünkü ilişkisel öznelerin kurulmasını sağlayan ve çocuk-
luğunnasıl deneyimlendiğini vedeneyimleneceğinibelirleyen şeyortakbir
tarihinvedeneyimlerinsürekliolarakhatırlanmasıveanlatılmasıdır.

Şüphesiz şiddet hikâyelerinin sürekli olarak anlatılması şehir hayatındaki
deneyimlerle ilgili.Zorunlugöç ilegelenleraçıkbirdevlet şiddetinemaruz
kaldılar.Ancakşehregöçettiklerindebuşiddetbitmedivefarklıgörünümler
aldı, hatta yoksulluk ve dışlanma gibi farklı şiddet formalarıyla birleşti.
Köydeki şiddetle ilgili anlatılan hikâyeler çocuklara bugün şehirde yaşanan
sıkıntılarıanlatmakiçinbirzeminsunuyor.Diğerbirdeyişle,geçmişbugünde
birizolmakyerinebugüngeçmiştebirizhalinegeliyor.Çünkübugünşehirde
yaşanan yoksulluk ve dışlanma gibi daha örtük şiddet biçimleri geçmişteki
açıkdevletşiddetineoranladahazordilegeliyor.Geçmişeaitşiddethikâyeleri
çocuklara bugün yaşanan sıkıntıları anlamlandırmalarına, şehirdeki ayırım-
cılığabirisimkoymalarınayardımediyor.

Diğeryandandolaşanhikâyelerbirkolektiviteiçindekiöznelerigüçlendiren
birbilgibiçiminideifadeediyor.Deneyimlerveanlatmaeylemiyleoluşturu-
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lan bilgi Kürtlerin ezilmişliğine ve devletin zalimliğine işret ediyor; fakat
Kürtlerin yaşadığı kayıp ve mağduriyet yas yerine öfke ile ifade ediliyor.
Çocuklaragöre,devletnekadarşiddetuygularsauygulasınbuancakonların
öfkelerini arttıracaktır. Çocukların eylemlere katılmalarını sağlayan şey de
yinebubilgi.

Kuto6:İştebenikiüçseneönceDTP’yikötülüyordumamadedemöldü,ba-
bamşeyianlattı,köyüfalannasılyaktıklarınıanlattı,amcamınmeselesinian-
lattı.Bendeikiüçsenedirtamöyleşeyoldum.

Yukarıdaki anlatıdan anlaşılabileceği gibi şiddete tanıklık ederek ya da
başkalarınıntanıklıklarınıiçselleştirerekoluşturulanbilgiçocuklarımobilize
ediyor. Bahsettiğim repertuar sadece köydeki şiddet hikâyelerini değil
bugününönemlipolitikgelişmelerinidekapsıyor.Çocuklartelevizyonvein-
ternetüzerindenKürtmeselesiyleilgilitartışmalarıyakındantakipediyorlar.
Örneğin, Hakkâri’de bir eylemde bir çocuk yaralanmıştı. Ertesi gün de
Adana’da DTP, operasyonları protesto etmek için bir eylem düzenledi. Bu
eylem başlamadan önce çocuklardan biri bir internet kafeden çıktı ve
“Hakkâri’dekiçocukşehitoldu”dedi.Osıradaeylembaşlamaküzereydivebu
haberanındayayıldıherkese.Dahasıçocuklarınkendileribuhaberinonları
dahaçoköfkelendirmesigerektiğinisöylüyorlardı,busayede“dahaçokçatışa-
caklardıpolisle”.

Mülakat yaptığım çocukların hepsi ilköğretime gidiyordu. Çocuklar okulda
öğretmenlerinsürekliolarakkendilerinişiddetveiknayollarıylaetkilemeye
çalıştıklarınısöylediler.Kürtmeselesinedairönemlipolitikgelişmelerimedya
üzerindenyakındantakipedençocuklarokuldadaöğretmenleriylesüreklibu
konuyutartışıyorlar.

Murat:Demokrasivardiyorhocamnedemokrasisidiyorum,dedinasılyok
söyle.DedimAhmetTürkmeselameclisteKürtçekonuştunedenyasaklandı.
Dedikiomeclis,Türkiye’ninanadiliTürkçe.DedimnedenBaşbakankonuşu-
yor dedi o bir kanal açılışı için. Dedim peki niye İngilizce konuşuyorlar,
FransızcakonuşuyorlaryasakdeğildeKürtçeyasak.Hocaartıksustu.Hoca
neredeysebizimtarafageçiyordu.Birhocavar,onasizKürtmüsünüzdiyoruz
evetdiyoramasankiTürkkanıakıyor,Türkgibihissediyorumkendimidiyor.
Mesela dedik yaKürtçe konuşmaya izin vermiyorlar, Türkçedersindeydik,
benokonuyuaçtım.HocayadedimniyeAhmetTürkKürtçekonuştuhemen
yayınıkestiler,banadedikiorasımeclisdedioradaTürkçekonuşulur,bende-
dimObamadaİngilizcekonuştu,herdilikonuşuyorlar.Susdedi,bendedim
pekiniyeAhmetKaya’yısürgünettiler?BendedimKürtçeşarkıçıkaracamde-
diği için sürgünettileradamı, işteKürtlerieziyorsunuzhocamdedim.Her
şeydesusdiyor,susmayıncadageliyorvuruyor.ArtıkEdîbese.

Halil:BöylebizsınıftaKürtçekonuşuyoruzarkadaşlarımızla,hocalardadiyor
nedenKürtçekonuşuyorsunuz.DiyoruzbizKürtisekKürtçekonuşuruz.Siz
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6 KutozorunlugöçleAdana’yagelmişBatmanlıbiraileninçocuğu.Kuto16yaşındavebirilk-
öğretimokulunagidiyorveaynızamandamahalledekibirberberdeçalışıyor.
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de Türk iseniz Türkçe konuşursunuz. Siz kendi ağzınızla diyorsunuz
Türkiye’dedemokrasivar,demokrasivarsakonuşmahakkımızyokmu.

Kuto:Bizmeselahepsınıftasloganatıyoruzböyle,dışarıdadaatarızdakame-
ralarvar.Yüzkişi,hepböyleKürdüzyahepyüzkişitoplanıyoruz,böylebağı-
rıyoruz.Kameralarvardiyedışarıdabağırmıyoruzamasınıftasıralaravuruyo-
ruz,“teröristdeğiliz,PKK’liyiz”.

H:Sizinhiçdüzgünbiröğretmeninizyokmu?

K:Yok,bizimhepsipis.

M:Biröğretmenvarmışçokiyiymişamabengörmedimamadiyorlarçokiyi.

K:Meselageçengünbirhocanınceketiçalındıbiziçağırdı,okulunzatenen
pisleribiziz,iki-üçtanedahaarkadaşımızvar,hepaynısınıfadüşmüşüz,bi-
ziçağırdı,dedieğerceketimigetirmezsenizokuldanattıracamdedi.Birtane
DTP’likızvar,odaherhaldeDTP’liailece,hocanınçantasınıtuttu,hocakı-
zıdövdü,kızdahocayıdövdü.Baktımhocaağlıyor,bizdesloganattık,“hır-
sızdeğilizöğrenciyiz”.Kapıdançıkarken tekmeattımbir taneyeredüştü,
görmedi bizi, herkes dağıldı. Ben onun yanında bağırıyorum yani ben
Apocuyumdiyorum,banadiyorseniokuldanattırırımdiyor,hiçbirşeyde
yapamıyor.

Tümbualıntılarokulunöğretmenlerveöğrencileriçinbirmücadelealanına
dönüştüğünügösteriyor.Bu çocuklarınokuldaki varlıkları, yaptıkları tartış-
malar,politikmotivasyonlarıbirdevletkurumuolarakokulunsadecemekân-
sal örgütlenmesini değil aynı zamanda okulun ya da eğitimin kendisini
dayandırdığıtemellerideyıkıyor.Mülakatyaptığımçocuklardansadecebiri
ilköğretimden sonra eğitime devam edeceğini söyledi. O da okumak is-
temesininnedeniolarakavukatolmakistediğiniçünküKürtlerinsüreklitu-
tuklandıklarıiçinavukataihtiyaçlarıolduğunusöyledi.Diğerçocuklarzorun-
luolanilköğretimibitirdiktensonraokulubırakacaklarınısöylediler.Bune-
denle,buçocuklaryaeğitimitamamenreddediyorlaryadaokuldaalacakları
eğitimiKürthareketinedestekvermekiçinkullanacaklarınıdüşündükleriiçin
devametmekistiyorlar.

Şiddet ve Özgürlük 

Şiddetmahalledekitümsosyalilişkilerinkurucubiröğesi.Herşey,bedenler
dedâhilolmaküzereşiddetleanlamlandırılıyorveşiddetbiryaşambiçimi
halinegeliyor.Şiddetdilideçocuklarınsahipolduğutekdil.Bütünçocuk-
ların anlatıları şiddet hikâyeleriyle başlayıp şiddet hikâyeleriyle bitiyor.
Böylece şiddet anlatıların temel izleği haline geliyor. Poul Ricoeur’e göre
olay olan şey değildir, anlatılabilen şeydir (Aktaran, Feldman, 1991: 15).
Bahsettiğimkonteksttede şiddetneyinanlatılabileceğiniveneyinanlatıl-
maya değer olmadığını belirlediği için anlatıların yapılarını da kuruyor.
Mülakatlardailksorularımdanbirikişininnereliolduğuvenedengöçettik-
lerine ilişkindi. Köy, devletin şiddet uyguladığı mekân olarak anlam-
landırıldığıvehatırlandığıiçindeköyevegöçedairanlatılanherşeydevlet
şiddetiyleilgilioluyor:
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Berivan7:Çokbirşeyhatırlamıyorumamasadeceannemlebabamıdövdükle-
rinihatırlıyorumeviniçinde.Evinheryerinididikdidikaradılar,buldukları
kitapları, kasetleri, her şeyi götürdüler. Buldukları o kitaplarınhepsini göz
önündeyaktılar.Şey,meselabizimresimlerimizvardı,albümümüz,resimle-
ri,dağdangelenresimlerinhepsiniyaktılar.Çokkötüşeyleroldu.Sivillervar-
dıveozamankilerçokvahşiydi.Evegirişlerihiçbellideğildi.Tekmetokat,ka-
pıları kırıyorlardı. Ve annemleri dövdükleri an bile şu an aklıma geliyor.
Anneminsaçınıyoldular,babamıdövdüler.Çokzorumagitti.Ablamıdışarı-
yakadarböylesürüklediler.Benhatırlıyorum.Birakşamcezaevindekaldılar.
Oradaçokişkencegördüablalarım,abilerim.

Kuto:Dedemgilinköyünübombalamışlar,füzeatmışlar.İkiseneöncebizşe-
yegittik,oolaydaüç-dörtseneönceoldu.İştededemdegeçenşeydeöldü,
birsenefalanoldu,şeyde,askerlermayındöşemişler,şeygerillalarıvurmak
için,işteoradanyolcuminibüsügeçerkendededemdeiçindeydi,hattabirta-
neakrabamızvardı,oiştedörtkişiöldüorada.İşteşeyebenimküçükamcam
şimdiyaşasaydıotuzyılfalanoldu,kuyuyaatmışlaronu.Evlerinibasmışlar
dedemgilin,askerler,şeyyataklıkyapmışlar,dağdakilereyemekfalanvermiş-
ler,gelmişlerbasmışlar, işteamcamdakuyudaoynarkengelipiteklemişler,
çitleretakılmış,ayağıçitleretakılmışkuyununiçinedüşmüş.

Ancaksadeceköyanlatılarıdeğil,karakolda,okulda,evdevesokaktadene-
yimlenen şiddetten dolayı kent mekânı da bir şiddet diliyle anlatılıyor.
Fakatköydeki (geçmişteki) şiddetinanlatımıyla şehirdeki (bugünkü) şid-
detinanlatımıbirbirindençokfarklı.Çocuklarkendilerideneyimlememiş
olsada -geçmişteyaşananköyyakmalarını, işkenceyi,ölümü, sahipolunan
herşeyinyitirilişini,tutarlıveakıcıbirşekildeanlatırkenbirmağduriyetdili
kullanıyorlar.BuhikâyelerdeKürtlerşiddetinnesnesi,devletdeşiddetinöz-
nesiolarakbeliriyor.Dahaöncedebelirttiğimgibibuhikâyelerintekrartekrar
vehepaynışekildeanlatılmasınınnedenibuaçıkdevletşiddetininçocukların
bugünkü siyasetinin meşru zeminini hazırlıyor olmasıdır. Diğer yandan
çocuklarınkentyaşamındakideneyimleriköydekideneyimlerindençokfarklı
olmasa da bugünün sıkıntıları çokdaha zor dile geliyor.Çocukların elinde
geçmiştekidevletbaskısınıanlatmakiçinhazırbirdil,kolektifolarakhazırlan-
mış,devralınmışhikâyeleryanibirrepertuarvar.Fakatbugününsıkıntılarını
anlatmakiçinellerindeböylebirrepertuar,birhazırdilyadaanlatıyok;ken-
didillerinivehikâyelerinioluşturmakzorundalar.Bunedenle,bugünedair
şeyleryaparçalıbirşekildeanlatılıyoryadaanlatılamıyor.Ayrıcaçocuklaran-
latılarındakendilerinişiddetinhemnesnesihemdeöznesiolarakkuruyorlar.
Dolayısıylakullandıklarıdilbirmağduriyetdilideğiltersineadaletsizliğekarşı
birdirenişdili.Fakatbuadaletsizlikbugünedeğilgeçmişeişaretediyor.Diğer
bir deyişle, çocuklar mücadelelerinin; ebeveynlerinin ya da genel olarak
Kürtleringeçmişteyaşadıklarıadaletsizliklerekarşıolduğunusöylüyorlar.

Kürt hareketi içinde mobilize olmuş çocuklar mahallede çeşitli eylemler
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7 Berivanmülakatyaptığımçocuklar içindeAdana’dadoğmamış tekçocuk.Berivan’ınailesi
Mardinli.BerivansekizyaşındaykenailesiköydekiaskerbaskısındandolayıAdana’yagöçet-
miş.İlköğretimokulunagidiyorveaynızamandabirkuafördeçalışıyor.
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34 düzenliyorlar.Geçmişten farklı olarak bugündaha çok gençler ve çocuklar
siyasetteaktifolduğuiçinpolisdedahaçokbugruplaraodaklanmışdurum-
da.Bunedenlerutinpolisşiddetinemaruzkalıyorlar.

Berivan:Eylemlerdesüreklievlerebaskınyapıyorlar...Çokkötüaşağılıyorlar-
dı.Kullandıklarıkelimeler,küfürler,ağzaalınmayacakküfürlerediyorlardıbi-
zeresmen.Sankioradakimsesizyanisahipsizgibibirşeydik.Haniarkamız-
daDTPpartisininolmadığınıdüşünsektabi,sahipsizgibibirşeydik…Siviller,
biziokuldanaldılar,elimizdekelepçelerfalangittik,sorgumuzdasorulanşu:
senikimkurtaracakmış,partimi?Sorulansorubusadecesöylediler.Senpar-
tiyemigidiyorsundediler,zatenbirşeydemeye,yanievetbilediyemiyorsun,
cevaphakkıvermedilerbize,izinvermediler,birazdadövdülertabi.Alıştık
artıkdövmelerinevallahiyagerçekten.

Çocukların çoğuokul vekarakol gibidevlet kurumlarındakendilerininasıl
sahipsizhissettiklerinianlattılar.BunakarşılıkDTPonlaraaidiyetvekoruma
hissiverenbirkurumolarakbeliriyor.TartışmalardayadakavgalardaTürk
çocuklarıKürtçocuklarınıpoliseşikâyetetmekletehditederkenKürtçocuk-
larıTürkçocuklarınıDTP’yeşikayetetmekletehditediyor.Gözaltıvetutuklu-
luk çocukların temel deneyimleri haline geldiği için polisin rutin şiddeti
çocuklarladevletarasındabirantagonizmyaratıyor.Mahalledışındaki“öte-
kilerle” karşılaşmaları şiddetlebiçimlendiği içinbanabir araştırmacı olarak
anlatmayadeğergördüklerihikâyelerdegenellikleşiddethikâyelerioluyordu.

Erhan:Örneğinbirgünbeneylemekatılmamıştımamayakalandım,öyleso-
rusormadanhemenüstümesaldırdılar.

H:Kaçyaşındaydınozaman?

E:Sekizyaşındaydım.Sekizyaşındaykenbilehiçsorusormadanaldılar, iki
günnezarettekaldım.Ondansonrasekizyaşındaolmamarağmennezarete
attılar.Zorumagitti,ondansonradörtayda12yaşındaykenkaldım.Dörtay
hapistekaldım.

H:Oikigünnezarettekaldığınzaman,ogünlerihatırlıyormusun?

E:İkigünnezarettekalmamnebileyimzamanıngeçmemesi,bilipbilmeden,
insanınzorunagitmesi,oderece.Çokzorumagittiyaniikigün,ikigünyani
yarımsaatolsabilehaklıysantutuklamaları,ozorumagittiişte.

H:Pekiondansonrakatıldınmıeylemlere,oikigündensonra?

E:Bırakmadımkatıldımyine,yanibenimzorumagittiğiiçinhepsinedekatıl-
dım.

H:Pekionikiyaşındagirmiştin,ozamannasılbirşeyoldu?

E:Ozamanduruşmafalanyaptık,mahkemeyeçıktık,avukatımızvardı,bir
avukat,avukatkonuştu,yanidelilolmadanbenihapseattılar.İştemahkeme-
ye sürdüler, mahkemeye bilerek uzattılar, bir gün uzattılar, maksat ki
Kürdümya,yasordularzatenKürtmüsün,Kürdündedimyanikendimişey
yapmam.

H:Pekidörtaykalmıştındeğilmiorada,onasılgeçti?

E:Zamangeçmiyoryani,hakkımızıtamsavunamıyorduk,dahaçokhırslanı-
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35
yorduk,dahaçokhırslanıyorduk,onlarakarşıbeniburadatutmaları,benimo
yaşımdahapsebileatılmamamlazım,öylebiryasayok,yanidüşünebiliyor
musunzatendelilyokbirdeonsekizyaşınakadaroykullanamıyorsun,kul-
lanamıyorsademekkiaklıalmıyor,aklımalmıyorsabenidehapseatmanıza
hakkınızyok.Oykullanmıyorsambenihapseatmalarınahaklarıyok,hapse
atıyorlarsaozamanbendeoykullanayım.Yaniozamanbendeoykullana-
yım.Ozamanbendeoykullanayımkibenaklımalıyorhapsiamabenaklım
almıyoroykullanmayı. [Hapisten] ilk çıktığımdazamanınhemengeçmesi,
yoknebileyimistediğinyerigezebilmesi,içeridekalmasıayrıamadışarıdara-
hatrahatgezmesiayrı.

Mahalledekipolitikşiddetbununlasınırlıdeğil:Polisdüzenliolarakevlereo-
perasyonlar düzenliyor. Aslındamahallede konuştuğum çocukların hemen
hepsi politik meseleler kadar hırsızlık ve kavga nedeniyle en az bir kere
gözaltınaalınmışyadatutuklanmış.

Okuldaçocuklarınşiddetemaruzkaldığımekânlardanbiri.Çocuklarınhepsi
politikdüşüncelerivepratiklerinedeniyleöğretmenlertarafındandövüldük-
lerinianlattılar.Dahası,defterlerineyazdıklarısloganlar,öğretmenleriyleyap-
tıklarısiyasitartışmalarveTürkveKürtöğrencilerarasındakitartışmavekav-
galarnedeniyleKürtçocuklarıgözaltınaalınıyorhattatutuklanıyor.Sivilve
resmi polisler günün her saati mahallenin ana sokaklarında dolaşıp keyfi
olarakçocuklarıdurdurupkimliksoruyorlar.

Erhan:Polislernebileyimdurdukyerdekimliksorma,meselasanasiyasetten
yattınmıdiyesoruyor,bilemennedenyattınmı,çocuklarıkandırıyorlar,sizi
kandırıyorlardeğilmidiyorlar.Sizeparaveriyorlaryapmanıziçindeğilmidi-
yorlarhâlbukihepsiyalankiyanibahaneuyduruyorlar,paraveriyorlarbil-
memneveriyorlar.Diyorkimeselamahkemeyeçıkıyorçocukbenparaiçin
yaptımdiyorhâlbukiyalanpolisbaskısı.Hepsidebaskıbiruydurmamesela
diyorkisenindiyorarkadaşınıdayakaladım,çokiyibiliyorumbunu,hemen
zarfatıyorlar,seninarkadaşınıyakaladım,seninisminiverdidiyor,bendiyo-
rumarkadaşımıgetirinöylekonuşalımdiyorum,gelsindiyorumeğeryakala-
dıysanız.

Mahalledekişiddetsadeceokulda,karakoldavesokaktadeğilyadaşiddetin
uygulayıcılarıdasadecepolisvedevletindiğertemsilcilerideğil.Şiddetma-
halledehayatınheralanınayayılmışdurumda.Şiddetaynızamandaailevii-
lişkilerindekurucubiröğesi.

Zorunlugöçemaruzkalmışailelerinçocuklarıyerindenedilmişliğinkentteki
diğerşiddetbiçimleriylekatlandığıbirortamadoğarkenebeveynlerdekendi-
lerinikentyaşamınaadapteetmektezorlandıklarıiçinkentteikincibiryenil-
giyaşıyorlar.Sahaaraştırmasısırasında,zorunlugöçlegelmişçoğuailedeba-
balarınçalışmadığını,çocuklarınaileleringeçiminisağladığınıgözlemledim.
Babalarınçalışmamalarınınnedeniköydeykenbellibirstatülerivarkenkentte
niteliksiz işçileredönüşmeleri.Onların işolanaklarıdaçoksınırlı:ya inşaat
işindeyaşıyorlar,yapazarlardasebzevemeyvesatıyorlaryadaseyyarsatıcılık
yapıyorlar.Çoğubabadabutarzişlerinonurlarınıincittiğinidüşündüğüiçin

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:16 PM  Page 35



T
oplum

veK
uram

Sayı:2G
üz2009

36 çalışmakistemiyor.Ancakçocuklarberber,mobilyacıveterzilerdeçıraklıkya-
pabildikleriiçindahaçokişolanağınasahipler.Ayrıcaçocuklarokulagittik-
leriiçinTürkçeyiailelerindendahaiyibiliyorlarveailelerininfaturaödeme,
belediyeveyavaliliğindağıttığıyardımlarıalmakiçingereklievraklarıhazırla-
magibiaileleriiçinönemlibürokratikişleriüstleniyorlar.Bazıebeveynlerhiç
Türkçebilmediği içinçocuklarıonlarıhastaneyegötürüyor.Tümbunlarda
çocukları aile ilişkileri içinde güçlü bir konuma getiriyor. Dahası çocuklar
kendileriniailelerindendahapolitikgördükleriiçinvegerçektendesiyasette
dahaaktifolduklarıiçindeaileiçindebizimalışıkolmadığımızbirilişkibiçi-
midoğuyor.Çocuklarailelerinindevletinşiddetinedeniylesindirildiklerinive
sessizleştirildiklerinidüşünüyorlar.Ancakçocuklarmedya,özellikledeinter-
net yoluyla devletin Kürtleri ezdiği bilgisini paylaşıyorlar. Onlara göre,
ebeveynlerindenfarklıolarakbuezilmebilgisidevletekarşıöfkeyeyolaçıyor.
Bununla birlikte, aile içindeki statülerini ve iktidarlarını kaybeden babalar
kendiotoritelerinitekrarkurmakiçinçocuklarınadahafazlaşiddetuygulu-
yorlar.Konuştuğumçocuklardançoğubabalarındançokfazladayakyedikleri-
nianlattılar.

Murat:Benimbabambirvurdumu,koltuktazıplıyorduvuruyordu,zıplıyor-
duvuruyordu.Kilolubirdekalıplı.Mideminboşluğunavuruyordu,ağrıyor
mudiyordu,benağrıyordeyincedahaçokvuruyordu.Diyordunerenağrıyor
neren,diyorumburamsonralaplapvuruyor(gülüyor).

Ancak,çocuklarınkendisideşiddetinuygulayıcılarınadönüşüyorlar.Onlarda
kendilerineyöneltilenşiddetekarşılıkolaraköğretmenlerine,polislere,hatta
ailelerine karşı şiddet uyguluyorlar. Böylelikle, şiddet çocukların deneyim-
lerinin temel belirleyeni ve bu yüzdende anlatılarının temel yapısı oluyor.
Aslında, ilginç bir şekilde, çocuklar neden şiddetin öznesi olduklarına dair
rasyonelaçıklamalaryapıyorlar:Şiddetdahaçokşiddettenkaçmanıntekyolu
onlariçin.

Erhan:Polisneyapacak,tepkinikoymazsan,onlarıgözündebüyütürsen,on-
larseninüstüneçökemeyebaşlar.Tepkinikoydunmuonlarsanabirşeyya-
pamaz.Tepkisinigöstermedinmipolisdövüyor,gelipkapınadövüyor,tepki-
nigösterdinmibiliyorkikorkmuyorsun,birşeyyapamaz.Korkmuyorsanbir
şeyyapamaz.Oküfürettimisendeardındanküfüredecenyani.Amasen
korktuğunzamansenindahaçoküstünegeliyorlar.Dahaçokşeyyapıyorlar.
Şaşırıyorlarpolislerde,şaşırıyorlar,buyaştanasılbizebağırıpçağırıyorlar.Ne
bileyimyaninasılbizimüstümüzeüstümüzegelebiliyorlaryanişaşırıyorlar
polisler.Şaşırmalardaoluyorkorkulardaoluyor.Yanibuyaştabizebunuya-
pıyorsagelecekteneyapacakacaba.Zatenençokçocuklardankorkuyorlar.
Polisin,benimilkgirdiğimde,okulunönündezatenbizimakrabanınbirine
polisvurdu,polislerlebilekavgaettik,onlardankorkumuzyokyani.Yanibi-
rimize vuruyor, copu alıp birimize vuruyor, copunu alıp onu dövüyoruz.
Birçokkezolduyani,polisinkafasınıbileyardık,ondanmahkemelikolduk
yani.

Murat:HocaErhan’dankorkuyor(osıradaErhaniçerigiriyor)...YokErhan,
benimseninlealıpvermediğimbirşeyyokdedihoca.
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E:Benohocayıvarya,banaöylediyenhocayıdövdüm.Sınıfıniçindeyiz,şim-
diyanımdakiçocuğunyanındageziyor,geziyor,onudövecekyabahanearı-
yor.Gelipgitti,gelipgitti,bubirhareketyaptı,hemenüzerineyürüdü,onu
dövecekti,tamvuracakbenbirşaplakvurdum,baktımsınıfgülüyor.Osene-
denberibanabirşeyyapamıyor.

Kuto:Geçengünşeycetvelvarböylealüminyum,şimdikonuşuyordukarka-
daşlarla,benbirşeysöyledimbaktımbütünsınıfgülüyor.Hareketyaptımar-
kasındanooodedigeldibanakadınhavurduvurduvurduacımıyorduenso-
nundabaktımkemiğegeldi,bensinirlendimkalktımsaçınıtuttum,şaplağı
vurdum,gelsenbanabirdahadokunikikatınıyaparımdedim.

Öğretmenleri dövmek öğretmenlerden daha az dayak yemenin tek yolu.
Polisesaldırmak(veonlardankorkmamak)polis şiddetindenkaçmanıntek
yolu. Çocuklar bu stratejileri kendi gündelik deneyimlerinden çıkarıyorlar.
Örneğin,polistarafındandövülürkenyeredüşerlersedahaçokdayakyiyecek-
lerini deneyimlerinden öğrenmişler. Çetelere girmeleri ya da girmek is-
temeleridebudurumlaçokilgiliçünküçeteningücüarkalarındaolursakim-
seninonlaradokunmayacesaretedemeyeceğinidüşünüyorlar.Bubağlamda,
çoğuesrarkullananbuçocuklargerektiğindegönüllüolarakpsikopatkim-
liğinedegiriyorlar.Bupsikopatkimliğiailevearkadaşortamıiçindeonlarabir
dokunulmazlıksağlıyor.Diğertaraftançocuklarkendilerinedeşiddetuygu-
luyorlar.Bununbirgöstergesimahalledekiçoğuçocuğunkolundasayısızjilet
izinin olması. Ayrıca kibrit çöpüyle kollarının derisini kazıyarak “nefret”,
“öfke”,“kin”gibikelimeleryazıyorlar.

Şunubelirtmekgerekirkiçocuklaryineşiddetvemücadeleüzerindenmahal-
leyebiraidiyetdehissediyorlar.Sokaklardakieylemleriyle,çatışmalarıylave
politik cemaatleriylemahalleyi vebu anlamdakenti kendilerininkılıyorlar.
Onlaramemleketlerinedönmekisteyipistemediklerinisordum:

Erhan:Burada[Adana]kalmayı,nasılyaniburadaherşeyimikurmuşum,ya-
ni halkımı tanımışım, burada insanlarımı, toplu olduğum insanları bıraka-
mamyani.Partiolaylarını,arkadaşlarımı,oyüzdenbırakamam.

Erhanhalkınıvepartiyibırakamadığıiçinmemleketinedönmekistemediğini
söylüyorancakbahsettiğimemleketiKürdistan’ınbaşkentiveKürtsiyasetinin
merkeziolarakkabuledilenDiyarbakır.AncakböyledüşünensadeceErhan
değil,mülakatyaptığımyadasohbetettiğimçocuklardanhiçbirimemleketine
dönmek istemiyor.BudurumsadeceKürthareketininKürdistan sınırlarını
aştığı anlamına gelmiyor, aynı zamanda daha önceden de belirttiğim gibi
Kürtlüğünbirtoprakparçası(yadadil)üzerindendeğilmücadeleileanlam-
landırıldığını gösteriyor. Eğer bu çocuklara göre Kürtlük bir direnişse,
Kürdistanbirdirenişedeğilbiryenilgiyeişaretediyoronlariçin.Dahaöncede
belirttiğim gibi köy onlar için sadece devletin şiddet uyguladığı birmekân
olarakanlamlandırılıyorveanlatılıyor.AncakGündoğanMahallesibüyükbir
direnişinmerkezi vePKK’nin kurtarılmış bölgesi olarakhatırlanıyor ve an-
latılıyor. Çocuklar bu nedenle Gündoğan’a bir aidiyet hissediyorlar ancak
konuşmalarında Kürdistan’ı kurmak için mücadele ettiklerini söylüyorlar.
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38 Peki,buKürdistanneresi?NeredekurulacakKürdistan?BenceKürdistanartık
spesifikbirbölgeyeişaretetmiyor,Kürdistandahaziyadeherzamanbirazcık
uzaktaolanbirboşgösterene(emptysignifier)dönüşüyorçocuklariçin.

Şu anakadarher ilişkinin şiddetle anlamlandırıldığı birmahallede yaşayan
çocuklarınnasılhemşiddetinöznesihemdenesnesihalinegeldiklerinianlat-
mayaçalıştım.Eğerbuortamdaşiddetsizbiralanve şiddetsizbir ilişkivar
olamıyorsaçocuklarınbuşiddetlekurulansiyasetininasılanlayacağız?Eğer
çocuklar şiddet vemücadeleüzerindenkentmekânınıkendilerininkılıyor-
larsa, şiddet üzerinden kendilerini var edebiliyorlarsa şiddet ve özgürlük
arasındakiilişkinedir?Vebubağlamdaşiddetiveözgürlüğünasılkavramsal-
laştırabiliriz?BusorularıncevabınıGeorgesBatailleüzerindencevaplamaya
çalışacağım.

BataillebirtoplumubelirleyenşeyinMarksistleriniddiaettiğigibiüretimi-
lişkileriolmadığınıtersinetoplumuntüketimilişkileriyaniüretilenfazlaen-
erjinin (“lanetli pay”) nasıl tüketildiğiyle belirlendiğini iddia ediyor (Noys,
2000:103).Bataille’agöreegemenlikmücadelesideaslındayararsızolanvebu
yüzdendetüketilmesigereken“lanetlipay”ınnasıltüketileceğimücadelesidir.
Peki, benim betimlemeye çalıştığım toplumdaki lanetli pay nedir?
Kapitalizmin kuruluşu ve işleyişi demografinin kontrolü ile ilişkilidir. Joost
JongerdenTürkiyemodernleşmesinincoğrafikbirprojeolduğunuçünkübu
projeylebaşındanitibarenazınlıknüfusununbirmekândandiğerinezorlagöç
ettirilerek kontrol edilmeye ve böylece Türk vatandaşlığının üretilmeye
çalışıldığınısavunuyor(Jongerden,2007,281).BubağlamdaTürkiyeulusdev-
leti(vesondönemindeOsmanlıİmparatorluğu)fazlalıkolarakgördüğüazın-
lıknüfusunamüdahaleedişbiçimiylekendisinikurmuştur.Kürtlerinherza-
mançokçocukyapmaklasuçlandığınıgörüyoruz.Diğerbirdeyişle,Kürtler
üretkenbirşekildetüketilebilecektendahafazlaçocukyapmaklasuçlanıyor.
Kürtçocuklarınetoplumunnededevletinüretkenbirşekildetüketemediği
birartığıoluşturuyor.Onlarfazlalıkolarakalgılanıyorçünkünedevletinede
aileyiyenidenüretecekbirpotansiyellerininolmadığıdüşünülüyor.Diğeryan-
danJudithButler’agöre,kamusalalandatoplumsalbirolguolarakkurulanbe-
denler çeşitli çatışkı vemücadelelerin yaşandığı toplumsal yaşamın izlerini
taşırlar(Butler,2005:26).Bubağlamda,KürtçocuklarınınbedenleriKürtlerin
şiddetdolutarihinin,PKK’ninşehirlerdekimücadelesininveKürtlerin“gele-
cek” hayallerinin kazındığı aktarıcılar haline geliyor. Bu da çocukluk ma-
sumiyetle özdeşleştirilirken Kürt çocuklarından neden bu kadar nefret
edildiğinivekorkulduğunugösteriyor.KentmekânındadolaşanKürtçocuk-
ları Türk toplumunun demografik korkusunun bir kaynağına dönüşüyor:
OnlarartanKürtnüfusunusimgeleyerekTürkler için“demografikbirsaatli
bomba”yıoluşturuyorlar(Collins,61).BunedenledeKürtçocuklarınınbeden-
leribirmücadelealanıoluşturuyor.Devletbukorkunesneleriolarakalgılanan
bedenlerikontroletmeyeçalışırkençocuklarpratikleriylekendibedenleriü-
zerindehakiddiaediyorvekendiüzerlerindeegemenliklerinikuruyorlar.

Bataille egemenlik ve özgürlük arasında bir ilişki kurarak ezilen insanların
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39egemenliği performe ederek nasıl özgürleştiklerini analiz ediyor. Bataille’a
göre şiddetin sınırları venormları aşmapotansiyeli onuher türlüözgürlük
mücadelesininmerkezine oturtuyor (Noys, 2000: 66). Egemenlik de ancak
sınırlaraşıldığındaveşiddetleortayaçıktığıiçinaslındaşiddetanıileözgür-
lükanıaynışeydir.BunedenleBataille,ezilenlerinözgürleşmesininegemen-
likveşiddetlemümkünolduğunuçünküşiddetezilenleriniktidarlayüzleştik-
leri, hayatlarını riske attıkları ve böylece egemenin normlarını aştıkları anı
ifade ediyor (2000). Bir kişi “kaybedecek bir şey kalmadı” noktasına
geldiğinde, kendisini tutsak eden şeyleri, bunabedeni de dâhildir, feda et-
tiğinde kendi enerjisini tüketir ve egemenliğin içsel deneyimine ulaşır ve
özgürleşir (French,2007: 115).Çünküezilenlernormlarıaştıklarında,kendi-
lerininüretildiğiveyenidenüretildiğiüretimilişkilerinikırdıklarındakendi-
lerinintüketildiğimekanizmayıdakırarlar.Fakatözgürlükanıileyenilgianı
aynıandagelirçünkütümnormlarıaşanşiddetaslındabirbiçimdebirkendi-
niyoketmepratiğidir.Bunedenle,harcamatrajikveyaşanmış(lived)deney-
imdir(2007.,24).

Betimlemeyeçalıştığımmahallededevletegemenliğini;tümnormlarıaşarak,
çocukların bedenlerini şiddetle, işkenceyle ve tutuklamayla kontrol etmeye
çalışarakgösteriyor.Diğer taraftan, çocuklar sürekli olarak “kaybedecekbir
şeykalmadı”yıperformeediyorlar.Egemenartıkolarakdüşünülençocukları
nasıltüketeceğinekararvermeyeçalışırken,çocuklarbedenlerinişiddetinöz-
nesi ve nesnesine dönüştürerek bedenlerinin nasıl harcanacağı konusunda
kontrolü kendi ellerine alıyorlar. Çocuklar bedenlerini üzerine “nefret” ve
“öfke”yazdıklarınesneleredönüştürerek,kendilerinezararvererekveböylece
bedenlerinidevletevedüzeneolanöfkeninvenefretintecessümühalinege-
tiriyorlar.Böyleceharcamaperformansındatümnormlarıaşıyorlar.

Sonuç 

Kürt çocuklarının Türkiye’nin gündemine oturan bu mobilizasyonunun
“düşük yoğunluklu savaş”ın bitmesinden sonra başlaması ilginçtir. AB ile
Türkiyearasındakigörüşmelerinarttığı,demokratikleşmeveazınlıkhakları
adınayenireformpaketlerininhazırlandığı,umutlubiratmosferinoluşmaya
başladığı 2000’li yılların kontekstinde, özellikle de son zamanlardaki “Kürt
sorunununçözümünehiçbirzamanbukadaryaklaşılmamıştı”duygusunun
hakimolduğuve “KürtAçılımı”nınherkestebirumutyarattığıbirortamda
Kürtçocuklarının radikalmobilizasyonununasıl anlamlandırabiliriz?Bence
buçelişki şu soruları sormamızıgerektiriyor:Kürt sorununedirgerçekten?
Kürt sorunu nasıl çözülür ya da Kürt sorununun bir çözümü var mıdır?
Makro-siyaset diliyle ifade edilen sorunların dışında, gündelik hayatta
yaşanılansorunlarnelerdir?

Erhan:Yaniona[devlete]tepkimizherzamanolacakyani.Olmazsabile,ba-
şaramazsakbile,birşeykazanamazsakbileherzamantepkimizolacakyani.

Kürtçocuklarınındevletkarşısındakiradikalduruşları,liberalbirumutyerine
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öfkeden ve umutsuzluktan beslenen mücadeleleri, sistemle rasyonel bir
pazarlığagirmemelerialternatifbirsiyasetintahayyülünüoluşturabilir.Ancak
Kürtçocuklarıkendilerinikorumadan,tümrisklerigözealarakvetümnorm-
larıaşarakbirpolitiköznellikkurarkenvebubağlamdaBataille’inifadesiyle
gerçeközgürlüğüdeneyimlerkeniktidarıneşitsizdağıldığıbirortamdatutuk-
lanarak,işkencegörerekveöldürülerekdevletinaçıkşiddetinemaruzkalıyor-
lar.

Kürtçocuklarıiçinezilmişliklerininnedenidevletveonunkurumlarıdır.Fakat
devletekarşımücadeleederkenonlarailelerininhattaKürthareketininnorm-
larını da aşıyorlar. Onlar Kürt hareketini reddetmiyorlar, kendilerini Kürt
hareketininiçindetanımlıyorlarveAbdullahÖcalan’ıdabirlider,kendilerini
mobilize edenbir figürolarakgörüyorlar. FakatKürthareketinin siyasetini
içererek dönüştürüyorlar. DTP’nin reel siyaset yapabilmek -barış, affetme,
uzlaşmavepazarlıksiyaseti-içinunutmakzorundakaldığışeyibuçocuklar
gündelikhayatlarındasüreklihatırlıyorlar.Ailelerindenedindikleritarihvedil
onlara her gün devlet şiddetini hatırlatıyor. Devletin temsilcileriyle (polis,
öğretmen vs.) her gün yaşadıkları karşılaşmalar, sıradan Türklerin de bu
katastrofta payının olduğu bilgisi çocuklar arasında sürekli olarak yeniden
üretiliyor.Tümbunlar,DTPuzlaşmavebarışadınaonlarıunutmayazorlasa
da belki de tam da unutmaya zorladığı için, çocukların anlam dünyalarını
biçimlendiriyor.AncakburadaönemliolannoktaKürthareketi içindekibu
farklısiyasettarzınınfarklıkuşaklararasındaolmasıdır.BudaKürthareke-
tininyörüngesininfarklıkuşaklararasındakimücadeleileşekilleneceğiniim-
liyor. Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki çocukların siyaseti zamansal ve
mekânsalolarakbelirsizbirtemeldevaroluyorbunedenlenedevletnede
Kürthareketibusiyasetianlayamıyor.Birtaraftan,busiyasetnormları,sınır-
ları, toplumsal ve yasal kanunları aşıyor.Diğer taraftanda bu yarı-otonom
örgütlenmelerKürtlerintemsilcileriniveKürtörgütlerinireddetmedenalter-
natifpratiklervesöylemlerüretiyor.Hareketleaynısloganlarıkullansalarda
hareketindemekistediğindenfarklışeylerimaediyorlar.Örneğinbirçocuk
Kürtkimliğiiçinmücadeleettiklerinisöylüyor.OnaKürtkimliğiylenedemek
istediğinisorduğumdaokimliklerinde“KürdistanCumhuriyeti”yazılmasıve
kendiülkeleriolmasıgerektiğiniifadeetti.

Kürtçocuklarınınpolitiköznellikleri,Kürthareketinintaleplerinivesiyaset
yapmatarzınıdönüştürebilecekalternatifbirsiyasetinçıkabileceğinigösteri-
yor. Ayrıca Kürt çocuklarının hikayeleri bize özgürlüğün ve mücadelenin
yenidenkavramsallaştırılmasıiçinolanaklarsunuyor:Özgürlükvemücadele
uzlaşıvemağduriyetdiliyledeğilşiddetleveegemenliklekuruluyor.
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Giriş

1990’larınsonlarındanbaşlayaraktinerkullananlarakarşıartanbirhisteridal-
gasınatanıkolduk.Aşağıdakigazetebaşlıklarınınaçıkçagösterdiğiüzere“ti-
nerciler”inkriminalize edilmeleri içinbirmedya seferberliği gerçekleşti.Bu
başlıklardan bazıları şöyleydi: “Tinerci vahşeti”, “Sahipsiz canavarlar”,
“Mersin’detinerciçocuklarındehşeti”,“Beşiktaş’tatinerciçocuklarındehşeti”,
“TinercidehşetindenFransızöğretmendenasibinialdı”,“Tinercilerşimdide
otomobilleresaldırıyor”,“Tinercilerbakaneşinesaldırdı”,“Tinercilerkızyur-
dunubastı”,“CeptelefonuiçinEmre’yiöldürdüler”,“SeraySever’etinercita-
cizi.”Yeriniyavaşyavaş“kapkaççı”figürünebırakmadanönce“tinerci”histe-
risi öyle bir noktaya ulaşmıştı ki internet sitelerinde, “Müdüre Hanım ve
Tinerci”1 örneğindeolduğugibi,tinercilerüzerinebazıkabacinselfanteziler
biledolaşımagirmişti.

BuyazıtinercilerinbirkorkunesnesiolaraktemsillerininKürtmeselesiylei-
lişkisini incelemeyi hedeflemektedir. Bu sebeple; öncelikle sokak çocukları
meselesinin,devletinyerindenetmepolitikasınınsonucuolarakortayaçıkan
Kürtlerinzorunlugöçüyleilişkisinedairgenelbirresimortayakoyulacaktır.
Dahasonra“tinerciler”meselesikavramsalbirçerçeveiçerisindetartışılacak-
tır.Butartışma,biryandantinercilerin“içerideolandışarıyı”ifadeeden“ya-
bancı” durumunda olmaları, diğer yandan da bir yönetim stratejisi olarak
kriminalizeedilmeleriçerçevesindeyapılacaktır.

* BoğaziçiÜniversitesi,AtatürkİlkeveİnkılaplarıEnstitüsüdoktoraöğrencisi.
YazınınyayınahazırlanmasındakikatkılarındandolayıSevgiÇilingir’eteşekkürederim.

1 Bkz. http://www.hikaye23.com/Hikaye/Mudure_Hanim_Ve_Tinerci.html. Google arama
motorundan“Tinerci”şeklindearamayapıldığında(8Ekim2009),108.000,“TinerciVahşeti”
şeklindearamayapıldığında20.600,“TinerciDehşeti”şeklindearamayapıldığındaise7.590
sonucunçıkıyorolmasıdabuhisterininboyutlarıhakkındabirfikirverebilir.

“Tinercilerin” Bir Korku Nesnesi Olarak Temsili

DelalAydın*
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2 Bu konu hakkında ayrıntılı bir araştırma için bkz. Serra Müderrisoğlu, “Çalışmak ya da
Çalışmamak: Bütün Mesele Bu!” Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü
MahallelerindeYaşananYoksulluk ve SosyalDışlanma, FikretAdaman,ÇağlarKeyder (2006)
içinde.

3 Oral’ınbukonudakiilkaraştırmalardanolansondereceönemliçalışmasınınkısabiranlatı-
mıiçinbkz:http://www.radikal.com.tr/1998/10/17/turkiye/01goc.html.

4 Bkz. Filiz Yavuz, “Sokak Çocukları Gerçeği”, Psikolog Emin Dönmez ile röportaj,
http://www.evrensel.net/05/03/01/gundem.html#4
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44 “Tinerci” ya da Kürt Çocuk: Zorunlu Göçün Etkileri ve 
Sokak Çocuklarının Medyada Temsili

MetropollerdekisokakçocuklarındakiartışolgusununKürtlerinzorunlugöçü
vebunamaruzkalmışailelerinkronikleşenyoksulluğununbirsonucuolduğu
kabul edilmektedir.2 Zorunlu göçemaruz kalmış aileler daha önceden göç
edenlerdenoldukçafarklıbirrotaizlemiştir.Öncekilerinaksine,göçetmeyi
istememişler,göçeyeterlihazırlığıyapmakiçinzamanbulamamışlarveyeni
yerlerindekizorgünlerindeonlaradestekolacakçeşitlimemleketbağlarından
dayoksunkalmışlardır(Müderrisoğlu,2006,Dinç,2008).Buaileler,göçettik-
lerimetropollerde 1980 sonrası uygulananneoliberal politikalar sonucunda
zatenyüksekdüzeydeolanişsizliğinyanısıraköydengeliyorolmak,eğitim-
denyoksunlukvediğerlerindenhiçdeazönemliolmayanyaşadıklarıdilprob-
lemigibibazıözgüldezavantajlarlabirlikteemekpazarınadâhilolmayaçalış-
maktadırlar.Bukoşullaraltındaebeveynleraileningeçiminisağlayamadıkları
içinçocuklar,kâğıtmendilsatmak,arabacamlarınısilmekgibiişleryaparak
ailenin geçimi için sokakta çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Aile
ekonomisindealdıkları rolgereğiokulagidemeyenbuçocuklarınyoksulluk
döngüsündençıkmalarıdahadazorlaşmaktadır.

ZorunluKürtgöçüsadecesokaktaçalışandeğil,sokaktayaşayançocuklarında
oranındaönemlibirartışayolaçmıştır.GökhanOral,yaptığıaraştırmadabu
çocuklarınyüzde92’siningöçleİstanbul’agelmişailelerinçocuklarındanoluş-
tuğunu vurgulamaktadır. Sokakta yaşayan çocukların madde bağımlılığına
olan eğilimini inceleyen bu araştırma bu çocukların yüzde 58’inin sokakta
yaşama dayanabilmek için tiner kullanmakta olduklarını göstermektedir.3

Tinercilerin temsili meselesine geçmeden önce sokakta yaşayan çocukları
tinerkullanmayayöneltennedenlerekısacadeğinmekyararlıolabilir.Tiner
kullanmanınnedenleriniEminDönmez şu şekilde sıralamaktadır: Sokakta
yaşıyorolmak,çevredekiçocuklarınmaddekullanması,cansıkıntısınıgider-
mek ve heyecan yaratmak, açlığı azaltmak, korkuyu bastırmak ve cesaret
sağlamak,umutsuzluğuvedepresyonubastırmak,utanmaduygusunuazalt-
mak,uykusorunlarınıgidermek,soğuktankorunmak,kavgaetmek,uyanık
kalarakistismarvetehlikelerdenkorunmak,kendinibirgrupiçindevarede-
bilmek,çeşitlinedenlerleoluşanağrılarıazaltmak,duyarsızlaşmak,dahako-
layhırsızlıkyapmak,travmatikolaylarıveonlarınyarattığıolumsuzduygu-
larıbastırmak.4

DiğeryandanYükseker,sokaktayaşayançocuklarınoranının-kibunlarınti-
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45ner bağımlılığına çok daha yatkın olmaları beklenebilir - normal bir aile
yaşamı olan ama sokakta çalışan çocukların oranına göre çok daha az
olduğunu saptamaktadır.Ancak indirgemeci bir yaklaşımla sokakta çalışan
çocuklar da “tinerci” ya da “kapkaççı” olarak temsil edilmekte, bir sosyal
tehlikeveriskfaktörüolarakhedefgösterilmektedirler(Yükseker,2008:134-
5).Yükseker’egörebuçocuklartehlikeligruplarolaraktemsiledildikleriiçin
buçocuklarısokaktaçalışmayaitenzorunlugöç,kentyoksulluğugibineden-
ler tartışılmamakta, bu soruna kökten çözüm yolları araştırmak yerine bu
çocuklarıgörünmezkılansosyalpolitikalaruygulanmaktadır(Yükseker,2008:
135).Yükseker’indikkatçektiğibunoktabuyazınıntemelinioluşturmaktadır.
“Tinerci”ve“sokakçocukları”kavramlarınınmedyadabirbirininyerinegeçe-
bilir bir tarzda kullanılması Kürtlerin kriminalize edilmesinin bir parçası
olarak değerlendirilebilir. Kürtlere dair söylemdeki gerilimin sokak çocuk-
larının“tinerciler”olaraktemsiliyetlerindekigerilimolarakdakendinigöster-
diğini söyleyebiliriz.BaşkabirdeyişleKürtmeselesininalgılanmabiçimive
onayönelikolarakbenimsenentutumlarsokakçocuklarıve“tinerciler”mese-
lesinedeyansımaktadır.Böylece,çoğudurumda-hepsitinerkullansınyada
kullanmasın,ister“işeyaramaz”“tehlikeli”bireylerolsunlaristersefaletiçinde
fakirçocuklarolsunlar, isteronlarıterkeden,tacizeden,üzerlerindeşiddet
uygulayan,onlarıçalışmayazorlayan“dejenere”ailelerinçocuklarıolsunlaris-
terse ailelerininkendisi yardımamuhtaçolsun - sokak çocuklarının sorun-
larını, Kürt meselesiyle ilgili tutumların birer alt metni olarak okumak
mümkündür.“Tinerci”yadasokakçocuklarıileilgilisorunlarınçözümüiçin
yapılanönerilerdedebenzerbiryaklaşımgözlemlenebilir.Bunoktada,“tiner-
ciler”sorununuKürtmeselesiileilişkilendirmeninyadailişkilendirmemenin
buçocuklarıntemsillerininbirparçasıolduğudaeklenmelidir.Medyanınve
ilgilidevletkurumlarınıngenelyaklaşımı,sokakçocuklarımeselesinizorunlu
göçtenvehattagenelyoksullukhallerindenayırmaktadır.Müderrisoğlu’nun
davurguladığıgibiçokazaraştırmacıbuilişkiyikurmaktadır(Müderrisoğlu,
2006).ÖteyandanaşırımilliyetçilertinercivekapkaççılarınKürtolduğundan
hareketle “yozlaşmış bir ırk olan Kürtlerin” bir sorun ya da iç düşman
olduğunuilanetmektedirler.Bazımedyakuruluşlarının,açıktanolmasada,
tinerciyadakapkaççıhaberleriniPKKileilgilihaberlerdensonravererekya
dakapkaççı ve tinerciler ile ilgilihaberlerinbaşlıklarında “terör”kelimesini
kullanarak bu tarz varsayımlara benzer bir yaklaşım sergiledikleri gözlem-
lenebilir. Bu makalenin bundan sonraki bölümü tinerci figürü üzerinden
Kürtlerinkriminalizeedilmesinivebukriminalizasyonunarkasındayatanne-
denleritartışmaktadır.

Yabancı Olarak “Tinerci”: Kürtlerin Kriminalize Edilmesi

Simmelyabancının“bugüngelen,yarındakalacakolan”olduğunubelirtirve
şöyleder:“Bumesafedekiilişkiyakınolanınuzakolduğunugösterirken,bu
yabancılık uzakta olanın yakın olduğunu gösterir” (Simmel, 1971: 143-4).
Baumanda “yabancı” kavramınımodernizminmüphemliğinin kalbine yer-
leştirir.Onagöreyabancı,“dostmudüşmanmıolduğumeselesinigündeme
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5 TinercilerleilgilidiğerhaberlerdedeTaksimişlenensuçlarınanamekânıolarakişaretedil-
miştir.Taksim(İstanbul’unkendisigibi)hertürlügrubaaçıkolmasındanötürütekinsizbir
yerdir;patolojikbirkamusalalandır.Ayrıca,Bülbül(Tarlabaşı)mahallesininyenigöçeden
KürtlerinyoğunolarakyaşadığıbirbölgeolmasındandolayıçoksayıdaKürtçocuğunTaksim
civarındaki sokaklarda çalışıyor olmaları Taksim’in patolojik kamusal alan olmaözelliğini
pekiştirdiğisöylenebilir.
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46 getirecekşekilde‘uzağa’konuşlandırılmayıreddedenkişidir”(Bauman:1993:
59).Yabancı,“fizikselveruhsalmesafearasındakiyankılanmayıbozar;fiziksel
olarakyakın,ruhsalolarakuzaktır”(Bauman,1971:60)vebunedenledüşman-
dandahabeterdir.

O,dışarıdaolanıiçeriyegetirmektedir.Baumanmoderndevletindüzenleyicive
kategorize edici etkinliklerini bahçıvanlık metaforuyla açıklamaktadır. Tıpkı
bahçedüzenlemesindeolduğugibibahçedehangibitkilerinbulunacağınave
bunlarınnerededuracağınakararverilir,ayrıkotlarıtemizlenir,gerekenyerler
budanır.Baumaniçin“yabancı”moderndevletinbudüzenlemesi içindeyerli
yerinekonamayanıişaretetmektedir.Kürtfigürününböylebir“yabancı”konu-
mununiyibirörneğinioluşturduğusöylenebilir.Türkulusdevletinindüzen-
lemesiiçinde90’larlaberaberyığınlarhalindemetropoletaşınanKürtlük,atıl-
masıgerekenbirfazlalılıkolarakbelirir.Sokakçocukları(vetinerciler)kronik
yoksulluğun, sosyaldışlanmanınveayrımcılığınbağlayıcılığını ifşaeder.Kürt
meselesiileşekillenenkentselyoksulluk,buçocuklarınbedenlerindegörünür
birhalebürünmektedir.Sokakçocuğununbedeni,hemsınıfsalhemetnikan-
lamda ötekinin bedeni olmaktadır (Stallybrass veWhite, 1986: 126). Böylece
ötekinin bedenimedyada yer alan haberlerde alelade bir şekilde nesneleşti-
rilebilirhalegelir.Buçocuklarınisimlerindenbahsedilmezvearalarındakifark-
lılıklar tamamen göz ardı edilir. Mesela bir haber başlığında “… [Tinerciler]
Emre’yi öldürdüler” şeklinde bir ibare kullanılmıştır. Oysaki haberin ayrın-
tılarındacinayetiişleyenintekbirkişiolduğuanlaşılmaktadırvebutinercinin
bir ismi yoktur -mesela Mustafa Emre’yi öldürmemiştir. Bu durum İskoç
polisinintanımlamasınabenzemektedir:“Birismiolmayanyadasadecetakma
isimleriolanbinlerceçocuk;aynıköpeklergibi”(StallybrassveWhite,1986:126).

SATkomandosuZekiŞen’in2003Mayıs’ındatinercilertarafındanöldürülme-
si olayı sokak çocuklarının tekinsiz konumlarının neredeyse bir paniğe yol
açtığını göstermişti. Zeki Şen, gazetelerin ifade ettiği şekliyle “hem fiziksel
hemzihinselaçıdanmükemmelbireğitimdengeçmiş”,“ABD’debulunmuş”,
“üç dil konuşan” biridir. Taksim’de5 arkadaşlarıyla beraber içtikten sonra
sabahınerkensaatlerindeevinedönmekiçinbirtaksiyebinmeküzeredir.Üç
tinercikendisineyaklaşıpsigaraister.Buisteğireddedincetinercilerdenbiri
Şen’i bıçaklar. Bauman’ın “yabancı” kavramsallaştırması bu olayın yarattığı
paniğianlamamızayardımedebilir.Herşeydenöncebirkomandodüşmanın
niyetlerivestratejisihakkındaeğitimliolduğuiçindüşmanlakarşılaştığında
hazırvenazırdurumdadır.Ancaktinercibir“yabancı”olarak(düşmanolarak
değil) SAT komandosunun yanına kadar yaklaşabilmiştir. Tinercinin
müphemliğiyadabelirsizliği,SATkomandosunusavunmasızkılmışvekarşı
hareketegeçmesiniimkânsızhalegetirmiştir.
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6 ErsanSelahAltunok.Cumhuriyet.“KayıpDünyanınÇocukları”.14.08.2003.
7 Vurgularaveyazımyanlışlarınadokunulmamıştır.
http://www.nihalatsiz.org/sat_komandolarina_ne_oluyor.htm.
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47Buolay içinürkütücüolanbaşkabirşeyin,SATkomandosunun“kusursuz”
bedeni ile tinerci çocuğun “iğrenç” bedeninin karşı karşıya gelmesi olduğu
söylenebilir.Dahadakötüsü,rahatsızedicibedenkusursuzbedeniniçinegir-
miştir(cinayetbıçaklaişlenmişti).Bunoktada,“iğrenç”yada“kirli”bedenlerin
hastalıklıbirmaneviyatındagöstergesiolduğunadairöjenistvarsayımındev-
redeolabileceğinidegözönünealmakgerekiyor.Böylebirbakışla,tinercinin
“iğrenç”bedeninintaşıdığımanevikirlilikTürktoplumsalbedenininmükem-
melliğinibozuyorolmalı.

Tinerci figürünün korku nesnesi olmasının temelinde sokak çocuklarının
mutlakyoksulluğunun/mahrumiyetininbirşeylerinyolundagitmediğiniale-
nengöstermesiyatıyorolabilir.BedeninsahipolduğuböylebirtemsilHunt’ın
sözleriylebirprovokasyondur(Hunt,1999:145).Eğerböyleyse,suçunfailiol-
maktanziyademağduruolan6 sokakçocuklarınısuçlukategorisineindirgeme
dürtüsününaltındayatanşeysokakçocuklarınınkendisefaletleriilebirlikte
savaş nedeniyle zorla göç ettirilmiş Kürtlerin sefaletlerini gösteriyor ol-
malarıdır.

Tinercilerinkorkunesnesiolmalarınazeminsağlayanetkenlerbiryana,bura-
da bir yönetim stratejisi olarak korku siyasetinin de devrede olduğu öne
sürülebilir.Korkusiyasetinintemelbirbileşenibelirlibirgrubunyadagrup-
larınkriminalizeedilmeleridir.Tinerci(yadakapkaççı)figürününaracılığıyla
sırasıylasokakçocuklarınınveKürtlerinkriminalizeedildiklerisöyleyebiliriz.
Aşırımilliyetçibirforumsitesindenalınmışaşağıdakibölüm,SATkomando-
sunun öldürülmesinin yarattığı korkunun yukarıda anlatılan dolayımlarla
nasılKürtlereyöneldiğininkatıksızhaldekibirörneğiolarakokunabilir.

İyieğitimli,yakındöğüşvebirçokdöğüşsporlarıkonusundauzmanSATko-
mandolarınasıloluyordakendilerinibilesavunamadanbirçırpıda“bıçakla-
nıveriyorlar”? …En önemlisi bu cinayetleri gerçekleştirenlerin hepsinin de
“kürt”kökenliolmasıbirtesadüfmüdür?Unutmayalımki,karşımızdakılıcı-
nıçekerekmeydanokuyanbirdüşmandeğil,içimizegirerekbiziiçeridenbi-
tirmeyeçalışan,sinsisinsiyurdumuzuişgaledenvemayalarında“kalleşlikve
hainlik”kavramıolanbirtoplulukvar.7

Foucault’nun“tehlikelikişi”(dangerous individual)ve“toplumsalbeden”(so-
cial body) kavramları kriminalize etme sürecinin hangi önermelere
dayandığınıanlamakiçinaçıklayıcıolabilir.Foucaultşöyleder:

Uzunsüredenberi,suçlununüzerinebirsuçunyükleneceği,veböyleceosuç-
tandolayıcezalandırılabilecekbiriolmasıyeterliydi.Günümüzdeisesuç,da-
haziyadetoplumsalbedeniniçinde-azyadaçok-tehlikelibirunsurunbu-
lunduğunaişaretedenbirolaydanibaretgörünmektedir(Foucault,1994:179).
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48 Nitekimriskunsuruolaraktanımlananbiribirkabahatişlememişsebilekanun
karşısında sorumlu olarak kabul edilmektedir. Foucault’ya göre böylece
“cezanınhedefi,kasıtlıolarakyasayaaykırıdavrananbirhukuköznesiniceza-
landırmakolmayacaktır,onunrolü,sözkonusukişinintemsilettiğikriminallik
riskini -ortadan kaldırarak, dışlayarak, çeşitli kısıtlamalarla, terapi önlem-
leriyle-olabildiğinceazaltmaktır(Foucault,1994:198).Başkabirdeyişle,suçlu-
nun,eylemlerinpotansiyelsorumlusuolaraktehlikelikişişeklindekavramsal-
laştırılmasısözkonusudur.Bu,Foucault’nun“insanlarınyaptıkları”nakarşılık
“neoldukları”ayrımınaişareteder.Budoğrultuda,sokakçocuklarınıntoplum-
salbedendeki“tehlikeliunsurlar”olarakgörüldüklerisöylenebilir.

Comaroff’lar,buyazıaçısındanhayatiolanbirşeye,neo-liberalkoşullardabe-
lirli grupların kriminalize edildiğine ve bunun suçun kendisine yönelik
değişeniktidarpolitikalarısonucuolduğunadikkatçekmektirler:

[B]uliberalçağıntarihselkoşulları-kiuluslarınvesınırlarınınegemenliğinde-
ki zayıflaması,hükümetlerinbaskı ve refaharaçlarınıkontrolkapasitesinin
azalması,kültürelsiyasetinliberalhukukdevletiveonuntemelindekievren-
selinsanhaklarınameydanokumasıbunlararasındayeralmaktadır-moder-
nistanlamdakiasayişsağlamaişinizorlaştırmaktadır(ComaroffveComaroff,
2004:823).

Modernistanlamdaasayişsağlamaişinizorlaştırannedenlermoderniktidarı
da tüketmektedir (Comaroff ve Comaroff, 2004: 822). Siyasi ve ekonomik
çözülmeşeklindekendinigösterenbuyenikoşullarda,suçlununbedeni,or-
tadankaldırılmakbiryana,yeniyönetimstratejisiiçinuygunbiraraçolarak
belirmektedir. Bu bedene karşı, ulusun ve yasanın bütünlüğü
doğrulanır/pekiştirilir. Böylece, “baş kötü” figürü “devlet tarafından garanti
edilenahlâkibircemaatolarakulusdevletvedüzeninmetafizikleriiçin,üze-
rinekafayorulabilecek,iddia,hattatalepedilebilecekbirzeminsunma”işlevi
görmektedir(ComaroffveComaroff,2004:808).

[SuçveCeza]yönetişimteknolojilerinin–kisuçluyutespitetmeveinfaztek-
nolojileridebununiçerisindedir-hızladeğiştiğivebazıyerlerdedoğrudan
tehditaltındaolduğuneoliberalkoşullaraltındatoplumsaldüzeniüretmeve
onuinandırıcıbiçimdetemsiletmeninyollarınıbulma;azdaolsaiçtutarlılı-
ğasahipyerliyerindebirdünyakurmaçabasınınhayatibirparçasıdır.Böyle
zamanlarda,kriminalşiddetsiviltoplumunkırılganlığınınsemptomuolarak
elealınır;bunamukabil,kanunuygulayıcılarbaskıaltındakibirdevletinvü-
cutbulduğutemelşeyolur(ComaroffveComaroff,2004:822).

Comarofflar’a göre bunundevamındadaha fazla polise talep olur ki buda
otoriterbiryönetimingöstergesidir.Devletinneoliberalkoşullarınsonuçları
ve talepleri arasında sıkıştığı Türkiye örneği için Comarofflar’ın analizi
oldukçauygundur.Yüksekseviyedekiişsizlikveyoksulluğunhâkimolduğu,
devletin siyasal kriz yaşadığı, toplumsal bedende pek çok geleneksel bağın
çözülmekte olduğu koşullarda Kürtlerin kriminalize edilmesi bir yönetim
stratejisiolarakdeğerlendirilebilir.Comarofflar’ınGüneyAfrika’dakimedyada
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8 Irkçılığın, şovenizminveayrımcılığınkorkuörgütleyicisiolaraknasıl işlevgördüğünedair
NaziAlmanyasınıveABD’dekiMcCarthydöneminihatırlamakyeterlidir.

9 İfadeler olduğu gibi aktarılmış, yazım yanlışlarına dokunulmamıştır. http://turkcu.net/fo-
rum/viewthread.php?tid=1141.
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49suçunnasılgösterildiğinedairifadeleriTürkiye’dedeaynışekildeişlergörün-
mektedir.Comarofflar’agöre“kitleiletişimaraçlarınınbanalteatralyöntem-
leri ile suç ırksallaştırılmakta ve ırk suçlulaştırılmaktadır. Ve ikisi de
‘gençselleştirilmektedir’(youthenized)”(ComaroffveComaroff,2004:804).

Aşırı milliyetçi ya da ırkçı söylemleri incelemek medyadaki tinerci haber-
lerinintoplumaetkilerinianlamaktaoldukçafaydalıdır;çünkükorkuörgüt-
leyicileri olarak onların söylemleri bu etkileri kendi bünyesinde yoğun
biçimdetemsiletmektedir.Irkçısöylem,hernekadarmarjinalbirgrubaait-
mişgibigörünsedetoplumdayürürlükteolanyadadahaderinleresaklanmış
olan korku ve kaygıların katıksız biçimini yansıtmak açısından bize iyi bir
olanaksunmaktadır.8 AşağıdakialıntılarSATkomandosununöldürülmesin-
densonrabirinternetsitesindeyapılantartışmalardanörneklersunmaktadır.
Buörnekler“dahafazlapolistalebi”eğiliminivebutalebinmoderndevletin
kriziyleilintisiniaçıkçagöstermektedir.Ayrıcatartışmailerledikçetinercite-
riminin anlamının Kürtleri ve sokak çocuklarını ifade edecek şekilde nasıl
sabitlendiğigörülebilir:9

-AlperenGül:Yıllardırdevletimiz,basın,siviltoplumörgütleritinercileritop-
lumakazandırmakiçinçalışmalaryapıyor,önerilersunuyor,çözümlerüreti-
yor.Yinedetinercilergüngeçtikçeartmayavetoplumazararvermeyedevam
ediyor. Neden tinercileri topluma kazandırmaya çalışıyoruz anlamıyorum.
Toplumuntinercilereihtiyacımıvar?Sankinüfusumuzazdaçalıştıracakişçi
bulamıyoruzdatinercilerdenmiyararlanacağız.10milyonişsizinüzerinebir-
detinercileriekleyeceğizdebaşımızgöğemierecek?Tinercileritoplumaka-
zandırmakfikrilüzumsuzveboşbirhayaldir.Buradayapılmasıgerekentop-
lumuntinercilerdenkurtarmayaçalışmaktır.Amac,tinercilerikazanmakde-
ğiltinercilerdenkurtulmakyanimasuminsanıkazanmakolmalıidi.Olaylara
birey endeksli değil toplum endeksli bakılırsa yaşanılır bir Türkiye için ilk
adımatılmışolur.Tinercileri,kapkaççıları,gaspçıları,tecavüzcüleri,terörist-
lerikazanmayaçalışarakmasumlarımızıkaybetmekyanlışındandönelimar-
tık.Kötülerdenkurtulmadıkçaiyileryaşayamaz......(Temmuz,2003)

-Turan:ZatenbunlarınhepsiKürt!(Temmuz,2003)

-Türk-Kan:bunlarbüyükşehirlerdebelliyerlerdesemtlerdeyoğunlaşmakta-
dırlarmesela Ankara: Tuzluçayır, Çinçin, Bentderesi İstanbul: Hacıhüsrev,
Dolapdere, Kasımpaşa, Laleli, Beyoğlu İzmir: Basmane… benzer hadiseler
Brezilya'dadaolmaktadırözelliklebutüruyuşturucusatıcısıçocuklarmelez
vezencikökenlerindengelirler.BunlardanbıkanhalkPolislerleberaberbun-
larınyuvalarınasilahlıbaskınlaryapmaksuretiyletoplucaöldürüyorlardıya-
sal olarak. eğer devlet izin çıkarırsa burada da aynısı uygulanmalıdır
(Temmuz,2003).

-Balamır:bendebirTürkcocugununböylebireyyapacaginainanmiyorum.
yapanindazatenkesinliklekanibozuktur!!bunlarincogununkürtvecingene
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olduklarizaten tiplerivekonusmalarindanbellioluyor.zatenbizimsevgili
kürtlerinenaaz10cocuguoldugundanbiritinerciveyasokakcocuguolmus
farketmiyor(Temmuz,2003).

-TürkŞad:İnsanlardilenenkürtçocuklarınaparavermemeyebaşladılarsa,
buumutvericibirgelişmedir(Şubat,2004).

-Turankızı:enikleridoğuruptinercigaspçıkapkaççıolaraksokağaatankürt-
leriçgüdüleriyleasayişideelimizdenalmayaçalışıyor...polisteşkilatıkaldıbir
asayişibozmakiçinelegeçirmedikleri...hayvanlaroffofnebüyükdertbun-
lar...tümdünyahayvanhaklarınıkoruyorbirşeyyapmamızıengellemeyeça-
lışıyor...(Şubat,2004)

-BozkurtSerdar:Tinerciler,Küçükçekmecedebahçedeoynayan8yaşındaki
birçocuğunkulağınıkesmişler,dahasonrakafasınataşavuraraköldürmekis-
temişler.Buçeşitvahşetolaylarınekadararttıdeğilmi?Artıkhergüngaze-
telerdebunlarıokuyoruz.Herkesinyakendisininyadatanıdıklarınınbaşına
butürolaylargelmiştiryadaduymuşsunuzdur.Enazndanailenizdenbirisi-
nintinercilertarafındanyolukesilmişveparaistenmiştir.Tinerciler,kapkaç-
çılar,gaspçılar,teröristler,şehireşkiyalarıartıkyaşamımızınayrılmazbirpar-
çasıhalinegeldi.kürtlerleyaşamanınsonuçlarıbunlar.Artıkheryerçokkötü
ve çok tehlikeli. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı çıkaramayacağz yakında
(Mart,2004).

-Asena-Börü:çokperişandurumdagördüğümbazısokakçocuklarınınkafa-
taslarındaTürkyumrusuvarmıdiyebakıpeğertürksekarnınıdoyurmayaye-
tecekkadarparaverdiğimolmuştur.bencebeşeronarenikvekancıküreten
kürtlerinveledizinalarınıtemizlemelitürklerebirşansdahavermeliyiz(Mart,
2004).

Türkiye’deinternetsiteleriüzerindeyaygınbirşekildeuygulanansansürerağ-
menbusitelereherhangibiryaptırımuygulanmıyoroluşubusiteleri,saltırkçı
söylemin temsili açısından değil, bu söylemin toplumda giderekmeşruiyet
kazanmasınaaracılıketmeleriaçısındandakaygıvericibirşekildeönemlikıl-
maktadır. Aşağıdaki metin internet siteleri ve e-mail adresleri aracılığıyla
yaygınbirşekildedolaşımagirenbiryazıdanalınmıştır.Metinkorkusiyase-
tininırkçılıklasofistikebireklemlenmesiniyansıtmaktadır.10

Sorun Bölücülük Değil; Sorun Kürdün Kendisidir 

Kırmızı ışıklarda arabamızın camına yapışıp dilenenler niye hep kürttür?..
Sokaktaadımbaşıönümüzeçıkıp"abeeeynooolurbirharçlıhhviir"diyesü-
lükgibiyapışan,vermediğimiztakdirdeküfreden10-15yaşındakimaddeba-
ğımlısıyaratıklarniyehepkürttür?Toplumsalbirsorunhalinegelen,cinayet
dahiişleyentinercilerinetnikkökenleriincelendiğindekürtolduklarımeyda-
naçıkmıyormu?Bunlaryüzündeninsanlarsokaktarahatgezemezhalegel-
diler.Budabirterördür,şehirleringöbeğindekibireyselKürtterörüdür.
…
Biz Türkçüler, sosyal açıdan değerlendirdiğimiz kürtmeselesine bir bütün
olarakbakıyoruzvebunlarıntoplumazararverenyaratıklarolduğukonusun-
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datümTürkleribilinçlendirmeyeçalışıyoruz.

Birkaçayöncegazetevetelevizyonlardaşahanebirhabervardı.Diyarbakır'da
birKürtdişisi8yavrusundansonra,9.sunuikizolarakpeydahlarken,çocuk-
larölümtehlikesinegiriyorveTürkaskeridoktorlarıgelipbebelerikurtarıyor,
hastanedekuvözekoyuyor.
…
Burejiminkendisininkurucusuolanasliunsura,yaniTürklereihanetetmek
açısındandevşirmeOsmanlı'danhiçbirfarkıkalmamıştır.
…
Sakınkimsebunuinsanlıkla,hümanizmle,devletinvatandaşınınhayatınıko-
rumailkeleriilefalanaçıklamayakalkışmasın.Benimülkemegözdikmişbir
halkın,benimvergilerimlebeslenipdahaçoküremelerinisağlayıponmilyon-
larcaasalakyaratmanınhiçbirilkeileilgisiyoktur.
…
Toplumolarakdüzenimizi,bireyolarakyaşantımızı,aileolarakhuzurumuzu
vemilletolaraksağlımızıbozankürtlerinyarattığıtehlikeyihalainkaretmek
eğergafletdeğilse,nedir?
…
Arkadaşlar,sorun"kürtçülük""bölücülük"veya"terör"değildir.Sorunkürdün
takendisidir.Teröristi,esnafı,işadamı,öğretmeni,manavı,dolmuşçusu,gar-
sonu,sapığı,eşkiyası,kapkaççısı,anarşisti....hepsiaynıdır.

Artık"Kürtbölücülüğü"diyebirsorunolmadığı,gerçeksorununadı“kürtya-
yılması”olduğuhaldebazılarıısrarla"bölücülük"diyeyanıltıcıadlandırmalar-
lauğraşıyor.Bazılarıda“dışgüçlerinmaşası,piyonukafasız,zavallı,korkul-
mayadeğerolmayankürdler”söyleminibulmuşlar.Böyleceesasbüyüksuç,
Kürtlerinüstündenalınıpkimolduklarınıkendilerininbilenettarifedemedi-
ği,gizemperdelerininarkasındakiyücedışdüsmangüçlereyükleniyor.Hem
de Kürt tehlikesi küçümsenip stratejik bir politika boyutuna indirgeniyor.
Oysa ki sorun stratejik veya magazinsel sorun olmaktan daha vahimdir.
TurkiyeCumhuriyetidevletininkimliğini,kurucuveasliunsurolaraktekelin-
detutanTürkırkınınnüfusitibariylegelecekteaynışekildetekelindetutup
tutamayacağı,yanivarolma,yokolmamücadelesidir.Ayrımadikkatedin.
EğerdışgüçlerleKürtlerinTürkmilletinekarşıbirilişkisivarsa,builişkima-
şalıkdeğilişbirliğidir.

İlk bakıştametin, ulusal nüfusun arıtılmasını öneren ırkçı öjenik söylemin
tipikbirörneğigibigörünmektedir.Tıpliteratüründenyoğunolarakbeslenen
öjeniksöylemkriminalliği,Rose’unbelirttiğigibi“sekestrasyon[izoleetmek],
sterilizasyon ya da imha yoluyla yayılmasının önüne geçilmesi gerekende-
jenerebirbünyeninbirçokgöstergesindenbiriolarakgörmüştür”(Rose,2000:
24).MetindeKürtler,yayılımıdurdurulacakkusurlubiralt-nüfusolarakvede-
jenere bir ırk olarak tanımlanmaktadırlar. Daha yakından bakıldığında
metinde öjenik söyleme göre çok daha yeni bir şeyi, Türk ulus-devletinin
dünyadaveTürkiye’dekideğişeniktidardengelerialtındaçözülmesineyöne-
likkorkuyugörebiliriz.Görülebileceğigibiyukarıdakialıntınınsonparagrafı
tamamenbukorkudanbeslenmektedir.Bubağlamda,zorekonomikkoşullara
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ulusdevletegemenliğininzayıflamasınıneşlikettiğibuneoliberaldönemde,
rejimin Kürtleri vatandaş kabul ederek tutum alması eleştirilirkenOsmanlı
döneminevurguyapılmasıoldukçamanidardır.ZiraOsmanlı,“çokkültürlübir
imparatorluk”olmasınasıklıklareferansverilenbirpopüleranlatıyasahiptir.

Sonuç

Bu yazıda sokakta yaşayan/çalışan Kürt çocukların bir şeylerin yolunda
gitmediğiniifşaedenvarlıklarıylave“içerideolandışarı”konumlarıylatambir
“yabancı”özelliğigösterdikleriiddiaedildi.Bunaparalelolarak,Kürtlerinti-
nerci (ya da kapkaççı) figürü yoluyla kriminalize edilmelerinin, neoliberal-
izminağırekonomik,toplumsalvesiyasikrizortamında,biryönetimstrate-
jisiolarakgörülebileceğisavunuldu.Diğerbirdeyişle,buradasözkonusuolan
korkusiyasetiağıryaşamşartlarınakarşıtepkiyibastırmakyadasaptırmak
için geliştirilen ideolojik mücadelenin bir parçasıdır. Sennett’ın aşağıdaki
cümleleribukonuiçinenanlamlısonsözolabilir:

İnsanlarsiyasialanıortak,kolektifbirkimliğipaylaşarakkendilerinibirbirle-
rinesunmafırsatıolaraknekadarçoktahayyülederlerse,kardeşliklerinitop-
lumsalkoşullarıdeğiştirmek içinkullanmaktanokadaruzaklaşmışolurlar.
Topluluğubiraradatutmakamacınkendisihalinegelir;orayagerçektenait
olmayanların tasfiyesi, topluluğun halletmesi gereken bir işe dönüşür.
Müzakereetmeyireddetme,dışarıdakileridevamlıolaraktasfiyeetmemantı-
ğı,gayrişahsiliğiortadankaldırmayadönüksözümonainsancılarzudankay-
naklanırvebumantıkkendikendiniyıkar.Ortakçıkarlaraulaşmaarayışı,or-
takbirkimlikarayışıiçindeyokolur(Sennett,1974:261).
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1 İnsanHaklarıDerneği(İHD)tarafındanhazırlananburaporMayıs2009tarihindekamuo-
yunasunulmuştur.Buradabirkısmınıyayınladığımızraporuntamamınıokumakiçinbakı-
nız: http://www.ihd.org.tr/images/pdf/ihd_kanunla_ihtilafa_dusen_cocuklar_raporu_ma-
yis_2009.pdf

1. Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar

Diyarbakır’da28Mart2006’dameydanagelenolaylarbirandaDiyarbakır’dan
Batman’a,Mardin,Şırnak,Van,Hakkariveilçelerinesıçramıştır.Diyarbakır’da
resmirakamlaragöre400,gayriresmirakamlaragöreise700civarındaçocuk
gözaltıbirimlerindeinsanlıkdışıuygulamalaramaruzkalmıştır.Diğerillerde
de işkence ve kötü muamele iddiaları dillendirilmiştir. Bu çocuklardan
birçoğututuklanmış,haklarındaçeyrekyüzyılayakıncezalaristenmiştir.Bu
aradaTMK’dadeğişiklikmeydanagelmiş,yerelmahkemelerinçocuklaraley-
hindeverdiğicezalartemyizamacıylaYargıtay’agönderilmiş,Yargıtay’danda
YargıtayCezaGenelKurulunagitmiş,oradakararçocuklaraleyhineonanıp
yürürlüğegirmiş,böylecetaşatanveyazafer işaretiyapanbirçocuğa25yıl
uygulamasıbaşlamıştır.Polisetaşatmanın25yıllacezalandırılmasınınadalet
duygusunu zedelediğine dair toplumsal tepki önce Diyarbakır’da sonra da
Türkiye’ninbirçokilindeortayaçıkmıştır.

2. Çocuklar İçin Adalet Girişimi

Çocuklara reva görülen bu uygulamalar ve verilen cezalar başta ailelerin,
çocukları savunan avukatların, İHD başta olmak üzere diğer insan hakları
örgütleri ile çocuk odaklı çalışmalar yapan STK’ların, baroların, aydınların,
köşe yazarlarının kısaca tüm kamuoyunun vicdanını rahatsız etmiştir. Peş
peşe tümulusal gazetelerde yazılar,makaleler yazılmaya, bu konudabaşta
DiyarbakırolmaküzereAnkara,İstanbul,İzmir,Adanagibiillerdetoplantılar,

2008 Yılı Kanunla İhtilafa Düşen
Çocuklar Raporu1
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54 basınaçıklamalarıyapılmayabaşlanmıştepkilerbirandaçığgibibüyümeye
başlamıştır.Diyarbakır’daÇocuklarİçinAdaletGirişimiadıylabirgirişimoluş-
turulmuş,www.cocuklaraadalet.comsitesikurulmuş,hemTürkiye’dehemde
yurtdışındaçokfazlailgigörensiteye4.000’denfazlaaydınimzavermişolup
imzaverenlerinsayısıgittikçeartmaktadır.

2.1. Girişim Ne Yaptı

ÇocuklarİçinAdaletGirişimi,ailelerileİHD’nindeiçerisindeyeraldığıinsan
HaklarıOrtakPlatformu’nun(İHOP)girişimleriyleoluştu,dahasonradiğer
STK’larındesteğiylebüyüdü.ŞimdiTürkiye’deGirişimiçindeyeralanveyaak-
tifdesteksunankurumlarınsayısı20’ninüzerindedir.Girişimbirwebsayfası
oluşturdu. İmzakampanyasıyaptı.Diyarbakır’dabirçokSTK’yı,kurumuzi-
yaret etti. Birçok kişi ve kurma bilgilendirme yazılarını e-mail ile iletti.
Duruşmalara aktif çağrı yaparak,Ankara ve İstanbul’dan çocuk hakları ak-
tivistlerininkatılımınısağladı.Duruşmalardaailelerinyanındaolarakonlarla
dayanışmaiçindeoldu.TutukluolançocuklaradairDiyarbakırEtipicezaevi
önündeveDiyarbakırAdliyebinasıönündebasınaçıklaması yaptı.Girişim
DTPDiyarbakırMilletvekilleriniziyaretettionlaradosyasundu.

DTPŞırnakMilletvekiliSevahirBayındır,çocuklarınTerörleMücadeleYasası
kapsamındançıkarılmasınıöngörenkanunteklifiniTBMMBaşkanlığınasun-
du.DTPDiyarbakırMilletvekiliSelahattinDemirtaş’ın2006-2007yıllarında
yapılanyargılamalarailişkinyazılısoruönergesinecevapverenAdaletBakanı
MehmetŞahin,TerörleMücadeleKanunukapsamında2006ve2007yılların-
datoplam4bin784davaaçıldığınıbildirdi.

Şahinbudavalarda737'siçocukolmaküzeretoplam11bin720kişininyargı-
landığınıkaydetti.Şahin,aynıdönemde,suçişlemekamacıylaörgütkurma,
örgütüyeliğiveörgütpropagandasınıdüzenleyenTCK'nın220.maddesikap-
samındatoplam2bin469davaaçıldığını,budavalarda422'siçocuktoplam17
bin510kişininyargılandığınıbildirdi.2006ve2007yıllarındaTCK'nınsilahlı
örgüt kurmak ve yönetmek suçunu düzenleyen 314. maddesi kapsamında
toplam2bin239davaaçıldığınıkaydedenŞahin,budavalarda413'üçocuk
toplam6bin582kişiyargılandığınıbelirtti.

2006-2007Yıllarında;

TMK 737Çocuk
TCK220 422Çocuk
TCK314 413Çocukolmaküzeretoplam1572çocukyargılanmıştır.

2008yılındaisetambiraraştırmayapılmamışolupDiyarbakır’da305çocukbu
üçmaddedendolayı kanunla ihtilafadüşmüştür. 15 Şubat 2009olaylarında
bölgede gözaltına alınan, kanunla ihtilafa düşen çocuk sayısı 50’nin ü-
zerindedir.
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553. Çocuk Yargılanması Sorun Tespiti

3.1 Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklara İşleyen Yasal Süreç

Toplumsalolaylardabulunançocuklaramüdahaleedecekbiriminçocukşube
müdürlüğünebağlı olması, tutulduğu yerin çocuk şubemüdürlüğüolması,
ifadesinin çocuk birimine bağlı çocuk savcısı tarafından alınması, sosyal
hizmet uzmanları ve avukatlarının hazır bulundurulması, tutuklamanın ilk
değilensontedbirolarakelealınmasıveçocuğunyararıilkesiningözetilerek
süreçlertüketilmesigerekirkenhemulusalmevzuattakidüzenlemelerinhem
deulusalüstübelgelerdekiçocuklehinedüzenlenmişmevzuatınhiçdeğer-
lendirilmeyealınmayarakTerörleMücadelekanunununbazalınması,başta
Anayasa ve Çocuk Koruma Kanunu ile BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile
AvrupaİnsanHaklarıSözleşmesi’neaykırıdır.

3.2. Talep Edilen Cezalar

Toplumsalolaylardakanunlaihtilafadüşençocuklarakarşı;TCK220.madde-
sine göre örgüt suçu işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt üyeliğini
düzenleyenmaddeile2yıldan6yılakadarhapis,TCK314/2ile5yıldan10yıla
kadar hapis, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddesi ile hapis
cezalarında1/2oranındaartırılma,3713SayılıTerörleMücadeleKanunun7/2.
maddesi ile 1yıldan5yılakadarhapiscezası,2911SayılıYasanın33/cmad-
desindende5yıldan8yılakadarhapiscezasıylaçocuklarıntecziyeleriisten-
miştir.ZararkamumalınaverilmişdiyebirçokolaydaTCKnın152/1-amadde-
sideuygulanmakta,bumaddeilecezanınikikatınakadarçıkarılmasıisten-
mektedir.

3.2.1. Diyarbakır’da 2008’de Yargılanan 12-18 Yaş Arası Çocuklar

DiyarbakırÇocukAğırCezaMahkemesi 63Çocuk
Diyarbakır4.AğırCezaMahkemesi 107Çocuk
Diyarbakır5.AğırCezaMahkemesi 51Çocuk
Diyarbakır6.AğırCezaMahkemesi 58Çocuk
TOPLAM 279Çocuk2

3.2.2. Adana’da 2008’de Yargılanan 12-18 Yaş Arası Çocuklar

2008 yılındaAdana’da 264 çocuk gözaltına alındı. Bunlardan 69’u tutukla-
narakcezaevinekonuldu. 105çocukisetutuksuzyargılanmaküzereserbest
bırakıldı. 90 çocuk gözaltı birimlerinden serbest bırakıldı. Tutuklanan 69
çocuk ile tutuksuzyargılanan105çocukhakkında“yasadışıörgütadınasuç
işlemek, örgüt propagandası yapmak, kamumalına zarar vermek ve adam
yaralamak”iddialarıyladavalaraçıldı.

Ocak,ŞubatveMart2009tarihlerindeiseyaşları13ile17arasındadeğişen82
çocukgözaltınaalındı.Gözaltınaalınan82çocuktan28’itutuklanıpcezaevine
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56 konulurken 54 çocuk ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tutuklanan 28 çocuk ile tutuksuz yargılanan 54 çocuk hakkında “yasadışı
örgütadınasuçişlemek,örgütpropagandasıyapmak,kamumalınazararver-
mekveadamyaralamak”iddialarıyladavalaraçıldı.

3.3. Ulusal ve Uluslararası Belgelere Göre Çocukların Durumu/Mevcut
Uygulamalar

BMÇocukHaklarıSözleşmesi’nin37/b.maddesi;“Hiçbirçocukyasadışıyada
keyfibiçimdeözgürlüğündenyoksunbırakılmayacaktır.Birçocuğun tutuk-
lanması,alıkonulmasıveyahapsiyasagereğiolacakveancakensonbaşvuru-
lacakbirönlemolarakdüşünülüp,uygunolabilecekenkısasüreilesınırlıtu-
tulacaktır”şeklindedir.YineÇocukKorumaKanunun“Temelilkeler”başlıklı
4/1,i maddesi; “Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis
cezasına en son çare olarak başvurulması" şeklinde BM Çocuk Hakları
Sözleşmesi’neuygunbirdüzenlemeiçermektedir.Budüzenlemelerinamacı
cezamuhakemesiusulününçocuğaözgürlüğünüsağlamaktır.

BununyanısıraAnayasanın19.maddesindeherkesin“kişihürriyetivegüven-
liği”nesahipolduğu,yineAvrupainsanHaklarıSözleşmesi’nin“Hürriyetve
GüvenlikHakkı"başlıklı5.maddesindeherkesinkişiözgürlüğünevegüven-
liğinehakkıolduğugüvencealtınaalınmıştır.

Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerden de anlaşılacağı üzere yakala-
manınilktedbirolarakuygulanamayacağı,sonçareolarakbaşvurulacakbir
yöntemolmasıdikkatealınmaksızın,kanunlaihtilafhalindekimüvekkillerin
yakalanmış olması, Çocuk Koruma Kanununa, BM Çocuk Hakları
Sözleşmesi’ne, Anayasanın 19.maddesinde güvence altına alınan “kişi hür-
riyeti ve güvenliği”ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Hürriyet ve
GüvenlikHakki"başlıklı5.maddesineaykırılıktaşımaktadır.

Çocuklarınyargılandığıdosyalarda“OlayTutanağı"vedosyadabulunandiğer
belgelerdendeanlaşılacağıüzere,kanunlaihtilafhalindebulunançocukların
yakalamaemriCMK250maddesiileyetkiliNöbetçiCumhuriyetBaşsavcılığı
tarafındanverilmiştir.Budurumdagerekulusalvegerekseuluslararasısöz-
leşmelereaykırılıktaşımaktadır.

Nitekim BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40/3 maddesindeki; “Taraf
Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ileri sürülen, bununla
ithamedilenyadaihlâlettiğikabulolunançocukbakımından,yalnızcaona
uygulanabiliryasaların,usullerin,onunlailgilimakamvekuruluşlarınınoluş-
turulmasınıteşvikedecek..."şeklindekidüzenlemeilekanunlaihtilafhalinde-
kiçocuklarlailgiliolarakçocuklaraözgübirusulkabuledilmiştir.YineÇocuk
KorumaKanunun“Soruşturma”başlıklı15/1.maddesindeki;“Suçasürüklenen
çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli cumhuriyet savcısı
tarafından bizzat yapılır” şeklindeki düzenlemesiyle kanunla ihtilaf halinde
bulunduğuiddiaedilençocuklarlailgilibütünsoruşturmaişlemlerininçocuk
bürosundagörevlisavcıtarafındanBiZZAT YAPILMASI GEREKTİĞİ aşikârdır.
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57BunakarşınCMK250.maddeileyetkiliCumhuriyetSavcısınınyakalamaem-
ri vermesiÇocukKorumaKanunu’nun sözünüettiğimizmaddesine veBM
ÇocukHaklarıSözleşmesi’neaçıkçaaykırıdır.Buaykırılıklarkanunla ihtilaf
halinde olan çocuklarla ilgili olarak ceza yargılaması sisteminin çocuğa
özgülüğününihlaledilmesindenkaynaklanmaktadır.

YineÇocukKorumaKanunu’nun31.maddesigereğinceçocuklarlailgilikolluk
görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimleri tarafından yerine getirilmelidir.
Buna karşın müvekkillerin kolluğun çocuk biriminde görevli olmayan
polislerceyakalanmasıdahukukaveÇocukCezaAdaletisistemininamacına
aykırılıktaşımaktadır.Çocuklarınkanunlaihtilafhalindeolduklarınıntespiti
halindekolluğunçocukbirimindeçalışmayangörevlilerinçocukbiriminidu-
rumdan haberdar etmeleri gerekmektedir. Bunun mümkün olmaması
halindeyseyakalamanınyapılmasıüzerineenkısasüredekolluğunçocukbir-
iminemüvekkillerinteslimedilmesigerekirken,yakalamanınyapılmasından
saatlersonramüvekkillerinÇocukŞubeMüdürlüğü’neteslimedilmesiyukarı-
dasözünüettiğimizyasalaraveuluslararasısözleşmelereaykırıdır.

Ayrıca şiddet içerikli bu tür olaylara müdahale eden kolluk görevlileri,
çocuğunveonunyararınınkorunmasıvemüdahaleninçocuğunkorunmasına
odaklıbirbakışaçısı ileyapılmasıgerekirken,aksinebirtutumlamüvekkil-
lerinsuçunfailiolarakdeğerlendirilmesiveyakalanmasıBMÇocukHakları
Sözleşmesi’nde, ÇocukKorumaKanunu’nda yer alan “ÇOCUĞUN YÜKSEK
YARARI İLKESİNE”,Anayasa’ya,Avrupa İnsanHaklarıSözleşmesi’ne,Pekin
Kuralları,BMÇocukHaklarıSözleşmesi’ndeyeralan“MASUMİYET KARİNE-
SİNE” aykırılıkteşkiletmektedir.

CMK250.maddeyleyetkiliDiyarbakır’dakiAğırCezaMahkemeleri’ndeka-
nunla ihtilaf halinde bulunan çocukların 24 saat süreyle müdafileriyle
görüşmeyasağıkararıverildiğigibiyinekararlardadosyanınincelenmesive
belgelerdenörnekalınmasıdakısıtlanmıştır.Yukarıdasözünüettiğimizulusal
veuluslararasımevzuatgereğikanunlaihtilafhalindekiçocuklarlailgilibütün
soruşturmaişlemlerininçocuklaraözgümakamlarcayerinegetirilmesigerek-
mektedir. Bu çerçevede CMK 250. maddeyle yetkili Diyarbakır Ağır Ceza
Mahkemeleri’ninilgilikararıBMÇocukHaklarıSözleşmesi’nin40/3.madde-
sine,Anayasa’nın37.maddesindekiKanuniHakimGüvencesi”düzenlemesine
aykırılıktaşımaktadır.

Ayrıcakanunlaihtilafhalindebulunanmüvekkilleryakalamaanındahukuki
destektenyararlandırılmamışlardır.Müvekkilleryakalandıktansonrahukuki
destekten mahrum bırakılmış, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
2008/559değişikişnolukararıylahaklarındakiisnatlarailişkinolaraksavun-
mahazırlamahakları da yetkisiz ve çocuklara özgü olmayan birmakamca
kısıtlanmıştır.

Nitekim BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40/2,b,ii maddesindeki;
“Haklarındakisuçlamalardankendilerininhemenvedoğrudandoğruya;yada
uygundüşendurumlardaana-babalarıyadayasalvasilerikanalı ilehaberli
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58 kılınmakvesavunmalarınınhazırlanıpsunulmasındagerekliyasalyadauy-
gunolanbaşkayardımdanyararlanmak”düzenlemeylekanunlaihtilafhalin-
dekiçocuklarınhaklarındakisuçlamalardanhemenhaberdarolma,busuçla-
malarakarşısavunmahazırlama,hukukidestektenyararlanmahakkıolduğu
güvence altına alınmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Adil
YargılanmaHakkı"başlıklı6/3,bmaddesindeki“müdafaasınıhazırlamakiçin
gerekli zamana ve kolaylıklara malik olmak” şeklindeki düzenlemeye de
herkesinsavunmahakkı,savunmasınıhazırlamakiçinyeterlizamanaveko-
laylıklarasahipolmahakkıolduğugüvencealtınaalınmıştır.Yineçocukceza
adaletinintemel ilkelerinibelirleyenBirleşmişMilletlerÇocukCezaAdaleti
Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart Kuralları’nın “Çocuk
Hakları”başlıklı7.maddesiçocukların“…suçlamanınbildirilmesi,konuşma-
mahakkı,avukatlatemsiledilmehakkı...”olduğunudüzenlemektedir.

Ayrıca,CezaMuhakemesiKanunu’nun149/1.maddesinde“Şüpheliveyasanık,
soruşturmavekovuşturmanınheraşamasındabirveyabirdenfazlamüdafiin
yardımındanyararlanabilir”,149/3.maddesinde;“Soruşturmavekovuşturma
evrelerininheraşamasındaavukatın,şüpheliveyasanıklagörüşme,ifadealma
veyasorgusüresinceyanındaolmavehukukiyardımdabulunmahakkıengel-
lenemez, kısıtlanamaz.” 150/2.maddesi “Müdafii bulunmayan şüpheli veya
sanık;çocuk,kendisinisavunamayacakderecedemalulveyasağırvedilsizise,
istemiaranmaksızınbirmüdafigörevlendirilir”şeklindedir.

Bu düzenlemelere aykırı olarak kanunla ihtilaf halindeki çocuklar, yakala-
manın yapıldığı günden dört gün sonra hukuki yardımdan yarar-
landırılmışlardır. Bu durum da yukarıda sözünü ettiğimiz ulusal ve ulus-
lararasımevzuataaykırıdır.

Tüm bunların yanı sıra çocuklarla ilgili olarak TCK 31. maddesi gereğince
düzenlenen cezai sorumluluk raporları TCK’nın 31. maddesinin özüne
aykırıdır.Nitekimsözkonusuraporlar,sorunusaltakılhastalığıveyazekage-
riliğidüzeyindeelealanyaklaşımilehazırlanmışveTCK’nın31.maddesinin
özüne ilişkin bir değerlendirme yapılmadan ceza yasasındaki akıl hastalığı
TCKM.32’yegöremüvekkillerindeğerlendirilmesiyapılmıştır.Oysakanunla
itilafhalindeolançocuklardaaraştırılandurumbudeğildirvecezaisorumlu-
lukraporundaneyinsorgulandığıTCK’nın32.maddesindedeğilTCK’dafark-
lıbirmaddeninaltındaelealınmıştır(TCKM.31).

TCK’nın31.maddesikapsamındamüvekkillerleilgilicezaisorumlulukrapor-
larını değerlendirdiğimizde; çocuğun yaptığı eylemin farkında olması, bu
eylemin diğer eylemlerden farkını, niye böyle bir eyleme kalkıştığını, bu
eylemin doğuracağı sonuçları bilmesi, sonuçlarına katlanması, başkalarının
zarargöreceğini,kendisinecezaverileceğinibilmesiveyatahminedebilecek
derecederuhsalgelişmeyeerişiperişmediğiaraştırılmalıdır.Buaraştırmanın
ilkbasamağı,çocuklardayapılacaksosyaldeğerlendirmelerdir.Bukapsamda
çocukmüvekkillerin,yaşı,eğitimdurumu,aileselözellikleri,sosyo-ekonomik
özellikleri,boşvakitlerinideğerlendirmeşekli,eylemigerçekleştirdiğisırada
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59içindebulunduğukoşullar,çevresindenedindiğideğerlerveduygusalyükler
gibibilgiler,ilköğrenilmesigerekenbilgilerdir.Fakatkanunlaihtilafhalinde
olduğuiddiaedilenmüvekkillerleilgiliolarakhazırlanancezaisorumlulukra-
porlarındabuaraştırmavedeğerlendirilmelerinhiçbiriyapılmaksızınçocuk-
larınisnatedilenfiillerinfarik-ivemümeyyiziolduğusonucunavarılmıştır.

Ayrıcasözkonusuraporlarınhazırlanmasındamüvekkillerinmuayenesinde;
suçaodaklanmayanvegörüşmeyisuççevresindeelealmayançocuğunkavra-
mavealgılamayönündenulaştığıdüzeyinaraştırılması,görüşmeninsoruve
cevapları içerecek şekilde ayrıntılı olarak raporlanması, görüşmenin çocuk
psikiyatrları ile birlikte yapılması, soyutlama yeteneğinin gelişimdüzeyinin
diğertekniklerledearaştırılmasıvemutlakaadlidosyanındeğerlendirilmesi
gerekirkenAdliTıpuzmanıncabudeğerlendirmeleryapılmamıştır.

DiyarbakırAdliTıpŞubeMüdürlüğü’ncehazırlanansözkonusucezaisorum-
luluk raporlarında, Adli Tıp Uzmanı çocuk psikiyatr olmadan çocuklarla
görüşme yapmış ve bu görüşme esnasında soruşturma dosyasını dahi in-
celemedenmüvekkillerekendilerineisnatedilenolayıanlattırmaklayetinerek
sözkonusuraporlarıhazırlamıştır.Bununyanısırasözkonusuraporlardene-
timeaçıkolmayan,nasılhazırlandığıvehangiaraştırmavetetkiklersonucun-
damüvekkillerin cezai sorumluluklarının olduğu sonucuna varıldığı hiçbir
şekildeanlaşılamayanbirrapordur.Yinemüvekkillerleilgilihazırlanancezai
sorumluluk raporları incelendiğinde, olay anlatımı bölümleri hariç diğer
bölümlerinmatbuolarakhazırlandığıdagörülecektir.Budurumdabilimsel-
liktenuzakbirraporadayanarakçocuklarıntutulması,gözaltındakalmasıve
hattatutuklanmasıBMÇocukHaklarıSözleşmesi’neaykırıdır.Çocuklarais-
nat edilen fiillere baktığımızdamüvekkillerin söz konusu fiillerin farik-i ve
mümeyyiziolduklarınınkabuledilmesidemümkündeğildir.Çocuklaraisnat
edilenfiillerağırfiillerdir.Çocuklarınkendilerineisnatedilenbusuçlamaları
idraketmeleri,örgütadınabilinçliveisteyerekhareketetmeleri,örgütüyesi
olmaları, örgütün propagandasını bilinçli olarak yapmaları, çocukların bir
arayagelmelerinin toplantıolduğunuanlamalarıvebilmelerimüvekkillerin
yaşlarıvebilinçdüzeyleridikkatealındığındamümkündeğildir.

3.4. Çocuklara Uygulanan Sevk Maddeleri Anayasa’ya Aykırıdır

Kanunla ihtilaf halinde bulunan çocuklar TMK’nın 9. maddesindeki; “Bu
Kanunkapsamınagirensuçlarlailgilidavalara,04.12.2004tarihlive5271sayılı
CezaMuhakemesiKanunu’nun 250’ncimaddesinin birinci fıkrasında belir-
tilenAğırCezaMahkemeleri’ndebakılır.Busuçlardandolayıonbeşyaşınü-
zerindekiçocuklarhakkındaaçılandavalardabumahkemelerdegörülür”şek-
lindeki düzenleme gereğince, CMK 250. maddeyle yetkili mahkemede
yargılanmasıAnayasa’nın 37.maddesine, 10.maddesine, 17.maddesine, 36.
maddesine90.maddesineaykırılıktaşımaktadır.

Ayrıca,KanunlaihtilafhalindebulunançocuklarhakkındaTMK’nın13.mad-
desindeki;“BuKanunkapsamınagirensuçlarlailgiliolarakCezaMuhakemesi
Kanunu’nun231incimaddesinegörehükmünaçıklanmasınıngeribırakılması
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60 kararıverilemez;verilenhapiscezasıseçenekyaptırımlaraçevrilemezveerte-
lenemez.Ancakbuhükümleronbeşyaşınıtamamlamamışçocuklarhakkın-
da uygulanmaz” şeklindeki düzenlemeyle hükmün açıklanmasının geri
bırakılması müessesinden, verilecek hapis cezasının seçenek yaptırımlara
çevrilmesinden ve ertelenebilirliğinden yaralandırılmayacak olmaları da
Anayasa’nın,10.maddesine,36.maddesine,90.maddesineaykırılıktaşımak-
tadır.Şunedenlerleki;

3.4.1. Anayasanın 90. Maddesinin Değerlendirilmesi

Anayasanın 90/son. maddesi aynen; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş
Milletlerarasıantlaşmalarkanunhükmündedir.BunlarhakkındaAnayasaya
aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz. (Ek cümle:
7/5/2004-5170/7md.)Usulünegöreyürürlüğekonulmuştemelhakveözgür-
lüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı
hükümleriçermesinedeniyleçıkabilecekuyuşmazlıklardamilletlerarasıant-
laşmahükümleriesasalınır”şeklindedir.

Anayasanın90.maddesindekibudüzenlemeylemilletlerarasıantlaşmaların
KanunHükmündeoluşu,dahaçokuluslararasısözleşmelerenormatifdeğer
atfeden bir buyruk olup yasayla onaylanmış uluslararası belgeleri yargıç
doğrudanuygulayacaktır.

AyrıcaAnayasanın90/sonmaddesindeki“Temelhakveözgürlüklereilişkin
milletlerarasıantlaşmalarlakanunlarınaynıkonudafarklıhükümleriçermesi
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda Milletlerarası Antlaşma Hükümleri
EsasAlınır”biçimindekidüzenlemegereğinceuluslararasısözleşmehükmü,
ilgili uyuşmazlığın çözümünde “BELİRLEYİCİ” olacaktır. Bununla birlikte,
Anayasa’nın 90/son maddesindeki düzenleme, uluslararası antlaşmanın
yasadandahagüvencelibirdüzenlemeyansıttığıvarsayımınadayanmaktadır.
Buçerçevedeyasa/uluslararasısözleşmeçatışmasıhalindeuluslararasısözleş-
meninuygulanmasıgerektiğiAnayasa’nınsözkonusudüzenlemesiylekabul
edilmiştir.Anayasa’nın90/sonmaddesibirbütünolarakdeğerlendirildiğinde;
“TBMM’ninonaylamayıbirkanunlauygunbulduğubütünuluslararasıbel-
gelerin(antlaşma,sözleşme,pakt,protokol,..)”yasalmevzuattanöncebelir-
leyiciolarakuygulanmasıgerektiğideaşikardır.

Yukarıda yapmış olduğumuz değerlendirme çerçevesinde, Türkiye “Dünya
Çocuklarının İnsanHakları Yasası” olarak kabul edilen BM ÇocukHakları
Sözleşmesi’ni 14Eylül 1990 tarihinde imzalamış ve9.12.1994 tarihli ve4058
sayılı kanunla onaylamıştır. Dolayısıyla BM Çocuk Hakları Sözleşmesi
Anayasa’nın90.maddesikapsamındausulüneuygunolarakyürürlüğekonul-
muşbirmilletlerarasısözleşmedir.Bunedenlede“YASA HÜKMÜNDE” olup
yasalardanönceuygulanmasıgerekmektedir.

BudoğrultudaBMÇocukHaklarıSözleşmesi’nin1.maddesi18yaşınakadar
herkesiçocukolarakkabuletmektedir.Yineaynısözleşmesinin2.maddesi;
“Tarafdevletler,busözleşmedeyazılıolanhaklarıkendiyetkilerialtındabu-
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61lunanherçocuğa,kendilerinin,anababalarınınveyayasalvasilerinin sahip
oldukları,ırk,renk,cinsiyet,dil,siyasalyadabaşkadüşünceler,ulusal,etnikve
sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir
ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler” şeklindeki düzenlemeyle
çocuklararasındaayrımcılıkyapılmasıyasaklanmıştır.

Bununlabirliktesözleşmenin40/3.maddesindeki;“Tarafdevletler,hakkında
cezayasasınıihlalettiğiiddiasıilerisürülen,bununlaithamedilenyadaihlâl
ettiğikabulolunançocukbakımından,yalnızcaonauygulanabiliryasaların,
usullerin,onunlailgilimakamvekuruluşlarınoluşturulmasınıteşvikedecek”
denerekçocuklarınkendilerineözgümakamlarcayargılanmasınıgüvenceal-
tınaalmıştır.

Ayrıca “Birleşmiş Milletler Çocukların Yargılanması ile İlgili Uyulması
GerekenStandartAsgariKurallarının14/1.maddesi;“Kural11uyarıncaçocuğa
özgü bir yargı dışı yola başvurulmamışsa çocuğun yargılamakta olduğu
(mahkeme, heyet, konsey, vb.) yetkili makamda yargılamanın dürüst ve
hakkaniyetleyapılmasıgerekir”,14/2.maddesi;“Yargılamalarçocuğunçıkar-
larınaeniyiyardımcıolacakşekildeveonunanlayabileceğitarzdavesöyledik-
leriniserbestçeifadeedebileceğiortamdacereyanetmelidir”şeklindedir.Bu
durumda kanunla ihtilaf halinde bulunan 15-18 yaş aralığındaki çocukların
yetişkinlerinyargılandığıbirortamdavemekandayargılanmamalarıkendiler-
ineözgübirmakamdavemekandayargılanmalarıgerekmektedir.

TümbunlarınyanısıraAvrupainsanHaklarıSözleşmesi’nin14.maddesi;“Bu
Sözleşmedetanınanhakveözgürlüklerdenyararlanma,cinsiyet,ırk,renk,dil,
din,siyasalveyadiğerkanaatler,ulusalveyasosyalköken,ulusalbirazınlığa
mensupluk,servet,doğumveyaherhangibaşkabirdurumbakımındanhiçbir
ayrımcılık yapılmadan sağlanır” ayrımcılık yapılmasını yasaklarniteliktebir
düzenlemedir. Bu ve sözleşmenin 6. maddesindeki “Adil Yargılanma
Hakkında”aykırıolarak,sözleşmeyetarafolunmasınakarşınTMK’nın9.ve13.
maddeleriyle12-15,15-18yaşayrımıyapılarak,15-18yaşaralığındabulunanka-
nunla ihtilaf halindeki çocukların deyim yerindeyse yetişkin çocuk hatta
yetişkinkabuledilmesiA.İ.H.Sözleşmesi’neaykırıdır.

YukarıdadaaçıkladığımızüzereAnayasanın90/sonmaddesigereğince,ulusal
yasalarlakanunlauygunbulunarakyürürlüğegirenuluslararasısözleşmelerin
aynıkonudafarklıdüzenlemeleriçermesihalindeuluslararasısözleşmelerin
yasadanönceuygulanmasıesastır.BunakarşınTMK’nın9.ve13.maddesinde-
kidüzenlemeyleBMÇocukHaklarıSözleşmesi’ndekiçocuktanımıkapsamın-
da kalan kanunla ihtilaf halindeki küçükler arasında yargılamayı yapacak
makam/mahkemeayrımıyapıldığıgibihapiscezasınaseçenekyaptırımların
uygulanmasıolanağıdaortadankaldırılmıştır.KısacasıTMK’nın9.ve13.mad-
deleriyle,BMÇocukHaklarıSözleşmenin1.,2.ve40.maddelerine,Birleşmiş
MilletlerÇocuklarınYargılanmasıileilgiliUyulmasıGerekenStandartAsgari
Kurallarının14.maddesineveAvrupaİnsanHaklarıSözleşmesi’nin6.ve14.
maddelerinedolayısıylaAnayasa’nın90.maddesineaykırıolarak,15-18yaşa-
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62 ralığındabulunankanunlaihtilafhalindekiçocuklarla12-15yaşaralığındabu-
lunançocuklarınyargılanmasındafarklımakamlargörevliveyetkilikılınmış,
hapis cezasına alternatif olarak uygulanacak seçenek yaptırımlarsa ortadan
kaldırılmıştır.

Bu durumda Terörle Mücadele Yasası’nın 9. ve 13. maddeleri BM Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nin 1., 2. ve 40. maddelerine ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin6.ve14.maddelerinedolayısıylaANAYASA’NIN 90/SON MAD-
DESİNE AYKIRIDIR VE İPTALİ GEREKİR.

3.4.2. Anayasanın 10. Maddesi Çerçevesinde

“Kanunönündeeşitlik”hemTCAnayasası’ndahemdeuluslararasısözleşme-
lerdeyeralanönemlibirilkedir.Anayasa’nın10’uncumaddesi“Herkes,kanun
önündeeşittir.Hiçbirkişiye,aileye,zümreveveyasınıfaimtiyaztanınamaz”
derveekler,“Devletorganlarıveidaremakamlarıbütünişlemlerindekanun
önündeeşitlikilkesineuygunolarakhareketetmekzorundadırlar”.BMÇocuk
Hakları Sözleşmesi’nin 2/1. maddesi; “Taraf devletler, bu sözleşmede yazılı
olanhaklarıkendiyetkilerialtındabulunanherçocuğa,kendilerinin,anaba-
balarınınveyayasalvasilerininsahipoldukları,ırk,renk,cinsiyet,dil,siyasal
yadabaşkadüşünceler,ulusal,etnikvesosyalköken,mülkiyet,sakatlık,doğuş
vediğerstatülernedeniylehiçbirayrımgözetmeksizintanırvetaahhüteder-
ler”.AvrupaİnsanHaklarıSözleşmesi’nin14.maddesi;“BuSözleşmedetanı-
nanhakveözgürlüklerdenyararlanma,cinsiyet,ırk,renk,dil,din,siyasalveya
diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk,
servet,doğumveyaherhangibaşkabirdurumbakımındanhiçbirayırımcılık
yapılmadan sağlanır” biçimindeki düzenlemelerle ayrım yapılamayacağı
güvencealtınaalınmıştır.

BMÇocukHakları Sözleşmesi 1.maddesi; “onsekiz yaşına kadar her insan
çocuk sayılır” diyerek çocuğun tanımını yapmıştır. BM Çocuk Hakları
Sözleşmesi’neuygunolarak5237SayılıTCK’nın“Tanımlar”başlıklı6/1,b.mad-
desi;“Çocuk;devimindenhenüzonsekizyaşınıdoldurmamışkişi”yineÇocuk
KorumaKanunun3/1,amaddesi;“Çocuk;dahaerkenyaştaerginolsabile,on
sekizyaşınıdoldurmamışkişiyi”şeklindekidüzenlemelerle18yaşınakadarher
insanıçocukkabuletmiştir.

Ayrıca, BM Çocuk Haklan Sözleşmesi’nin 40/3 maddesi; “Taraf devletler,
hakkındacezayasasınıihlâlettiğiiddiasıilerisürülen,bununlaithamedilen
yadaihlâlettiğikabulolunançocukbakımından,YALNIZCA ONA UYGULA-
NABİLİR YASALARIN, USULLERİN, ONUNLA İLGİLİ MAKAM VE KURU-
LUŞLARIN OLUŞTURULMASINI teşvik edecek..." demektedir. Yine Çocuk
KorumaKanunu’nun26/2.maddesi; “Çocukağırcezamahkemesi,çocuklar
tarafındanişlenenveağırcezamahkemesiningörevalanınagirensuçlarlail-
gilidavalarabakar”diyerekağırcezamahkemeleriningörevinegirensuçlarda
çocuklarlailgiliyargılamayıyapacakolanmahkemeaçıkçabelirtilmiştir.

Yukarıdaizahettiğimizdüzenlemeler18yaşınakadarolanherkesinKENDİ-
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63LERİNE ÖZGÜ OLAN MAKAMLARCA YARGILANMASI gerektiğinigüvence
altınaalmıştır.

BununyanısıraBMÇocukHaklanSözleşmesi’nin40/3.maddesindeki“YAL-
NIZCA ONA UYGULANABİLİR YASALARIN, USULLERİN..."ibaresineyerve-
rerek18yaşınakadarolanherinsanaonaözgüyasalarınuygulanmasıgerek-
tiğinigüvencealtınaalmıştır.BMÇocukHaklarıSözleşmesi’nin2.maddeside
çocuklar arasında bu yasa ve usullerin uygulanmasında ayrım yapılamaya-
cağınıgüvencealtınaalmıştır.BudüzenlemelereuygunolarakAnayasanın10.
maddesindeki“eşitlikilkesi”,aynıdurumdabulunankişilerinyasalarcaaynı
işlemetabitutulmalarınısağlamaktadır.Budüzenlemelererağmen15-18yaş
aralığındabulunankanunlaihtilafhalindekimüvekkillerinTMK’nın13.mad-
desigereğincehükmünaçıklanmasınıngeribırakılmasından,verilecekhapis
cezasınınseçenekyaptırımlaraçevrilmesindenveertelenebilirliğindenyarar-
landırılmamalarıçocuklararasındaayrımcılıkyapıldığınıngöstergesidir.

Anayasa’nın10.maddesindevediğeruluslararasısözleşmelerdedüzenlenen
“Eşitlik ilkesi” ile hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı,
aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını
sağlamakvekişilereyasakarşısındaayrımyapılmasınıveayrıcalıktanınmasını
önlemektir.Builkeyle,aynıdurumdabulunankimikişivetopluluklaraaynı
kurallaruygulanarakyasakarşısındaeşitliğinçiğnenmesiyasaklanmıştır.

Açıkladığımıztümbunedenlerlegerekulusalvegerekseuluslararasımevzu-
atgereğiçocukolarakkabuledilenkişilerarasındaisnatedilenfiildeherhan-
gibirfarklılıkolmamasınakarşın,15-18yaşaralığındakikanunlaihtilafhalin-
deki çocukların, yetişkinlerin tabii olduğu bir yargılama sistemine dâhil
edilmelerieşitlikilkesininihlalidir.

Yukarıdadetaylıolarakaçıkladığımızbuilkeleregöre,çocuklararasındahiçbir
sebebe dayalı olarak ayrımcılık yapılmaması gerekmektedir. Bu çerçevede
müvekkiller,ÇKK,BMÇocukHaklanSözleşmesive5237SayılıTCKgereğince
çocukturlar, kendilerine özgü makamlarca ve kendilerine uygulanabilir
yasalarlayargılanmalarıgerekmektedir.BunakarşınTMK’nın9.ve13.mad-
delerindekidüzenlemelerle12-15yaşındaolanlarile15-18yaşındaolançocuk-
lar arasında yargılama, yargılamayı yapanmahkeme ve/veyamakam, farkı
yaratılması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, verilecek hapis ceza-
sının seçenek yaptırımlara çevrilmesinden ve ertelenebilirliğinden yara-
landırılmamaları Anayasanın 10. maddesinde düzenlenen “EŞİTLİK İLKE-
SİYLE” bağdaşmazniteliktedir.

BunedenlerledeTMK’NIN 9. VE 13. MADDELERİ ANAYASA’NIN 10. MAD-
DESİNDE DÜZENLENEN “ESiTLİK İLKESİNE” AÇIKÇA AYKIRIDIR VE İPTALİ
GEREKİR.

3.4.3. Anayasa’nın 17. Maddesi Çerçevesinde

Anayasa’nın17/amaddesi;“Herkes,yaşama,maddivemanevivarlığınıkoru-
mavegeliştirmehakkınasahiptir”.17/bmaddesi;“...kimseinsanhaysiyetiyle
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64 bağdaşmayanbircezayaveyamuameleyetabitutulamaz”.BMÇocukHakları
Sözleşmesi’nin27/1.maddesi“Tarafdevletler,herçocuğunbedensel,zihinsel,
ruhsal,ahlâksalvetoplumsalgelişmesinisağlayacakyeterlibirhayatseviye-
sinehakkıolduğunukabulederler”.37/bmaddesi;“Hiçbirçocukyasadışıya-
dakeyfibiçimdeözgürlüğündenyoksunbırakılmayacaktır.Bir çocuğun tu-
tuklanması,alıkonulmasıveyaHAPSİ YASA GEREĞİ OLACAK veancakenson
başvurulacakbirönlemolarakdüşünülüp,uygunolabilecekenkısasüreile
sınırlı tutulacaktır”, Çocuk Koruma Kanunu’nun 4/i maddesi; “Çocuklar
hakkındaözgürlüğükısıtlayıcıtedbirlerilehapiscezasınaensonçareolarak
başvurulması”şeklindedir.

Anayasa’nın 17.maddesine göre kişi özgürlüğünün kısıtlanması konusunda
yasayauygunlukşartıaranacaktır.

YineÇocukKorumaKanunu’nagöreçocuklarhakkındaözgürlüğükısıtlayıcı
tedbirlerilehapiscezasınaensonçareolarakbaşvurulacağıdüzenlenerek,ka-
nunla ihtilafhalindekiçocuklarla ilgiliolaraköncelikleözgürlüğükısıtlayıcı
cezalaraalternatifyaptırımlarınuygulanmasınısağlamakyasakoyucutarafın-
dangüvencealtınaalınmakistenmiştir.OysaTMY’nın13.maddesiyse,çocuk-
lar için özgürlüğü kısıtlayıcı cezalara alternatif yaptırımların uygulanma
olasılığını15yaşındanbüyükçocuklarbakımındanortadankaldırmaktadır.

Anayasanın 90. maddesi gereğince kanun ile arasında çelişki bulunması
halindeuygulanmasınaönceliktanınacakolanÇHS,çocuklariçinözgürlüğün
kısıtlanmasınınsonçareolmasınıöngörmektedir.Anayasa’nın17.maddesine
göre de kişi özgürlüğünün kısıtlanması konusunda yasaya uygunluk şartı
aranacağınagöre,TMY’nın13.maddesiözgürlüğükısıtlayıcıcezayıalternatif-
siz kılarak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 2., 37. maddelerini ve dolayısıyla
Anayasa’nın17.maddesiniihlalederniteliktedir.BunedenledeTMK’nın13.
maddesiANAYASA’NIN 17. MADDESİNE AYKIRILIĞI NEDENİYLE DE İPTALİ
GEREKİR.

3.4.4. Anayasanın 36. Maddesi Çerçevesinde

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin “Adil Yargılanma” başlıklı 6. maddesine paralel olarak
Anayasanın36.maddesindeki“Herkes,meşruvasıtaveyollardanfaydalanmak
suretiyleyargımercileriönündedavacıveyadavalıolarakiddiavesavunmaile
ADİL YARGILANMA HAKKINA sahiptir” düzenlemesiyle çocukların adil
yargılanmahakkıgüvencealtınaalınmıştır.“AdilYargılanmaHakkına”ilişkin
bugüvencelerhemmedeniuyuşmazlıklardahemdesuçisnadınıiçerenceza
yargılamasında gerçek ve tüzel kişiler tarafından hem ilk derece yargı yer-
lerindehemdetemyizmahkemelerindeilerisürülebilir.

Adil yargılanma hakkı kapsamında çocukların kendilerine özgü makamlar
ve/veyamahkemelerceyargılanmasıgerekmektedir.NitekimÇocukKoruma
Kanunu çocukların yargılanmasında yetkili ve görevli makamların çocuk
bürosunda görevli savcılar ve hakimler olduğunudüzenlemiştir.GerekBM
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65ÇocukHakları Sözleşmesi vegerekseÇocukKorumaKanunu’ndakidüzen-
lemelerle kanunla ihtilaf halindeki çocukların özel gelişimsel dönemleri ve
sosyalleşmelerinden ötürü, özel bir yargılama sürecine dâhil edilmeleriyle
çocuklaraözgümahkemelerdeveözelusullerleyargılanmasıgüvencealtına
almıştır.

Ayrıca "Birleşmiş Milletler Çocukların Yargılanması ile İlgili Uyulması
Gereken StandartAsgariKuralları"na göreÇOCUK; devletlerin ilgili hukuk
sistemlerinegöre,birsuçuişlemesiileilgiliolarakyetişkinlerdenfarklışekilde
muameleedilenküçükveyagençlerdir.ÇOCUK SUÇLU İSE,suçişlediğior-
tayaçıkanveyasuçişlediğiiddiaedilenküçükveyagençtir.

Hem Çocuk Hakları Sözleşmesi hem de Birleşmiş Milletler Çocukların
YargılanmasıileilgiliUyulmasıGerekenStandartAsgariKurallarıgereğince,
herdevletkendiadaletsistemindeözellikleçocuksuçlularauygulanacakku-
ralları,kanunlarıveçocukyargılamasındadonanımlıkuruluvemahkemeleri
oluşturacaktır.Buçerçevedeçocuklarınhassasolduklarıkabuledildiğinden
onlariçinayrıcaçocukmahkemelerioluşturulmuştur.

Çocukmahkemeleri,suçişleyençocuklarınyargılandığı,yargıçvesavcısının
özeleğitimdengeçirildiği,sosyalçalışmacınınçocuğundurumuüzerinerapor
vererek yargılamayı yönlendirebildiği özel bir mahkemedir. Çocuk
mahkemesinin yargılama aşamasındaki temel felsefesi, çocuklara yetişkin
suçlugibidavranılmamasıdır.Ayrıcaçocukyargılamasındamahkemeyalnız-
cadelilleritoplamak,şahitlerinbilgilerinidinlemekvesuçolayınınkanunun
hangimaddesinegirdiğiniaraştırmaklayetinemez.Çocukhakimininamacı,
suçun gerçeknedenlerini bulmaya, çocuk suçlununhayatını öğrenmeye ve
psikolojinianlamayayöneliktir.

Fakat CMK 250.maddeyle özel yetkilimahkemelerin bu kıstaslara uygun-
luğundansözetmekmümkündeğildir.NitekimTerörleMücadeleKanunubir
külhalinde incelendiğindetamamenyetişkinlerinyargılamasına ilişkinesas
veusulleriiçerdiğidolayısıylayetişkinlereözgübirsistemolduğu,çocuklara
özgübirsistemdenuzakolduğukuşkugötürmezbirgerçekliktir.Bunedenle
TerörleMücadeleKanunu’nun9.ve 13.maddelerindekidüzenlemelerleka-
nunlaihtilafhalindekiçocuklaryetişkinyargılamasınadâhiledilmiştir.

Ülkemizde,ÇocukKorumaKanunuçerçevesindeyukarıdasözünüettiğimiz
kriterlereuygunolarakÇocukMahkemeleriileÇocukAğırCezaMahkemeleri
kurulmuştur.Türkiye’deçocuklaraözgümahkemelerkurulmuşolmasınarağ-
men kanunla ihtilaf halindeki çocukların, çocuğa özgü adalet sistemi
çerçevesindeyasailekurulmuşçocukmahkemeleridışındayargılanmasıadil
yargılanmahakkınınihlalianlamınagelmektedir.

AyrıcaTerörleMücadeleKanunu'nun9.ve 13.maddeleriyleyapılandüzen-
lemeler,çocuklarıkorumakyerine,onlarıyetişkinlereözgüadaletsistemine
dâhil ederek, damgalanmalarına ve toplumdan dışlanmalarına sebep
olduğundan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40. maddesine, Avrupa İnsan
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66 HaklarıSözleşmesi’nin6.maddesinedolayısıylaANAYASA’NIN 36. MADDE-
SİYLE GÜVENCE ALTINA ALINAN “ADİL YARGILANMA HAKKINA” AÇIKÇA
AYKIRIDIR ve İPTALİ GEREKİR.

3.4.5. Anayasanın 37. Maddesi Çerçevesinde

Bilindiğiüzere,cezayargılamasınıntemeltaşlarındanbiridoğalhakimpren-
sibidir. Anayasanın 37. maddesindeki; “Hiç kimse kanunen tabi olduğu
mahkemedenbaşkabirmerciönüneçıkarılamaz.Birkimseyikanunentabi
olduğumahkemedenbaşkabirmerciönüneçıkarmasonucunudoğuranyargı
yetkisine sahip olağanüstümerciler kurulamaz.”düzenlemeyle ceza yargıla-
masındakidoğalhakimprensibigüvencealtınaalınmıştır.

Anayasa’nınyukarıdasözünüettiğimizmaddesiylegüvencealtınaalınan“tabi
hakimilkesi”,TerörleMücadeleKanunu’nun9.maddesindekidüzenlemeyle
ihlaledilmiştir.NitekimTürkiye’ninde tarafıbulunduğuveAnayasa’nın90.
maddesigereğincekanunhükmündebulunanBMÇocukHaklanS6zleşmesi1.
maddesi; “...on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır” diyerek çocuğun
tanımı yapmıştır.BMÇocukHakları Sözleşmesi’neuygunolarak 5237 Sayılı
TCK’nın“Tanımlar”başlıklı6/1,b.maddesi;“Çocukdeyiminden,henüzonse-
kizyaşınıdoldurmamışkişi”yineÇocukKorumaKanunu’nun3/1,amaddesi;
“Çocuk;dahaerkenyaştaerginolsabile,onsekizyaşınıdoldurmamışkişiyi:”
şeklindekidüzenlemelerleçocuğuntanımıyapılmışve18yaşınakadarherin-
sanı çocuk kabul etmiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti
SistemininUygulanmasıHakkındaAsgariStandartKuralları’nın2.2.amaddesi
çocuğu;“mevcuthukuksistemiiçindeişleyebileceğibirsuçtandolayıkendisine
büyükinsanlardanfarklıdavranılmasıgerekenkişi”olaraktanımlamaktadır.

YineBMÇocukHaklarıSözleşmesi’nin40/3maddesindeki;“Tarafdevletler,
hakkındacezayasasınıihlâlettiğiiddiasıilerisürülen,bununlaithamedilen
yadaihlâlettiğikabulolunançocukbakımından,yalnızcaonauygulanabilir
yasaların,usullerin,ONUNLA İLGİLİ MAKAM VE KURULUŞLARIN oluşturul-
masınıteşvikedecek..."şeklindebirdüzenleyeyervermektedir.

Ayrıca,ÇocukKorumaKanunu’nun26/1.maddesindeki“Çocukmahkemesi,
asliyecezamahkemesiilesulhcezamahkemesiningörevalanınagirensuçlar
bakımından,suçasürüklenençocuklarhakkındaaçılacakdavalarabakar”ve
ÇKK’nın26/2“Çocukağırcezamahkemesi,çocuklartarafındanişlenenveağır
cezamahkemesiningörevalanınagirensuçlarlailgilidavalarabakar”şeklin-
dekidüzenlemelerlekanunlaihtilafhalindebulunançocuklarlailgiliyargıla-
manınçocukmahkemeleritarafındanyapılmasıkabuledilmiştir.Sözünüet-
tiğimiz bu düzenlemelerle 15-18 yaş grubu içinde bulunan çocukların da
ÇocukMahkemelerindeyargılanmasınaolanaksağlanmıştır.

Bunun yanı sıra gerek BMÇocukHakları Sözleşmesi, “Çocuk Ceza Adalet
Sisteminin” esaslarını düzenleyen Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti
SistemininUygulanmasıHakkındaAsgarîStandartKurallarıvegerekseÇocuk
Koruma Kanunu incelendiğinde de görüleceği üzere; ÇOCUK YARGILA-

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:16 PM  Page 66



2008Y
ılıK

an
un
laİh

tilafaD
üşen

Ç
ocuklarR

aporu

67MASINDA ESAS OLAN FİİL DEĞİL FAİLDİR YANİ ÇOCUKTUR. DOLAYISIY-
LA ÇOCUK YARGILAMASINDA ÖNEMLİ OLAN MADDİ GERÇEĞİN OR-
TAYA ÇIKARILMASI DEĞİL ÇOCUĞUN MENFAATİDİR. Bu doğrultuda
ÇOCUK CEZA ADALETİ SİSTEMİ KAPSAMINDA ÇOCUKLARIN YARGI-
LANACAĞI MAKAM, MAHKEME FİİLE GÖRE DEĞİL FAİLE GÖRE BELİR-
LENMİŞTİR. Bu nedenle de kanunla ihtilaf halinde bulunanmüvekkillerin
kendilerine özgü mahkemeler olan çocuk mahkemelerinde yargılanması
gerekmektedir.

Yukarıda izah ettiğimiz düzenlemeler ışığında, TMK’nın 9. maddesi ince-
lendiğinde,CMK250.maddeyleyetkilimahkemelerinsuçtiplerinegöregörev
alanının belirlendiği görülecektir. Oysa yukarıda sözünü ettiğimiz üzere
çocukcezaadaletisistemindeesasolanfailegöreyargılamayıyapanmakam
belirlenmesidir. Faile yani kanunla ihtilaf halindeki çocuklara ilişkinolarak
yetkili ve görevli makamlar ÇKK'nun da düzenlenmiş olup müvekkillerin
DiyarbakırÇocukAğırCezaMahkemesi’ndeyargılanmasıgerekmektedir.

Bu anlatımlarımızdanda anlaşılacağı üzere, BMÇocukHaklan Sözleşmesi,
5237 Sayılı TCK ve Çocuk Koruma Kanunu’ndaki düzenlemelerle güdülen
amaç,kanunlaihtilafhalindebulunançocuklarınyargılanmasındaMUHAKE-
MENİN ÇOCUĞA ÖZGÜLÜĞÜNÜ sağlamaktır. Bu çerçevede TMK’nın 9.
maddesiyle 15-18 yaş grubundaki kanunla ihtilaf halindeki müvekkillerin
kendilerineözgümakamlarolanÇocukMahkemeleriyerine,CMK250.mad-
desiyleyetkiliMahkemenizdeyargılanmasıANAYASANIN 37. MADDESİNDE
VÜCUT BULAN “KANUNİ HAKİM GÜVENCESİNE” AÇIKÇA AYKIRIDIR VE
BU NEDENLE İPTALİ GEREKMEKTEDIR.

4. Çocuk Adalet Sistemi Açısından Genel Değerlendirme ve Sonuç

TerörleMücadeleYasası’nın9.maddesinindeğiştirilmesineilişkintutanaklar-
da bu değişikliğin; “Daha sağlıklı bir yargılama yapılabilmesi için, terör
suçlarının aynı mahkemede yargılanmasına imkan tanımak amacıyla”
yapıldığı ifade edilmektedir. Tutanaklardaki bu açıklama, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalarken “çocuğun
yüksek yararına birinci öncelik verme taahhüdünü ihlal ettiği, TMK’nın
“TerörleMücadele” amacını “Çocukların Yüksek Yararına” tercih ettiği an-
lamınagelmektedirki“TerörleMücadele”amacıdahiçocuklarınvarolanen
temelhaklarınınkısıtlanmasının,Anayasailegetirilmişolankorumalarınor-
tadankaldırılmasınıngerekçesiolamaz.

BununyanısıraÇocukHaklarıSözleşmesi’niimzalayantarafdevletlerin,ilgili
sözleşmedeki hakları çocuklara sağlama yükümlüğünün yanında,
Sözleşmenin 36. maddesindeki; “Taraf devletler, esenliğine herhangi bir
biçimdezararverebilecekbaşkaher türlü sömürüyekarşı çocuğukorurlar”
şeklindekidüzenlemegereğinceçocuklarıhertürlüihmalveistismarakarşı
korumagörevidevardır.

TerörleMücadeleYasası’nın9.ve13.maddesindekidüzenlemelerin28Mart
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68 2006 tarihinde Diyarbakır’da meydana gelen olaylarla bağlantılı olduğu
kanısındayız.TerörleMücadeleKanunu’nun9.ve13.maddelerindekidüzen-
lemelerle, Çocuk Haklan Sözleşmesi gereğince kanunla ihtilaf halindeki
çocukları korumakla yükümlübirdevletin, onları suça itilmektenkorumak
içinkabulettiğiyasalçözümünonları“terörsuçlusubiryetişkingibiyargıla-
makve cezalandırmak”olması, çocukların temelhaklarının ihlali anlamına
gelmektedir.Diğer bir anlatımla toplumsal barışı sağlamak, kanunla ihtilaf
halindekiçocuklarınkorunmasınısağlamakamacıylakoruyucuvedestekleyi-
ciönlemlergeliştirilmesiyerine,bir ildeve/veyabölgedeyaşananolaylarü-
zerineTerörleMücadeleKanunundaçocuklaraleyhineolacakdüzenlemelerin
yapılmasınınkabulümümkündeğildir.

Ayrıca,TerörleMücadeleKanunu’nun9.ve13.maddelerindekidüzenlemeler,
çocukları“terörden”koruyacakniteliktedeğildir.Aksineçocuklarısuçakarşı
tamamenkorumasızbırakacakdüzenlemelerdir.Nitekim,koruyucubiryak-
laşımın temelinde çocukların aileleri ve yakın çevreleriyle birlikte geniş bir
sosyaldestekmekanizmasınadâhiledilmesibulunmaktadır.Bumekanizmayı
oluşturacakyargısistemiiseÇOCUK MAHKEMELERİDİR.

Terörle Mücadele Yasası bir kül halinde değerlendirildiğindeyse, çocukları
yetişkinlergibitoplumdansoyutlayarakcezalandırmayıvedamgalamayıter-
cih ederek, Anayasa’da ve özellikle yasa hükmünde olan Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nde güvence altına alınan çocuğunözgürlüğü, gelişme ve kendi
geleceğini belirleme hakkı Terörle Mücadele Kanunu’nun 9. ve 13. mad-
deleriyle elinden alınmaktadır. Terörle Mücadele Kanunu’yla 15-18 yaş a-
ralığındaki çocuklar kendilerine özgü ceza adaleti sistemi dışına itilerek,
yetişkinlereözgücezaadaletisisteminedâhiledilmelerionlarınsosyalortam-
larındanuzaklaşmalarınaveosuçkonusundadahadauzmanlaşmalarınane-
den olacaktır. Dolayısıyla çocukların yetişkinlerin çıkarları doğrultusunda
terör örgütlerine daha kolay katılabiliyor olmaları, yasalar ve önleyici
hizmetlerle düzenlenerek engellenmediği takdirde, cezalandırıcı müdahale
biçimlerisayesindeterörlemücadeleedilmesiyerine,terörünteşvikedilmesi
gibibirtehlikeiledekarşıkarşıyakalınacaktır.

YukarıdaAnayasa’ya aykırılıklar kısmında izah ettiğimizbütünbuhükümler
çerçevesinde yapılan değerlendirmeden de açıkça anlaşılacağı gibi; Terörle
MücadeleKanunu’nun 9. ve 13.maddeleri, çocukların kendilerine özgü olan
ÇocukMahkemeleri’ndedeğilde“SUÇA ÖZGÜ"olarakkurulan,aynızamanda
yetişkinlerideyargılayanmahkemelerdeveyetişkinlereözgüusullerleyargılan-
masına,haklarındayetişkinlergibiözgürlüğükısıtlayıcıtedbirlerevehapisceza-
sınaalternatifyaptırımlarınuygulanmamasınasebebiyetvermektedir.

Açıklamaya çalıştığımız tümbu nedenlerle; 5532 sayılı yasanın 8.maddesi;
“3713sayılıKanunun9.maddesindeyapılandeğişiklikuyarıncagetirilen“Bu
kanunkapsamınagirensuçlarlailgilidavalara04.12.2004tarihlive5271sayılı
CezaMuhakemesiKanunu’nun250.maddesininbirinci fıkrasındabelirtilen
ağırcezamahkemelerindebakılır.Busuçlardandolayıonbeşyaşınüzerinde-
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69kiçocuklarhakkındaaçılandavalardabumahkemelerdegörülür”hükmüyle,
5739SayılıYasanın3.maddesi “3713sayılıKanunun 13.maddesindeyapılan
değişiklikuyarıncagetirilen“BuKanunkapsamınagirensuçlarlailgiliolarak
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231’inci maddesine göre hükmün açıklan-
masınıngeribırakılmasıkararıverilemez;verilenhapiscezası seçenekyap-
tırımlara çevrilemez ve ertelenemez. Ancak bu hükümler on beş yaşını
tamamlamamış çocuklar hakkında uygulanmaz” hükümleri gerek Çocuk
HaklarıSözleşmesi’nin2,37,40.maddelerinegerekAnayasa’nın10,17,37ve
90.maddelerineaykırıdır.

5. Taleplerimiz

1- Toplumsalolaylardaçocuklaramüdahaleedecekpolislerinçocukşu-
bemüdürlüğünebağlıbirimlerdenseçilmesini,

2- Çocuklaraaşırıgüçkullanılmaması,yakalamadansonraönceTEMve-
yabaşkabirimlerdeğildirekçocukşubemüdürlüğünegötürülmesini,

3- Gözaltında tutulan çocukların ailelerine derhal haber verilmesi, uz-
manlardandestekalınması,avukatlarıyladerhalgörüştürülmesini,

4- Soruşturma dosyasının avukatları tarafından incelenmesinin derhal
sağlanmasını,

5- Çocuklarınderhalçocuksavcısınaçıkarılmasını,

6- Çocuklarınyaptıklarınıanlayacakdurumdaolduklarınıbelirleyenfarik
mümeyyizraporlarınınuzmandoktorlartarafındankapsamlıtetkikle-
rinyapılıp,alınmasını,

7- Kanunla ihtilafa düşen çocuklara dair Anayasa’da, Çocuk Koruma
Kanunu’ndaveBMÇocukHaklarınaDairSözleşmeileAvrupaİnsan
HaklarıSözleşmesihükümlerininçocukpolisi,savcılıkvemahkemeler
tarafındanuygulanmasınınözellikleistenmesini,

8- Çocuklararasında12-15ve15-18ayrımınıyaparakCMK.250ileyetkili
Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılanmasına neden olan, Terörle
MücadeleKanunu’nun9.13maddelerininderhalkaldırılmasını,

9- 5233sayılıTCK’da“Suçişlemekamacıylaörgütkurma”yıdüzenleyen
220/6ve7maddelerindekisoyutdurumunhereylemicezalandırılmak
içinrahatlıklakullanılabildiğindenkaldırılmasını,

10- Çocukyararıgözetilerekuygulamadakarşılaşılansorunlarınçözülme-
siamacıylaönceliklekomisyonuntespitlerdebulunmasını,dahason-
radaençoksorununyaşadığıbölgelerdebulunanİnsanHaklarıÖr-
gütleri, STK, Barolar, Çocuk ŞubeMüdürlükleri, Çocuk Savcıları ve
Çocukmahkemelerindegörevyapanhâkimleri,mahkemelerdegörev
yapanuzmanların,cezainfazkurumlarındagörevyapanveinfazko-
rumamemurlarının katıldığı “Nasıl BirUygulama İstiyoruz” konulu
biraramakonferansınınyapılmasını,

11- DevletinÇocuksorunlarınadairBÜTÇEveuzmansayısınınartırılma-
sını,
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70 12- Devletinçocukpolitikalarınıoluştururken,çocukları ilgilendirenka-
nunlarıçıkarırkençocukodaklıçalışanSTK’larlaveçocuklarlabirara-
yagelmesini,

13- Bütünbuanti-demokratikuygulamalaranedenolanKürtsorununun
demokratikvebarışçıltemeldeçözümüiçingereklianayasalveyasal
düzenlemelerinyapılmasınıtalepediyoruz.
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Yasama - Yürütme - Yargı Kıskacında
Taş Atan Çocuklar

RuşenMahmutoğlu*

TürkiyeDevleti’ninKürtçocuklarınıcezalandırmayöntemlerinihukukiaçı-
danirdeleyeceğimizbuyazıda,giderekbüyüyenbirdramolaraktaşatanKürt
çocuklarınayöneliksergilenenadaletsizliğeışıktutmayaçalışacağız.Rejimin
Kürtalgısınaiçkin“inkarveimha”tutumu,sonbirkaçyıldırartanbirtempo-
da Kürt çocuklarını hedef seçmiş izlenimi vermektedir. Medyada terörist
olarak yansıtılan Kürt çocukları her türlü insanlık dışı muameleye maruz
bırakılmakta,haksızyeretutuklanmaktavehukukdışıyargılamalaratabitu-
tulmaktadır.

24Mart2006tarihindeMuş-Bingölarasındayaşananbirçatışmadahayatını
yitirendörtgerillanıncenazesiDiyarbakır’agetirilipdefnedildi.Cenazetöreni
sırasındabaşlayanolaylarbütünDiyarbakır’ayayıldı.Gösterilerdeçocukların
vekadınlarınönplanasürüldüğünüiddiaedendevletyetkilileribudurumun
ortayaçıkmasında“yasalboşluklar”ınetkiliolduğunuönesürüyorlardı.Olayın
yaşandığıgünlerdeDiyarbakır’agelenRecepTayipErdoğandayaptığıaçıkla-
madasözkonusu“yasalboşluğa”dikkatçektive“kadındaolsaçocukdaolsa
güvenlik güçleri gereğini yapacaktır” talimatını verdi. Açıkçası başbakanın
tamanlamıylagerçekleştirdiğiender“vaat”lerindenbiribuolmuştur.Çünkü
dört gün süren olaylarda 10 kişi (beşi 18 yaşın altında) hayatını kaybetti.
Gözaltınaalınan199çocuktan91’iisetutuklandı.1

Aynı Fiil Farklı Mahkemeler

Yürütmenin bu “başarısı”ndan sonra yasama ve yargının devreye girmesi
kaçınılmazoldu.ABUyumYasalarıvebunagöredüzenlenenkanunların“em-

* Avukat
1 http://www.ihd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=106:28-mart-
2006-darbakir-olaylarina-k-celeme-raporu&catid=34:el-raporlar&Itemid=90
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niyet vemahkemelerin elini kolunu bağladığı” iddiası kısmen demokratik-
leştirilenyasaların tekrardeğiştirilmesinigündemegetirdi.Vebusüreci ta-
kiben, Terörle Mücadele Kanunu’nun 9. ve 13. maddelerinde değişiklikler
yapılarak,çocukların“terörsuçları”kapsamındayargılanmalarınınönüaçıldı:
TMKMadde9:“BuKanunkapsamınagirensuçlarlailgilidavalara,4/12/2004
tarihlive5271sayılıCezaMuhakemesiKanununun250’ncimaddesininbiri-
ncifıkrasındabelirtilenağırcezamahkemelerindebakılır.Busuçlardandolayı
onbeşyaşınüzerindekiçocuklarhakkındaaçılandavalardabumahkemel-
erdegörülür.”Yapılanbudeğişiklikle15-18yaşgrubundakiçocukların,Devlet
Güvenlik Mahkemeleri’nin (DGM) yerini alan Özel Yetkili Ağır Ceza
Mahkemeleri’ndeyargılanmalarınabaşlandı.

Budeğişiklikaynıfiildenyargılanançocuklarınfarklımahkemelerdeyargılan-
malarısonucunudoğurdu.Ancak,tümuluslararasıbelgelerde18yaşınaltında
olankişiler“çocuk”olaraktanımlanmıştır.Busebeplebumaddeesasolarak
Anayasanın 90. maddesine aykırıdır: “Anayasanın 90. maddesi gereğince
usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hük-
mündekabuledilmektedir.Ayrıcatemelhakveözgürlüklereilişkinmilletler-
arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi ne-
deniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin
ulusal kanunlardan önce uygulanması gerektiği güvence altına alınmıştır.
Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
gereğince de herkes 18 yaşına kadar çocuktur ve ayrım yapılmaksızın her
çocuğunkendineözgümakamvemahkemelerhuzurunda,kendilerineözgü
kanunlarlayargılanmasıgerekmektedir”(Atabay,2009)

Bumaddeaçısındansıkıntılıolandiğerbirnoktaisesuçaözgübirdüzenleme
olmasıdır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, “Çocuk Ceza Adalet Sisteminin”
esaslarını düzenleyen Birleşmiş Milletler “Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin
UygulanmasıHakkındaAsgarîStandartKurallarıveÇocukKorumaKanunu
gereğince; çocuk yargılamasında esas olan fiil değil, faildir yani çocuktur”
(2009) Bu doğrultuda çocuk ceza adaleti sistemi kapsamında çocukların
yargılanacağı makam, mahkeme fiile göre değil faile göre belirlenmiştir.
Türkiye bu anlamda taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği çocukları
suçagörekategorizeedipyargılamayapmahakkınasahipdeğildir.

Bumadde,Anayasa’nın36.maddesindeki“adilyargılanmahakkına”daaykırı
bir düzenlemedir. Çocuk Mahkemeleri’ndeki yargılamalarda temel pren-
siplerden biri çocuklara diğer suçlular gibi yaklaşılmamasıdır. Ama Özel
YetkiliAğırCezaMahkemeleriKanununverdiğisorumluluklaratamanlamıy-
labağlıolsabiletemelolarakmaddisuçuaçığaçıkarmaklagörevlidir.Özelik-
lebutipyargılamalardaçocuklarındurumunusiyasallaşmasıkaçınılmazol-
maktadır.Bubakımdaneniyimseryaklaşımlabileoradayargılanacakolanlar
çocukdeğil,terörörgütüsempatizanlarıolacaktır.Budurumkişilerinsahip
olduğuhaklarıgözetmeyenbiryargılamasistemiyaratmasıbakımından“adil
yargılanmahakkına”aykırıdır.
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“Çocuk Teröristler”

TMK Madde 13: “Bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak Ceza
MuhakemesiKanunu’nun231.maddesinegörehükmünaçıklanmasınıngeri
bırakılmasıkararıverilemez;verilenhapiscezasıseçenekyaptırımlaraçevrile-
mezveertelenemez.Ancakbuhükümler15yaşınıtamamlamamışçocuklar
hakkındauygulanmaz.”

Yineaynıtarihte13.maddedeyapılandeğişiklikle,15yaşındanbüyükkişileri
“çocuk”olarakgörmeyenbirhükümoluşturuldu.Böylececezalarınertelen-
mesi veya paraya çevrilmesi engellenir hale getirildi. Bu şekilde “çocuk
teröristlere”karşıaçıkkapıbırakılmamışoldu.

Bu madde yine esas olarak Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden kay-
naklananyükümlülüklerininihlalianlamınagelmektedir.BMÇocukHakları
Sözleşmesi’nin 37-38-39 ve 40. maddeleri hukuk güvenliğine yöneliktir.
Konumuzbakımındanenkritikmaddeise37.maddeninbfıkrasınagöre“bir
çocuğuntutuklanması,alıkonulmasıveyahapsikanungereğiolacakveancak
ensonbaşvurulacakbirönlemolarakdüşünülüp,uygunolabilecekenkısa
süreylesınırlıtutulacaktır”şeklindedilegetirilenhükümdür.

Ayrıca BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği “Çocuk Adalet Sisteminin
UygulanmasıHakkındaBirleşmişMilletlerAsgariStandartKuralları”(Pekin
Kuralları)ileçocukadaletineilişkindüzenlemelergetirmiştir.Busözleşmede-
ki5/1maddesinegöre“Çocukcezaadaletisistemindedaimaçocuğuniyileşti-
rilmesiönplanaalınmalıdırveçocuksuçlularagösterilecektepkihemsuçun
hemdesuçlununiçindebulunduğukoşullarlaorantılıolmalıdır.”Yinebusöz-
leşmedeki 18. maddede ise “Yargılayan makamın sadece mevzuata bağlı
kalmasınısağlayabilmekvegerekliesnekliğesahipkılınabilmesiamacıylada-
vasonucundaverilebilecekalternatifyaptırımlarüretilmelidir”hükmüvardır.

Yine Havana Kuralları olarak bilinen “Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış
ÇocuklarınKorunmasınaİlişkinBirleşmişMilletlerKuralları”çocukyargıla-
masıylailgiliprensiplerortayakoymuştur.Temelİlkelerbölümünün1.mad-
desi “Çocuk adalet sistemi çocukların haklarının ve güvenliğinin lehinde
davranır ve onların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına destek olur. Bir çocuğun
hapsedilmesibaşvurulacakensontedbirdir”der.BuanlamdaTürkiyeçocuk-
larlailgilitümuluslararasıanlaşmalarınaksineçocuklarıntutuklanmasınıve
hükümgiymesinikolaylaştıracakbuhükümlesözleşmelerdekiyükümlülük-
lerine tersdüşmüştür. İronikbir şekildeuluslararası sözleşmelerçocukların
tutuklanmasını asgari düzeye çekmek için zorlaştırmak isterken, Türkiye
Devleti’ninçıkardığıyasalarbunuoldukçapratikleştirmeyeyöneliktir.

Bu durumun yarattığı diğer bir karmaşa ise artık hukuk sisteminin kendi
içindeçelişikbirhalegelmesidir.YaniTürkiyebuyasalarlasadeceuluslararası
sözleşmeleri değil kendi kanunlarını çiğneyen bir pozisyona düşüyor.
“Türkiye‘de3.7.2005tarihve5395sayılıÇocukKorumaKanunuçıkarılmıştır.
Bukanun3.maddesiyle18yaşınıdoldurmamışkişiyiçocukkabuletmiştir.15.
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maddeyleçocukhakkındakisoruşturmayıçocukbürosundagörevlisavcının
bizzatyapması,16.maddeyleçocuklarıngözaltındayetişkinlerdenayrıtutul-
masıöngörülmüştür.19.maddedecezasınınüstsınırı3aydanfazlave2yıla
kadar hapis cezasını veya adli para cezasını gerektirir suçlardan belirli
koşulların bulunması durumunda kamu davasının açılmasının ertelenmesi
imkânıgetirilmiştir.23.maddedehükmedilen3yılakadarhapiscezalarınai-
lişkin olarak belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda hükmün açıklan-
masınıngeribırakılmasıimkânıtanınmıştır”(Kardaş,2009).. Türkiyebudu-
rumdakendikanunlarınınverdiğihaklarıoluşturduğudiğerbirkanunlageri
almaktadır.Hukukiolarakaçıklanmasızorolanbudurumunizahıancak,“söz
konusuvatansagerisiteferruattır”söylemiilemümkündürsanırım.

Yürütmeveyasamanın“vatanseferberliği”içinçocuklarakarşıgeliştirdiğibu
mücadele konsepti yargı ayağından daha kapsamlı bir destekle pekişti-
rilmiştir.Hattayargıverdiğibazıhükümlerlesorunudahadagüçbirduruma
sokarak,içindençıkılamazbirhalegetirmiştir.Kamuoyunda“VeysiKaya”ve
“FelatÖzer”ismiylebilinenikidavadaYargıtayCezaGenelKurulu’nunverdiği
kararlar bunun en vahim örnekleridir. Genel Kurul’un kararları kanun et-
kisindeolduğuiçinsonradangelecekbütündavalaraemsaloluşturmaktadır.

Yargıtay’dan Yeni “Örgüt Üyeliği” Formülü

Mart 2006’da Diyarbakır’da yaşanan olaylardan sonra gerçekleşen davada
Diyarbakır4.AğırCezaMahkemesi,biryıliçindeüçkezizinsizbasınaçıkla-
masınakatılarak,sloganatarakvepankarttaşıyarakterörörgütününpropa-
gandasını yaptığı gerekçesiyle 18 yaşındanbüyükolanVeysiKaya’yı üçkez
10’ar ay hapis cezasına çarptırdı. Dava dosyası temyiz için Yargıtay’a gitti.
Yargıtay9‘uncuCezaDairesi,sanığın‘örgütpropagandası’yapmanınyanında,
‘örgütüyeliği’ndenyargılanmasıgerektiğinihükmederek,mahkemekararını
esastanbozdu.YerelMahkeme’nindirenmesiüzerineYargıtay’ın2007/9-282
Esasve2008/44kararsayılıkararındasonuçolarakşugörüşeyerverildi:“...
Örgütüngenelçağrısı,örgüteaityayınorganlarınınyayınlarıveçağrılarıileso-
mutlaşmışolupbuçağrılarınbelirlibirkişiyeyapılmışolmasınagerekbulun-
muyor.Örgütünbilgisiveistemidoğrultusundagerçekleştirilenbueylemlerin
örgütadınagerçekleştirildiğisabittir.Örgütadınagerçekleştirilenbueylem-
lerekatılansanığıneylemi,diğersuçlarınyanında5237sayılıTCK’nın314/3ve
220/6 maddeleri yollamasıyla 314/2 maddesine de aykırılık oluşturur...”
Yargıtay’ınkararbozmagerekçesinde,sanığınPKK’ninstratejisidoğrultusun-
daörgüteaityayınorganlarıtarafındanyapılaneylemçağrılarıüzerineüçayrı
tarihtedüzenlenenbasınaçıklamasınakatıldığı, sloganattığı,örgütüövücü
pankarttaşıdığıbelirtildi.Sanığınbuşekildeörgütünbilgisiveistemidoğrul-
tusundahareketettiğine,süreklilikarzedecekbiçimdegösterilerekatılması
nedeniyle “örgüt üyesi” olmaktan yargılanması gerektiğine hükmeden
Yargıtay,Kaya’nınhersuç için5‘eryıldan15yılhapiscezasınaçarptırılması
gerektiğinivurguladı.

YinebenzerşekildeRecepTayipErdoğan’ınDiyarbakırgezisindetutuklanan
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18yaşındanküçükolanFelatÖzerhakkındayerelmahkeme“yasadışıgös-
teriye katılmaktan” dolayı ceza verdi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin bozma
kararına rağmen yerel mahkeme kararında direnince Yargıtay Ceza Genel
Kurulu toplanarak “terör örgütünün çağrılarına göre yapılan her mitinge
katılan kişinin ‘örgüt üyesi’ gibi cezalandırılması gerektiğine” karar verdi.
BunagöreartıkTV,radyoveyayazılıbasınyoluylailanedilenyasadışıeyleme
katılanlar“terörörgütünün”çağrısıilekatılmışsayılacaktır.

Buikikarar“örgütüyeliği”nicezahukukununtemelilkelerineaykırışekilde
kolaylaştırmıştır.Cezahukukununentemelprensibiolan“suçvecezadaka-
nunilik”ilkesinitartışmalıhalegetirmiştir.Ayrıcatekbireylemlebirkaçsuçun
aynıandaişlendiğiveherbirindenayrıcezaverilmesinigerektiren“gerçekiç-
tima” kuralına yaptığı atıflarla taş atanbirinin çatışmayakatılmamış silahlı
örgütüyesindendahabüyükbircezaalmasınınyolunuaçmıştır.Böyleceher-
hangibireylemekatılanbiri15-25yılavaranhapiscezasıylayargılanabilecek-
tir.Çünkütekbireylemle,terörörgütüüyesiolmaktan,örgütadınasuçişle-
mekten,sloganattığıiçinpropagandasuçundan,gösterivetoplantıyürüyüşü
kanununa muhalefetten ve eylemin özgün özelliklerine göre artabilecek
suçlardanayrıayrıyargılanıpcezaalmakmümkünolacaktır

Çocuklar İçin Adalet

Mevcut durumun kabul edilemez bir adaletsizlik yarattığına yönelik ka-
muoyunda ortak bir kanaat oluşturdu ve soruna neden olan kanunların
Meclis’tençıkmasınıveuygulanmasınısağlayanhükümetyetkilileri,çokaçık
ve istekli bir tutumla olmasa bile, bu konuda yeni düzenlemeler getirme
arayışı içerisine girdi. Özellikle TMK’nın çok tartışılan 5. ve 9. maddeleri
hakkındayenidüzenlemelerinyapılmasıönplandagörünmektedir.2 TMK’nın
veyaCezaKanunu’nunbukonuileilgiliyoğuneleştiriyekonuolandiğermad-
delerihakkındaisehenüzdevletyetkililerindendeğişimedairbirmesajka-
muoyuna yansımamıştır. Yine TMK’da verilen cezaların ertelenmesini veya
parayaçevrilmesiniengelleyen13.maddededeğişiklikyapmayayönelikher-
hangi bir işaret bulunmamaktadır. Bu haliyle ceza alan veya alacak olan
çocukların alternatif uygulamalardan faydalanamaması anlamına gelmekte-
dir.Yapılmasıplanlananbudeğişikliklersorununçözümükonusundayüzey-
sel kalacaktır.Hukuki çözümkonusundaÇocuklar İçinAdaletGirişimi’nin
birçok uzmandan görüş alarak oluşturduğu değişiklik önerileri konunun
hukuki bir zeminde çözümünü kolaylaştıracak önerilerdir. “Sorunun yasal
olarak çözümü için TMK’nın 2, 5, 7, 9, 13 ve 17. maddelerinde çocukların
yetişkinlerle aynıkoşullardayargılanmasını engelleyecekdeğişiklikler yapıl-
malı; TCK’nın 220/6. maddesine de Anayasa’nın 90. maddesi ve Çocuk
Koruma Kanunu’na aykırı bir uygulamaya neden olmayacağına dair bir
hükümkonulmalıdır”.Konuileilgiliyapılabilecekönemlideğişiklikleredair
DTP’liikimilletvekilininverdiğideğişiklikönergesiyeterincegündemegele-
memesinerağmenönemlisonuçlaryaratabilecekönerilerdir.BirincisiŞırnak
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Milletvekili Sevahir Bayındır’ın 12-2-2009 tarihinde verdiği ve TMK’nın
9.Maddesinin son cümlesi ve 13.Madde’nin tamamının çıkarılmasına dair
önerisidir.3 DiğeröneriiseHakkariMilletvekiliHamitGeylani’dengelmiştir.
Buönergenin içeriği isehem5237No’luTCK’dahemde3713sayılıTMK’da
değişiklikleredairdir.ÖzellikleyazıdadeğindiğimizikiYargıtaykararınınor-
tayaçıkardığısonuçlardanhareketleverilenönergedeesasolarakgösterilere
katılankişilerinsilahlıörgütüyelerindendahaağırşekildecezaalmalarının
engellenmesinisağlayacakdüzenlemelerönerilmiştir.BubağlamdaTCK’nın
220.Madde’sinin5,6,7.fıkralarıyenidenyapılandırılarak8.fıkrasınıntümüyle
çıkarılmasıönerilmiştir.Böylece“propagandasuçu”kaldırılıp,örgütüyesiol-
madanişleneceksuçlardaeskiTCK’daki“yardımyataklığa”benzerbiruygula-
matanımlanmıştır.AyrıcaTMK’da7.Madde’nin2.ve3.fıkralarındadüzenle-
nen“terörörgütümensuplarınayardım”ve“terörüteşvikedicipropaganda”
konularına ilişkin her iki fıkranın kaldırılması önerilmiştir. Bu iki önerinin
dikkatealınmasıhemçocuklarınkendilerineözgüyargıkoşullarınakavuşması
hem de olası verilecek cezaların sadece işlenen suça göre olmasına katkı
sunacaktır.

Sonuç olarak yukarıda söylediğimiz gibimevcut sorunlu hukukimetinlere
rağmen,yürütmeveyargınınevrenseldeğerlereuygunbirtutumlayaklaşması
halinde,bugünkütablodançokdahafarklı,tutukluçocuklarlehinesonuçlara
varmakmümkündür.ÖzellikleAnayasa’nın90.maddesininuluslararasıan-
laşmalara ilişkin hükmünün uygulanmasını talep eden bir yargı kararı bile
olumlu bir emsal olarak süreci iyileştirebilecektir. Elbette ki hukuki
metinlerdeyapılacakdüzenlemelerbazıkonularda iyileştirmeleryaratabile-
cektir. Ancak, her ne kadar tartışmalar daha çok hukuki metinler ve bu
metinlerde yapılabilecek değişiklikler üzerinden sürdürülüyor olsa bile son
tahlilde sorunhukukiolmaktançok siyasaldır.Çünkümeşruiyeti tartışmalı
Anayasa’dan başlayarak Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda
temeldeğişiklikleryapılmadansadeceTerörleMücadeleKanun’undayapıla-
cakbirkaçdeğişiklikçokkısmibir iyileşmeyisağlayacaktır.Hukukiöneriler
çözümkonusundamesafesağlasadasorununözniteliğindendolayıyeterliol-
mayacaktır.ÇünküTürkiye’dekihukuksistemininbirbütünolarakmodern
egemenliğin,hukukuniktidardanvesiyasettenbağımsızlaşmasıütopyasının
gerçekleştirmesini beklersek söz konusu çocukların büyümeden özgür-
leşmeleriçokgüçolacaktır.Bubakımdankısavadelibirçözümsağlamakiçin
hukuki düzenlemeleri ısrarla talep etmek kadar stratejik bir çözüm arayışı
bakımındandevletin çocuklara evrenselhaklarının gereği gibi yaklaşmasını
sağlamakgerekmektedir.ÖzellikleTürk siyaset tarihindekiyürütmeorgan-
larının insanlarınevrenselhaklarınayönelik“devletinvemilletinbölünmez
bütünlüğü”çerçevesindesınırlama,erteleme,reddetmetutumununaşılması
gerekmektedir.Bubakımdanesastaleptamanlamıyla“demokratikveözgür-
lükçü” bir ülke talebi olmalıdır. Bu gerçekleştiği takdirde çocukların hem
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toplumsal yaşamdahemdehukukkarşısında çocukolarak vehak ettikleri
şekildeyaşamahaklarıgerçekleşebilecektir.
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* ColumbiaÜniversitesi,AntropolojiBölümü,doktoraöğrencisi.
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

TESEV’in Zorunlu Göç Araştırması’nın
Söylemedikleri ve Kürt Sorununda Çözüme Dair
Liberal Projenin Açmazları

K.MuratGüney*
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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
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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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ApplicationforMembershipoftheEuropeanUnion’başlıklısempozyumdasunulanmakale.
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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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“İngilizlernehaltetmeyeordalarkizaten
Tanrıonlardantaraf,öldürürlerken?

Atsuçuçocuklara,IRA'ya
Köpoğlularısoylarınıkırarken!”

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

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

Şeş û Yek: Kürt Meselesi, Gülen Cemaati ve Bir Karşı-
Propaganda Girişimi Olarak “Tek Türkiye” Dizisi*

HarunErcan**
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makalebağlamında,AKPiledirsektemasınınçokötesindebir“işbirliği”içinde
olan ve hatta AKP ile iç içe geçtiği söylenebilecek Gülen cemaatinin Kürt
meselesine dair kendi medya alanında yarattığı propaganda alanının bir
örneğiolanTek Türkiye isimlitelevizyondizisielealınacaktır.1

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

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

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

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

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

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

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

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

Gülen Cemaati ve Kürt Meselesi

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

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

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

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

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

GülencemaatininTürkiye’dekiKürthareketinihedefalansiyasimanevraları
biryanadursun,cemaatinKürtlük ilekurmuşolduğunu ilişkininsınırlarını
anlamak açısından güncel bir örneği ele almak faydalı olacaktır. Bu örnek,
Nurculuk’un esas dini referansı niteliğini taşıyan veSaîd-i Kûrdî tarafından
yazılmışolanRisale-iNur’unorjinalhalininyenibasımlarındayapılantahrifat
ile alakalıdır. “Söz konusu metinlerde Fet(h)ullah Gülen cemaatinin yaptığı
çarpıtmalar Said-i Kurdi’nin kendini Kürt ve Kürdistanlı olarak tanımladığı
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olarakgörevyaparkenPKK’lilerikayırdığını iddiaedenhaber(18Şubat2009),sorunsuzgeçen
SivasKatliamıanmasını“Madımak Olayları Anma Etkinliğinde Bölücülük Tartışması” diyerekha-
berleştirmesi(02Temmuz2009),RojTV’yeAKP’lilerindekatılmasınarağmen,Cumhuriyetgaze-
tesiyazarınınRojTV’deolmasınınkaralamaamaçlıhaberdeğeritaşıması(25Ekim2007),PKKile
Ergenekonörgütüarasındabağlantıkurabilmekiçinyapılansayısızhaberlerarasındakoruculuk
sistemini savunan “Ergenekon ile PKK İlişkisi Korucuları Şoke Etti” başlıklı haber (28 Ağustos
2008), ismi açıklanmayan bir kaynaktan alınan bilgilere göre hazırlanan “PKK, Ergenekon'u
Unutturmak İçin Saldırı Yapıyor” haberi(12Eylül2008)veÖcalan’ınErgenekonüyesiolduğunu
iddiaedenmuhteliftarihlisayısızhabergibiçeşitliörneklerlekarşılaşmaktayız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neden Tek Türkiye Dizisi?

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

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

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

Öncüllerininaksine,incelemekteolduğumuzTekTürkiyeisimlidizi,“Kürtler
nedenPKK’yekatılıyor?” sorusunaçarpıkbir şekildecevapvermekten,haf-
talık siyasikonjönktüregöre izleyicilerinepolitikmesajlar vermeyevaracak
kadar Kürtmeselesini siyasi boyutlarıyla ele almaktadır.Dizinin siyaset ile
kurmuşolduğumesafehakkındanetbirçerçeveoluşturmakiçinTekTürkiye
dizisinin hedefleri hakkında ilk ağızlara kulak vermek faydalı olacaktır.
DizininyönetmeniolanGürselAteşbirröportajdaşusözlerisarfetmiştir:
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11 Kürtçe’ninkamusalmedyatikmecralardaifadeedilmesininnekadarmerkezibirşekildekontrol
edildiğinedairbirçokörnekverilebilir.Lakin,bunoktadaönemliolan,TRT6yayınabaşlamadan
öncebileKürtçe’ninTekTürkiyedizisininilkbölümlerindenitibarenkullanılmasındailgilimerci-
lertarafındanherhangibirsakıncagörülmemişolmasıdır.
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Budiziyiçekerkenöncelikliolarak,keşkeböylebirdiziçekmekdurumunda
kalmasaydıkdüşüncesindeydik.Cümleyebuşekildebaşlamamızdayararvar.
Mademböylebirdiziçektik.Buşartlaraltındabudiziyiçektik.Bizce,ülkemi-
zinbuprojeyeihtiyacıvardı.Bunoktadayapacağımızşey,bir yurttaşımızı
bile dağa çıkmaktan engellersek, bir yurttaşımızında bu konuda piş-
manlık duymasını sağlarsak, başarılı olmuşuz diyebiliriz
(samanyolufanlari.com,2007).

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

Tek Türkiye Dizisinde Kürt Meselesi: Türkiye Nasıl Tekleşir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tek Türkiye Dizisinde Karşı-Propaganda Stratejileri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonuç

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

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

Armancavênivîsê,didestpêkamirovahîûşarezayêheyarojaîroyîn,veguhe-
rinaçandakurdî,gotinênçîrokîûdevkîçawabipolîtikayêndewletaTirkve
deformebûyeûjibingehaxwebidûrketiye.Divênivîsêdeberiyahertiştîxe-
batênliserçandadengbêjiyêûdideşîfrasyonênkilamûstranêndengbêjande
evmijarçawapêkhatiyeûligorpêvajoyêçawabipêşketiyeûhatiyeasteke
din.WekîdindidîrokaKurdûKurdistanêdebêpergalbûnakuliyatanivîsê,
xwebiçiawayêbipêşxistiyeûçandûdîrokadewlemendûrengîn,çawabi
pêşketiye?DipêşveçûnanivîsêdetêkiliyaavabûnadewletaTirkyabixîmê
monîzmaçandûhuneranbiçiawayêliserçandaKurdîûbitaybetîjîdeng-
bêjiyêbandordike,paradoksêndewletêûtevgerênKurdanyêntêkiliyaçandê
biçiawayêderdikevepêş?ArmancadewletêyadeformekirinaçandaKurdan
dibingehaxwedeçiwateûpolîtikayanvedişêre?Dengbêjî,bitaybetîjîçanda
çîrokûgotinêkîjandemêberbipaşveçûnêveket?ŞerêPKKûdewletaTirk,
bixwereçidejenerasyonênçandananine?

Wekîdinavakirinadewlet-neteweyaTirkbixwerekîjanproblêmênliserzi-
manûwêjeyaKurdananiye?HebûnaKurdanbiçiawayêjibodewletaTirk
dibesedemênpirsgirêkan?AvakirinaparadîgmayanasnameyêyasîstemaTirk
biçiformanhatiyepê?Derbasbûnanetewe-dewletêbiçiawayêçêbûyêûban-

Polîtîkayên Dewleta Tirk
Ya Çandkujî û Zimankujiya Kurd û Dengbêjî

ZekiGürür
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doravêferasetêliserzimanûwêjeyaKurdîçiye?Niqaşênpir-çandûzimaniyê
bi çi awayê talûkeyê vedişêre û çend perspektîfên vê rexneyê. Rêvebirina
dewletaKemalîst,biçiamûrênerkêliserzimanûwêjeyaKurdandeformasy-
on û texrîbat çêkirine? Cûdatiya ziman ûwêjeya Kurdan ji bo argumanên
dewletaTirkbiçiawayêhatiyebikaranîn?Zimankujîûçandkujî,qedexekiri-
nanirxênçandûhuneraKurdanbiçibertekanhatiyepêşewazkirin?Çanda
dengbêjiyêdivalahiyavêyekêdeerkekeçawahildigrelisermilênxwe?Jibo
xebatênKurdistanûKurdewariyêqiymetawançiye?Evnivîsbivêawayêli
ser meseleyê disekine û perspektîfeke Kurdewariyê di sedsala 21. de dide
niqaşkirin.HeyarojaîroyînbêpergalbûnaKurdançipirsgirêkbixwereanîne?
Biteknîkûmetodoliyakulturolojiyêûderfetêncivakênzanistî,analîzkirina
çandûzimanêKurdî,dinaverokavênivîsêdebicihgirtiye.Ûevnivîsabitenê
perçeya Kurdistanê ya li Tirkiyeyê li ser meseleyê disekine û perçeyên
Kurdistanêyêndindinaverokavênivîsêdebicihnegirtine.

Beriyahertiştî,divêdiderbarêçandadengbêjiyêdeçendgotinwerinkirin.
Herçiqasnavêwanbimexerîbnebin jî,Kurddidîrokû jiyanaxwedebi
dengbêjanmezin bûn, runiştin, rabûn, coş û xiroş bûn, giriyan û qîriyan.
Dengbêj jî bi parametreya kulturolojiyê, bi metodolojiya zanîstên civakî û
rêgezên dîrokê, di hindurê xwe de gelek forman vedişêrin. Di navbera
kevneşopiyagotinêndevkîyaMezopotamyeyêdeekolaKurdantemsîldikin.
ÇawakudidîrokawêjeyadevkîyaTirkande“Hozan”û“Aşiq”anjîdidîroka
Fransiyande“Trabedour”hene,aşiqûtrabedourênKurdanjîdengbêjin.Lêji
bofêmkirinaçandadengbêjiyêdivêçendtiştênderbarêkulturêûdîrokadev-
kîwerekirin.

Kultur Netew û Problem.

Cultur di lîteratura sosyolojiyê de bi awayeke pirwate bi cih girtiye.Hem
antropolojî û hem jî di ferhenga sosyolojiyê de cultur cihewaziyamirovan
derdixepêş.Jiprîmatanheyanîçêbûnaxawênîûnirxênetîkê,culturseranserî
bimirovan ve têkildar bûye. Ji dawiya sedsala 19. şûnda jî, ji bo rêxistin û
pêşvebirinaneteweyannirxekepirgirîngbûye.BidûşoreşaFransiyan,cultur
ûuniteyêngirêdayîwêgelekhatiyenirxandin.Nivîsadîrokîyaneteweyanbi
girêdayîsenifandinaxebatênculturêhatiyepê.Jiwirberbirojamejîgirîngiya
vêfenomenêzêdetirdixebatandecihgirtiye.Herwihamiletûneteweyênku
yekbûnaxwepêkanînebisayaserêxebatûkarênçandûhunerûnirxêngelî
ev yek çêkirine. Her çi qas şarezaya Ewropayê bi dû sedsala 20. şûnda bi
avayeke rasyonelû teknîkekepozîtivîsthatiyeavakirin jî,dixîmûbingeha
çand û şarezaya Ewropayê de gotegotên dema Yewnanan yên Antîkê û
epopeyênGrekanbicihgirtine.Destanûefsaneyênsêhezarsalberê,nihadi
bingeha şarezaya Ewropayê de ne. Ew yek ji bilî Ewropayê, ji bo gelek
neteweyan jîwisaye. Jiberku,hebûnagelûneteweyekîdidîrokawande
veşartîne.Tiştêherîberêjî,jibogelan,efsane,çîrok,çîrokêngelin.Kurddivê
hêlêdegelekjîşansdarin.

“Eger şêr,heyaxwedîdîroknasênxwedibin, çîrokênnêçîrêherdemnêçîr-
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vananmezinûpîrozdikin”* Biservêrastiyê,mirovdikarebibêjekuhîstorîog-
raphya Kurdan jî di berhemên Kurdan, yên di nav gel de veşartî ne. Bi
mekanîzmeyênsazîûxebatênbivêawayêdijiyanaKurdandemirovberbi
çandaKurdanyadengbêjiyêdibe.Heyanihaxebatêndîrokûçandûzimanên
Kurdanbiderfetênmekanîzmeyekênehatinenirxandin,lêgerînûlêpirsîn.Ew
yekjîbûyesedemagelekaloziyanûkuliyatekecûrbicûr.

Didîrokadengbêjiyêdemirovdikarebibêjeku,çandadengbêjiyêdibingeha
xwedefenahînnirxênMezopotamyayêyêndestpêkadîrokê,hîndewandike.
WekîtêzanînçandaÇargayê** rastîûefsûniyaxwebiserdengbêjandirêjîro-
jamedikeûlibendaxebatênmeye.

Diserdejîwekîtêgotinnivîsînadîrokê(hîstorîographya),jibohernetewîû
monîzmaavakirinadewletûnetewangelekgirînge.Ûgelekcaranjînivîsîna
dîrokêjibomanîpulasyonênpolîtîkûîdeolojîkgelektênbikaranîn.Herdîrok
nivîsîligorrastiyêncivakan,yênsîyasî,polîtîkûdîrokî,carcaranjîzimanî,
gelekguherbarûcûdabicûdaye.DiavakirinadewletaTirk,yabiserxîmê
yekanehatiyeçêkirinjîhînrastiyênçandaKurdandihindurêxwedevedişêre.
HerwihadidawiyasazkirinadewletaTirk,hemûçandûhunerêncûdahatine
qedexekirinûtêkiliyawanbimêjûdîrokawanvehatiyebirîn.Navênbajarû
gundan,navçeûçiyayanhemûhatineqedexekirin.Sedemavêferasatêhelbet
bi avayeke îdeolojîk hatiye pê, lê divê bi avayeke rasyonel ev yek were
analîzkirin.JiberkuevqedexekirindikokaxwederastiyahebûnaKurdanû
têkiliyênwanyênbidîrokawanvequtkirinêvedîşere.Evrastiyênkuhetaro-
jamedirêjdibin,bişertûmercêndinyayê,yênpolîtîk,siyasî,ûrewşakonjonk-
turêgelekcûdatîaniye.Loma jî,mirovdikarebibêjeku,herçiqasdinyaû
mirovbiguhure,şertûmerccûdabicûdabin,mirovmecburbimîninkubi
çewtîûxeletiyênxweyêndîrokîverûbirûbimîninjî,dewletaTirkûpergala
Kemalîsthînbiqebûlên80salberê,yêndewletaAlmananûbûyesedemgelek
şeranûgelekmirovhatinekuştinvetêîdarekirin.Çandûhunerakurdan-
pêşketin,texrîbat-jîbivênêrîtandinêndewletatekanevegelekzirardîtiye.
Gavakumirovlipolîtikayandinihêreevtiştgelekberbiçavin.Dihindurê90
salîde temarêngelekî, yên jiyanêhatine xitimandin.Xebatêndengbêjiyê jî
gelekbivanpolîtikayanvegirêdayiye.

Tiştêkuçandûzimanêkurdîjibopergalêxistiyexetere,nebikurdanveele-
qedare.Jiboferasetekezordar,tekaneqedexeyanpîrozdikeçandûzimanên
cûdabixwetalûkeûbipirsgirêkin.Lêevyekjîbixwedirastiyaçandûhûn-
erandehene.GavakumirovjicûdatiyêbitirsehewcenînekuewkesKurdbin.
Bivêyekêregirêdayî,mirovdikarekutiştênkuçandanjibosîstemeketekane
dibexeteriwehabirêzbike:

- Civakî

- Dîrokî
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- Rakendî

- Fonksîyonelî

- Dinavtekiyêdepirî.

- Dînamîkîûguhêrbarî(Parıltı,2006:14-15).Evyekdînamizmaçandû
hunerane.Jibotunekirinanetewekîgelekpirsgirêkanderdixeholê.

NasnameyaTirkanyaetnîkliservacûmantiqayekaneavabû.Jibovêjîdivê
çand û hunerên gelêrî, yên cûda bihatiba qedexekirin an jî ji nîşandana
xwedan çandeke dîrokî û rengîn divê bihatiba guhertin. Wekî hatibû
plankirin,qedexekirinbiherawayêderketholê.Dinavşixulînaxwedegelek
jîencamda.GelûnetewênliTirkiyeyêdijînbiawayêjenosîtazimanûçand,
hatindeformekirinanjîdiqadekebiçûkdeman.Jibovêmantiqêpirsgirêka
herîmezinKurdbûn.KurdjiavakirinadewletaTirkheyaîrobiawayekeqere-
balixdengêxwebilindkirin,serêxwehildanûliberxwedan.Ûbûnbelayê
serêdewletaTirk(1925,1927-31,1930-32,1937-38).

PolîtikayênliserçandûzimanêKurdan,biarmancaguhertinakompozîsyona
Kurdanhatiyepê.HikumetaTirk,bokujivêarmancaxwesudwerbigredi
navberasala1920-1940andebisedhazaranînsanjiKurdistanêkoçîderûde-
verêndinkir. Ji dawiyaher serhildanê jî komkujiyênmezinkirûTirkên ji
Ewropayê,liKurdistanêbicihkirin(Hesenpur,1997:53).Heyademekêhebû-
naKurdanboîdeolojiyadevletaTirkpirsgirekekegelekmezinbû.Lêtiştêku
dibûpirsgîrêkhebûnaKurdanyabiyolojîknebû.Tiştêkupirsgirêkderdixistin
holêçand,huner,zimanûhebûnawanyadîrokîûkevneşopiyênwanbûn.
Yanênasnameyawanbisedemaçandawandibûpirsgirêk.Wextêkumirovli
têgiyanasnameyêdinihêreevrastîgelekberbiçavin.

Paradîgmaya Nasnameyê

Nasname,beriyahertiştînirxekemirovahiyêûşarezayêye.Heyarojaîrobi
gelekformanderketiyeholê.Nasnameheyasedsala18û19.dihernetewan
debiawayêncûrbicûrderketiyeholê.Gund,bajar,ol,komûhiyerarşiyên
civakî,dinaverokaxwedenasnameyanvedişêre.Nasnamebixweredutiş-
tan tîne pê. Yek ji van terîfkirinûnasîn e; yê din jî aîdîbûn e. Terîfkirina
mirovandinavberacivakêdebinavekêûbiawayekecivakînasînderdikeve
holêûhemtiştekeînsanîyeûhemjîbitenêtaybetmendiyekemirovane.Di
jiyanaajalandeterîfkirintenêbiawayekebiyolojîktêpê(Aydın,1998:12).Ji
bilîşoreşaFransiyan,bidûbelavbûnablokaSosyalîst,pêşveçûnanetewetiyê
diqadekedindebipêkhat.RamanaNasnameyanjîbialîkîgirêdayîvêyekê
ye.Nasnamehembiawayekehebûnîûhemjîbiawayekecivakîûhemjîbi
awayekepsîkolojiyacivakîderdikeveholê.Lê,aliyênasnameyêyacivakî,di
navvankategorîzasyonandexalaherîgirînge.Jibovêjînasname;avakirina
kesayetiyêyabicivakîye.Mirovdikarejivêyekerebibêjenasnameyakolek-
tîf.WekîWheelîs(Aydın1998)jîdibêje,nasname;hîsayekitîûhevgirtinêye.
Egerevyek,zirarênyekitîûhevgirtinêbînepê,talûkeûpirsgirêkêncivakî
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derdikevin holê. An jî mirov dikare bibêje ku, tiştên ku nasnameyê tîne
asteke“problem”nebitenêkategorîzasyonênwekîsal,zayendîûtiştêndin
in.Bixwesedemavanpirsgirêkan,taybetmendiyênşexsînînin;sedemapirs-
girêkênnasnameyê, aîdibûna şexsanyabikomekî veye.MeseleyaKurd jî
wekî tê binav kirin, binpêkirinamafên yekitî û hevgirtinaKurdan ya nas-
nameyakolektîfe.

Nasnamebipirsên“Ezkîme”û“Emkîne”vegirêdayiye.Jiberkutaybet-
mendiyên,kesanjikesêndinvevediqetîneliservêyekêhatiyeçêbûn.Yanê
diniqaşênnasnameyêdetiştêherîgirîngmensûbiyet(girêdan)e.

Pergalênkuxîmênasnameyêavadikin,bidûşoreşaFransiyançendnirxênhev-
par bikaranîne. Li gor van nirxan, avakirina netewekî, bi redkirina nirx û
têgiyên“din”vegirêdayiye.Bidawerûamûrênerkê,evyektênzexmkirin.
TiştêkudivêxalêdejibonasnameyaKurdandibepirsgirêk,xerîbbûnaKurdan
e.LêpergalaTirkdivêxalêde lisergelekparadoksanavabûye.Kurd jibo
monîzmavêsîstemêhemwekî“yêndin”hatiyekodkirinhemjîbimantiqawê
sîstemê “tûne” hatiye pejirandin. Ji bo rewatiya vê jî her dem dîrok hatiye
bikaranîn. Pîrozkirina dîrokekê, tunekirina dîrokeke din bi xwe re tîne.
Tunekirinadîrokekedin,dibesedemênaloziyêûrewşatevliheviyacivakî.Wekî
AbbasValîjîdibêje;karakteragotinamiletperweriyê,jibodezenformasyonên
gotinaneteweyîûbikaranînagotinênrewakirinêpêwîstiyekepirmezine.Jibo
vêyekêjîgotinaserdestiyê,pêdiviyatêgiyênîdeolojiyêye(Valî,2005:19).

Mirovwekenirxeke civakî ye.Nasname jî cil û bergênmirov yêndi nava
neteweyandeye.Nasnamehêzûqewetaxwebiçandakuaîdbûnêhildigre.
Divêxalêdeçandnasnameyêhemxwedîdike,hemjîbihêzdike.Ûmirov
dikarebibêjekuçandûnasnamehevbendin; jihevnebidûr in.Lêwextê
sînorêncivakiyêmezindibin,têgiyênnasnameyêjîdicûrin,diguherinûzêde
dibin.Mirovjîbivanguhertinan,jixwerenasnameyênemîkdibîninûgelek
nasnamederdikevinholê.RewşavannasnameyêjiboKurdandigelekxalan
debûyesedemapirsgirêkan.

Hînnasnamebidilûqebûlkirinênmirovan,hînjînebidestêwanin.Mirov
bivêkategorîzasyonanasnamenasînêdinavberaleqîniyacivakêdejixwere
cihekêdigereûrastiyahebûnaxwedipeytîne.Nasnameyabihewldanênfikrî,
bi awayekî têqebûlkirin, lênasnameyênwekîbi xwînûnîjadênebidilê
mirov û çêtirdîtinamirovan e. Ew yek bi gelek rêgezên zanîstên civakî tê
nirxandinlê,tiştêjibomeseleyakurdanpirsgirêkêtînepê,evtêgiyêngelek
têkel,jialiyêpergaladewletaKemalîstgelektêbikaranîn.Kurdtenêbiqe-
bûlkirinanasnameya“Tirk”tênpejirandinûbovêsîstemêbitalûkenayên
kodkirin. Ev yek li Tirkiyeyêweke polîtikayeke dewletê hatiye programa-
tizekirinûliservêyekêjîgelekdezenformasyontênkirin.

Avakirina Netewe-Dewleta Tirk û Rewşa Kurdan

Sala 1923andi dîrokaKurdûTirkandedupêvajoyên cûdaderdixîneholê.
CûdatiyavanrewşanjiboKurdan,rawestînajiyanûdîrokê,jiboTirkanjîîde-
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olojiyadewletaKemalîstûjiyanekenûpînûbixweretîne.Wekîhercarantê
gotin,dugelênxwedîdîrokûçand,divêdemêşûndadibinpirsgirêkapergala
dewleta Kemalîst. Bi dû kevneşopiya Jon Tirkan û feraseta Îtihat Terakî
mefhûmekeamadejiboafirînerêndewletêliberdestanbûn.Dewletekenû
avadibû,mîratadewletaOsmaniyanjiholêradibû.Evdewletakunûavadibû,
liserxîmêntekiyê,redkirinûqirqirinaçandûgelêncûdabingehaxweava
dikir.HîstorîographyaTirkjîbiawayekenîjadperestî,nebişîrovekirinamêjê,
bifîksiyonanetewekenûbipêvajoyekemîstîfîkasyonansazbûye.Dîroknivîsî
hem bi awayeke îdeolojîk hem jî bi awayeke folklorîk tê nivîsîn. Lêwextê
dîroknivîsîliserxîmênpolîtîkayêtêpevxistinwatedardibe.Bitaybetîjîdibe
sedemameşrukirinaprogramekepolîtîk.Egerdîroknîvîsîbivêçarçoveyêwere
damezirandin,divêgelektiştênrastiyêjiholêrakeûprogramaxwelişûnavê
yekêbicihbike.Jibovêxalêjîpirsgirêkaherîmezin,hebûnaKurdanbû.Kurd
diwandeman,wekînihanexwedan-mekanîzmaûpergalekêbûn.Lomajîev
ferasetadewletaKemalîst,bişertûmercênKurdanvelihevnekirûgelekser-
hildanûpirsgirêkderketinholê.Yanêavakirinapergalanû,cihnedidaKurdan
ûhebûnaKurdanbiherawayêjiholêrakirinkiribûarmancaxweyaneteweyî.
Lêduneteweyênxwediyêdîrok,çandûrastiya jiyanêdêçawa jihevduve-
qetiyansûdîrokêçawajiboherduneteweyanbipêşbiketiba.DewletaTirkbi
tenêmafêKurdanbinpênekir,wekîdindixwestkumîrataKurdanjîholêrake
û di vê qadê de valahî û deformasyonekî bîne pê. Ji bo vê jî her derfetên
dewletêgelekbûn.Hiquq,makezagon,siyasetûhêzabifizîkdidestdewletê
debû.

BisazkirinadewletaTirkyabibingehabinpêkirinûqedexekirinamafêkur-
dan, heya roja îroyîn nêzî 90 sal bihurî. Zimanê kurdan hate qedexekirin.
Kurdî beriya avakirina komarê dimedrese û avahiyên osmaniyan de dihat
bikaranîn,perwerdeyawêdihatdayîn.Ûmirovdikarebibêjeku,zimanêKurdî
heya avakirina komarê bi qasî ziman û wêjeyên netewên hawirdor bi pêş
ketibû.Mirovdivêliserbisekinekukapergalakemalîzmêbiçiawayêevyek
aniyepê.Tiştêherîgirîngjînerîtandinaqedexeyanliavahiyêndewletê,cihê
kugeltêdedijîûqadênjiyanarojane,lidaîreyênhikumetêgelekhêsanbûn.
Livanderanqedexekiringelekbaşdihatteqîpkirin.Lêtiştêherîzehmetûdi-
jwar ligundûwarênbidurîdeshilatdariyanavendêbû.Livanderanjîhin
kesênbialîdewletêhatibûnerkdarkirin,gundbigund,bajarbibajardigeriyan
û“cezayêaxaftinazimanêkurdî”liwandibirîn.WekîKendalNezangotibû,
cezayêserêpeyvênbikurdî5qurişbû.Didemacezayêaxaftinakurdî5quriş
bû,bixwemîhekjî50qurişbû.Evcezayabiherkesîdihatbirînûgundiyênku
ajalênxwedianînnavendabajêrûbikurdîdiaxifîncezalêdihatbirîn.

Jiboavakirinadewletatirkûrastiyênbiwêqewimêregirêdayiye,divêwere
gotinku,amûrêndewletêjiboqirkirinazimanûçandakurdîgelekbûn.Loma
zimanêKurdanjîwekîKurdanhatibûqedexekirin.Jibobingehavêqedexekir-
inêweretijekirinjîzimanêKurdanjiwanrewekezimanekehovaneûpaşve-
mayîhatekodkirin.Armancavêpolîtikayêjî,seranserîpêkanînaxerîbkirinû
“xwefedîkirina” çand û zimanê Kurdan bû.Wekî EmîrHasanpur jî dibêje,
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tundiyasembolîk,jiboaxaftinakurdanhatiyepê.Mantiqavêyekêjîmirovan
bixwe,çandaxwe,nas,dostûxizmênxweşermkirinêesasdigre.Evpolîtîka
bitaybetî jî liserKurdanhatenerîtandin.Navê“Kurd”û“Kurdistan”êhate
qedexekirin,ûbidewsavan“TirkênÇiyayî”ûRojhilat”hatebikaranîn.Biver-
siyonanûyadîrokaTirkan,Tirkwekîherîpêşketî,mêrxasûegîdûzadegan
hatinpîrozkirin,ûbigeleknivîsar,pirtûkûaxaftinandeKurdhatinînkarkirin.
Di sala 1935an de bi pejirandina “Teoriya Ziman ya Rojê” ve warê Tirkan,
AsyayaNavîn weke navenda çand û hunera cîhanê ûmerivahiyê hate qe-
bûlkirin,zimanêTirkanjîwekekokahemûzimananhatediyarkirin.Zimanê
Kurdan jî,diçiyayênbêhampadedibinbandoracîranênxweyênFarisde
maneûjikokaxwe–qaşoturan-bidûrketin.EwbixwewekeêlekeTirkan
hatinqebûlkirin.

Hebûnakurdan,biqedexekirinazimanêwanûtehrîfkirinadîrokawanvehate
pê.Divêxalêde,balyozêiraqê(1958-64)TalîpMuştaqdibîranînênxwede
qala îdiaya Tirkan ya tunehesibandina gramatîka kurdî dike. Li gor vê
polîtikayadewletaTirk,diKurdîdepeyvênbeyanî,Kurdîûtêkelnêzî8428
peyvandike.Ligorîwî;

TirkiyaBerê 3080
PeyvênErebîyêndiTirkîde 2000
ZimanêZend 1240
FarsiyaModern 1030
PehlewiyaBerê 370
PeyvênKurdî 300
ZimanêÊrmenan 200
ZimanêKaldeyan 108
Çerkezî 60
ZimanêGurciyan 20
Hejmarapeyvêndikurdîdetênaxaftin. 8428
(Hesenpur,1997:55)

Evpasajaliser,ferasetadewletaTirkyadiderbarêkurdande,beriyaasimîleki-
rinaKurdan,kevirêxîmêdewletêûsaziyênbiwêregirêdayîye.Evferasetji
navendadewletêhateprogramkirinûhêdîbihêdîdinavberasazîûavahiyên
dewletêdebelavbû. Jiberku tiştekeqaşowehacilên “akademî”yê lêhati-
bekirin,beriyahertiştîdinavberasazîûavahiyandesîrkuledibe.

Îndoktrînasyonûdezenformasyondiqadênbûrokratîk,dibistananûavahiyên
perwerdehiyêdebipêşket.Divêxalêde tiştêherîgirîngeweku,zimanê
KurdanûrastiyaKurdanyabiyolojîk,weke“hovane”, “qirêj”û“xerab”hate
dîtin.Kurdbixwejîdiderbarêxwedewehafikirîn.Zimanêxwewekîzimanê
qirêj dîtin. Derfetên pergalê yên wekî, perwerdehî, çapemenî, avahiyên
bûrokrasiyê ew yek dipeyitand. Di ferhenga The Oxford Turkish-English
Dictionary’êyadisala1986’an,çapasêyemînde,diderbarêKurdandeweha
dinivîse:“biawayekeetnîk,Kurd;(biçûkdîtî)kesênhovane”(1997:55).
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Kurddişixulandinavêmakîneyadewletêdeherdem,hembiawayekepolîtik
ûhemjîbiawayeke jîyanîbiçûkhatinditîn. Jibovê jîgelekderfethebûn.
Çapemenî, perwerdehî… Ev ji bo bi cihbûna mantiqa monîzma dewleta
Kemalîst pêwîst bû. Ew yek di dema destpêka avakirina dewletê heya roja
îroyînherdemdewamkir.AkademiyênTirkiyeyêdivêhêlêdejibo“hilberî-
naderewan”barekegiranwergirtinlisermilênxwe.Uniteyênhatibûnerk-
darkirin, binasiyê hebûna xwe, li ser tunekirin, “Tirkbûna Kurdan” kifş
kiribûn.MamosteÎsmaîlBeşîkçîjivêyekêredibêje“zanîstasîparîş.”Mirovga-
vakudidîrokanêzyaTirkiyeyêdinihêre,gelektiştênvêyekêdirastînehene.
Amûren dewletê ne bi zanîngeh bûn. Wekî tundiya sembolîk hatiye bi-
navkirin,KurdûtiştênbiKurdewariyêregirêdayînejibomeşrûiyetaxwe,bin-
pêkirinahiquqêjibixweanîn.Anjîmirovdikarebibêjekuhiquqjîbovêyekê
hatibû avakirin û ev tişt ji bo hiquqê tişteke gelek asayî bû. Rektoriya
ZanîngehaMersînê, di 21 sibatê de, bi sedema “Roja ZimanêKurdan” ji 35
xwendekarênkuçalakîkiribûnregelekcezabirîn.Diagahdarnameyacezaya
dîsîplînêkuhatibûbirînde,zimanêKurdanbiawayeke“qestîmestî”* hatibû
terîfkirin.YekjîdiagahdarnameyêdetîpayekemînyapeyvaKurdîûKurdan
bitipênhûrvehatibûnivîsîn.EvyekjialiyêrektorêZanîngehaMersînê,Suha
Aydınvehatibûnivîsandin.

Qedexekirina Zimanê Kurdî

Divanrojêndawîndewekîtêniqaşkirin,pirsgirêkameselayaKurdanyaesasî
tunekirinûpişavtinaçandûzimanêwanbû.Wextêmirovlibingehavêyekê
dinihêre,mirovberbidemaOsmaniyanvediçe.Carayekem,disala1910’ande
navêgundûwarênbiKurdîhatibûqedexirin.BidûrewşaOsmaniyanyaxerab
de, polîtikayên ku bo xelaskirina Osmaniyan cûr bi cûr derketin holê. Di
dawiyahilweşandinaOsmaniyande,biavakirinakomaraTirkiyeyêjînavêwar
ûgundanhateqedexirin.BiduserhildanaŞêxSeîd,disala1925,yaserhildana
Dêrsimê1936-38,40-49,ûwekîdinbidûderbeyaTirkiyeyêyaleşkerî,disala
1960anû1980andenavêKurd,warênnetirkîhatinqedexirin.

Bidûqedexirinanavêwarênkurdan,di sala 1916andeûwextêkudewleta
OsmaniyanjiholêradibeûkomaraTirkiyeyêavadibe. 10êBerfenbarê,sala
1920anevzagonakuqedexekirinanavênnebitirkî,dîsatînemeclîsêûdisala
1922andenavêgundbajar,çiyaûgeleknavçeyantêguhertin.

Disala1934anşûndaguhertinanavangelekzêdebûn.Salênkomarêyênpêşîn
biservîesasîhatibûavakirin.Divênavberêdeyanêdinavberasalên1934-
36ande837navdibajarênkurdandehatintirkîkirin.NavênErebî,Lazkî,zi-
manêGurcîûErmenanjîbidûre

hatinqedexirin.Disala1957’ande“KomîsyonaPisporîyaGuhertinaNavan”
hatiyeavakirin.
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Her çiqas dewlet bi wan saziyan pêk were jî, di vê komîsyonê de gelek
avahiyêndewletayekane,yaneheqiyadewletêhevparbikeûwanbiawayeke
zanistîbidexuyanûmeşrubikehebûn.Ewsazîevin:WezeretaKarênHindur,
Serfermandarî,WezerataPerwerdehiyaNeteweyî,FakulteyaZimanûDîrokû
ErdnîgariyêyaEnqereyêûSaziyaZimanêTirkî.Dihilbijartinandehikumet
parlementoherdemguherîûevavahîherdempeywiraxweanîncihûheya
sala1978’annêzî28hezarnavûwarguhertinûewkirinTirkî.Dinavvande
nêzî13hezarannavêgundanhebû,yêndinjîzêdetirînçiya,banî,çemûrobar
bûn.Bajarênkurdanderewşaguhertinanavêgundanwehaye:

Agirî374
Qers398
Çewlîk247
Bilîs236
Mûş297
Wan415
Diyarbekir555
Semsûr224
Riha389
Colemêrg128
Mêrdîn647
Erzerom653
Erzingan366
Sêwas406
Dêrsim273
Xerpêt383
Meletî217
Mereş105
Sêrt392
Dîlok279(Boran,2009)

Wekîliserhatiyenîşankirin,bidûxebatênvêkomîsyonakunavênwar,çem,
bajar, navçeû gundandiguhurtin, di demaderbeya leşkerî ya 1980an jî ev
guhertinzêdetirbûn.

LiserqedexekirinazimanêKurdî,mirovdikarebibêjeku,pergalaKemalîst,bi
vannêrîtandinênşideta(tundiya)sembolîk,armanckiriyekutêkiliyaKurdan
ûdîrokûmêjuyawanbidequtkirin.Evnêrîtandinên sembolîk, bi amûrên
dewletê û derfetên pergalê, herdemhatine destekkirin, hiquqê jî ev pratîk
gelekpiştraskirine.

Divanrojêndawîndeligorrojênberêûdemaavakirinakomarê,normaliza-
syonazimanêKurdîhêdîbihêdîpêktê.Lêjiboherzimanekîpêşveçûnûstan-
dardizasyonçawabe,divêbozimanêKurdîjîwisabe.Qirêjûgemariyaqedex-
eyêndewletê,helbetgelekdeformasyonûpirsgirêkênmezinderxistinholê.Lê
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piştîmeseleyaKurdan û pirsgirêka zimên, divê standardizasyona zimanekî
çawatêpêûcudatiyênzimênçawajiholêradibin,niqaşênwanwerinkirin.

DiPlanaÎslehatêyaŞerqêdebingehaqedexekirinazimanêkurdî,rêûrêgezên
wîhatinetespîtkirin.DivêîslehetêdeasimîlekirinaKurdanûgelêndinha-
tinearmanckirinûliserçandûhuneranwanîpotekhatiyedanîn.Îsmetpaşa
bixweliservêpêvajoyêdisekineûrastbirastliserasîmilekirinaKurdandis-
ekine.MistefaKemaldiderbarêwîû rapora ÎsmetPaşa, raporakuhebûna
Kurdanqedexedike,çandûhunerawanjiholêradikedewehadibêje:“em
rasterastmilletperwerinûnîjadperestênTirkanin,mesnatakomarameTirk
in.Efradênvêcivatê,çiqasbiçandaTirkanwerinmeşbûkirin,ewciwatjîew
qasbihêzûquwetdibin”(Bayrak,2002:19).

Pêşketinûpêşveçûnazimanekîrasterastbimekanîzmeyekîvegirêdayiye.Ev
mekanîzmajixwexebatênliserzimêndike,cûdatiyanjiholêradikeûzimên
diqadadadî, îdarî, tenduristî,civakîdixezimanêsereke, jiyanê,dinamîkên
guhertinêûdinyayêbiwêawayêwerdigerînewîzimanî.Evmekanîzma,di
şertûmercênsedsala20andetêwateyadewletê.Encaxbiderfetêndewletekî,
biamûrênpergaladewletekîzimanekbipêşdikeve.Çimkuzimannebitenê
bûyerekeaxaftinê,anjîmeseleyekekomunîkasyonêye.Zimanhewcedibîne
kuxwe,diqadawêjeyê,civakênzanistî,teknolojiyêhunerêûgelekqadande
sîstemaxweçêbike,jargonaxwepêkbîne.Jibozimanekeyekgirtî,zimaneke
pêşketî û divê riyên li ber zimên werin rakirin. Ziman encax bi derfetên
dewletekîxwebipêşdixîne.Çimkuzimanbixwe,ligorferasetûmantiqaxwe
tiştekesîstematîke.Gelûnetewekeçawacûdaûveqetandîbe,zimanjîwêşik-
lîhildigre.Encakîmkanêndewletekî,zimanûçandawîmiletîsîstematîkdike.

Disala1950andegefûzordestiyênliserzimênhinektênsivikkirin.Diwê
demêpirtûk,kovarûhînweşanênKurdîbiawayekenîvserbesttêçapkirin.Lê
mixabinewyekhetaderbeyaleşkerîya1980andewamdikeûpiştîderbeyê
dîsa ziman tê qedexekirin. Sala 1991an de çend kovarên bi Kurdî hatin
weşandin,lêewyekdinavhemanKurdandedengveneda,ûbidûvênerî-
tandinêjîzimandîsahateqedexekirin.“LiRojhilataNavîngelêkuhemûmil
ûbeşênwîjiperwerdehiyêmehrûmin,bitenêKurdin.Sedem,nestandarbû-
nazimanêwane,zêdetirînjîgefûzordariyênliserzimênin.JialîKurdûyên
neKurdinvegelekpeyanhatinkirinûewdîsabêencamma.JixweliTirkiyeyê
sedemadestpêka şerûpeşveçûnanbi vannêrîtandinên şîdeta sembolîk ve
hatiyepêûşerjîewyekneguherand(Izady,2004:315).

Bandorên Zimankujî û Çandkujiyê

BandorênqedexekirinaçandûzimanêKurdan,dijiyanakurdandeveşartiye.
Perçebûna Kurdan, qedexekirina zimanê wan ve mimkun e. Ji bo vê jî di
dîroke90salîdegelekpirsgirêkênmezinderketinholê.Kurdjiwarêbavû
kalênxwehatinveqetandin,gelêndindewsawanhatinbicihkirin.Kurdhatin
asimîlekirinûgelektexrîbatênçandawanderketinholê.Dewletêbimudaxi-
leyêntund,Kurdçavtirsîkirin.Kurdanlomanasnameyaxweveşart.Kurdên
xwendîanjî“elît”bizimanêndindinyafêmkir,ûgelekkesanjîxebatênliser
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Kurdanbizimanêndinkirin.

NihajîdidestmededixebataEmîrHesenpûr(1997)delêkolînekediderbarê
vêmijarêheye.Divêbeşêdemirovdikareliserwêbisekine.Evlêkolîn,bi
qedexekirinazimanêKurdîvepêşveçûnaaxaftinazimançawahatiyepêûdi
derbarêwêdemêdehinramanûfikrandidemirovan.LiKurdistanênihahin
cihzêdetirûzûtirjiçandûzimanêKurdîbidûrketine.Hinkesdêûbavên
wanbiKurdîqisedikinlêewbiKurdînizanin.Diwênivîsêde;

HejmaraveguhertinakesênkubiKurdîdipeyvin(biawayekehezarkesî):

KesênkuKurdîDipeyivin: 1945 1955 1960 1965

ZimanêZikmakî: 1.477 1.680 1.848 1.430

ZimanêDuyemîn: ? 681 712 940

Komînek(yekom) 1477 2.361 2.560 2370

Disala1965andedaketinekegelekmezinçêdibe.Nêzî%23yaneev.Lêwex-
têkumirovdifikire,jibovêyekêdivênifşekenûwere,lêtiştekewisatuneû
ewbiherawayêbihêzapişavtinêvegirêdayîye.Wekedinmirovdikarebibê-
jekuevyekbizordestîûbigefêndewletêvetêkildare. Jisala1955anheta
1960annêzî%10kesênkubizimanêneteweyîdipeyivinzêdedibin.Evyekjî
bikêmasiyagefûzordestiyêndewletêregirêdayîye.Dihejmarakesênkubi
KurdîdipeyivinbiawayekeZimanêDuyemîndipeyivin,herdemzêdedibin(?
681,712,940).Evyekserketinapişavtinêûtirkkirinênîşandide.ÇimkuTirk
zimanêKurdanhînnebûnûewyek,têwateyakesênkuhînKurdîtiyaxwe
wendanekirineûKurdênkubûneTirk,didediyarkirin.

Tirkkirin wextê bi zorê tê kirin ew bi xwe re berxwedanê tîne. Li gor hin
çavkaniyêndewletê,tirkkirinbiawayekehêdîhatiyepê,ûgilîûgazinhatine
zimên.Jibovêmînakekdidestêmedeye.DirojnameyaCumhuriyetê,sala
1966anûmehaTîrmehêdemebûsekeTirkwehadibêje;“LiMêrdînêxelkji
%91bipeyvekîjîTirkîqisenakin.LibajarênKurdanyêndindejîrewşweha
ye:Sêrt%87,Colemêrg%81Diyarbekir%67Çewlîk%68ûBilîs%66in.

ZimanêKurdanliTirkiyeyêhinnehatiyetunekirin.Lêkesêndesthilatdarhin
bi tunekirinazimênbawer in.Tunebûnazimanekîbi awayeke fîlolojîkpêk
nayê.Liheralîcihanêevyekqetwisanehatiyepê.DinavpolîtikayênTirkiyeyê
de îmhakirina gelekî bi tune kirin û qedexekirina ziman û çanda wan ve
mimkune.RejîmaCumhuriyetê,gelheyaKurdançiqaszêdebejîherdembi
dûvêyekêketiye.HerçiqasTurgutOzaldisala1991andeqedexeyaaxaftina
bizimanêKurdîrakejî,dipolîtikayêndewletêdetuferqeçênebûne.Evpolîti-
ka, ji xwepolîtikayeke taktîk e.PergalaKemalîstbi krîza ekonomîk, siyasî,
çandî û îdeolojîk ve tarûmar bibe jî ji van polîtikayan dest nekêşandiye
(Hesenpur,1997:60).

Qedexekirinazimênbandoraxweherîzêdeliserstandarbûnazimanêkurdî
dihêle.Zimanek,jibilîdinavgelûjiyanarojane,diherqadênjiyanêdedivê
wereaxaftin.WextêkuKurdîjînehataxaftin,cûdatiyênzimênzêdetirder-
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ketinholê.Zimanekdibeşêndadî,tenduristî,îdarîûcivakîdeneyêaxaftin,ew
zimandiqadekebiçûkdedimîne.Pêşveçûnawîzimanênebitenêgirêdayîax-
aftinêye.Divêzimanbibezimanêjiyanê.Huner,wêje,civakênzanistîdivêbi
wîzimanêwerinkirin.Divêzimandisazîavahiyênmekanîzmeyekîdewere
axaftin.Divêzanîngehênwîzimanîhebin,ewzimandiwanzanîngehandedi
makîneyê re derbas bibe û beşên zimên werin çêkirin. Dîroka komara
Tirkiyeyê,bipêşîgirtinavêyekê,biqedexekirinazimanan,kujeriyaçandanû
talankirina dewlemendiyê ve tije ye. Qedexekirina zimanekî bi tenê pirs-
girêkênragihandinêdernaxepêş.Kesênkudinavdunîv-zimanandexitimîne
û gelek pirsgirêkên civakî û psîkolojîk derdixîne holê. Di sûc, pirsgirêkên
civakî,problemênşexsî,xerîbbûn,cînayetûgelektiştbivêrastiyêveeleqed-
erin.

Gavakumirovdîrokêdinihêre, encamênpolîtîkayêndewletaTirkbi gelek
amûranpergalêencamdideûpergaldigelekqadandedigihêjemirazêdilê
xwe.Diserîdeplanûprogramahertiştîhatiyekirin,rêûrêgezênhertiştîjî
hatiyekifşkirin.DiPlanaÎslehetêyaŞerqêdebendên9û12diderbarêhertiştê
degelekfikirandidemirov.Jiboçandekexwerû,hemûnirxênmiletan,huner
ûçandagelanhatetexrîbkirin.Berhemêngelanyênbihezaransalandigelek
demakurtdehateveguhertin.Jibovêjîderfetadewletêûsaziyênwêgelek
bûn.Dewletêevpolîtikayênxwediberiyahertiştî,lizanîngehanqaşoweke
zanistîdanîşankirin,bingehawêbi“hilberînaderewan”çêkir.Asîmilasyonli
dibistan, enstîtu, zanîngeh, avahiyên bûrokrasiyê, nexweşxane, girtîxane û
gelekcihênmirovmecbûrinkutêkildarbibinûkarûbarêxwekutabikinde
çêbû.Evtunekirinaorganîzasyoneldirojamedejîhinjialiyêdewletêûçape-
meniyênayênniqaşkirin.BivanpolîtîkayêndewletêKurdgelekmexdurbûn.
Hinkesjineçariyêkoçîderîwelêtbûn,hinkesjîbisalandizindanandeman.
Kurdhemjizimanêxweyêzikmakîmerhumman,hemjîdivêbizimaneke
xerîbdinyafêmbikirana.Kurdanbizimanêbiyanî,zimanêxweyêzikmakî
pişavt.LêdivêmirovjibofêmkirinavêyekêlibendaPlanaÎslehetêyaŞerqê
binihêre.Benda9.wehadibêje:“bopardayînûpayedayînatirkbûnêûTirkiyê,
bitenêsafbûnatirkbûnûTirkiyêûrûmetdarbûnênîne.Ewjialiyêdaringîve
jînîşandidekuewnetewedikarêdeye.”Benda12:“divêneyêjibîrkirinku,
cil û berg, kilam û stran, lîstik û govend, dawet û dîlan, edet, tore û
kevneşopiyênmiletekî,herdemhîs,hişûaqilêwêmiletîhişyardihêle.Ewtiş-
tan,wêneteweyêbipêşerojawêmiletêvegirêdideûbîrûbaweriyawanher-
dembihêzdike.Herweha,divêjibilîzaraveyan,vakevneşopîûedetênnete-
wanyêndijraberdivêbizirarûûxerabwerenîşandan.Yanêdivêzimanûede-
tênwanweretirkûtirkîkirin.Evyekpeywiraherîmezinûgirînge.”

Wekî li jor jî tê gotin bandora qedexe û zordestiyandi her aliyê jiyanê de
hatiye pê. Ji bo civaka homojen, divê tekaneya çandan, yekaneya zimên
çêbibe.Bandoravêyekêzêdetirînxweliserxîmênirxênzimênûçandêderx-
istiye.DewletaTirktiştêkukaribûyepişavtîneçêkiriye,yêndinjîbimedyayê,
biwezeretaperwerdehiyaneteweyîûhiquqêdeformekiriye.Tiştêkuquweta
wênegihiştiyejîbi“xweûçandaxweşermkirinê”çêkiriyaûwisagihiştiyêmi-
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razadilêxwe.

Tiştekedinjî,yabinerîtandin,polîtikaûdaxwazênpergalaKemalîstvegirê-
dayiyeguhertinû texrîbkirinaçandaKurdane.Wextêkumirov limuzîka
Tirkîdinihêregelektişttêndîtin.Bidûavakirinakomarê,hertiştîhêdîbihêdî
xwenîşan kir, hemûkevneşopiyênKurdanû gelên din, bi amûr û saziyên
dewletêveşiklûsûretênxweguherandin.KlamûstranênKurdan,biawahiya
TRTûqedexebûnazimên,xwewergerandeTirkî.EwjîwekîRaporaPlanaÎsle-
hatêyaŞerqêpêkhat.Dinavvanveguherinandeyangotinêklamûstranan,
yan jîmelodiyênwanbiawayektexrîbderxetepêş. “Wextêklamûstranên
Kurdîtêntirkîkirin,bitaybetîgotinênwantênguhertin.Carcaranîstîsnayên
vanjîhene.Mînak,hunermendêWanîAtakanÇelîk,strana‘Gulêrabesibeye’
wekîsadiqêrastiyastranêdimîneûbiawayekeGulêuyansabahtır”dibêje”
(Korkmaz,2002:43).DîsadinivîsaMehmetBayrakdewehatêgotin:“İbrahim
Tatlıses,jiboguhertinagotinênklamûstranênKurdandibêjeku‘lihevnekiri-
nazimên.”MînakAyaxindaKundura…lihevnake.Çima?Jiberkudiklamû
stranandeberfirehbûnûnavberheye.PeyvênKurdîheyaastekîhiltên,wex-
têkumirovwanwerdigerîneTirkî,nehevdengêwannejîpîvanawanlihev
dikin.Yanîmirovjineçariyêwerdigerîne.YanêegerwergerabiTirkîlêbike,
hunermendêjîwisabikarbîne.Lêlihevnake”(2002:44).

Kurdî, Pirçandî, Pirzimanî û Çend Perspektîf

Mijarênsiyasetêûrewşazimanûçand,bihevregirêdayiyeûencamênwan
cûda bi cûda pêvajoyan derdixîne holê. Di van pêvajoyan de tiştê ku bi
awayekerastiyamijarênayêniqaşkirin,dibesedemêndezenformasyonanû
gelekçewtiyênmezinderdixîneholê.LiTirkiyeyêjialiyêmeseleyaKurdde,
pirsgirêka zimên, di nav niqaşan de meseleye herî domînant e. Ji ber ku
siyaset, daxwazên polîtîk, îdeolojî li gor dem û dewranan digihurin.
Konjonkturherdemligorrastiyaxweûdemê,rewşûrûyêpirsgirêkancûda
bicûdadike.Lê;zimanherdemrastiyaxweûya jiyanêvedişêreûdestûrê
nadetusiyasetûpolîtikayênguhêrbar.PirsgirêkazimanêKurdîgelekcaranli
sermeseleyasiyasetaKurde.Herwiha,wekgelekkesjîtîninzimên,rastiya
meseleyaKurdî,herkudiçezêdetirdibe.HerçiqaszimanêKurdîherkudiçe
jialiyêstandartîzasyonê,anjîqedexeûtundiyênwekîberêtunebejî,gavên
mezindiavêje.Zimanwekîberêqedexenîne,lêewyekbitenêtêrabipêşxisti-
nazimênnake.SiyasetadewletaTirkherdemxwestiyekuzimanêKurdtune
bikeûbovêjîewqedexekiriye.Wextêkuzimanqedexebûûjigelekderfe-
tanbêparma,wêdinaverokazimêndejîbandoraxwenîşanda.Diderbarê
qedexekirinazimanûçandakurdande, lisergelektişthatingotin.Heyanî
avakirinadewletaTirk,zimanêKurdîdimedreseyanûnavgeldedihataxaftin.
Vêyekêzimanbiawayekezindîdiparastûnaverokazimanûçand jîgelek
berfirehbû.JibopêkaninêmonîzmapergalaKemalist,divêyanKurd,yanjî
zimanêwanbihatatunekirin.

Meseleya zimanê Kurd, gelek caran pêşveçûn û rewşa siyasetê dixitimîne.
Neteweyek zêdetirîn bi zimanê xwe dikare bibe perçekî çand û kultura
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gerdûnî.Evyekditevgerûhereketakurddejîdivandemêndawîndegelek
têferqkirin.Biavakirinakomarêvezimandisaziyande,diavahiyêndewletê,
yêndadî,bûrokrasî,tenduristîûcivakîdenehatiyeaxaftin.Wekîdinzimanê
Kurdîtucarannebûyezimanêperwerdehiyê.Diwarêragihandinê,çapkirinû
weşanêdejîdîrokawêzêdebidûrnîne.Kurdanherdembiderfetênxweyên
biçûk,gefxwerin,zindan,cezaûgelekcaranjîjiyanaxwexistinexetereyêûbi
bêîmkaniyaxwexwedîzimanêxwederketine.LêmeseleyazimanêKurdîdîsa
jîjiholêranabe.DitamvêhalêdezaraveyaSoranî,jibofêmkirinarewşazi-
man,mînakekegirînge.HerçiqasderfetênzaraveyêSoranîseranserîbesnebe
jî,dîsaSoranîdinavzaraveyandeherîzêdepêşketiye.Sedemavêyekêhel-
bet,encamênhereqetabaşûre.Lêdivêmirovbiawayekezelalbînezimênku,
serbestiyazimênpêşketinazimêntînepê.Serbestiyazimên,serbestiyanetewî
ye.Zimanekencaxdidestpêkêdebiperwerdehiyazimanêzikmakîtêparastin.
Lêjibozimanekîbitenêparastinnehewceye.Zimanekpêdivîdibîneku,di
kategoriyênjiyanêdebipêşbikeve.Zimanêhevotinê,bitêrapêşketinênake.
Divêdiavahîûsaziyan,çapemenîûzanîngehandezimanwerebikaranîn,bi
zimannivîsîn û xwendinwere teşvîkkirin.Divê zimanbibe zimanêwêje û
hunerê.Divêraçavkirinadinyayê,teqîpkirinapêşketinênteknolojiyêbizimên
werinkirin.Divêherîzêdejîbazarazimênhebe,zimanbibezimanêmeaşê.

Bidûsalên90îpêve,liTirkiyeyêniqaşênpirçandîûpirzimanîherçiqaskêm
bejîtênkirin.MeseleyazimanêKurdîjî,dinavvanniqaşandezêdetirîntê
kirin.LêdivêdivêpêvajoyêdebiawayekebaldarîrewşazimanêKurdûkore-
lasyonapirzimanîwerekirin.Pirzimanîbiderfetêndewletaraser,zimanêndin
dixe di bin bandora xwe. Weke tê zanîn jî, Kurdistan, Anatoliya û
Mezopotamyadidestpêkadîrokêheyanîîro,bûyeçavkaniyazimanûçandên
cûda.Diherzimanêhîndijîndejîdewsûrêçaçandûzimanênwendayîveşar-
tine.ZimanekerewşaKurdî,divênebicîgirêzimanêserekeyaTirkîbe.Divê
zimanxweserîxweûbi îmkanêndewletekîwereparastin.Binêrînênpirzi-
maniyêwekeparastinanirxekedîrokînebe.DivêmeseleyazimanêKurdîdi
nav van niqaşan de gelek cih bigire û divê çareseriya pirsgirêka ziman bi
awayeke “parastinê” jî na, “bi pêşxistinê” were kirin. Ji ber ku Kurdan bi
îmkanênxwezimanêxweperestiye.Tiştênkuîroşûnvewerekirinpêşxistina
zimên e. Pirçandî û pirzimanî ji bo neteweyên pêşketî tê niqaşkirin. Ji bo
ElmanyayêparastinazimanêTirkîûperwerdehiyawîzimanî fenarewşazi-
manê Kurdî nîne. Yek jî rastiyên civaka Tirkiyeyê û Kurdan fena netewên
Ewropîjînîne.

Polîtîkayên Çand û Ziman û Çend Nirxên Li Ser Dengbêjiyê

Didestpêkavênivîsêheyanîdawiyê,liserpolîtikayêndewletaTirkhaterawes-
tan,biavakirinakomaraTirkiyeyêheyanîrojaîropolîtîkayêndewletêyênçand,
zimanûnasnameyêhatenirxandin.Dinavpolîtikayandejenosîtaziman,çand
ûnirxênmiletan,bitaybetîjîKurdanhatenirxandin.Divêbeşadawîndejî,
têgiyakujiboziman,çand,edetûfolkloraKurdangelekgirîngeûgelekbarên
dîrokêdayelisermilênxwedêwereniqaşkirin.Dengbêjîdinavvanniqaşan
de,jialiyêrewşenbîrênKurdûTirk,heyarojaîroyînqetnehatiyeaxaftin.
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Klamûstranêngelekîmêjîûhişêwîgelîye.Ewklam,stranûçîrokêngel,ele-
qeyawîgelîûdîrokêçêdikeûherdemwîgelîliserpiyandihêle.Dengbêjîdi
vêmijarêdepeywirekeherîgiranûmezindayalisermilêxwe.Biavakirina
dewletaTirkyanetewî,beriyahertiştîzirardidaberhemûdinyayaKurdan,
yanivîskî.Kurdherçiqas,jiîmkanênnivisêmehrumbibanajî,çandawanya
devkîgelekzindîbû.Dipêvajoyêdepolîtîkayêndewletêtundtirbûnûçanda
dengbêjiyê jî hêdî bi hêdî ber bi paşveçûnê ve çû. Sedemên vê yekê hem
polîtîkayên dewletê ne, hem jî derketin, belavbûn û pertbûna televîzyonê,
radyoyê ye. Yan jî mirov dikare bibêje ku ev çîrokbêj, hunermend û per-
birsyarêndîrokêyênpîrozbipêşketinadîtbariyêerkaxwetemamkirin.Her
çiqasvêgavêdengbêjbiawayeke“erkaxwetemamkirin”werinkodkirinjî,bi
tevdîrûpolîtîkayênparastinê,belkîjîdikaribûnbihatibanamihafezekirin.

“Nivîs”biawayekesîstematîkseranserîbipergalamekanîzmeyekîvegirêdayî
ye.Dewletekencaxnîzamanivîsêpêktîne.Dengbêjîdivêxalêdeêşûjana
bêpergalbûnê,tengasiyênsîstemekîdederdikevepêş.Didemaarkaîkheyanî
îrojiyanaKurdan,dewlemendiyaçandê,renginiyazimên,estetîkaKurdanbi
xwerekaşkiriyeûheyanîîroaniye.ŞerûpevçûnênKurdan,yênbihevreû
dewletên serdest, têkiliya gel û di hiyerarşiya civakê de axa û şêxannîşanî
mirov dike. Di serhildanên Kurdan de têkiliya mîran û gel çêkiriya û di
navberawandewekîpirekîerkdarbûne.Eleqeyagelûyahêzênserdestbi
gotinûvegotinênwanveçêbûye.Evyektêwateyaku,dengbêjbitenê“deng”
anjî“bêj”nîne.Biawayekesosyolojîk,ditebeqeyêncivakêdegelekrastiyan
vedişêrin.Gundbigund,bajarbibajardigerinûhêzagotinêbelavîheraliyê
cihanêdikin.Wekîtêzanînbişertûmercêndîrokîûsiyasî,dijiyanaKurdan
de“nivîs”zêdebicihnagire.Tiştênkupêdiviyanivîsêdibîne,domandinaxwe
biserdengbêjandebicihaniye.

WekîWalterBenjamînjîtînezimên,“didemaşerdehemûdengbêj,çîrokbêj,
aşiqûhozanjimehderêradibinûtukesdiortêdenayêxuyan.Jiberkueger
licihekîşerhebe,dengtuneye.”Belêherçiqas“deng”carcaranşerûcengan
ji holê radike jî, di dîroka Tirkiyeyê de tiştên dijî vê yekê hatiye pê.Wekî
Benjamîntînezimên,cihêcengûpevçûnçêdibe,mafêaxaftinênamîne.Tiştên
kudiaxifinbitenêçekin.DemakumirovjiavakirinadewletaTirkheyanîîro
dinihêreherdemnêrîtandinênqedexekirinazimanêKurdî,talankirinaçandû
huneragelêncûdaliberçavanin.Hembinêritandinênsiyasî,polîtîkûhuquqî
hemjîbiçekûsîlahêndewletêjenosîtavêçandêjîwisaçêbûye.Dinavvan
polîtikayande,bandoraherîzêdeliserdengbêjanbûye.DijiyanaKurdanya
pastoralde,têkiliyagelûxwezayêûjiyanaçoltêriyêbialiyêdengbêjanestetîze
bûyeûheyaîrohatiye.Wextêkugundhatinvalakirin,dijiyanaKurdandejî
gelektiştguhurîn.Wekîtêzanîndengbêjhunerênxweligundan,didîvanx-
aneyên de îcra dikin. Berê gund hebûn û bi dû şewitandina gundan, şiklê
jiyanacivakîguhurîûbandoravêyekêliserdengbêjanjîçebûn.

ŞerêkudinavberaPKKûdewletaTirkqewimîdegelekzirarênmezinliser
dengbêjançêdibe.Jibilîpolîtikayadewletêyabiavakirinakomarê,salên90îjî
dijiyanaçandûhuneraKurdandepirsgirêkênmezinderdikevinholê.Wextê
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kubinêzî5hezargund–hejmaravêguhêrbare-tênvalakirinûşewitandin,
dezgehênhuneradengbêjanjîjiholêradibe.Hemşewitandinagundanhemjî
qedexekirinaziman,dengbêjdiqadekemîkrodemaûberbipaşveçûnêveçû.
Bipêşketinadîtbariyê jîdengbêjanderbeyekamezinhilda.Dengbêjbi şerê
PKKûdewletaTirkvenikaribûndebaraxwejîbikinûdinavfeqîrîûxizaniyê
deji jiyanaxwedestdan.Wextêberê,dengbêj licemşêxûmelayan,axaû
mîranbûn.DengbêjêhereşîrûmîrênKurdanhebûn.Wanabiberdêlagoti-
nanbexşîşênmezinhildigirtinûhalêkêfênwanpirdicihdebû.Wextêkuko-
maravadibekargeriyaherêmîûyanavendîdeparadoksûhandîkapênmezin
derdikevin holê. Hêzeke dengbêjan biparêze namîne, û ew bi pirsgirêkên
mezinrerûbirûdimînin.

Di dawiyê de, li ser çanda dengbêjiyê û pirsgirêka jenosîta ziman, çand û
hunerê seranserî bi polîtîkayên dewletê yên avakirina komarê û netewe-
dewletêvegirêdayiye.Deformebûnaçandadengbêjiyê,biqewimîneşerveber
bipaşveçûnêveçû.Naverokawanjîzêdenebûdinavvanşertûmercande.
Herkuçûnhatinpişavtin,herkuçûxêwagelekîhatetexrîbkirin.Jiîropêve
belkî vegerînên nemimkun hene lê, ji bo fêmkirina qirkirina dewletê ya
Kurdan,serhildanênKurdanûnaverokawan,têkiliyagelêKurdûaxaûmîran
dihindurêwandeveşartîye. JibodîroknivîsînaKurdangencîneyêngelek
mezinin.Biavakirinamekanîzmeyekî,jiboçandûhunerûzimanêKurdan
çavkaniyêngelekkêrhatîne.Bixebatênakademîkvejibofêmkirinadîroka
Kurdjîgelekgirîngin.WekîdinjibokesênkudixwazinliserzimanêKurdî
bixebitin jî çavkaniyên pir muhim in. Û herî zêde jî wekî ’Trabedour”ên
Fransiyanjî,boderbasbûnawêjeyanivîskîgelektiştêngirîngvedişêrin.

Encam

Kurdbihezaransalin,liwelatêxwedijîn.Heyanîsedsala20an,wekîgelêndin
çand,huner,wêjeûzimanêwandewlemendbû.Bidûsedsala20an,bişerê
parvekirinaemperyalîsthemûnirxênwanêndîrokî,çandîzimanîderbeyên
gelekmezinxwarin.DivênivîsêdejîpolîtîkadewletaTirkiyeyêyaliserzi-
man, çand, huner, wêje, nasname û mafên mirovan hate sekinîn. Tiştên
qewimîneûtexrîbatênwan,jibofêmkirinapêşerojêpirgirîngin.Wekîdinjî
mirovdikarebibêjeku,bîrûxêwaKurdan,biwanpolîtikayanhatetunekirin.
Lê êdî demûpêvajo ji boKurdanbi awayekedindişuxile.Kurdher çiqas
derengmaninjî,êdîxwedanceribandinênmezinin.Tiştênkudidîrokêde
qewiminenîşanavêyekêye.Bisîstemekexweser,bimekanîzmeyekeserbest,
wekgelênrojhilatanavînanjînetewêndin,jiboKurdangelekpêşketinêndê
derbikevinpêş.
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* Araştırmacı-yazar.
1 YazınınaraştırmasafhasındasunduğukatkılardandolayıçalışmaarkadaşımBahattinDemir’e,yi-
netaslakhalindekimetninilkokumalarınıyaparakeleştiriveyorumlarıylayazıyabüyükkatkılar
sunanNilayÖzokGündoğan,O.ÖzgürGüven,AzerKılıç,MehmetPolatelveAlişanAkpınar’a
teşekkürederim.

2 BucümleSaygıÖztürk’ünyayınahazırladığı“İsmetPaşa’nınKürtRaporu”adlıkitaptanalınmış-
tır.Cümleninhangibağlamdakullanıldığıveorijinalhaliiçinkitabın51.sayfasınabakılabilir.

“Erzincan Kürt merkezi olursa 
Kürdistan’ın kurulmasından korkarım”2

İsmetİnönü(1935)

Gerçeğiyeniden“adlandırmak”…Devlet iktidarınıntecessümhalinekarşılık
gelen bu aksiyon, İttihatçı-Kemalist geleneğin Türkleştirme politikalarının
ürünü olarak kültürel soykırım uygulamalarını günümüze kadar taşımıştır.
Kişi isimlerindenyerleşimyerlerinin isimlerinedağ,ova,yaylagibipekçok
coğrafiismekadaruygulamayakonulanyenidenadlandırmayenibirulusve
ulus-devlet inşasında “bireyin” ve “mekânın” ulusal kılınması ve homojen-
leştirilmesiaçısındanvazgeçilmezaddedilmiştir.Buamaçlaortakbirtarihve
bilinç inşası için, farklı etnisite ve dilleri çağrıştıracak, “başka” bir tarih
tahayyülüneimkântanıyacak,“ayrılık”yaratacaktarihîadlar,kişiveyerisim-
leriyenileriiledeğiştirilerekeskilerhafızalardansilinmeyeçalışılmıştır.

Kürtlerlemeskûn coğrafya hakkındaKürdistan kavramının kullanılmasının
resmenyasakolmasındanhareketle,buyazıdaKürdistankavramınıntarihî,
coğrafî,idarivesiyasimahiyetlerinindeğişimielealınacaktır.19.yüzyılınikin-
ciyarısıve20.yüzyılınilkçeyreğindeciddibirpopülerlikkazananKürdistan

Kadim Anavatandan Bir İnkar Coğrafyasına
KÜRDİSTAN1

NamıkKemalDinç*
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kavramı,1925yılındansonrasankitarihtehiçvarolmamışbiryer,birisimgibi
konuşmalardan, kitaplardan, anılardan, yani hafızalardan silinmek isten-
miştir. Bu yazıda, söz konusu döneme ait arşiv belgelerinden yararlanarak
Kürdistankavramınındevletdüzeyindenasılelealındığıvedeğerlendirildiği
incelenecek,Kürdistan’ınzamaniçerisindenasılŞark,ŞarkVilayetleri,Doğu
veDoğuAnadolu’ya dönüştüğü ele alınacaktır. Yine Kürdistan kavramının
gündelik yaşamda kullanımının yasaklanması ve düşün evreninin dışına
itilmesineparalelolarakAnadolutanımınındeğişimivecoğrafikapsamının
genişlemesideelealınacakveirdelenecektir.

BugünTürkiyedevletisınırlarıiçerisindekalanbütüncoğrafyayı(Trakyaböl-
gesi hariç) tanımlamak için kullanılan Anadolu kavramı, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde çok dar bir idari birimin (eyalet) ve tarihi bir
coğrafyanınadınakarşılıkgelir.NasıloldudaAnadolukavramıdahagenişbir
coğrafyayıkapsarbirniteliğebüründü?Budönüşümüngerçekleşmesindeve
kapsamınıngenişlemesindeetkiliolankonjonktür,bakışaçısıvepolitikalar
nelerdi?AynışekildeKürdistankavramısadecebir idaribiriminismimiydi
yoksa daha geniş bir coğrafyayı niteleyen tarihsel bir anlama mı sahipti?
Kürdistan’ınbelirginsınırlarıvarmıydı,neredenbaşlayıp,neredebitmektey-
di?Buvebenzerimeselelerisorgulayacağımızbuyazıda;1925yılındanitibaren
yasaklanıp,kriminalizeedilenhattakorkukaynağıhalinegetirilenKürdistan
isminin,öncesindeyüzyıllaradayanandoğalbirkullanımınınolduğu,resmi
devletbelgelerindeçekincesizceifadeedildiğivebugün85yıldırsüreninkar-
cıpolitikalarınardındanKürdistan’adairbaskı,korkuveyasaklarınsonbul-
masıgerektiğiüzerindedurulacaktır.Çalışmaboyuncazamansalolarakdüz-
çizgiselbiranlatımizlemekyerine,zamansalgeçişlere,gel-gitlereyerveren,
okuyanakarşılaştırmakolaylığısağlayanbiryöntemtakipedeceğimizibelirt-
mekistiyorum.

Bir Tartışma: “Kürdistan” Tabiri Hangi Vilayetleri Kapsar?

Tarih:27Receb1327(14Ağustos1909).Yer:Meclis-iMebusan.II.Meşrutiyet’in
ilanının üzerinden bir yıl geçmiş. Meclis Başkanı Ahmet Rıza, bugün için
meclis kayıtlarında bulunmayan bir önergeyi [takriri] oturumda tartışmaya
açar.Meclis’tekayıtaltınaalınmamışönergeninzabıtceridesindekiözetaçık-
laması şuminvaldedir: “Bazı ceraim eshabının [suçluların] affınamütedair
İradeiSeniyye’degeçen‘Kürdistan’tabirininşümulüne[kapsamına]hangivi-
layetlerin dâhil bulunduğu hususunda karar ittihazına [alınmasına] dair
takrir3.”TartışmaMeşrutiyet’inilanınınardındandöneminOsmanlıPadişahı
II. Abdülhamit’in Kürdistan’da bir af ilan etmesi üzerine yaşanmıştır.4 II.
Meşrutiyet’inilanınınardındanOsmanlıülkesinintamamındasiyasisuçlulara
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3 Paranteziçindeyeralankelimelerinsadeleştirilmişhalitarafımdanyapılmıştır.Yazıboyuncaalın-
tıyaptığımtarihibelgelerinorijinalineyerverdim.Anlaşılmasorununugidermekiçindeböylebir
yöntemizledim.Dahaönceyayınlanmışmetinlerdeiseaynıyöntemiizleyip,orijinalinedokun-
mayarakdilbilgisihatalarıylabirliktekullandım.

4 BaşbakanlıkOsmanlıArşivi’nde(BOA)yaptığımızaraştırmalardaKürdistan’daaffadairbazıbel-
gelerbulsakda,padişahbuyruğu(yaniİrade-iSeniyye)bulunamamıştır.
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yönelikbirafkararızatençıkarılmıştır.AncakKürdistan’ıntoplumsalözgün-
lükleri dikkate alınarak ayrı bir af kararı alınması gerekli görülmüştür.
Bunların nedenlerini tartışmayı, tutanaklardan sonraya bırakmak kaydıyla,
öncelikleMeclis-iMebusan’dabutartışmanınnasıltezahürettiğinebakalım.

REİS –Kürdistan’dabazıcera’imeshabınınaffınadairbirtakrirvar.Birçokza-
mandanberiburadaduruyor.Eshabıimzaricaediyorlarrüfekayıkiram,şunu
okuyalım.Zatenbunapek lüzumkalmadığını da arzedeceğim.Geçen sene
Temmuz’danevvelbeynelkabait5 vukubulanceraimhakkında.Ceraimiadi-
yeyeşamildeğil.Oralardabazıceraimolurmuşki,oramebuslarıpekalabilir-
ler,dahaiyiizahederler.İkikabileyemensupikikişiarasındabircürümvuku
bulduğu zaman, o cürüm kabilelere isnad edilir, bütün kabileler, aşiretler
ithamedilirmiş.Hattagıyabenmahkumdahiedilirmiş.Birkişininyüzünden
yüzkişinindağlarafirarınamecburiyethasılolurmuş.Birçokfirariler,vakit-
lerinidağlardaşekavetlegeçirirmiş.Eğerbunlarafolunurlarsahepsigelipes-
habı ziraattan olarak ziraatlarıyle namus dairesinde meşgul olacaklarını
Hükümetearzediyorlar.Fakatbunlarböyletakipedildikçe,tabii,geldikleri
zamantevkifedilecekler.Halbukicürümbir,failidebirdir.Fakatortadamüt-
tehemyüzkişidir.Bupekyolsuzdur.

İlanıMeşrutiyettensonraKamilPaşaSadaretizamanındabuhalnazarıitibara
alınmış,bunlarhakkındaafiçinİradeiSeniyesadırolmuş.BunuAdliyeNazırı
Necmeddin Bey bendenize gösterdi. Buyrultusunu gördüm, fakat yalnız
Kürdistan denilmiş. Kürdistan tabirinin hududu nereleri olacağını Adliye
Nezaretihalledememiş.Bundandolayıbumeselenincihetitatbikinegidile-
memiş.Babıalidensorulmuş,bunlardatayinvetahdithususundatereddütet-
mişler.Bumeselehallonulduğusurette,butakririnMeclisiMebusancatahtı
karara alınmasına hacet kalmıyor. Bendenize kalırsa, isterseniz bu takriri
AdliyeNezaretinehavaleettirelim.Zatenhükümetbizdeniyitakdireder.Bu
affıumumininhangilivalaraşamilolacağınıtayinetsin.

PAVLİ KARALODİ EFENDİ (İzmir)–YalnızAnadolu’damıbu?

SEYYİD BEY (İzmir)–Anadolu’daböylecürümyoktur.Anadoludakilerşah-
sidir.YineohaldebizimAnadoludakiceraimgibicürmüadiileveyamaznun
varsa,onaşamildeğildir.

PAVLİ KARALODİ EFENDİ (İzmir)–Bunlarısiyasigibimiaddedeceğiz?

SEYYİD BEY (Devamla)–Siyasideğilsedekısmenorengialmış.6

Bazımebusların itirazıüzerinebirmiktardahadevamedentartışmasonuç
olarak aynı noktada düğümlenir;Meclis, Kürdistan’ın sınırlarını kendisinin
tespit edemeyeceğine, bu affın uygulanacağı hudutları Adliye Nezareti’nin
kendisininkararvermesigerektiğinehükmeder.Tespit edebildiğimizkada-
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5 Bukelime“beynelkabait”biçimindeyazılmış,oysa“beynelkabail”yani“kabilelerarası”olmalıdır.
6 MMZC,DevreI,SeneI,Cilt6,İnikad133,Sayfa396-398.Not:Kelimeveharfhatalarınadokunul-
mamış,basılımetindekigibiyazılmıştır.
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rıylaAralık1908veOcak1909daDiyarbekirveBitlisvilayetlerindenbirçok
aşiret reisi bu aftan yararlanmak için başvuruda bulunmuş, ancak Adliye
Nezareti’ninaffınhududununneolacağıkonusundakararsızlığındandolayı
hukukî ve pratik gereklerinin yerine getirilmesi gecikmiştir.7 Padişahın af
kararının suretini göremediğimiz için affın içeriği ve hangi “suçları” kap-
sadığınıbilemiyoruz.Acabaafsadecedağaçıkmış, isyanetmişaşiretlerimi
kapsıyor,yoksahertürlü“suç”içinedâhilmidirbilemiyoruz.8

İhtilafınkaynağındapadişahınKürdistan’daafilanetmesiyatmaktadır.Önce-
liklePadişahII.Abdülhamit’inKürdistankavramınıherhangibirçekinceden
uzak, rahatlıkla kullanmış olduğu görülüyor.Abdülhamit’in bunuKürtlerle
kurduğu “özel” ilişkiden dolayı kullandığı ileri sürülemez, rahatlığın
temelindeKürdistankavramınınogüniçinkullanımınınzatendoğalolması
yatmaktadır.BuradasorunolarakkarşımızaçıkanKürdistanismininkullanıl-
masıdeğil,Kürdistan’ıncoğrafisınırlarınınnerelerikapsadığıdır.İlginçolan
Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerinden takip edebildiğimiz kadarıyla9

Babıali’nin de bu konuda sınır tayin etmekte zorlandığıdır.Nitekim devlet
yetkililerinin çözümü; Kürdistan’ın sınırlarının yoruma açık olduğu değer-
lendirilerek, yerel yetkililere yapılacak başvuruların ele alınması ve af kap-
samınagiriyorsakabuledilmesiyönündedir.10

Meclis’teki tartışmalarda dikkat çeken bir şey de biri Hristiyan diğeri
Müslümanikiİzmirmebusununaffınkapsamalanıvesuçlarınmahiyetinei-
lişkin yaptıkları konuşmalardır. Pavli Karalodi Efendi’nin affın sadece
Anadolu’damıuygulanacağıyönlübirsorusormasıeğerbirdilsürçmesiveya
yanlışanlamayoksa,kendisininAnadoluveKürdistan’ıbirliktealgıladığıbiçi-
mindeyorumlanabilir.KaralodiEfendi’ninkonuyahakimolmadığınıdüşün-
müşolmalıkidiğerİzmirmebusuSeyyidBeymüdahaleederek,çıkarılanaf-
fınAnadolu ile ilgili olmadığını izahetmeyeçalışıyor.Buradadikkat çeken
hususSeyyidBey’inaffınuygulanacağıKürdistan’laAnadolu’yuayrıştırırken,
toplumsalyapıyavesuçtürünegöndermeyapmasıdır.SeyyidBeyAnadolu’da
böylesuçlarınolmadığını,şahsisuçlarolduğunusöylüyor.Budeğerlendirme
ileaslındaSeyyidBeyöncelikleodönemdeKürdistan’dahâlâtemeltoplumsal
formolan aşiret yapısınıdile getirerekAnadolu ile ayrıştırıyor.Bunoktada
elimizdeafmetniolmasada,mevcutifadelerdenveelimizdekimetinlerden
anlaşıldığı kadarıyla Batı tarzı bir modernleşmeyi model alan Osmanlı
Devleti’ninmodernhukukilkeleritemelindesuçunşahsiliğinevurguyaptığı
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7 DH.MKT.DosyaNO;2899/73,Tarih;9Nisan1327
8 Kürdistan’daböylebiraffınilanedilmesininnedenleri,uygulamanınnasılgerçekleştiği,Kürtlerin
meşrutiyetinilanınayaklaşımlarıbaşlıbaşınabiryazıkonusuolduğuiçinşimdilikdahafazlaüze-
rindedurmayacağız.

9 KonuylailgiliBaşbakanlıkOsmanlıArşivindeşubelgelerebakılabilir;DH:MKT.DosyaNo;2705,
Tarih; 19/Z/1326, DH.MKT. Dosya No;2741, Tarih; 26/M/1327, DH.MKT. Dosya NO; 2899/73,
Tarih; 9 Nisan 1327, İ. DH. Dosya No; 1472, Tarih; 2/Z/1326, HR: TO. Dosya No; 400, Tarih;
18/9/1909

10 Kürdistan’ınsınırlarınınyorumaaçıkolduğuyönündeDâhiliyeVekaletiMektubiKaleminekayıt-
lı ve Sadarete hitaben yazılan bir taslakmetin için bakınız; BOA,DH.MKT,DosyaNo; 2705,
Tarih;19/Z/1326.
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veyargılamanınbuusuleuygunyapılmasınıistediğigörülüyor.Buanlamda
devletinin aşiretlerle arasındaki hukukunu yeniden düzenlemeye çalıştığı,
hattaaşiretçiliğinkolektifruhveharekettarzınıkırıp,bireyselliğigeliştirmeye
çalıştığıanlaşılıyor.

Affauğrayansuçlarınmahiyetininadimi,siyasimiolduğutartışmasıda,öne
çıkanbaşkabir husus oluyor. SeyyidBey “Siyasi değilse de kısmeno rengi
almış” yada Meclis Başkanı Ahmet Rıza’nın “ceraimi adiyeye şamil değil”11

derkenkastedilennediracaba?AşiretreislerinindilekçeörneklerineveKürt
TevaünveTerakkiGazetesi’ne(KTTG)gönderdiklerimektuplara(Bozarslan;
1998; 325, 418, 419 veMalmîsanij; 1999; 165,185, 186) bakılırsa SeyyidBey’in
söylediğini doğrulayan bir tablo ortaya çıkıyor. Aynı zamanda silahlı bir
örgütlenme olan aşiretlerin kendi hukukunu uygulamak istemeleri genel
otorite ve bunun yerel uygulayıcıları ile bir sorun ortaya çıkaracaktı. Yerel
otoriteyitemsiledenlerinaşiretlerinhassasiyetlerinidikkatealmayantutum-
ları,Kürtlerinbaşınabuyruk,dağlaraçıkan,isyangeleneğiylebirleşinceolayın
renginin kendiliğinden değişmemesi için bir neden kalmayacaktı.Nitekim,
yaşananlarınsiyasibirmahiyetebüründüğünüyansıtanbirçokgöstergevar.
Bunları af için başvuruda bulunan aşiret reislerinin dilekçelerinde görmek
mümkün. Af için başvuruda bulunan aşiret reisleri, dilekçelerinde yeni
Meşrutiyetrejiminivenimetlerinigöklereçıkarırken,eskiyönetimiveuygu-
lamalarınısertbirdilleeleştirirler.Diğerönemlibirgöstergeise,ogüniçin
dağdaolupaflabirliktedüzeinenbazıaşiretlerinveaşiretreislerininsonrasın-
da“Kürtİsyanları”olarakbilinenisyanlarakatılımsağlamışolmalarıdır.12

II.MeşrutiyetsonrasıoluşturulanMeclis-iMebusan’adairzabıtcerideleriin-
celendiğinde, İttihat ve Terakki’nin tümüyle Meclis’e hakim olmadığı
başlangıçdönemlerinde, “memleket” sorunlarıhakkındaetkili tartışmaların
yapıldığı,farklılıklarıntemsiledildiğivekendiniifadeetmedeçokdasıkıntı
yaşamadıklarıgözlenmektedir.Başlangıçtakibupozitifhavanınetkisiyleol-
malıdır ki, “sınırlarını çizemeseler de” Kürdistan hakkında, sorunları ve
çözümlerineilişkinbirçoktartışmayapıldığıgörülmektedir.Bunlariçindeen
çarpıcı olanlardan birisi, “Genç” Mebusu Muhittin Efendi’nin maarif işleri
tartışılırkenverdiğibirönergedir.Önergeninzabıtlardakiözetişuşekildedir;
“GençMebusuMuhittin Efendinin, Kürdistan’ınMaarifNezareti ile alakalı
ihtiyaçlarıhakkındaki takriri.”13 29Mayıs 1326yani 11Haziran 1910tarihinde
verilenönergeikiuzunsayfaolup,Kürdistan’ınyakınzamanakadarilimveir-
fan kaynağı ikennasıl cehalete büründüğü, yerel yetkililerin yanlış uygula-
maları,yeniokullaraçılmasıgerektiğigibikonularüzerindeduruyor.Öner-
genin kendisinde hangi vilayetler adına konuşulduğu, Kürdistan derken
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11 “Adisuçlarınkapsamıdışında”anlamınagelmektedir.
12 Örneğin;HeverkiAşireti LiderlerindenXelîlXaco’yu sonrasında ŞeyhSait İsyanı’nda görürüz.
YineBişarêÇetobilinenbirörnekolarakbudönemdeafiçinbaşvurudabulunankişilerdenbiri-
dir.Adı daha sonra bir isyanla anılacak olanReşkotan aşiretinin o günkü reisiHacıMehmet
Mustafaaffabaşvuranbirdiğerkişidir.

13 MMZC,D.1,S.2,C.6,İ.110,Sayfa:171.
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nereleri kastettiği belirtilmemiş, ancak bir yerde “vilayetlerimiz” gibi bir
ifadeninkullanılmasıdagözdenkaçmıyor.Önergeyiçarpıcıkılanşey,belliki
kendisideKürtolanmebusun,sadecegeldiğiseçimbölgesinideğilaynıza-
mandakendisinibütünKürdistan’ıntemsilcisiolarakgörüyorolmasıdır.Tabi
bununMeclistarafındanyadırganmayıp,önergeninkabuledilmesiveokun-
masıdabunuçarpıcıkılandiğerbirhusustur.

Müselles14 Kürdistan

II.MeşrutiyetsonrasıMeclis tartışmalarınıburadanoktalayarak,birazdaha
gerilere, 19. yüzyılın sonuna gidelim. Aslen Arnavut olup, meşhur Fraşeri
ailesindengelenveTürkdilineyaptığıkatkılarlatanınanŞemsettinSami’ye
kulakverelim.BilindiğigibiŞemsettinSamiilkTürkçesözlükolanKamûs-i
TürkîveilkTürkçeansiklopediolarakkabuledilenKamûs-ül-a’lâm’ıkaleme
alankişidir.FeritDevelioğluOsmanlıca-TürkçeAnsiklopedikLûgatisimlie-
serindeKamûs-ül-a’lâm’ışöyletanımlamış;“Kamûs-ül-a’lâm(özelisimlerlû-
gatı):ŞemsettinSamimerhumun1890-1900yıllarıarasındayayınladığı6cilt-
lik tarih, coğrafya ve biyografiden bahseden lûgatı.” Bu hacimli eserinde
ŞemsettinSami,KürdistanveAnadoluisimlerinegenişçeyerayırmıştır.Önce-
likleKürdistan’ı nasıl tanımladığına vemuhtemel sınırlarını nasıl çizdiğine
bakalım:

Asya-yıgarbîdekısm-ıa’zamımemâlik-iOsmâniyye’devebirkısmıİran’ata-
bibüyükbirmemleketolup,ekseriyetüzereahalisibulunanKürdkavminin
ismiyletesmiyeolunmuştur(adlandırılmıştır).Buisimtaksimât-ımülkiyeve
siyâsiyyeyedahilolmayıp,vaktiylebizdeKürdistanvaliliği ve şimdi İran’da
Kürdistaneyaletibuisimlemüsemmamemleketinbütününüihâtaetmediği
gibi, Kürdler dahi dağınık ve sair akvâmla karışık bulunduklarından,
Kürdistan’ınhududunutamamıylatayinetmekmüşkildir.Ancaktakrîbîola-
rakdiyebilirizkiKürdistanUrmiyeveVangöllerininsevâhilinden(kıyıların-
dan) Kerha ve Diyale nehirlerininmenâbi’-ine (kaynaklarına) ve Dicle’nin
mecrâsına dek mümtedd (uzanan) olup garb-ı şimâlîye doğru hududu
Dicle’ninmecrâsınıta’kîbleFırat’ıterkibeden(birleşen)Karasumecrâsınave
oradanşimâledoğruArashavzasınıveFıratveDiclehavzasındanayırantak-
sîm-imiyâh(sularındağıtılması)hattınakadarvâsılolur.Buitibarlamemâ-
lik-iOsmâniyye’deMusulvilâyetininkısm-ıa’zamıyaniDicle’ninMusul’da
bulunanyerleriveVanveBitlisvilayetleriyleDiyarbekirMa’mûret-ül-azîzvi-
lâyetlerininbirerparçasıveDersimsancağıKürdistan’danma’dûdolduğugi-
bi,İran’dadahilKürdistannamıylamarufolaneyâletleAzerbaycaneyaletinin
nısfıyanicenûb-ıgarbîkısmıKürdistan’dır.BuvechileKürdistanşimâl-işar-
kî cihetindenAzerbaycan, şarken Irak-ıAcemî, cenûbenLuristan ve Irak-ı
Garbî,garb-icenûbîcihetindenCezîre(Mezopotamya),garbi-işimâlîtarafın-
dandahiAnadoluilemahdûddur.Buhududdahilinde34ile39arz-ışimâlî
(kuzeyenlemleri)ve37ile46tûl-işarkî(doğuboylamları)aralarındamüm-
tedd(uzanan)olup,büyükbirmüselles(üçgen)vedahadoğrususivritarafı
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14 Müselles, “üçgen” anlamına gelmektedir. Şemsettin Sami Kamûs-ül-a’lâm adlı eserinde
Kürdistan’ıbiçimselaçıdanbirüçgenebenzetir.
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garb-ışimâlîyedoğrudönmüşbirarmutşekliniibrâzediyor.Fırat’ıteşkilet-
meküzereKarasuileMuradÇayı’nınmültekasında(birleştiğiyerde)olanen
şimâl-igarbînoktasındanLuristan’ınhududunadektûl-ia’zamı(boyu)takri-
ben900kilometrevearzı(eni)100ile200kilometrearalarındadır.(Kamûs-
ül-a’lâm,Cilt5,Sayfa;3840)

Şemsettin Sami devamla, Kürtlerin ekseriyetle hudutları çizilen bu
Kürdistan’dayaşamaklabirlikte,HalepveŞamcihetlerinde,Anadolu’nunher
tarafında,Rusya’yabağlıKafkaseyaletlerinde, İran’ınher tarafındayaşadık-
larını,hattaHorasan,AfganistanveBelucistan’dadaKürtaşiretlerininbulun-
duğunusöyler.YineyukarıdahudutlarıçizilenKürdistancoğrafyasındaArap,
Acem,Türk“cinsiyetlerine”mensupahalininyaşadığınıbelirtir.Luristanböl-
gesindeyaşayanlarınaslenKürtolmasınarağmenkendileriniKürtlerdensay-
madıklarınıdilegetirir.Kürtnüfusununtahminen ikibuçukmilyonayakın
olduğunu belirterek, bunun bir buçuk milyonunun Osmanlı ülkesinde
yaşadıklarınıifadeeder.Bubilgilerinveverdiğirakamlarınkaynağınıbileme-
sekdeHakanÖzoğlu’nundabelirttiğigibi“ŞemsettinSami’ninKürdistan’a
dairtahminlerindeoldukçadonanımlıolduğugörülür”(Özoğlu,2005,53).

NitekimSami,Kürdistan’ıncoğrafyası,iklimi,bitkiörtüsü,yetiştirilenürün-
leri,geçimkaynakları,ticaretivemadenlerigibifizikselveekonomiközellik-
leri hakkında hayli bilgi verir. Ardından Kürtlerin menşeinin nereye
dayandığını tartışır; Aryen bir kavim olarak değerlendirip, İranlılara soyca
yakınolduğunuveikibinüçyüzsenedirbutopraklardayaşadıklarınıdilege-
tirir. Kürtlerin özet bir tarihçesini sunduktan sonra, Kürtçe ile Farsça’yı
karşılaştırır,Kürtlerinkişilikvekarakteryapısınıtasvireder.Diniinançaçısın-
danekseriyetlemüslümanveŞafîîmezhebindenolduklarınıamaiçlerindeel-
libin“Yezidi”ve“pekziyadeKızılbaş”bulunduğunusöyler.Ayrıcabirmiktar
NasturiveKeldaniyaşadığınıamabunlarınKürtolmadığınıilerisürer.

Burada bu çalışmanın amaçları açısından önemli olan nokta Sami’nin
Kürdistantanımınınneleri içinealdığıdır.ÖncelikleŞemsettinSami’yegöre
Kürdistan;BatıAsya’daçoğunluğuOsmanlıülkesindevebirkısmıİran’dabu-
lunanveekseriyetleKürtlerinyaşadığıveisminideKürtlerdenalanbir“mem-
leket”inadıdır.BuradamemleketifadesinikullananSami,devamedencüm-
ledeKürdistanismininidari(Osmanlıaçısından)vesiyasibirbölümlenmeyi
ifade etmediğini vurgulayarak, bu ismi coğrafi ve tarihimanada kullandığı
izleniminivermektedir.Ancakbucoğrafyayatarihinhangidevirlerindenberi
Kürdistandenildiğihususundaherhangibirşeysöylemez.FakatKürtleribin-
lerce yıldır buranın sakinleri olarak gördüğü dikkate alınırsa, Kürdistan is-
minindehayliuzunzamandırkullanıldığınıkabulettiğiyorumuyapılabilir.

Geçmişte Osmanlı Ülkesi’nde bir Kürdistan Valiliği15 olduğunu söyleyen
Şemsettin Sami, bugün (1890’lar) de İran’da bir Kürdistan Eyaleti bulun-
duğunu belirtiyor. Fakat bunların Kürdistan memleketinin tamamını kap-

157

K
adim

A
n
avatan

dan
B
irİn

karC
oğrafyası’n

aK
Ü
R
D
İST
A
N

15 Burada Sami muhtemelen, 1847-1868 yılları arasında Osmanlı idarî taksimatında yer alan
KürdistanEyaleti’nikastediyor.

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:17 PM  Page 157



samadığınınaltınıçizerek,Kürtlerindağınıkvediğerkavimlerleiçiçegeçmiş
olmalarından dolayı, Kürdistan’ın sınırlarının tayin edilmesinin zorluğunu
vurguluyor.Fakatbuişinmüşküllüğünevurguyapmasınarağmentakribibir
Kürdistansınırıçizmektendegerikalmıyor.ŞemsettinSami’ninsınırlarıçi-
zerkenesasaldığıölçününnüfusyoğunluğuolduğuveekseriyetiniKürtlerin
oluşturduğubölgeleriKürdistan’ınsınırlarınadâhilettiğianlaşılıyor.Elbette
elindenüfusistatistiklerivarmı,yokmubilmiyoruz,amahareketnoktasının
bu olduğu değerlendirmelerinden anlaşılıyor. Şeklen bir üçgene yada ters
dönmüş bir armuda benzettiği Kürdistan’ın sınırlarının hayli geniş bir
coğrafyayayayıldığıgözlenmektedir.16

Eyalet-i Kürdistan 

Peki Şemsettin Sami’nin altını çizdiği ve vaktiyle var olduğunu söylediği
KürdistanValiliğiveyaKürdistanEyaletinezamankurulmuştu,hangivilayet-
leriiçinealmaktaydı,kuruluşamacıvesonradankaldırılmasınasebepneydi?17

Kürdistan’ınOsmanlıhakimiyetine16.yüzyıldaYavuzSelimdönemindedâhil
edildiğiveKürtlerin19.yüzyılınbaşlarınakadar,birneviözerkstatüyesahip
olarak, iç yapılarına fazla müdahale edilmeden yaşadıkları bilinmektedir.18

Osmanlı’daBatıtarzıreformhareketlerininbaşlamasıvebununlabağlantılı
olarak19.yüzyıldaKürdistan’dagirişilenmerkezileşmeçabalarıveKürtlerin
yerel hakimiyetlerine son verme girişimleri, Kürtler tarafından tepkiyle
karşılanmışvebütünyüzyılayayılanisyanlarpatlakvermiştir.19.yüzyıl“Kürt
İsyanları”nınenbüyüklerindenbiriolanMirBedirhanİsyanı1842-1847yılları
arasında yaşanmış ve dönemine oldukça tesir etmiş bir olaydır.19 1847’de
BedirhanBey’inteslimolmasıylasonbulanisyanın,OsmanlıDevleti’ninres-
mi gazetesi olanTakvîm-i Vakayi’de (Sayı 345)Kürdistan’ın “yeniden fethi”
olarak ilan edilmesi, dikkat çekicidir.Aynı şekilde, zaferin ardından savaşa
katılanlaradağıtılmaküzere“KürdistanMadalyası”ismiylebirmadalyahazır-
lanıpbasılmasıdadikkateşayanbaşkabirdurumdur(Dinç,Akpınar,2007,10-
25). Mir Bedirhan İsyanı’nın bastırılmasından sonra, 14 Aralık 1847 tarihli
Takvîm-iVakayiGazetesi’ndeKürdistanEyaleti’ninkuruluşunaaitresmiilam
yayımlanarak,KürdistanEyaletiresmenkurulur.20
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16 Şemsettin Sami’nin bu çalışmayı kaleme aldığı aynı dönemde, 1893 yılında hazırlanmış bir
Osmanlıharitasında,bahsedilencoğrafyayı tanımlamadaKürdistan ismininkullanılmasınabir
örnekiçinbakınız;http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Osmanl%C4%B1_Ortado%C4%9Fu.jpg

17 OsmanlıKaynaklarındaKürtlerÇalışmaGrubu’nunhazırladığı“KürdistanEyaleti’ninKurulması
ve Osmanlı Devlet Salnamelerinde Kürdistan Eyaleti” çalışması için bakınız;
http://daplatform.com/news.php?nid=1721

18 Bahsettiğimiz özerklik bugün kullanılan anlamıyla değerlendirilmemeli, imparatorlukmantığı
içindeelealınmalıdır.Osmanlıİmparatorluğu’nunsadeceKürdistan’dadeğil,merkezeuzak,stra-
tejikönemehaizveyakontroledilmesi,idariyapıoluşturulmasıgüçyerlerdedahagevşekbiryö-
netimilişkisikurduğubilinmektedir.Genellikleaskervevergialımıüzerinekurulanbuilişkide
bahsigeçenbölgeniniçişlerinekarışmamakgibibirtutumtakınılır.Osmanlıidariyapısıiçinde
bunlaryurtluk-ocaklıksistemivesalyanelieyaletlerolaraktarifedilir.

19 Bu konuda bakınız; N. Kemal Dinç, A. Akpınar, Emir Bedirhan, 20.Yüzyıl Başlarında Kürt
MilliyetçiSöylemineBirÖrnek,bgstYayınları,İstanbul2007,Sayfa10-25.SinanHakan,Osmanlı
ArşivBelgelerindeKürtlerveKürtDirenişleri(1817-1867),DozYayınları,İstanbul2007.

20 Osmanlı Kaynaklarında Kürtler ÇalışmaGrubu, “Kürdistan Eyaleti’nin Kurulması veOsmanlı
DevletSalnamelerindeKürdistanEyaleti”;http://daplatform.com/news.php?nid=1721.
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“Diyarbakır Eyaleti, Van, Muş ve Hakkâri sancakları ile Cizre, Bohtan ve
Mardinkazalarıbirleştiriliphepsininbireyaletsayılmasıveitibarolunmasıve
bu eyalete Kürdistan Eyaleti isminin verilmesi gösterdiği lüzumdan dolayı
yerinde ve münasip görülmüştür”21 ifadeleriyle tarif edilen Kürdistan
Eyaleti’ninmerkezininneresiolacağıtartışmakonusuolmuş;önceleriAhlat’ın
merkezolmasıönerilmişsedeDiyarbekir’inmerkezyapılmasınakararkılın-
mıştır.Osmanlıdevletricalininbuhusustakitartışmalarınınyeraldığı9Mayıs
1847tarihlibirbelge,eyaletinkuruluşgerekçesiveözelliklerineilişkinçarpıcı
bazı bilgiler vermektedir. Eyaletmerkezi ile birlikte Anadolu ordusuna da
merkezolmasıönerilenAhlat’ınİranveRushudutlarınayakın,askerimev-
kilerebağlantısınınkolayolduğu, “hususiyetleKürdistan’ınkalbindebulun-
duğundanvebusuretleAnadoluordusununyumruğu,mütemadiyennezaret
altında tutulması icap eden Kürtlerin tepesinde bulunacağından” (Hakan,
2002,106)bahsedilmektedir.

Aynıbelgede“Kürdistanhavalisindeemniyetveasayişintemini,düzeninku-
rulmasıiçinburadaözelvebağımsızbiridareyetabitutularakbaşınadirayetli,
bilgilibirzatıngetirilmesi”(107)önerilir.Buönerilerinnekadarınındikkate
alındığına, ifadeedilen“özel” idare tarzınınKürdistan’dahangiboyutlarıyla
uygulandığınadairayrıntılıbilgiyesahipolamadığımızdan,konutartışmaya
vetefsireaçıkbirniteliktaşımaktadır.HakanÖzoğlubukonuyadairşöylebir
yorumyapmaktadır:“Öylegörülüyorkibürokratlarvevalilerentecrübelide-
vletmemurları arasından seçiliyordu ve bunlar imparatorluğun başka böl-
gelerindekiemsallerindendahayüksekmaaşlaralıyordu.Aynıbelgeninson-
rakibölümündeidaridüzenlemelervebuyeniyaratılmışvilayeteyapılanata-
malar ele alınmakta ve bu kısımda ‘Kürdistan eyaletinin genişliğine ve
memuriyetininönemine göremaaşlarındolgunolması lazımgeleceğinden,
oraya80bin,Musulvaliliğine67bin’tahsisolunmasıgerektiğiilerisürülür.
Önemli bir eyalet olan Musul’un hükümetten sadece 67.500 kuruş aldığı
düşünülürse, Kürdistan’ın özel imtiyazlara sahip, büyük bir eyalet olduğu
açıklıkkazanacaktır”(Özoğlu,2005,82).

14Aralık1847’deresmenkurulduğuilanedilenKürdistanEyaleti,devletsal-
namelerinde1848yılındanitibarenyeralmayabaşlar.1848tarihlisalnamede
KürdistanEyaleti’nebağlıüçsancağınismigeçer.BunlarDiyarbekir,Vanve
Mardin sancaklarıdır.AnlaşıldığıkadarıylaDiyarbekirEyaleti sancakolarak
yenidenteşkiledilmişvekendisinebağlıkazalardadüzenlemeyegidilmiştir.
YineVanveMardinsancaklarınındayenidendüzenlendiğianlaşılıyorancak
salnamedebununla ilgilibiraçıklamayapılmıyor.Biryılsonrakisalnamede
Muş sancağınınKürdistanEyaleti’nedâhil edildiğini görüyoruz, ancak yine
eyalethakkındateferruatlıbilgiyerastlayamıyoruz.1850tarihlisalnamedeise
Kürdistan Eyaleti’ne hayli yer ayrıldığı ve hakkında ayrıntılı bilgi verildiği
görülüyor. Eyalet’e bağlı beş liva var, bunlar;Muş, Van,Hakkari, Cizire ve
Diyarbekir.BunlarıniçindesadeceDiyarbekir’ebağlı33kazabulunmaktadır
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21 Takvîm-iVakayi’,5Muharrem1264(14Aralık1847).
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vebununiçindeSiirt,Mardin,BingölveBatman’ınbirkısmıyeralmaktadır.
YineLiva-iMuş’unkazalarıarasındaBitlis,Tekman,Hınıs,Ahlatgibibugün
içinüçayrıil’etaksimedilmişfarklıkazalarındâhilolduğugörülüyor.İlginç
olanbilgilerdenbiride;mevleviyyet22 açısındanKürdistanEyaleti’nebağlıli-
valarınMusuldâhilolmaküzereçokgenişbircoğrafyayayayılmışolmasıdır.
Bunlar sırasıyla Van, Muş, Hakkari, Musul Diyarbekir, Mardin, Harbut,
Arabgir,MalatyaveBesni’denoluşmaktadır.

1851 yılındamevleviyyet açısındanbirdeğişiklik yoktur, amabağlıolan liva
sayısıüçe(Dersim,Diyarbekir,Muş)inmiştir.1852yılındakitablodaaynıdır
(tabi burada Dersim’in Kürdistan’a dâhil edildiği gözden kaçmamaktadır).
1856 yılına kadar ufak-tefek bazı değişikliklerin olduğu görülür. Bu sürede
Kürdistan Eyaleti’nden ayrılanHakkari, Van,Mardin, Cizremıntıkalarında
Hakkari Eyaleti kurulur; fakat sonra ismi Van Eyaleti olarak değiştirilir
(Baykara, 1988, 125). 1856’dan 1868 tarihine, yanieyaletin sonaerdiği tarihe
kadarKürdistanEyaleti,Diyarbekir,MardinveSiirtlivalarındanoluşur.Ancak
1856-1862arasındaEyaletebağlı49kazavarken,1862-1867arasındakazasayısı
58’eçıkar.FakatKürdistanEyaletiisminingeçtiği1868tarihlisonsalnamede
eyaletin kaza sayısının 48’e düştüğü görülür. Çeşitli devlet görevleri ve
görevlilerinin isimlerinin yer aldığı devlet salnamelerinde, 1860 tarihinden
itibaren Kürdistan Eyaleti’ndeki Hıristiyan din görevlilerin isimlerinin yer
aldığıgözlenir.

1868 yılından sonra Kürdistan Eyaleti kaldırılmış, Kürdistan ve
Mamuretülaziz’inbirleştirilmesiyle,yerineDiyarbekirEyaletiteşkilolunmuş-
tur(Özoğlu,2005,83).KürdistanEyaleti’ninnedenfesholunduğuhakkında
elimizde herhangi bir belge, açıklama mevcut değil. Bu tarihten sonra
OsmanlıidariyapılanmasıiçindeKürdistanisimlibirbirimebirdahatesadüf
edilmemiştir. 1864 yılından sonra Osmanlı Devleti’nin idari yapısında
yeniden düzenlemeye gittiği ve bu çerçevede Kürdistan Eyaleti’nin
kaldırıldığı anlaşılıyor. Fakat Kürdistan Eyaleti’nin kaldırılma gerekçesini
bilmiyoruz. Aynı şekilde eyaletin kurulmasının Kürdistan’daki ahali ü-
zerindeki tesiri hakkında da bilgi sahibi değiliz. Ancak ilerleyen zaman
içerisinde idari bir birim ismi olarak kullanılmasa da, Kürdistan isminin
yaygınolarakkullanıldığıveKürtlerarasındahaylipopülerlikkazandığıgöz-
lenmektedir.Hattayüzyıllardırtarihibircoğrafyaismiolarakkullanılmanın
yanındasiyasibirmahiyetkazanmayabaşladığıgörülmektedir.Nitekimilk
KürtgazetesiolarakbilinengazeteninKürdistanismiyleyayınlanmayabaşla-
ması, sonrasındakurulancemiyet ve yayınorganlarındadaaynı geleneğin
devametmesigözlerdenkaçmamaktadır.BuanlamdaKürdistan’ınKürtler
tarafındansahiplenilmeyevebiranavatanolaraksavunulmayabaşlandığına
şahit olmaktayız. 20. yüzyılın başında Kürt milliyetçiliği ete-kemiğe
bürünürken, en büyük dayanaklarından biri bin yıllardır bu topraklarda
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22 Dini,ilmiaçıdaneyaletinenyüksekrütbelikişisi.Kelimeolarak;“mollalık,müderrisliktensonra
gelenilmiyepayesi”anlamınagelmektedir.
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yaşadıkları,Kürdistan’ınKürtleriçinkadimanavatanolduğudüşüncesidir.23

Anatolie’den Anadolu’ya “Son Anavatan”24

AnadoluismininAnatoliekelimesindentürediğibilinmektedir.Grekçebirke-
lime olanAnatolie “doğu” anlamına gelmektedir. İnsanlık tarihinin önemli
evrelerine beşiklik etmiş bu coğrafyayaBatılı bazı eski kaynaklarda,Küçük
Asya yani AsiaMinor denildiğine de rastlanılmaktadır. Yarımada için kul-
lanılanbutabirinzamaniçindedeğişikliklergösterdiği,biridaribirimolarak
AnatolieyadaAnadolu’nunsınırlarınınbüyüyüpküçüldüğügözlemlenmiştir.
Anadoluisimliilkidaribirim7.yüzyıldaDoğuRomayaniBizansdönemine
denkgelmektedir.Anatolikonismindebirthema (Bizansdönemininidaritak-
simatındaenönemliteşkilat)teşkilettiklerigörülmektedir(Baykara,1988,17).
AynıdönemlerdeAnadolu içinRum ismininkullanıldığınıdagörmekteyiz.
Roma kelimesinden türetilmiş olan Rum ismi, erken devirlerde Araplar
tarafındanBizansiçinkullanılmıştır.

Osmanlıdönemindeeyalet-iRumisimlibiridaribiriminvarolduğunubili-
yoruz. 19. yüzyılda Osmanlı idari sisteminde artık varlığına tanık ola-
madığımızRumEyaleti’ninyerindeSivasVilayeti’ninkurulduğugörülmekte-
dir. Osmanlı idari taksimatında bir numaralı eyalet, Avrupa kıtasındaki
topraklarınıkapsayanRumeliEyaleti’dir.AynıdönemlerdeKüçükAsya için
Anadolu tabirinin kullanıldığını ve bunun yanında ayrıca daha sınırlı bir
coğrafyayı kapsayan bir Anadolu Eyaleti’nin varolduğunu bilmekteyiz.
Eyaletinmerkezi başlangıçta Ankara, sonraları Kütahya olarak belirlenmiş,
daha sonra tekrardan Ankara merkez olmuştur. Kendisine bağlı bazen 19,
bazen 14 livadan oluşan Anadolu Eyaleti, 19. yüzyılda ortadan kaldırılmış,
gerçekleştirilenvilayetdüzenlemesiilevilayetlereayrılmıştır(Baykara,1988,
99-142).

Osmanlı döneminde yüzyıllarca bir eyalet ismi olarak varlığını sürdüren
Anadolu’nun, 19. yüzyılın sonlarından itibaren değişen siyasal konjonktüre
bağlıolarakdahafarklımahiyetlerebüründüğü,kendisineyenianlamlarve
değerler kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Burada Anadolu
kavramının içeriğininvesınırlarınındeğişimivegelişiminideğerlendirmeye
çalışırken, yaşananların Osmanlı Devleti’nin içine girdiği hızlı dönüşüm
sürecindenbağımsızolmadığıvebirlikteelealınmasıgerektiğikarşımızaçık-
maktadır.Cançekişenbirdevlet içinçağınparadigmasınauygunçözümler
aranmaktadırveyenidöneminçözümreçetesiulus-devletiişaretettiğinden
öncebununulusunun arayışına çıkılacak, ardındanbumuhayyel ulusa tek
başına sahip olacağı bir vatan toprağı yaratılmak istenecektir. Elbette bu
yapılırkenfarklılıklarınyokedilmesi,homojenbirulus,homojenbircoğrafya-
toprak parçası yaratmak bir zorunluluk olarak görülmektedir. İşte Kürt ve
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23 Bukonuda19.yüzyılınsonu20.yüzyılınbaşındayayımlanmışKürtgazetevedergilerinebakılabi-
lir.

24 “TürkleriçinAnadolusonanavatandı”belirlemesini1918yıllarındabirgazetecitarafındankulla-
nır.ŞerifMardin’denaktaranJongerden,2008,270.
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Kürdistan’ıninkarı,farklıpolitikalarlabirliktetarihtenvehafızalardansilme
operasyonuna maruz kalması da bu paradigmanın tezahürleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu sürecin nasıl geliştiğine, aşama aşama
Anadolu ve Türklük kavramları yeniden kurgulanırken Kürt ve Kürdistan
kavramlarınınnasılyokedildiğineyadaAnadolu,TürkiyeveTürklükkavram-
larıiçindenasıleritildiğinebakalım.

“OndokuzuncuyüzyılınikinciyarısınakadarAnadolu’nuncoğrafibirbirim
olarakimparatorluğunmerkezinioluşturduğufikriOsmanlıbilincineyerleş-
medi.OsmanlıİmparatorluğuAnadolu’nunkuzeybatıköşesindebaşlamışol-
sa da, imparatorluk seçkinleri daima Avrupa’ya dönüktü ve Rumeli, tıpkı
Anadolugibiönemlibircoğrafibağlılıkodağıoluşturuyordu.Anadoluiratve
orduyainsangücüsağlamabakımındanherzamanönemliolmasınarağmen
özelbirönemtaşımıyorduveİstanbulseçkinleriAnadolu’yucahilköylülerin
vegöçebelerinyaşadığıbiryerolarakgörmeyeyatkındılar.Coğrafibağlılığın
esasodağıdoğumyeriidi.GelenekselOsmanlısisteminde,resmiyönetimsı-
nıfıyada‘köleelit’çocukluğundanberiİstanbul’dayetiştirildiğiiçin,doğduk-
larıyerlebağlarıkopmuştu–merkezveçevrearasındakikopukluğunsürme-
sineyardımcıolanbirsüreç”(Poulton,1999,79).

ŞemsettinSamiKamûs-ül-a’lâmadlıeserindeAnadolu’yuuzunuzunveher
boyutuyla anlatır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu’nun karadan
hududununtayinedilmesindezorluklarolduğunu,ancakFıratNehrimecrası,
Kürdistan ve Suriye ile sınırın çizilebileceğini söyler. Fakat Sami’nin
Anadolu’ya dair en çarpıcı vurgusu, burada yaşayanların çoğunlukla Türk
olduğu, “bu kıtada sadece Türklerin meskun bulunduğu” yönündedir ki,
okuyan kişide Anadolu’nun Türklüğünü ispatlamaya çalıştığı izlenimini
yaratır.AslındaOsmanlıelitlerininveaydınlarınınAnadolu’yuyenidenkeşfet-
meleri ileTürk’üveTürklüğükeşfetmelerivesahiplenmeleriaynızamana-
ralığına,aynısiyasalkonjonktüredenkgelir.Dahadünekadarözelbiranlam
ifadeetmeyen,hattacahillikvegeriliklebirtutulanAnadoluveTürklük19.
yüzyılın ikinciyarısındansonrayenidenkeşfedilerek,büyükönemvedeğer
atfedilir. Yazdıklarıyla dönemini ve siyasal atmosferi çok iyi yansıttığını
düşündüğümüz Şemsettin Sami’nin, Anadolu tanımı da söylediklerimizi
karşılarniteliktedir:

ANADOLU[Anatolie]Ahalisi–Anadolu’nunahalisisekizmilyonumütecaviz
olub,yarımmilyonraddelerindebirmiktarıhrıstiyanveçokcüzibirmiktarı
Yahudi,vekusûrikâmilenİslâmdır.CinsiyetlerinegelinceyalnızAdalardave
İzmirgibi ticaretğahbazı iskelelerde sakinbulunanhrıstiyanlarRumolub,
kusûriakvâm-ıkadime-imahalliyeileSelçuklularveOsmanlılarındevr-ifü-
tûhâtındaAsya’nınşimâltaraflarındangelmişolanTürkveTürkmenlerinih-
tilât(karışma)veimtizâcından(karışmakaynaşma)hasılolmuşbircinsdir,ki
lisancafatihlerdenvesîmâcaakvâmımağlûbedenolanecdâdlarınabenzeyib,
elsine-itûrânîdenolanTürkçelisanıylamütekellimoldukları(konuştukları)
halde, alâim-i bedeniyece (fiziki olarak) Kafkas cinsiyetine mensûbdurlar.
İşte, Türkistan ve Tataristan Türklerinden tefrik (ayırt etmek) için, garb
Türkleri denilen ve [Osmanlı] nâm celiliyle müftehir (övünen) bulunan

162

T
oplum

veK
uram

Sayı:2G
üz2009

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:17 PM  Page 162



kavm-inecîbbukavimdir,kivatan-ıaslisiAnadoluolub,bugüzelkıt’asırf
Türklerden meskûndur; zira an-asl Rum oldukları yukarıda zikr olunan
Adalarvebazıiskelelerhrıstiyanlarıistisnaolduklarıhalde,Anadolu’dasakin
bulunanhrıstiyanlarınvatandaşlarıolanMüslümanlardanfarkıyalnızmez-
hepçeolup,lisanvecinsiyetçeMüslümanlardanhiçbirfarklarıyoktur;binâen
aleyhbunlaradahi“hrıstiyanTürk”denilebilir.

Herhaldebunlarınzatenmikdarıcüz’iolmağlaberaber,bizceyineTürkad
olunabileceklerinden, yukarıda istisna ettiğimiz Adalar ve bazı iskeleler
Rumlarındanbaşka,TürkolmayarakyalnızAnadolu’nunmüntehâ-yİşarkşi-
mâlisindeyaniTrabzonvilâyetininLazistansancağındaakvâm-ıKafkasya’dan
ma’dûdolancüz’ibirmikdarLazahalibulunur.Ancakgerekbunlarvegerek
ahîrenhicretedipAnadolu’nuniçindedağınıkbulunanÇerkeslerdahigün-
dengüneTürkleşmekteolup, lisân-ımâder-zâdlarınıunutmaktadırlar.Pek
cüz’imikdardaolupbazıbüyükkasabalardasakinbulunanYahudileregelin-
ce, bunlar İspanya’dan matrûd olmağla, cümlesi Türkçe bildikleri halde,
İspanyolca’yı dahi el’ân (henüz) unutmamışlardır. (Kamûs-ül-a’lâm, Cilt; 1,
Sayfa;396-397)

Yukarıdaki uzun alıntıdan da anlaşıldığı üzere, Şemsettin Sami’nin coğrafi
ayrımdakullandığıtemelkriteretnikkökenvekullanılananadilolmaktadır.
Yanibusatırlarıkalemealanyazarınkendisivedüşüncedünyasıda,dönemin
milliyetçi ideolojisinin tesiri altında bulunmaktadır. Bu noktada Sami’nin
Anadolu’nunTürkkarakteriniöneçıkarırkenMüslümanlığagöndermeyap-
maması dikkat çeken başka bir nokta olmaktadır. II. Abdülhamit’in
Panislamizmpolitikasınınaynıdönemdedevredeolduğuhesabakatıldığında,
ŞemsettinSami’ninLazlarveÇerkezlerideğerlendirirkenMüslümanlığahiç
atıftabulunmamasıhaylidüşündürücüdür.BununlabirlikteAdalarvekıyılar-
dayaşayanRumlardışındaAnadolu’nun iç taraflarındayaşayan (veTürkçe
konuştukları varsayılan)hristiyanları,dahaçokRumveErmenilerkastedil-
erek “HrıstiyanTürkler” diye tanımlamaktadır ki bu da etnik bakış açısını,
Anadolu’yuTürkolarakimlemegayretiniyansıtanbaşkabirgöstergeolmak-
tadır.

BunoktadaŞemsettinSami’ninTürklüğüTürkçekonuşmaklaözdeşleştirme-
si,yanidevletin“resmidilini”bilmeyiölçüolarakalmasıoldukçamanidardır.
Yine Anadolu’da şekillenen Türklüğün, bu coğrafyada çok daha eskiden
yaşayanyerlihalklarlaAsya’nınkuzeyindengelenTürkveTürkmenlerinkarış-
ması vekaynaşması sonucumeydanageldiğini söylemektedir.Aynımantık
üzerindenhareketederekAnadolu’nuniçlerindeyaşayanRumveErmenilerin
anadillerininTürkçeolduğunu ileri sürmekte,ancaksonzamanlardahiçbir
alakaları olmadıklarıhaldeRumlukveErmenilikdavasınakalkıştıklarını ve
Türkçe’yiunutmayabaşladıklarınıteessüfledilegetirmektedir.Yineçokilginç
birşekilde,“mezhepçe”farklılıklarının,RumveErmenikiliselerinebağlıol-
malarının,atalarınınRumyadaErmeniolduğuanlamınagelmediğini,onların
aslındaTürkolduklarını,anadillerininTürkçeolduğunuiddiaetmektedir.

Şemsettin Sami’nin Anadolu’yu Türklükle özdeşleştirmesi, Türklerin vatanı
olarakgöstermesi vehattagayri-TürkolanlarıdahiTürkolarakyansıtması,
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Osmanlı siyasetinde giderek ana akım haline gelen Türkçülüğün ayak ses-
lerindenbaşkabirşeydeğildir.YusufAkçuratarafından“ÜçTarz-ıSiyaset”in
ifşasıylaberaberalenenifadeolunanTürkçülük,Osmanlıasker-sivilbürokra-
sisinindevletikurtarmak içinsahiplendiği temelpolitikahalinegelir.Adım
adımgelişenbupolitikanınkendisinienyalınbiçimde,İttihatçılarıntümüyle
iplerielegeçirdiği1913-1918arasındaveLozansonrasıCumhuriyet’inilanıyla
birlikteortayakoyduğu,uygulamalarlasabittir.Devletkurtarılacak,belkiyeni
birdevletkurulacaktırvebudevletinüzerindeyükseleceğinüfusyadakitle
Türk etnisitesinemensup, Türkçe konuşan kişilerden oluşacaktır. Aynı za-
manda devletin dayanacağı temel coğrafya Anadolu olacağından, burada
Türklüğü hakim kılmak başlıca görev olacaktır. Bir Türk Ulusu inşasının
temellerininatıldığıbudönemlerde,Anadolu’dakendisiniTürkolaraktanım-
layaninsansayısınınçoksınırlıolduğubilinenbirgerçektir.Hattabukonuda
cumhuriyetdönemineilişkinbirçokçarpıcıanekdotaYakupKadri’ninroman-
larındavebaşkacakaynaklardarastlamakmümkündür.25

YeniTürkulusçuluğununedebiyattakikurucusuolarakkabuledilenMehmet
Emin(Yurdakul)’un1897yılındayayınlanan“Anadolu’danBirSesyahutCenge
Giderken” başlıklı şiiri, yukarıda çizdiğimiz rotada ilerleyişi göstermesi,
AnadoluveTürklükvurgusuaçısındanoldukçaçarpıcıdır.MehmetEminşi-
irindeaynenşöyleyazıyor:“BenbirTürküm,dinim,cinsimuludur…Sinem,
özümateşiledoludur…İnsanolanvatanınınkuludur…Türkevladıevdedur-
maz;giderim”(Yıldız,2007,68).BaşlığındaAnadoluismininyeraldığışiirde
şairin Türk’ü ve Türklüğü yüceltiyor olması, Türk kavramına yüklenen an-
lamındeğiştiğini,eskisigibinegatifbirmanadakullanılmadığınıgösteriyor.
Eskiden“etrâk-ıbi-idrâk”yaniidraksizTürklerolarakaşağılanırken,artıkulu,
yücesıfatlarıylatanımlanansahiplenilenbirkimliğebürünmüştür.Aynışeyi
Anadoluiçindesöylemekmümkündür:Anadolu19.yüzyılınsonlarınakadar
Osmanlı için özel bir yer olarak görülmüyordu. Ancak siyasal konjonktür
Anadolu’yuTürkleriçin“sonanavatan”durumunagetirdi.(Jongerden,2008,
270)

Anadolu’da Türkiye Yaşayacak mı? Yaşamayacak mı?

İttihatçılartarafındanmuhtemelen1914yılındabubaşlıklabirkitapyayınlan-
mıştır. İttihatçıların o günkü ruh halini, giderek belirginleşenTürkçü poli-
tikalarınıvegelecektenasılbirtoplumtahayyülettiklerinigayetsarîhbirşe-
kildeyansıtan,adetailerideinşaedilecekTCDevleti’niogündenhaberveren
bu kitabı aşağıda değerlendireceğiz. Ancak bu kitaba geçmeden önce,
OsmanlıDevleti içinheraçıdanbüyükbirkırılmayı ifadeedenbudöneme
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25 YakupKadriKaraosmanoğlu’nunYabanadlıeserindeMustafaKemal’inkuvvetlerinekatılanbir
doktorromanınanakarakteridir.Anadolu’nunbirköyünegidervekarşılaştığıgerçeklikkarşısın-
da şaşkınadüşer.Köylülerle iletişimkurmaktazorlanandoktorun, çarpıcıdiyaloğlarındanbiri
şöyleyaşanır:
-İnsanTürkolurda,nasılKemalPaşa’danyanaolmaz?
-BizTürkdeğilizki,beyim.
-Yanesiniz?
-Bizİslamız,elhamdülillah!(sf.152-153)(AktaranJongerden,2008,274)
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dairkısabirdeğerlendirmeyapmakgerekmektedir.1913yılıBâb-ıâlîbaskını
ileİttihatçılarıntümüyle iktidarıelegeçirmelerininyanında,Trakyadışında
Osmanlı’nın Rumeli topraklarını kaybetmesiyle anılacak bir yıl olmuştur.
1908-1914yıllarıarasındaki6yıliçerisindeTrablusgarpveBalkanSavaşlarıson-
rasındaOsmanlıDevleti,3milyonkilometrekareliktoprakparçasının1.1mil-
yonkilometrekaresinikaybetmiştir.İmparatorluğunkalbiolanRumeli’ninyi-
tirilmesi,çoğunluğuRumelidoğumluolanİttihatçıelitleriderindensarsman-
ınyanısıradevletindayanakmerkezininAnadolu’yakaydırılmasınızorunlu-
lukhalinegetirmiştir.YıllarcagözardıedilenAnadolu,dahagüçlübirşekilde
Türklüğünmerkeziolarakkurgulanmaya,unutulmuşvatanolarak tahayyül
edilmeyebaşlanmıştır.Kaybedilentopraklarlaberaber24milyonlukOsmanlı
nüfusundançoğunluğuTürkolmayan5milyonkişininayrılmasıimparatorluk
içerisinde Türklerin nüfus olarak çoğunluğu teşkil etmesine yol açmıştır
(Dündar,2001,31).

Şimdiyukarıdabaşlığınıkullandığımızkitaba26 gelecekolursak,kitapöncelik-
leOsmanlıDevleti’ni27 beşayrıbaşlıkaltındagenişbireleştiriye tabi tutup,
Osmanlı’nınömrünüdoldurduğunuveAnadolu’daartıkyenibirTürkiye’nin
kurulmasıgerektiğini ilerisürmektedir.YeniTürkiye’ninsakınmasıgereken
Osmanlımirasındankalmaşeylerşunlardır: 1)Türkler’denbaşkaunsurların
idareyekarıştırılması(buartıksonbulmalıdır).2)Sömürgemeselesi(tahrib-
atıbitmemiştir,kuvvetemuhtaçtır).3)Osmanlıismi(unutulupyokedilmesi
lazımdır).4)Edebiyat,lisan(OsmanlıedebiyatıTürkedebiyatınıngelişimine
engelolmuştur,Türkçetahripedilmiştir).5)Arapusulütahsil(insanlarıcahil
kılmakta, Türkleri İslamiyet’in istilası altında bırakmaktadır). Çözüm,
muhtelifırklarınbirliğindenoluşan“tarihiırk”yerine“asliırka”yanisafTürk
ırkınadayalıbirhükümettesisetmektengeçmektedir(Mool,2009,15-35).

Yazaryenibirhükümete(devlete)ihtiyacıbuşekildeortayakoyduktansonra
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26 Londra Konferansı’ndaki Meselelerden: Anadolu’da Türkiye Yaşayacak mı? Yaşamayacak mı?
İsimlikitabınbasımtarihibellideğildir.IBalkanSavaşısonrasıtoplananLondraKonferansı’na(17
Aralık1912-30Mayıs1913)atıftabulunduğunabakılırsabudönemdeveI.PaylaşımSavaşıbaşla-
madanöncekalemealınmışolmalıdır.Yazıboyuncakitaptanyaptığımızalıntılar2009yılındaya-
yınlananİsmailDemirciçevirisindenalınmıştır.İstanbulAtatürkKitaplığı’ndakitabınikiorijinal
nüshasınıinceleyerekkarşılaştırmayaptık.Genelolarakorijinalnüshayabağlıkalınmışancakori-
jinalnüshada133.sayfadayeralanveAnadoluilebirlikteKürdistanisminingeçtiğiharitayayeni
basımlarındayerverilmemiştir.Yazarınınkimolduğunailişkinhiçbirbilgibulunmayıp,sahtebir
isimolmasıyüksekolasılıktır.HattakitaptatercümanolarakadıgeçenHabilAdemtarafındanha-
zırlandığıyönündeağırbasanbireğilimdevardır.BirdönemEmniyetMüdürlüğübünyesindeça-
lışanvegerçekadınınNaciİsmailPelisterolduğusöylenenHabilAdem’inbenzerşekildebaşka
çalışmalara da imza attığı bilinmektedir. Özellikle I. Paylaşım Savaşı döneminde Aşair ve
MuhacirinMüdüriyet-iUmumiyesibünyesindeetnikgruplar,iskanveasimilasyonüzerineyaptı-
ğıçalışmalarlaİttihatçıpolitikalaraideolojikcenahtanbüyükkatkıyapmıştır.Dahafazlabilgiiçin
bakınız;AlişanAkpınar,“BirSahtekarlıkHikayesiyadaKürtlerinAsimileEdilmelerineİlkAdım”
VestaDergisiBahar-Yaz2004,sayı3-4,sayfa331-339.M.Şahin-Y.Akyol,“HabilAdemyadaNâm-ı
DiğerNaci İsmail (Pelister)Hakkında”ToplumsalTarihDergisi, sayı 11-12,Kasım-Aralık 1994.
AbidinNesimi,Yıllarınİçinden,sayfa109-121,GözlemYayınları,İstanbul,1977.

27 Kitaptadevletdeğilhükümetkullanılmaktadır,ancakhükümetkelimesiOsmanlıca’daaynıza-
mandadevletanlamındadakullanılabilmektedirveburadakikullanımıdadevletanlamındaol-
duğuiçinbunutercihettik.

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:17 PM  Page 165



bununüzerindeyükseleceğicoğrafyayı,yaniAnadolu’yutarifetmeuğraşına
girişir.KitaptaAnadoludört kısmaayrılmaktadır: bunlarAkdeniz,Merkez,
DoğuveGüneydoğukısımlarıdır(2009,37).Coğrafiolaraktarifedilensınır-
ların 1920’de ilan edilen Misak-ı Milli sınırlarına çok benzer olması hayli
düşündürücüdür.DoğukısmınıelealırkenErmenistanveKürdistanisimleri
üzerindededurulmaktadır.Kürdistan’adairsöylenenlerşöyle:“Doğu28 mın-
tıkasıki,bunaKürdistandiyorlar,buisimlendirmekatiyendoğruolmaz.Eski
Kürdistan, Rusya, İran ve Türkiye arasında paylaşılmış olduğundan yalnız
Türkiye’dekalankısmınaKürdistanismininverilmesitarihselgerçeklerlepek
uygundüşmesegerek”(2009,53).YaniKürdistanismininhemdevletbürokra-
sisi hem de ahali nezdinde rahatlıkla kullanıldığı bir dönemde, “doğrudur
böylebirisimvardıramatarihselgerçeklereuygundüşmüyor”diyerekalenen
Kürdistan’ıninkaredilmesiniistemektedir.GerekçeolarakdaKürdistan’ınüç
ayrıdevletarasındapaylaşılmışolmasınıilerisürmesiiseoldukçamanidardır.

Osmanlı’nın çağına uygun bir ulus-devlete dönüşmesini arzu eden yazar,
Anadolu’nunsınırlarınıböyleçizdiktensonrasonnoktayıkoyar:“Türkiyeis-
miyleanılanmemleketbundanibarettir.BundansonramüstemlekeTürkiyesi
geliyorki,bunaOsmanlıhükümetidiyelim:Arabistan, Irak,Yemen,Suriye
mıntıkalarının toplamından ibarettir.Bu isebizim incelemealanımızdışın-
dadır. Her kim ki Osmanlı hükümetinden bahsedecek olura, bu kısmı
araştırsınveincelesin.

Mıntıkalarınagöre incelediğimizAnadolu insanlarınıngenelbirkarakterini
belirlemek gerekmektedir. – Anadolu nedir? – Anadolu Türk’tür. – Türk
kimdir?–Türk,henüzgelişiminitamamlamamışbirkarakterdir…Güçveku-
dretingenelmerkeziAnadolu’dadır.Buradayoğunbirhaldebulunurveidare
cehaletinden başka bir hastalığı yoktur… Eğitim ile ortadan kaldırılabilir…
Yaniidraksahibi,anlayışlıbirTürklazımdırki,Türklüğeyenidenhayatvere-
bilsin”(2009,66-67).

Kürdistan’daKürtlerinnüfusolarakTürkler’denazolduğunurakamlarla is-
patlayan yazar, ilkel ve medeniyet-dışı olarak tasvir ettiği Kürtleri “İngiliz
müzelerinidoldurabilecek”(2009,62)antikaeserlerebenzetir.Kürtlerböyle
tarih-dışıvarlıklarolarakkodlanırken,RumlarveErmenilerinpayına tehdit
edilmekdüşer.Ticaretveekonomikhayattakietkinliklerikitabınfarklıyer-
lerindesüreklibirsorunolarakişlenenRumveErmenilereilişkinşuürkütücü,
farklıçağrışımlarayolaçanifadelerkullanılır:“Zirabuikiunsuraaitbirek-
seriyetyoktur.BunlarhernasılsaTürkekseriyetiarasındakalmışbirmiktar
ecnebidir ki, Türk’ten sonra yaşayabilirler veyahut bu kıtadan çekilmek
mecburiyetindedirler.Bundansonraisebumümkünolmayacaktır.ZiraTürk,
fiilenvarlığınıilanedeceğiveAnadolugayesiiçinçalışacağızamanda,birRum
veyaErmeninüfuzunalakaydkalamaz!BilhassabirRumihtilalinebelkidein-
saftan uzak bir karşılık verecektir. Ve doğal olarak da karşılık vermeye
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28 KitabınorijinalindebiryanlışlıksonucuDoğumıntıkasıyerineBatımıntıkasıyazılmış.Ancakay-
nıyanlışınbirkaçkeztekrarlanmışolmasıgözdenkaçmamaktadır.
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mecburdur…Ermenilerise,bizzatayrılıkteşebbüsünecüretedemezlerveet-
mekdeistemezler.Başarısızlıklasonuçlananeskiihtilallerinfecaatinitekrar
etmemekvehiçbirzamanbirekseriyet-imilliyeteşkiledemeyecekleribirsa-
hada yaşayabilmenin ne kadar tehlikeli olduğunu da unutmamak
lazımdır”(2009,105-106).

Gelecekte yaşanacakları adeta birmedyumgibi önceden bildiren bu kitabı
okudukçahayretleregarkolmamakmümkündeğil.Hikayenindevamınıza-
tenbiliyoruzhissi ister istemez insanın içinedoğuyor.Buplanlarınıhayata
geçirmekiçinI.PaylaşımSavaşıkoşullarınıbulunmazbirfırsatolarakdeğer-
lendirenİttihatçılar,önceliklekendileriniAnadolu’dasağlamaalmak,burayı
biranavatanadönüştürmekadına,AnadoluveKürdistan’ıTürkleştirmeyegi-
rişmişvebudoğrultudaetniktemizlikdâhilhertürlü“demografikmühendis-
lik”uygulamasınıdevreyesokmuşlardır.İlkolarakErmenilerinbutopraklar-
dansökülüpatıldığı“BüyükFelaket”yaşanır.ArdındanRusişgaligerekçegös-
terilerekKürtlerinAnadolu’yakat’i iskanamacıyla yerleştirilmeküzeregeri
dönüşü olmayan bir ölüm yolculuğuna çıkarılması gündeme gelir.29 Gayri-
Türkolanbütünmüslimvegayri-müslimkesimler,AnadoluveKürdistan’ın
Türkleştirilmesipolitikasıadınayerlerinden-yurtlarındanedilipbirölümyol-
culuğunazorlanırlar.TalatPaşa’nınKara Kaplı Defteri yadaEvrak-ı Metrûkesi
özündeAnadolu’yuTürkleştirmetemelindeyürütülenbukanlıtarihin,“de-
mografikmühendislik”icraatınınözetidir(Bardakçı,2008).

1918yılısonlarındaOsmanlıDevleti’ninsavaştanyenilgiyleçıkmasınarağmen,
yukarıdabahsettiğimizTürkleştirmepolitikasıaçısındanaslındahayliyolalın-
mıştır. Paylaşım Savaşı sonrası işgale karşı ortakmücadele adına Kürtlerle
yenidenbirittifakvebütünMüslüman“anasırı”kapsayanyenibirüslupdev-
reye sokulur. Ancak alttan alta aynı Türkleştirme politikası devam ettirilir.
KaradenizsahillerindekiRumlarçeşitliyöntemlerleyaşadıklarıyerlerdenkaç-
maya zorlanır. “Tehcir” sonrası geri dönmek isteyen Ermenilerin geri
dönüşününönükesilir. LozanAntlaşması ile birlikte yüzbinlerceAnadolu
Rum’umübadeleedilerekyerlerineYunanistan’dangelenTürkleryerleştirilir.
Sonrasındacumhuriyetlebirlikteaynıuygulamalarhızkesmedendevameder
ve Balkanlar ve Kafkasya’dan getirilen yeni göçmenlerle Anadolu ve
Kürdistan’ınTürkleştirilmesigayretisürdürülür.

Artık Anadolu’nun sınırlarının Kürdistan’ı da kapsayacak bir şekilde
genişletilmesiveKürt-Kürdistanisimlerinintarihtenvehafızalardansilinerek,
yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Elbette bubirdenbire başlayanbir süreç
değildir.Öncesindebuyönlübirçokfaaliyetinalttanaltayürütüldüğünedair
haylibulguvar.DahaİttihatveTerakkiiktidarıdönemindeKürtçekitapların
toplatılmaya başlandığı, satışının ve yayınlanmasının engellendiği (Dündar,
2008, 405) Kürt ismiyle kurulan cemiyetlerin yasaklandığı (Bilir, Bozkurt,
2008,13-42)bugüniçinçokçabilinendurumlardır.Ancakcumhuriyetinkuru-
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29 Bakınız,Dinç,N.Kemal,“20.YüzyılKürtGöçHareketlerindeBirinciDalga,KürtlerinYeniden
İskanıveKürtMültecilerMeselesi”ToplumveKuramDergisi,Sayı1,Sayfa211-238
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luşuve1924AnayasasınakadarKürtveKürdistanisimlerininresmenyasak-
lanmasına dair bir tutum veya belge mevcut değildir. Çok daha geç bir
dönemde,BirinciTBMM’deKürdistanmebusutabirininkullanıldığı,Lozan’a
antlaşmaiçingidenİnönü’nünTürklerveKürtleradınaoradabulunduğunu
söylediği,bugünsıkçatelaffuzedilendurumlardır.

TBMMtutanaklarıvegizlicelsezabıtlarındabukonudakidüşüncelerimizi
ispatlayanfazlasıylabelgebulunmaktadır.İştebirörnek;tarih22Eylül1922,
TBMMgizlioturumundaElcezireCephesiKumandanıNihadPaşahakkında
bir tartışma yürütülmektedir. Elcezire’de görev yaptığı dönemde nüfuzunu
kötüyekullanmakvekanundışıfaaliyetlerdebulunmaknedeniylegörevdenel
çektirilenNihadPaşa,yaptığıuzunsavunmasındaKürtlerveKürdistan’adair
tafsilatlıdeğerlendirmeleryapar.NihadPaşa,Elceziremıntıkasını,görevyeri
ve sorumluluk alanını şöyle tarif ediyor: “İmdi Erzurum vilayetiyle Van vi-
layetinin kısmı Şimalisinden mada bütün Kürdistan arazisini ihtiva eden
Elcezire cephesimıntıkasının askeri ve siyasi barimesuliyetini deruhde ile
askerikararğahıittihazolunanDiyarbekir’egeldiğimzaman…”YaniElcezire
olarakadlandırılanmıntıkanınaslındaKürdistanolduğunubelirtiyor.Görevin
kendisineverildiğinibildirenvealtında“BüyükMilletMeclisiReisiMustafa
Kemal”imzasıbulunan27.6.1337(27Ağustos1921)tarihlikişiyeözeltalimatbu
tartışma tutanakları arasındayer almaktadır.Bu talimattaM.KemalNihad
Paşa’ya,“Kürdistan’ınsiyasetidahilisiElcezirekumandanlığıtarafındanidare
edilecektir”demekte, “Kürdistan’daKürtlerin itilafınamaniolmak, tedricen
mahalli idareler tesis etmek ve bu suretle kalben bize merbutiyetlerini
(bağlılıklarını) teminetmekle”görevlendirmektedir.NihadPaşahakkındaki
suçlamalara karşı kendini şiddetle savunsa da özellikle Kürt mebusların
eleştirivetepkilerikendinigösterir.EnserttepkigösterenlerdenbirisiSiverek
mebusu Lütfi Bey’dir. Lütfi Bey konuşmasının bir yerinde şöyle seslenir
meclise: “Efendiler bugün bendeniz Kürdistan mebusuyum, Kürdistan
hakkındaki böyle bir telakkiyi katiyen reddederim…” (TBMM Gizli Zabıt
Celseleri,Cilt3,Sayfa550-574,22Eylül1922).

Kürdistan: Bir İnkar Coğrafyası

KürdistanismiyüzyıllardırKürtlerlemeskunbucoğrafyaiçinsöylenentarihi
bir ad olarak varolmuştur. Yaklaşık bin yıldır yazılı kaynaklarda varlığına
tesadüfettiğimizKürdistan(Özoğlu,2005,38)ismi,1925yılınakadardevlet
bürokrasisi arasında ve resmi belgelerde alenen kullanılmıştır. Anadolu ile
sınırolanvebusınırıkabacaFıratNehri’ninaktığımecraolarakkabuledilen
Kürdistan, 1925yılınagelindiğinde tıpkıKürt ismininkendisininyasaklanıp
inkaredilmesigibi,yeryüzündebenzerineazrastlanırbiryoketmeharekatı-
namaruzkalmıştır.AnadoluveKürdistanyanyana,birbirinesınırvebundan
dolayıbenzerözelliklertaşımaklabirlikte,doğalyapısı,coğrafyası,tarihi,de-
mografikyapısıylafarklılıklararzedenikiayrıtarihicoğrafyadır.Osmanlı’nın
son dönemlerinde Kürdistan’la birlikte Osmanlı Vilayât-ı Şarkıyyesi veya
sadece Vilayât-ı Şarkıyye tabirlerinin kullanıldığını görmekteyiz.
Cumhuriyet’egeçildiktensonraisebutabirindegiderektedavüldenkalktığını,
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yerine önceleri sadece Şark veya Doğu, ilerleyen zaman içinde ise Doğu
AnadoluveyaGüneydoğuAnadoludenmeyebaşlandığınıgörmekteyiz.30

Türk dostu olarak bilinen tarihçi AndrewMango “Atatürk ve Kürtler” adlı
makalesinde“TürkiyeCumhuriyeti’ninKürtvatandaşlarınakarşıpolitikasını
şekillendiren ideoloji Atatürk’ten öncesine dayanıyor (Mango, 1999).Onun
asılkatkısıKurtuluşSavaşıboyuncaKürtmeselesinibaşarılıbirşekildeyönet-
miş olmasıdır. Bundan sonra sıra önce modern bir ulus devlet yaratmaya
gelmişti”der.Yaniyenicumhuriyetinİttihatçılardandevralınanmilliyetçiide-
oloji temelinde Kürt ve Kürdistan politikalarını devam ettirdiğini, 1924’ten
sonra devreye sokulan inkar ve imha siyasetinin kaynağında öngörülen bu
proje ve ideolojinin yattığını söylemektedir. Cumhuriyetin ilanından sonra
başlayan “Kürt İsyanları”nın tamdabu yıl dönümünedenkgelmesi hiçde
rastlantıdeğildir.1919-1923yıllarıarasında“başarılıbirşekildeyönetilen”Kürt
ilişkilerin birden bire bozulup, isyanların başlamasının altında yatan sebep
nediracaba?Döneminenbüyük“Kürtİsyanı”olarakkabuledilenŞeyhSait
İsyanı’nınhazırlayıcısıolangizli“Azadi”örgütününisyanhazırlıklarıiçingös-
terdiği 11maddelik gerekçe içerisinde, birincimadde “KürtlerinAnadolu’ya
nakledilip, Kürdistan’a Türk göçmenler yerleştirilmesi” olurken, dördüncü
madde “Kürdistan kelimesinin bütün eğitim kitaplarından çıkarılması ve
ülkedeki Kürtçe coğrafi isimlerin kademeli olarak Türkçe isimlerle değişti-
rilmesi”gösterilir(Olson,1992,74-75).BuhazırlıklaraslındaKürtleraçısından
yenibirsürecegirildiğininvebununciddirahatsızlıklaryarattığınıngösterge-
sidir.NitekimKürtlerinburahatsızlıklarındahiçdehaksızolmadıklarıfazla
zamangeçmedenaçığaçıkar.

1925yılındaKürtleriveKürdistan’ıtarihtensilmeyiamaçlayanmeşhur“Şark
IslahatPlanı”devreyesokulmuştur(Yıldız,2007,245-248).Döneminaskersi-
vil bütün üst düzey devlet yetkililerinin birlikte hazırladıkları bu plan
gereğince,Kürtçekonuşulması yasaklanır ve sistemlibirTürkleştirmepoli-
tikasının uygulanması mutabakatla kararlaştırılır. Bu planla paralellik arz
eden bir uygulamaya aynı yıl içerisinde Maarif Vekaletinin yayınladığı bir
bildiriderastlamaktayız.1925yılının8AralıktarihindeMaarifVekaletiyani
EğitimBakanlığı“TürkBirliğiniParçalamayaÇalışanCereyanlar”başlıklıbir
bildiriyayınlar.Bildiride“Kürt,Laz,Çerkez,Kürdistan,Lazistanadlarınınkul-
lanılmaması, bu konularda mücadele edilmesi” kararı ve kararlılığı vurgu-
lanır.31 ÖnceeğitimkitaplarındançıkarılanKürdistankelimesiartıktümüyle
yasak edilip, hafızalardan ve tarihten silinmeye çalışılacaktır. Yok edilmeye
çalışılanbugerçek,yokedicilerinkorkulukabusuolacakvecumhuriyetinüze-
rindehepbir “KürdistanHayaleti”dolaşacaktır.Cumhuriyet,kabusuhaline
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30 Türkiye’ninbugünkücoğrafibölgelerayrımı,1941yılındayapılan“BirinciTürkCoğrafyaKongresi”
ndekararaltınaalınmıştır.Bakınız:Yiğit,Ali“GeçmiştenGünümüzeTürkiye’yiBölgelereAyırma
ÇalışmalarıYapılmasıGerekenler”
http://web.sakarya.edu.tr/~ayigit/ESERLER/TRbolgeayirm.pdf.

31 www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8FE9074FF19B00050B809AAF-
BA588C3B
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gelenKürdistanHayaleti’nibazenAğrıDağı’nagömerekkurtulmakistemişse
debaşarılıolamamıştır.

1925yılındansonraKürdistan ismikriminalizeedilmişvebirdenbirebütün
kötülüklerinkaynağıgibiyansıtılmıştır.BugünKürdistanismindenduyulan
korkuyudüşündüğümüzdegeçenzamaniçerisindeyürütülenbilinçlivesis-
temlikarşıpropagandavemücadeleninürünüolduğuçokdaha iyi anlaşıl-
maktadır.Kürdistanisminekarşıyürütülenbumücadeleninbirayağınıadlive
idarikollukgüçlericebirveşiddetvasıtasıylauygularken,diğerayağınıeğitim
kurumlarıözellikledeüniversitelerideolojikcenahtan,“bilimsel”çalışmalarla
tamamlamayaçalışmıştır.TürkiyeakademisininKürtlerinTürklüğünüispat-
lamaya dönük yaptığı “bilimsel” çalışmalar33 bu çabanın önemli bir ayağını
oluşturur.BiryandanKürtlerinTürkolduğu ispatlanmayaçalışılırkendiğer
yandan dağlı, ilkel, medeniyet-dışı Kürt imgesi tekrar tekrar üretilerek
Kürdistanüzerindedevamettirilmekistenenhegemonyanınmeşruiyetzemi-
ni oluşturulmaya, inkar ve imha sistemine haklılık kazandırılmaya
çalışılmıştır.BuradaçokfazlateferruatagirmedenKürdistanismineyönelik
yürütülenmücadeledenyakınzamanaaitikiörnekvererekbubahsitamam-
layacağız.

Üzerindeduracağımızilkörnek,ProfesörDoktorTuncerBaykaratarafından
hazırlanmışveTürkKültürünüAraştırmaEnstitüsü tarafından 1988yılında
yayınlanmış olan “Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası’na Giriş” isimli kitaptır.
Kürdistan’ınbugünküİran-IraksınırındakiCibâl denendağlıkyörenin,XIV.
yüzyıldansonrakiadıolduğunusöyleyenprofesör,Kürtismininise“Türkçe’de
dağlık yörede yaşayan Türkler anlamına” geldiğini iddia etmektedir (26).
Kürdistan’ı bugünkü Türkiye sınırlarının dışına taşıyan yazar, “Osmanlı
Devleti’nde, ilk fetih yılları hariç, hiçbir dönemdeKürdistan diye bir terim
mevcutolmamıştır”demektedir.Amahemenardından“Gerçi,dağlıkmıntıka
veyagöçerlermemleketi anlamındaKürdistankullanılıyordu”demektende
kendinialamamıştır.Mızrakçuvalasığmadığıiçinneyapacağınışaşıranpro-
fesörbukezde“GöçeranlamındaveçoğulolarakkullanılanEkrad’ın(Kürtler)
böyle bir ülkeye ad verecek bir özelliği yoktu” (123-124) diyerek haklılığını
kanıtlamaya çalışmaktadır. Nitekim yukarıda ana hatlarını sunduğumuz
Kürdistan Eyaletine de değinmek zorunda kalan Baykara, bu isimde bir
eyaletinkurulmasınıTanzimatsonrasıAvrupalıdevletlerinOsmanlı’yakur-
duğubirtuzakolduğunusöyleyerekişiniçindençıkmayaçalışmaktadır.

İkinciörneğimizindahayakınbirzamana,Kürtmeselesininartıkinkaredile-
meyecekbirraddeyegeldiği2008yılınaaitolmasıayrıcamanidarbirdurum-
dur. Ele alacağımız kitap aslında 1918 yılında Ali Emirî Efendi tarafından
yazılmıştır. “OsmanlıVilayât-ı Şarkiyyesi” isimli bukitap ikisi de akademik
unvanasahipAbdülkadirYuvalıveAhmetHalaçoğlutarafındanLatinalfabe-
sine çevrilerek “OsmanlıDoğuVilayetleri” ismiyle tekrar basılmıştır.Kendi
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33 Bukonudaözellikle“TürkKültürünüAraştırmaEnstitüsü”tarafındanyayınlananvegenellikle
başlıklarıTürkKürtleribiçimindeadlandırılanyayınlarabakılabilir.
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koyduklarıdipnotlarlakitabınanlaşılmasınakatkısunanyazarlar,kitaptaçe-
kincesizce kullanılan Kürdistan isminden rahatsızlık duyarak bir dipnotla
açıklamagereğiduyarlar:“AliEmiriEfendikitabındayeryerKürdistancoğrafi
isminikullanmıştır.Öneminebinaenbuterimiçinbiraçıklamadabulunma
zorunluluğuhissettik.Öncelikleşunubelirtmektefaydavardırki,Kürdistan
ismineneantikdönemde,nedeİslamcoğrafyacılarındarastlanmamaktadır.
Bu Türk devrinde ortaya çıkan bir terimdir… Kürdistan terimi Kürtlerin
yaşadığıbircoğrafyayıdaihtivaetmemektedir.Ziraoyıllarda‘Ekrad’olarak
isimlendirilenvegöçebeolarakyaşayanKürtaşiretlerinböylebirülkeyead
verebilecek özellikleri yoktu” (2008, 38-39). İnkarın dilinin böyle fotokopi
kağıtgibibirbirinebenzerolmasıhangiideolojivezihniyetinürünüolduğu
düşünüldüğünde şaşırtıcı gelmiyor belki, ama 2008 yılında bunların dil-
lendiriliyor olduğunu düşündüğümüzde Kürt ve Kürdistan’ın inkarının
Türkiyeakademisiniçokciddianlamdaçürüttüğüvedeğişiminönündebüyük
birengelteşkilettiğigerçeğikarşımızaçıkıyor.

Sonuç

Bu çalışmada arşiv kaynaklarına dayalı tarihi belgeler ışığında gördük ki
Kürdistan,çokdauzakolmayanbirzamandiliminekadarhertürlükorkuve
kaygıdanuzak,Kürtlerlemeskuncoğrafyayıtanımlamakiçindoğallığındakul-
lanılan tarihi bir isimdir. 1924 yılında başlayan Kürdün inkarı ile birlikte
KürtçeveKürdistanüzerindedebaskılaroluşturulmuş,modernbirulus-dev-
let inşaetmekadınabirhalkındiliveüzerindeyaşadıkları toprakların ismi
yasaklanmıştır.AynıideolojikbakışaçısınınürünüolarakKürthalkınakarşı
aşağılayıcı,küçümseyen,tahakkümemuhtaçbirkütleolarakyansıtılanoryan-
talist bir dil kullanılmıştır. Kürtler ve Kürdistan gerçekliği tanınmak isten-
mediğigibihakkaniyetletanımlanmaçabalarındandasakınılmıştır.Kürdistan
isminikullanmakbölücülük,ayrılıkçılık,hainlikvedışgüçlerinmaşasıolmak-
lakodlanarakbirkorkukaynağıhalinegetirilmiş,böylelikletarihselgerçekler
unutulmuş, unutturulmuştur. Bugün hâlâ üzerinden korku perdesi kalk-
mamışolanKürdistanisminin,devletkatındaağzaalınmamakiçinözelçaba
sarfedilmesinibaşkaşekildeizahetmekmümkündeğildir.

Türkiye’debuinkarcıdilhâlâvarlığınıdevamettirsedebugünİranveIrakdev-
let sınırları içerisinde resmen tanınan birer Kürdistan idari birimi veya
Kürdistanbölgesibulunmaktadır.Irak’takiFedereKürtDevleti’ninKürdistan
olaraktanınmasıbaşlangıçtaTürkiye’debüyüktepkilerlekarşılansadagiderek
normalleşen bir tutumun geliştiği gözlenmektedir. Etrafındaki Kürtlerin
yaşadıkları topraklar için Kürdistan ismini özgürce kullandıkları bugünde,
Türkiye’de Kürtlerin bin yıllardır yaşadıkları bu tarihi coğrafya için hâlâ
Kürdistanisminiresmenvehukukenkullanmalarınınyasakolmasıdüşünüle-
mez.85yıldırkatıbirşekildesürdürüleninkarcı,asimilasyonpolitikalarının
sonuçalmadığıvebundansonradainceltilmişbirşekildeyürütülecek“idare
etme” politikalarının yaraya merhem olmayacağı bilinmelidir. Başlatılan
“açılım”girişimlerininhedefineulaşması,öncelikleikirciksiz,samimibiryak-
laşımla Kürtlerin düşünce ve değer dünyasına saygılı olmak, yakınlaşmak,
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tanımakvedeğervermektengeçmektedir.YaniKürdü,KürtçeyiveKürdistan’ı
“mücadeleedilmesi”,yokedilmesigerekenolgularolarakdeğil;hayatın,tari-
hin,Kürdündeğerdünyasınındoğalbirparçasıolarakkabuledip,tanımaktan,
hakkaniyetletanımlamaktanvebenimsemektengeçmektedir.
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* BilgiÜniversitesi,TarihBölümüöğrencisi.
1 Yazının hazırlanmasında öneri ve eleştirilerini esirgemeyen Binghamton Üniversitesi Tarih
Bölümü’ndenNilayÖzokGündoğan’akatkılarındandolayıteşekkürederim.

Giriş

Sözlütarih,günümüztarihyazımıveyöntemleriaçısındanyeniolsada,kul-
lanımı itibariyle en eski tarih yöntemidir. Son yıllarda sözlü gelenek, tarih
yazımınınbaşvurduğuyenikaynaklardanbirihalinegelmişvesözlütarihde
şimdiye dek tarihi yazılmayanların, hâkim tarih anlatılarında sesleri duyul-
mayanların; sözgelimi köylülerin, işçilerin, kadınların ve ulus-devlet tarih-
lerinindışındakalanetnikgruplarınsesiniduyurmakiçinbaşvurulanönemli
yöntemlerdenbirihalinegelmiştir.Tarihselanlatıyafarklıaktörleridâhileden
sözlütarihbuaçıdandevletveseçkinlerimerkezalantarihselanlatılaraalter-
natif bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki hâkim tarih
yazımınındışardabıraktığıenönemligruplardanbirideKürtlerdir.Buyazı-
da,sözlütarihinKürtlerleilgilitarihyazımıiçinönemliyöntemselimkânlar
sunduğu ileri sürülmekte ve sözlü tarih yönteminin Kürtlerle ilgili tarih
yazımındanasılaçılımlaryapabileceğitartışılmaktadır.Buamaçla,yazınınilk
kısmındasözlütarihinkendigelişimiüzerindedurularakyirminciyüzyılınor-
talarından itibaren geleneksel tarih yazımı yöntemlerinden farklı bir aktör
olarak ortaya çıkışı incelenecek. Böylece, büyük harfle yazılmış “Tarih”in
dışındatutulanlarıninatlavarolmavekenditarihlerinianlatmaçabalarının
tarihdisiplinininasılyenidenyapılandırdığınıgörmüşolacağız.Yazınınikinci
bölümünde sözlü tarih çalışmalarınınTürkiye’deki gelişimine değinecek ve
sözlütarihinresmitarihyazımındansıyrılarakkendinenasılbiralanaçtığını

Sözlü Tarih ve Kürtlerde
Sözlü Tarih Çalışma Örnekleri1

AyhanIşık*
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ortayakoyacağız.BuradaözelliklebugelişmelerinKürttarihçiliğindekiyansı-
malarıüzerindedurulacakveKürtlerinyakıntarihinikonualançalışmalarda
neşekildekullanıldığıincelenecektir.

Tarihsel Arkaplan

On Dokuzuncu Yüzyıl “Bilimsel” Tarihçiliği 

Tarih, toplumların geçmişlerine dair birikmiş bilgi yığınlarını günümüze
taşımasıvebizlerlebuluşturmasıitibariylesosyalbilimlerinenönemlialan-
larından biridir. Tarih yazımı seçicidir. Zira geçmişte yaşanan her şeyin
günümüzeaktarılmayaçalışılmasıiçindençıkılmazdevasabiruğraşıgerek-
tirirvebunuhakkıylayerinegetirmekneredeyseimkânsızdır.Bunedenle
toplumlarıntarihleriyazılırkengeçmiştekiolaylarelenerekvetarihyada
tarihsel olgu olma değerini ‘hak edenler’ aradan sıyrılarak günümüze
ulaşırlar.Olgularyalnızcatarihçileronlarabaşvuruncakonuşurlar.Tarihçi
belliolguları seçerek tarihinkonusuhalinedönüştürürkendiğerpekçok
olguyu da eler ve tarih yazımının konusu yapmadan bir kenara bırakır.
Tarihyazımının,tarihçiningüncelpolitikihtiyaçlarıdoğrultusundatarihi
alıntılamakolduğu, tarih-ideoloji ilişkisi üzerindeduran yazarlar tarafın-
dan vurgulanagelmiştir (Carr, 2002, Benjamin 1995). Kısacası gerek
günümüzünyeniyöntemlerebaşvurantarihyazımlarındagerekgeleneksel
yöntemlerikullananondokuzuncuyüzyıltarihyazımındaolgularınneola-
cağınıbelirleyenşey,biranlamdatarihiyazmayaniyetleneninpolitikko-
numlanışının insafına kalmıştır. Tarihçinin niyeti onun ideolojisidir.
Dolayısıyla tarihçinin seçiciliği, nesnellik kıstaslarıyla değil yarını nasıl
tasarladığıylailgilidir.Tarihyazanlar,dünükurgulayanlaryarınınasılinşa
edeceklerikaygısıylabunuyapmaktadırlar.

Tarih yazımı on dokuzuncu yüzyıla kadar savaşları, devlet işlerinin bir an-
latımını, kralların ve çevrelerindeki seçkinlerin hayat hikâyelerini yani bir
bütünolarakyükseksiyasetimerkezinealarakvarolmuştur.Ondokuzuncu
yüzyılda vatandaşlık, ulus ve uluslaşma kavramları ve temalarıyla tarihin
konusudeğişipgenişlemiş,ancaktarihyazımısiyaset-iktidarmerkezliolarak
devam etmiştir. Bu dönemde tarihyazımı ulus inşasıyla organik bir ilişkiye
sahip olmuş ve ulusal bir bellek yaratmada hayati bir rol üstlenmiştir
(Danacıoğlu,2007).Pozitifbilimlerinetkisialtındabiçimlenenveüniversite-
lerdeprofesyonel bir alanolarakkurumsallaşanondokuzuncu yüzyıl tarih
yazımında yazılı kaynaklar çok mühim bir yere sahip olmaya başlamıştır.
Pozitif bilimlerin çağı olarak bilinen on dokuzuncu yüzyılda somut bir
materyalolarakbelgelitarihartıkbir“bilim”dirveobjektifolgularadayanarak
yazılacaktır.Çoğunlukladabuolgulardevletarşivlerindekiyazışmalarvebel-
gelerdir.Tarihbelgelerletarihtir,“tarihçibelgelerleçalışır(...)Hiçbirşeybel-
gelerinyerinegeçemez:Belgeyoksa tarihdeyoktur” (Thompson, 1999:44)
ifadesiyle kısaca özetleyebileceğimiz anlayış ondokuzuncu yüzyılda Alman
tarihçiRankeiledoruğaulaşmıştır.
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Budurumhistorisizm2 denilenbiranlayışındadoğmasınanedenolur.Ranke
vedevamcılarınınzihniyetlerindesadece tarihinbelgeleredayanılarak ince-
lenmesi yoktu; onlar için aynı zamanda Batı Avrupa dışında kalan birçok
ülkenin “kronolojileri” olsa da bu onların tarihlerinin olduğu anlamını
taşımıyordu.Historisizmneredeysebirdünyagörüşühalinegetirilecekvebu
görüşün tanımlanması için kullanılacaktır. Iggrers’ın bu anlayışı eleştirmek
için Ortega y Gasset’ten alıntıladığı cümle oldukça açıklayıcıdır: “İnsanın
doğasıyoktur;onunsahipolduğutekşey(...)tarihtir”(2000:29).

Ancakondokuzuncuyüzyıltoplumlarıbağlamındayazılıbelgeleriokuyabile-
cekinsanlarnüfusunoldukçaküçükbirkısmınıoluşturmaktadır.Toplumlar
geçmişlerinihafızalarındavarederekveaktararaktarihlerinigünceletaşımak-
tadırlar. Belge tarihçiliği ise dar ve uzmanlık gerektiren bir alandır, ancak
döneminbaşattarihyazımıyönteminioluşturmaktadır.Budönemtarihçileri
üzerinedurupdüşünülmemişgelenekselbelleğinkarşısına,tarihineğitimden
geçirilmişbelleğinikoyarlar(Connerton1999:30).Belgeolmadan,sözedayalı
tarihyadasözlügelenekdikkatealınmamakta,hattaküçükgörülmektedir.

Sözlü gelenek toplumların tarihlerini, kültürlerini yazıya dökmeden kuşak-
lararası aktarımla sürekli güncellemesidir. Michelet, Devrim sonrası
Fransa’sındatopladığısözlükanıtlardanyolaçıkaraksözlügeleneğişöyletarif
etmektedir:“Sözlügelenekdiyetabirettiğimşey,oradaburadainsanlarına-
ğızlarında dolaşan, herkesin, köylülerin, kasaba halkının, yaşlı adamların,
kadınların,hattaçocuklarıntekrartekraranlattığı,birakşamköykahvesine
girdiğinizde duyabileceğiniz, yoldan geçen biriyle yağmur, mevsim, sonra
yiyeceklerinpahalılığı,sonraimparatorunzamanlarıvesonradevrimgünleri
üzerine sohbet ederken öğrenebileceğiniz ulusal gelenektir” (Thompson,
1999: 19). Okuryazarlığın çok düşük ve elit bir grubun elinde olmasından
dolayı toplumlarda geçmişi anlatan-aktaran uzman kişiler ortaya çıkmıştır.
Bunlar genellikle yaşlılardır ve bu kişilerin devlete-krala tâbi olması veya
toplumunsıradanbirferdiolmasıtoplumdantoplumafarklılıkgöstersedebu
kişilerokuryazarolmayantoplumlardageçmişinbilgisininaktarımınailişkin
birkültürveyöntemoturtmuşlardır.Modernçağınyenilikleribirçoktoplum-
dasözlügeleneğimarjinalizeetmişolsada“yazısız”yada“Tarihsiz”toplum-
lardabugelenekhâlâetkisinitümyoğunluğuylasürdürmektedir.Zirasözlü
gelenekle aktarılangeçmiş resmiveprofesyonel tarihyazımveveanlatım-
larındakendineyerbulamamıştır.

Sözlügeleneğiaktaranlar,(bazıtoplumlardabuaktarıcılardaprofesyoneldir)
aslındahepbirgeçmişintekrarınıyaparlar. JanAssmann,sonrakikuşaklara
bilgiyimirasbırakmayı,‘herbağlayıcıyapınıntemelilkesitekrarlamadır”şek-
lindeifadeeder.Devamla,“böyleceolaylardizisininsonsuzdakaybolmasıön-
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2 Iggrers’ıntanımıylaHistorisizm,Almantarihçilerindünyagörüşlerinivebilimseluygulamalarını
yansıtanbirkavramdır.Buanlayışagörehistorisizmbirtarihkuramıolmaktançoköteydi.Tarih,
anlamıortayaçıkardığıgibianlamdasadecekendisinitarihteaçığaçıkarıyordu.Iggrers’ınanlatı-
mıyla, “Bu şekilde görüldüğünde tarih insani ilişkileri araştırmanın tek yolu haline geliyordu”
(Iggrers,2000:29).
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lenirvebirortak‘kültürün’unsurlarıolaraktanınabilirvehatırlanabilirörnek-
lere dönüşmesi sağlanır” diyerek geçmişi korumanın ve toplumların tarih-
lerinin yeniden kurulmasının, aktarıcıların tekrarına bağlı olduğunu söyle-
mektedir(Assmann,2001:21).Buradageçmişeaitkültürelbirikimisözlüge-
leneklesonrakikuşaklarataşıyanaktarıcılarkadarsonrakikuşaklarınhafıza-
sındandabahsetmekgerekir.JanVansina’nındaifadeettiğiüzere“[s]özlüge-
lenekler, kendine özgü bir doğaya sahip tarihsel kaynaklardır. Onların bu
özgüldoğası,sözlüaktarımauygunbirbiçimdeşekillenen‘yazısız’kaynaklar
olmalarındanötürüdürvebukaynaklarınmuhafazası,insanoğlununsonraki
kuşaklarınınhafızasınıngücünebağlıdır”(1965:1).Toplumlarınçoğundasözlü
gelenek neredeyse on dokuzuncu yüzyıla kadar etkin bir biçimde varlığını
sürdürmüştür.

Tarihin Değişen Seyri ve Sözlü Tarihin Tarihi

Yirminciyüzyıllabirliktehistorisizmeyönelikeleştirilerlebirliktesiyasitari-
hin dışında sosyalbilim yönelimli tarihsel araştırma ve yazma biçimleri
gelişmeye başlayınca tarih yazımının seyri değişmeye ve tarihin kapsadığı
alangenişle-meyebaşladı.Buyüzyılbelkidetarihboyuncadeğişiminenhız-
lıveenkeskinyaşandığıyüzyıldır.İkibüyüksavaşınyaşanması,busavaşlar-
labirliktesoykırımların,büyükkıyımlarınolması,imparatorluklarınçöküşü,
devrimlerin ardı ardına gelmesi, ulus devletlerin mantar gibi bitmesi ve
teknolojidekiçokhızlıgelişmelerdüşüncedünyasını,otarihekadarvarolan
paradigmaları,düzenliveistikrarlıilerlememitosunuyerlebiretti.Buhızlı
değişimden sosyal bilimler de nasibini aldı. Yüzyıl önce ortaya çıkan ve
neredeysemodernzamanlarındinihalinegetirilenvekutsalbirmerhaleye
çıkarılanpozitivizmsorgulanmayaveağırbirşekildeeleştirilmeyebaşlandı.
Bu anlayışın sorgulanması tarihyazımına da yansıdı. Tarihyazımı,
demokratikleşmeye, geniş insan topluluklarını araştırmaya ve bu grupları
(hattatektekbireyleri)tarihin‘bilimsel’çerçevesinedâhiletmeye,merkezi
siyasetten topluma doğru yayılmaya başladı. Yükselen bir bilim olarak
antropoloji ve sosyolojinin, tarihe farklı bir zaman algısı getiren Annales
çevresininveaşağıdakilerintarihineelatanİngilizMarksisttarihçilerinçalış-
malarıyla tarihin çerçevesi genişledi ve aktörleri çeşitlenmeye başladı.
Tarihçilerbudönemekadaryalnızca“krallarınbüyükişleriyle”ilgilenmekle
suçlanabilirlerdi,amabudönemlebirliktebuartıkdoğrudeğil.Artıktarihçi-
ler,gittikçedahayoğunbirbiçimde,seleflerininesgeçtikleri,birkenaraat-
tıkları ya da yalnızca bilmezlikten geldikleri yaşamlarına da el atmaya
başladılar(Ginzburg,1999:7).Tarihçilerinbelirlenensınırlarahapsolmaması,
teknolojininbireyselaraştırmalariçinçeşitlikolaylıklarsağlamayabaşlaması,
gerekse tarih yazımının esnemesiyle artan amatör yerel tarih yazımları ve
bunlarlabirliktesavaşlarladoluyirminciyüzyılın,toplumlardageçmişleriyle
bir hesaplaşma içerisine girmelerine neden olması tarih yazımının ya da
genelolaraktarihinseyrinindeğişmesinenedenolmuştur.İletişimteknolo-
jisiningelişmesi,radyo,televizyonveyinetelefonunicadıyirminciyüzyıltar-
ihgeleneğindengelenbirtarihçiiçinhandikaptı.Çünküarkadabilinenan-
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lamdabelgebırakmamaktaydılar.Budurumtarihinakışınıdeğiştirenetken-
lerdenbiridir.Diğerönemlibirsebepdeişçisınıfının,toplumunezilenke-
simlerininaraştırma-yazmakonusuedilmesidir.Ogünekadartarihindışın-
datutulanlar;yoksullar,işçiler,işsizler,kadınlar,köylüler,göçmenlertarihin
içine dâhil edilmeye başlandılar. Fakat bu yazılan tarih nitelik olarak da
geçmiştekitarihtenfarklıolmalıydı.Bukadar insanıntarihekonuedilmesi
farklı bir yöntemide gerektiriyordu.Bunun için teknolojiden ve sözlü ge-
leneğin gücünden de yararlanılarak konuşmalar kayda alındı, sözlü tarih
çalışmalarıbaşladı.1960’larve70’lersonrası,YeniSolhareketleri,ikincidal-
ga feminizm, SiyahHareketi ve “tarihi yazılmayan halkların tarihi vardır”
diyenMaduniyetÇalışmalarıgibi toplumsalhareketlerinvealternatif tarih
önerilerinin;tarihintasarlananmetinlerarasıbiryenidenyazımsüreciveson
kertedeedebîyaratımolduğunusavunanpostyapısalcıtarihanlatısınınzir-
veyeulaştığıbağlamdabunlartarihselperspektifleridedönüşmeyezorladı.
Sesiduyulmayanlarınseslerinitarihselanlatıyadâhiletmeçabalarıyanita-
rihselyaklaşımlarındeğişmesidesözlütarihinmetotolarakdahafazlakabul
görmesinesebepoldu.

Tarihin alanı siyasetten topluma doğru genişlerken pozitivist ve ilerlemeci
düşüncenin tarihsel düşünce üzerindeki etkisi yavaş yavaş sarsılıyordu.
Aşağıdan tarih yazımı yöntemlerinin açtığı alanda tarih artık “bilimsellik”
çeperine sığmıyor, toplumları doğrusal bir ilerleme içersinde gösterenmo-
dernleşmeteorilerininiyimserliğiniyerlebirediyordu.Buçalışmalaregemen
güçler ve onların tarih yazıcıları tarafından görünenin ya da gösterilmeye
çalışılanındışındakigruplarıgörünürkılıyordu.Toplumunfarklıkesimlerine
dair yapılan çalışmalar modern zamanların eşitsiz, yıkıcı, yanlı niteliğini
apaçıkortayakoyuyordu.Buzamanakadartarihçininyazdığıtarihçoğunluk-
lageçmişinbirgüzellemesivesorunlardankaçarakonlarıgeçmişeaitmişgibi
göstermekten ibaretti. Thompson’ın deyişiyle onlar, ”geçmişe, sorunlardan
kaçılacakbiryabancıülkegibibakarlar:“Öylesinebüyükbirsevgiylekorun-
muşbirbinavemanzaramirasıkineredeyseinsaniolmayacakkadarrahat,
toplumsalacılardan,zulümdenveçelişkilerdenöylesinearınmışkikölelerin
çalıştığıbirplantasyonbiletambirzevkalınacakköşe…”(1999:1).

Buzamanlardatarihyazımındayereltariholarakbildiğimizyenibiralanda-
hayirminciyüzyılınortalarındanitibarenvarolmayabaşladı.(Önceleriyerel
tarihörnekleriolsadasadece‘kilisecemaatlerinin’vearistokratlarınyaşamını
konuedinmesiitibariyle ‘aşağıdakilerin’yaşantısınıyansıtmıyordu)Yerelta-
rihilesözlütarihiçiçebirgelişimgösterir.Yereltarihinyazılmaihtiyacısözlü
tarihegerekduyulmasınanedenolmuştur.Sözlütarihteyereltarihingelişimi
ilebirlikteönplanaçıkanbirçalışmayöntemiolarakbenimsenmiştir.Birbirini
destekleyen alanlar olarak alternatif tarih için bir zemin oluşturulmuştur.
Ayrıcayirminciyüzyılınikinciyarısındanitibarenİtalyamerkezlimikrotarih-
yazımıörnekleridetekertekergünyüzüneçıktı.Mikrotarihbüyükharflle
yazılan geleneksel tarihte kırılma yaratan temel alanlardan biridir ve daha
geniş toplumsal bağlamların tarihinin bir olumsuzlaması olmaktan ziyade,
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onabirekolarakkendinigösterir.

Toplumsaldeğişmelervebunlarıntarihyazımıyaklaşımlarınaetkisininyanı
sırateknolojidekideğişimlerdetarihinkullandığıkaynaklarınvemetotların
çeşitlenmesinesebepolmuştu.İletişimteknolojisindekihızlıdeğişiminsebep
olduğu belge dönüşümü tarihsel kaynakların farklı ele alınmasını gerek-
tirmektedir.Bilgivefikirlerinsanalbirhâlegelmesi,mektubun,yerinitelefon-
un;kitapvegazetegibiyazılımetinlerinyeriniradyo,televizyon,sinemave
kaset-çalargibigörselveişitselcihazlarınvenihayetindeinternetinalmasıyla
çokçeşitlitarihselbelgelerortayaçıkmışvebudurumyenikaynaklarınyeni
tarihselyaklaşımlarveyorumlarlaelealınmasınıgerektirmiştir.Nihayetinde,
ondokuzuncu yüzyılın başlarında tarih için geri plana atılan söz, yirminci
yüzyılınortalarından itibarenyenidenvedahadisiplinliolarakeskigücüne
kavuşmuştur.Kısacası“sözlütarih,yazıiletariharasındakibağıgevşetmiştir”
(Assmann,2001:69).

Sözlütarihidoğuranbuteknikgelişmelerinyanısırabirtakımtoplumsalve
politikolaylardasözlütarihindahasıkbaşvurulanbiryöntemolmasınase-
bepoldu.İkinciDünyaSavaşısırasındayaşananholocaust,bunlardanbiridir.
Yahudilerin Almanya’da uğradığı soykırım sonrası İsrail’in sözlü kanıtları
toplama isteğiveöncesinde 1930’lardaABD’dekiekonomikkrizdençıkmak
içinbaşlatılanNewDealplanınınbirparçasıolaraktoplumunokuyankesim-
lerininseferberedildiğihükümetdesteklisözlütarihprojeleribualandaöncü
çalışmalarolarakkabuledilebilir.Buçalışmalarklasik tariheyenibir soluk
aldırmış ve onun çerçevesinin çok daha genişlemesine imkân sunmuştur.
Sözlü tarihin açtığı bu yeni alan önceleri Kuzey Amerika ve Kuzeybatı
Avrupa’da keşfedilmişti. Bu ülkelerde sözlü tarih için çeşitli kurumlar,
dernekler oluşturulmaya ve hükümetlerce bu çalışmalar için ciddi fonlar
ayrılmaya başlandı. Sözlü tarihin bu alanlarda yoğunlaşmasının sebebi de
hükümetvevakıflarcasözlütarihprojeleri içinverdikleri fonlarınsağladığı
kolaylıklardır.AmerikanSözlüTarihKurumuisebiraçıklamasında,modern
anlamda sözlü tarihin başlangıcını şu şekilde yapmaktadır: “Sözlü Tarih,
1948’deColumbiaÜniversitesi’ndentarihçiAllanNevins,Amerikanyaşamın-
daönemlibiryeresahipolankişilerinanılarınıkaydetmeyebaşladığında,ta-
rihsel belgelemede kullanılan modern bir teknik olarak ortaya çıktı”
(Thompson,1999:52).Buaçıklamayagöresiyasetyadayürütücüleriironikde
olsa tarihinanakonusuve itekleyeniolarakuzunbirzamanmerkezdeyer
alırkenklasiktarihindışında,onaalternatifolabilecekbiralanındoğmasında
datemelbirrolesahipolmuşoluyor.

Sözlü Tarih Yöntemi ve Türkiye’de Sözlü Tarih

Thompsonsözlütarihikısacaşöyletanımlamaktadır:“İnsanlarınsöyledikleri-
nidinlemektenvebelleklerinikullanmaktankaynaklananbirtarihbiçimidir”
(Tunçay,1993:9).Tanımdandaanlaşıldığıüzeresözlütarih,bellek,anlatıve
bireyüzerinekurulubirtarihbiçimidir.Sözlügelenekisedahaçoktoplum-
larındoğalakışıiçerisindeaktarılankültürdür,kuşaklararasıaktarılantarihsel
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bilgidir. Sözlü tarih,kişilerindoğrudananlattıkları anıları vehayat içindeki
deneyimleridir. Yöntem itibariyle sözlü gelenek toplumsal, sözlü tarih ise
bireyseldir.Buelbette sözlü tarihin toplumsalolmadığı anlamınagelmiyor;
dahaziyadebilgiedinmevetarihyazmasürecindekişileri,kişiselanılarıtemel
alıyorolmasınaişaretediyor.“Buikibiçimarasında,sözlütariheneskiveen
yenitarihbiçimidir,çünküokuryazarolmayantoplumlarageridönersek,her
bilgibiçimininsözleaktarılmasıgerektiğinigörüyoruz“(1993: 10).Sözlüge-
leneğindahadoğal,kültürelveevrimselbirniteliğivarken,sözlütarihindaha
iradiveseçicibiryolizlediğigörülmektedir.Çünküsözlügelenekteanlatım,
toplumunyapısınıoluşturanöğelerinbüyükbirönematfedilerekaktarılması-
nadayanır.Oysasözlütarihgeçmiştekitümolaylarıveyadahageneltemaları
değildebellibirolayıbirkişiveyabağımsızkişilerşahsındaortayaçıkarmaya
vetarihyazımıiçin“tarihseldeğeriolabilecek”birolguyaratmayaçalışmak-
tadır.LeylaNeyzidesözlütarihitanımlarkenonunbuyönünüvurgulamak-
tadır: “Sözlü tarih (yazılı) tarihte tartışmalara yol açmış ve/veya göz ardı
edilmişolaylarınincelenmesineönemlibirkatkıdabulunabilir.Sözlütarihle
belgelere dayalı tarih arasındaki en önemli farklardan biri sözlü tarih
görüşmelerininbutarihiolaylarınyaşandığıdönemdedeğilde,dahasonrave
belleğereferanslayapılmalarıdır.Sözlütarihinöznel,güncelveanlatıyabağlı
yapısı,tarihinbireylertarafındangünümüzdenasılanlaşıldığı,yorumlandığı
veyaşandığınıanlamayısağlar”(2007:10).

Tümtarihyazımlarıgünümüzdengeçmişedoğrubirbakışlayazılsalardabu
öznelliksözlütarihteçokdahabelirgindir.Asmann’ınH.Blunberg’tenak-
tardığıgibi“hatırlamanınsafgerçekliğiyoktur”(Assmann,2001).Dolayısıyla
sözlütarihitanımlamayaçalışırkenbelkideenfazlaeleştirilenbuöznellik
boyutunu,dününbugündenbireylerinzihnindeyenidenyaratılmasınıgöz
ardı etmemeliyiz. Bu nedenle sözlü tarih, sadece geçmişte yaşanmış bir
olayın onu yaşayan tarafından yapılanmülakat sonucunda anlatılmasıyla
sınırlıdeğildir,aynızamandaobireyingeçmişianlatırkenaradangeçenza-
manzarfındaedindiğihayatdeneyiminibuanlatıyanekadarvenasılyan-
sıttığıdırda.

Sözlütarihondokuzuncuyüzyıldaayrışanveyirminciyüzyıldayenidenortak
çalışmalarlabirarayagelensosyalbilimlerinfarklıalanlarınınortakyürüttüğü
disiplinlerarası bir çalışma yöntemidir. Elde edilen ses ve görüntüler, in-
celemesiyapılantarihselzamanıaydınlatmasıiçinkullanılırkenfarklıbirçok
yöntemekapıaçar.Tarihdeninceaklınızasadecebasılıbirmetingelmektedir.
Oysasözlü tarih,zenginyöntemlerikullanaraksadecekitapdeğil,belgesel,
sergi vb esnek ve daha performatifmetotlarla toplumun geniş kesimlerine
ulaşabilmektedir.

Bellek ise sözlü tarih çalışmalarında, tanımdan da anlaşıldığı üzere çok
merkezibir yeri işgal etmektedir.Toplumların,hatırlamaveunutmadene-
yimlerindeseçiciliğinasılyaptıklarıneyiunuttuklarıveneyisözlügelenekile
günümüzekadar taşıdıkları sözlü tarihçi içinenönemlikonulardanbiridir.
Thompson,sözlütarihçibirpsikanalistgibiolmalıderken(1999),zihninkat-
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manları arasında sıkışmış ya da sıkıştırılmış anıların gün yüzüne çıkarıl-
masınınöneminevezorluklarınadeğinmektedir.Toplumlargeçmişlerinine-
den öğrenmek isterler? Kötü şeylerden dersler çıkarmak ve olumlu yön-
lerindenörnekleralmak!Busüreklikullanılanvebelkideçokbasitleştirilmiş
birtanımdır.Fakattoplumlarıngeçmişleriyleilişkileriişlevseldir,pragmatik-
tir,politikveseçicidir;ancakbuilişkitemelolarakikitürlüdür:Hatırlamakve
unutmak.“Geçmişleilişki“hatırlama”üzerinden,bir“hatırlamakültürü”biçi-
minde ve “hesaplaşma politikası” olarak kurulabileceği gibi; “unutma”
aracılığıyla,bir“unutmakültürü”ve“bastırmapolitikası”olarakdakurulabilir”
(Sancar,2008:35).Tamdabunoktadabellek,klasiktarihçilerinsözlütarihile
ilgilienfazlaeleştiriyaptıklarıkonulardanbiridir.Bireyinhafızasınınnekadar
güvenilirolacağıtartışmasıbueleştirinintemelindeyeralırken,dikkatealdık-
larıtarihselbelgelerindeonuyazantarihçininanlattığıolaylabirlikteonun
öznel deneyimleri sonucu ortaya çıktığını unutmuş gibidirler. Sözlü tarih
öznelliğireddetmediğigibibukonuyudasözlütarihçalışmalarınınmerkezine
alarak inceleme konusu yapmaktadır. Görüşme yapılacak kişiden sadece
hatırlanmasıistenenolaydeğilonunasılhatırladığıdaöğrenmeyeçalışılarak
aynızamandabellekincelemelerinedekatkısunulmaktadır.Bununyanında
sözlütarihincelediğitarihselolayıveyaolaylarısadecegörüştüğüinsanların
bilgisiyle sınırlı tutmamakta, aynı olayı yaşayan başkalarıyla görüşmenin
yanındaklasiktarihyazıcılığınınyöntemlerindendeyararlanmaktadır.

Assmann sözlü tarihin klasik tarihten daha bağlayıcı olduğunu anlatırken
belleğin,geçmişihatırlamabiçimininöneminevurguyapmaktadır:Assmann
“sözlütarihaktarımının,anlatımakonuolangruplabağının,yazılıbelgelerden
çok daha sıkı olduğunu söylemektedir. Sözlü tarih anlatıları, bu işlevi ile
sadece gruba bağlı değildir, aynı zamanda bağlayıcı bir etki yapmaktadır;
çünkügrubun‘birlikvekendineözgülükbilincinidestekleyen’olaylarıanlatır-
lar” (Assmann, 2001: 69). Buradan grubun, geçmişini değerlendirirken ve
hatırlarken seçici davrandığı ve birliğini ya da grubun varlığını ön plana
çıkarananlatılarıdahafazladesteklediğigörülmektedir.Ancaksözlütarihçi
belleğinbuyönünügözönündebulundurmaklaberaberanlatımanındaveya
analizinde yalnızca bunu hesaba katmayacaktır. Toplumlar, geçmişlerini
şaşalıvedoğruolmayanbilgilerledesüsleyebilirler.Belleğingeçmişielealışı
bugünün gözüyle ve özneldir. Dolayısıyla belleğe ihtiyatsızca güvenmek
geçmiştekibirolayıdeğerlendirirkentarihçiyiciddiyanılgılaradüşürebilir.Bu
yüzdensözlütarihçigörüşmeyegiderkenkarşısındakikişininkendisiniolayın
merkezineyerleştirerekanlatacağıveyenidenyorumlayacağınıdüşünerekde
gitmektedir.Bellek,sözlütarih içinsadecemülakatanındadavranışlarınve
sözlerinyansıtılışıhakkındadikkatealınmasıgerekenteknikbirkonudeğil,
aynızamandasözlütarihinsacayaklarındanbiridirvesözlütarihaynızaman-
dabirbellekçalışmasıdır.

Tarihin Ötekileştirdiklerine Bir Örnek: Kürtler ve Sözlü Tarih

Yukarıdabahsedildiğiüzereyirminciyüzyılınikinciyarısındanitibarensözlü
tarihgittikçedahapopülerolmayabaşladı.Buşekildesihrikeşfedilensözlü
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tarih,özellikleABDveBatıAvrupabaştaolmaküzeredünyanın farklıböl-
gelerindeçokhızlıbirbiçimdeyakıntarihçalışmalarındakullanılmayabaş-
landı.Türkiye’deiseçoksonra1990’lardabilinmeyevekullanılmayabaşlandı.
1993yazındaTarihVakfıTürkiye’de ilkdefaSözlüTarihAtölyesiadıylabir
çalışmaorganizeetti.Buatölyeyedünyacaünlü sözlü tarihuzmanlarından
PaulThompsonçağrıldıvekalabalıkbirkatılımcıgrubuileTürkiyedesözlü
tarihçalışmalarınabaşlandı.Öncesindekısmendeolsaüniversitelerdehazır-
lanantezlerdevekimifarklıçalışmalardabuyöntemkullanılsadaçalışmanın
önemininvetarihbiliminekatkısınınfarkındaolupkullanmakbutarihlerden
sonraolmaktadır.Fakatburadakısabireleştireldeğerlendirmeyapmaktafay-
da var: Tarih Vakfı çeşitli konularda (Cumhuriyet'in Anıları: Sözlü Tarih ve
Belgesel Film Projesi , Tarihe Bin Canlı Tanık, Akdeniz Sesleri: Akdeniz
Kentlerinde Sözlü Tarih ve Kültürel Pratikler Projesi) sözlü tarih çalışmaları
yapmıştır.Fakatresmitarihyazımınınbelirlediğiçerçeveninçokötesindeyok
sayılanların tarihini kayda geçirme konusunda ciddi bir çalışma yürüte-
memiştir. Bu durum Türkiye’de cumhuriyetin başından itibaren oluşturul-
maya çalışılan tarih algısının tesirinde kalmakla bağlantılıdır. Kurumdan
bağımsızyapılançalışmalarbukonularıelealırken,kurumsalbazdayapılan
projelerkonununkıyısındankenarındangeçmektedir.Oysasözlütarihintüm
dünyadapopülerolmasınınvealanbulmasınıntemelmantığı“ötekilerin”ta-
rihineeğilmesivebualandanefesaldırmasıdır.Türkiye’dedebaşlanantarihin
bu yeni yazımında, tarihinötekileştirdiğiKürtlere yineucundankıyısından
dokunulmaktadır.Kürtler,ötekilerintarihiolansözlütarihtebileötekileştir-
ildiklerinden yakın tarihlerini sözlü tarih yöntemiyle kendileri yazmaya
başladılar.

Kürtleriçin;‘yazıgeleneğiolmayanhalk,’‘avukatsızhalk,’‘tarihsizhalk,’‘dev-
letsiz halk,’ gibi benzetmeler sürekli yapılır. Bu söylemler Kürtlerin mağ-
duriyetlerini açığa vurmalarını, çevrelerindeki diğer toplumlarla kendilerini
karşılaştırdıklarında bir aczi çağrıştırıyorken; ‘tarihsiz, devletsiz ve yazısız’
toplumsöylemlerideKürtlerininkârınınüzerineşekillendiğiargümanlardır.
Modernçağfilozoflarının(Hegelbaştaolmaküzere)birçoğununzihnindeta-
rihiolantoplumlarınyanında(butoplumlargeneldeBatıAvrupatoplumları
olmaktadır) bir de tarihsiz toplumlar vardır. Historisizm anlayışında da
görüldüğüüzeretarihbelgedirvebelgegeneldekurumsal-politikalanınbir
ürünüdür.Dolayısıyla tarihi olanlar genelde devletleri olanlardır. Başka bir
deyişle,devletiolanlartarihyazmaveonasahipolmakudretineerişmekte-
dirler. Bu anlayışınbir ürünüolarakulusların tarihi yeniden inşa edilmeye
başlanır.Kürttoplumununtarihininyoksayılması,çevresindekitoplumların
kendiulustarihleriniinşaederkendesürdürülür.BuyüzdenKürttarihibude-
vletlerintarihlerininkırıntılarındanbirtarihyaratmayaveonlarabenzeşmeye
çalışmaktan öteye gidememiştir uzun zaman.Milliyetçilik ve geç kalınmış
uluslaşma temelli tarih yazımları, Kürtlerin bulundukları devletlerin tarih-
lerindensıyrılıpkenditarihleriniyazmauğraşıverirkenreddettikleri tarihle
aynılaşma tehlikesini ciddi anlamda barındırmaktadır. Bunun sebebi kendi
arşivlerinden yoksun olmaları ve çevrelerindeki devletlerin arşivlerinden
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yeterinceyararlanamamalarıdır.Dolayısıylaörnekalacağıtarihenyakınında-
kitarihyazımörnekleridir.

Arşiv,politik,dinivebenzeridüzenliyapılarınişleyişlerinisürdürmeleriiçin
bilgilerininsaklanmasınadayananbürokratikbir işlemdir.Kürtlerdearşivin
olmaması, onların tarihleri boyunca düzenli siyasi bir organizasyona sahip
olamamalarındandır. Siyasi bir oluşuma sahip olmayan gruplarda dini ce-
maatler bu işlevi görmüştür. Kürtler, Hıristiyanlıkta Ermeniler, Rumlar ve
diğergruplargibisiyasivediniotoritelercedetanınanbircemaatoluştura-
madılar.BenzerşekildeİslaminancındaŞiilergibiİslam’ıkendikültürleriyle
harmanlayıpözgünbircemaatedesahipolamadılar.Budurumtarihlerinive
kültürlerinikayıt altına alamamalarınanedenolmuştur.Ezidilik veAlevilik
bunun dışında tutulsa da bölge devletleri tarafından kabul edilmeyip dış-
landıklarındanbircemaatolarakvarlıklarınıresmianlamdasürdürememişve
sahipolduklarıkültürleriniyazılıolaraksonrakikuşaklaraçoğunluklaulaştıra-
mamışlardır.Doğalolarakbubilgilerkayıtaltınaalınamamıştır.Medreseleri
bunun dışında tutabiliriz. Oralarda ciddi çalışmaların ve tartışmaların
yapıldığısözlügeleneksayesindebilinmeklebirliktegünümüzeyazılıolarak
bırakılanbelgeneredeyseyokgibidir.Dahadoğrusu,hâlengizli olupaçığa
çıkarılamadığıiçinKürttarihyazımıaçısındankatkılarındanbahsetmekzor
olacaktır.

Yukarıdadadeğinildiğigibiburadaamaçlananşey,historisizminveyabelgeci
tarihanlayışınıntarihyazımınınolmazsaolmazkoşuluolduğunu,birdevlete,
onun arşivlerine-belgelerine neden sahip olmadığımızı söylemek değildir.
Sadeceverilicüzibilgilerlebüyüktarihselanlatılarınyazılamayacağıanlatıl-
makistenmektedir.Oysabelgelermutlakdoğruolarakelealınmayıpeleştiri
kapısıaçıkbırakıldıkçatarihyazımıiçinbirhazinedir.Kürtlerkurumsal-poli-
tik anlamda ‘tarihsiz’ ve ‘belgesiz’ olduklarından var olan geleneksel tarih
yazımlarınabenzerbir tarihleriolmayacaktır.Kürt tarihyazımının farklılığı
çevrelerindekiveyasürekliilişkideolduklarıtoplumlarıntarihyazımlarındave
arşivlerinden alınacak belgelerde kendileri hakkındaki bilgilerin derlenerek
analitikbirsüzgeçtengeçirmekleyazılacaktır.Geçmiş,günümüzdenbakılarak
yenidenyaratılamayacağıiçin(tarihaslındaböylebirşeydir,lakinburadata-
rihselolgularınyaratılmasınabirgöndermeyapılmaktadır)geçmişin“tarihsel
olgularını” yeni baştan analiz ederek ele almak gerekmektedir. Çünkü
Kürtlere ve tarihlerine dair belgeler, tabi oldukları devletlerin arşivlerinde,
geneldekendilerihakkındaki‘gizli’belgelerdir.Kürttarihidebuarşivlerdeki
belgelerledevletlerinpolitikbakışlarıylavedevletçıkarlarınıtehlikeyeatma-
yacakşekildeyazılmaktayadaböylebirtarihinolmadığıbubelgeleredaya-
narakanlatılmaktadır.Aşağıdakialıntıbunaaçıklayıcıbirörnektir:“Kürtmil-
leti en eski çağlardanberimemleketinuğradığı istilalara güçlükle dayandı.
Bugün bu millet tam bir soybirliği de gösteremeyen dağınık zümrelerden
meydanagelmektedir.Kürtlereaithadiselere tarihdemekgüçtür.Şuhalde
tammanasıyla Kürtlerin tarihinden çok, bu milletin muhtelif aşiretlerinin
hareketlerindenvebaşlarındangeçenleredairbirçokhikâyelerdenbahsede-
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biliriz”(Bayrak,1993:48).Kürttarihinininkârınadönük-MehmetBayrak’ın13.
yüzyıldaElHazreci’ninEyyubilerüzerineKürtDevletiTarihiçalışmasından
alıntıladığıbukısaanlatımondokuzuncu.yüzyılbatılıtarihçilerinvetaklitçi
ardıllarının,tarihiolmayanamakronolojileriolantoplumlarvardırdüşünce-
sine ne kadar da benzemektedir. Kürtlerin tarihinin olmadığı söylemi
görüldüğüüzereçokeskileregitmektedir.Kürtleringayriresmitarihişimdiye
dekAntikYunan,Abbasi,Osmanlı,Rusveİranlıtarihçilerceyazılmıştır.Bu
tarihyazımlarınınmaksadıdaKürtlerintarihiniyazmakdeğilkenditarihleri-
niyazarkenKürtlerinkonumlarınıyansıtmaktır.SonbirkaçyüzyıldırdaBatılı
seyyah ve tarihçiler, otantik ve keşfedilmesi gereken bir topluluk olarak
Kürtlerintarihlerineeğilmişlerdir.BirtekKürtler(Şerefname dışında)kendi
tarihleriniyazamamışlardır.

MartinvanBruinessenAğa, Şeyh, Devlet kitabınınGiriş’inde‘Yazılıkaynaklar
hakkındabilgi’arabaşlığıylaüçsayfalıkbirbölümkalemealmıştır.Bruinessen
buradaKürtlertarafındanyazılmışkaynaklardanbahsederkenŞerefnameve
NuriDersimi’ninKürdistan Tarihinde Dersim çalışmalarıdışındabirisimver-
memektedir.Dilegetirdiğidiğerisimlerya‘oryantalistsiyasigörevliler’(2003:
24)yadakonuylailgiliyabancıseyyahveyazarlardır.BenzerbirdurumBazil
Nikitin için de geçerlidir. Kürtler kitabının önsözünde; ”yazar, araştır-
malarınınbaşarıyaulaşmasındaçeşitlisıfatlarlaönemlibirpayıbulunanyurt-
taşları sayın Marr, Minorsky, Vilçevsky, ile Suriye Kürtleri ve Yezidileri
konusundakiayrıntılıbelgelerindençokyararlandığıFransızbilimadamları
sayınRondot veLescot’nunadlarını özellikle anmak ister” (2002: 18-19)di-
yerekyararlandığıyazarlardanbahsetmektedir.BuradadaKürttarihyazıcıları
yine Kürtler dışındandır. Kürt tarih yazımında Kürtlerin rol almaması iki
temel nedene dayanmaktadır. İlki yukarıda da bahsedildiği gibi yazılı kay-
nakların(Kürtlerinsiyasi,dinivearşiv-belgebırakacakdahafarklıkurumlaş-
malarının) olmayışı. Bu neden nesnel koşullarla bağlantılıdır. Diğeri de
Kürtlerinmodernzamanla,sosyalbilimlerinfarklıdisiplinleriylekurduklarıve
dahaöznelolanilişkiilebağlantılıdır.Dahaaçıkbirifadeylesonyıllarakadar
Kürtleryazılıkültürleçokhaşırneşirbirhalkdeğildi.Budurumdoğalolarak
okuryazar bir toplumun oluşmasını engellemiştir. Dolayısıyla Kürtlerden
kendilerihakkındagenelolarakbilginindisiplinlibirincelemesiniyadakap-
samlıbir tarihyazımınıbeklemekgerçekçideğildi.20.yüzyıllabirliktemil-
liyetçiliğin Kürt aydınları etkilemesiyle Kürt tarihi yazımı Kürt yazarların,
araştırmacılarındakatılımıylayavaşdaolsabaşlamışvebuyüzyılınsonlarına
doğru devasa sayılmasa da bir külliyat ortaya çıkmıştır. Kürtler tarafından
genelliklemilliyetçikaygılarlayazılanbutarihselçalışmalarda,Kürtlerinbir
devletininolmadığı,tarihlerininyazılmadığı,baskıyamarûzkaldıklarıvekat-
ledildiklerisürekliolarakvurgulanmakta,budaKürthalkınınmağduriyetini
ortayakoymayıtemelamaçedinenbirtarihyazıcılığınınhâkimolmasınase-
bepolmaktadır.Buanlatıda,ortaçağbeyliklerianakronistikolarakbirerdev-
letmişgibielealınmakta,Kürtlerinkahramanlıklarıaşırıbirtonlavurgulan-
makta vehattaKürtler açısından siyasetenkabul edilemeyecek temalardan
kaçınılmakta veya üzeri örtülmektedir. Yazımızın konusu, Kürt tarih
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yazımının tarihi olmadığı için, tarih yazımında yaşanan sorunlara kısaca
değindiktensonrasözlütarihinKürttarihiiçinöneminegeçebilir.

YukarıdaKürttarihihakkındayapılandeğerlendirmelergenelolsada,sözlü
tarihtenbahsederkensadeceTürkiye’dekiKürtlerdenyolaçıkılarakbirdeğer-
lendirme yapılacaktır. Dünyanın birçok ülkesinde daha erken yıllarda,
Türkiye’deise1990’larlabirlikteTarihVakfı’nınöncülüğündebaşlayansözlü
tarih çalışmaları, tarih yazımında farklı yöntemlerin uygulanabileceğini,
sadecevarolanbelgelerüzerindenbirtarihyazmaktanziyadetarihçininolgu
olarak yararlanacağı belgeyi kendisinin yaratabileceği bir durumu ortaya
çıkardı.BuyöntemKürttarihyazımındayavaşdaolsakullanılmayabaşlandı.
Sözlütarihmetodusadeceyazılıürünleriçindeğilbelgeselgibigörseleserler
içindekullanılmaktadır.Yazınıngerikalanındayukarıdakitartışmalarışığın-
da, sözlü tarihyönteminikullananKürtlerle ilgili çalışmalardanüçüdeğer-
lendirecektir

İlkelealınacakçalışmaÇayanDemirel’in2006yılındahazırladığı‘38belgese-
lidir. Mustafa Kemal’in ‘yara ve korkunç çıban’ diye adlandırdığı, tedip ve
tenkilemaruz kalanDersim’deki kıyımın bir anlatısıdır bu belgesel. İsmail
Beşikçi’nin jenosidolarakdeğerlendirdiği veyerelkaynakların seksenbinin
üzerinde insanın öldürüldüğünü söylediği, devletin harekâta katılanlara
TunceliMadalyasıverdiğibirinsanlıktrajedisininkaydıdır‘38.Çalışmadasöz-
lütarihyöntemikullanılmışve1938Dersimkıyımınıyaşayanlarlamülakatlar
yapılmıştır.Sözlütarihineleştirisiyapılırkenhatırlanacağıüzerebelleğinmut-
lak doğru olarak kabul edilemeyeceği, diğer tarihsel olgularla ve farklı
görüşmelerle desteklenmesi gerektiği dile getirilmişti. ‘38 belgeseli dönemi
anlatırkenbukonudaoldukçazenginverileredayanmaktadır.Kıyımıyaşayan-
larlayapılangörüşmeler,devletarşivlerindedönemedairyazılanraporlarve
basındanhaberler,yineakademisyenlerleyapılan1938kıyımınıntarihsel-poli-
tikanaliziylebelgeselinüçlüsacayağıoluşturulmuştur.

Belgesel, ‘tarihin altında kalanlara, tarihi altüst edenlere’ ithafıyla başlıyor.
Aşağıdantarihyazımınınyaniiktidarındışındakigruplarıntarihlerininmarji-
nalize olduğu bir alanda belgesel böylesi bir hassasiyete sahip son derece
önemli bir katkı olarak değerlendirilebilir. Belgeseldeki görüşmecilerin
bazılarınıngüvenliklerindenendişeduyarakmülakatınkaydaalınmasınakarşı
çıktığı görülüyor. Hatta içlerinde kameranın kapanması konusunda ısrarcı
davrananlardan birine, görüşmeyi yapanın kendisini tanıdığını hatırlatması
fayda etmez, ısrarla kamerayı kapatmasını ister. Gerekçesi çok trajik ve
düşündürücüdür: ‘götürüp başıma tehlikeli iş açacaksınız’. Görüşmecinin
olayın üzerinden yetmiş yıl geçmesine rağmen hâlâ büyük bir korkuyla
yaşadıklarınıanlatmaktançekinmesibize sadeceyaşanan trajedininbüyük-
lüğünedairdeğil,aynızamandagörüşmecininmülakatınyapıldığıdönemde
dekendisinigüvendehissetmediğinedairipuçlarıvermektedir.Buradasözlü
tarihiyapanınönemleüzerindedurmasıgerekenbirkonudageçmişinihatır-
lattığıkişilereoolayları tekraryaşatmasıdır.Sözlütarihbununlaolumluve
olumsuzikitutumiçerisinegirmektedir.İlkigeçmişitekrarettirip,canlandırıp
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oolayıntarihseldevamlılığınısağlarken,zorveolumsuzolanıiseistekdışıda
olsa geçmişini görüştüğü kişiye yeniden yaşatmasıdır. ‘38’i anlatmaktan
çekinenkişininburuhhaliylekendinikorumayaaldığınıvehatırlamaktançok
unutmayı, yaşadığı trajedinin üstünü örtmeyi tercih ettiğini görebiliyoruz.
Diğerbiranlatıcıda“köprüyanıncapepûkkuşuötmeyebaşladı”diyerekolayı
bir analojiyle anlatmaktadır. Pepûk,3 Kürt masallarının en bilinenlerinden
biridirveanlatıcıköprününyanışını(köprününyakılmasıDersimkıyımında
olaylarınbaşlangıcınıifadeeder)pepûkkuşuhikâyesindekigibikendiniihbar
etmekolarakdeğerlendirmektedir.Diğeryandangeleneği tarihselbirolaya
kataraktarihselanlatılarınçeşitliliğinevebubağlamdaöznelliğinedeişaret
etmektedir.İlkanlatıcıkonuşmayarakunutmayıtercihederken,sürgünson-
rasıgeridönenlerdenbaşkabiridedevletyetkililerinin‘akıllıdurun’tehditler-
inemaruzkaldığınıanlatır.Söyledikleri, itaatlebezenmişyenihatırlamanın
nasılolduğunu,devletinnasılelealınmasıvehatırlanmasıgerektiğinigöster-
mesiaçısındanoldukçaönemlidir;‘devletimizsağolsun,varolsun,devletimiz
bizimbabamızdır,peygamberimiz,Allahımız,bayrağımızbirdir!’

Sonanlatıcılardanolanyaşlıbirkadınisebu‘çarpık’hatırlamayainatederce-
sine ‘bunu unutmayın, unutmayın, bu derdi unutmayın’ diyerek adeta
belleğiyledirenmektedir.Yaşlıkadınınzamanbilinci,büyükölçüdetoplumun
sürekliliğininayrımındaolmasınıgerektirir;dahakesinbelirtilirsetoplumun
yarattığıveyayaratmayaçalıştığıosüreklilikimgesininbilincindeolmakde-
mektirbu(Connerton,1999:24).Hatırlamaveunut(tur)manınatbaşıgittiği
‘38dramı,geçmişkurgusununfarklıelealındığınıgöstermesiaçısındandik-
katleincelenmelidir.Birtaraftamadunamahınçdolubirhatırlamaşiddetle
buyrulurkendiğertaraftankorkununbastırdığızihinlerinunutmayıtercihet-
tikleriveardıllarıolankuşaklara,‘aslındaAtatürk38’iengellemeyeçalıştıama
geç kaldı’ türünden bir anlatı yarattıkları görülmektedir. Bununla, hatırla-
manınkıyımlaeşdeğerolduğu,1938’inaslındaengellenmeyeçalışıldığıfakat
devletiçindekimikontroldışıgüçlerinbukıyımıgerçekleştirdiğigibibiran-
lamüretiliyor.Yaşlılarsusmanınbaşkabiçimiolanbusöylemlekendilerinden
sonrakikuşaklarıtehlikedenuzaktutmakistemektedirler.Buradaunutmaiki
türlüelealınabilir,ilkiyaşanantrajedinin,topluolarakyapılankıyımın,suçun
birparçasıolmak,(kibunaTürkdevletininsöylemlerindeolduğugibiunut-
turmakdadenilebilir,)diğeridetrajediyiyaşayandakorkununnedenolduğu
sinikliğin zamanla kanıksanıp sonraki kuşaklara anlatılmayan biçimidir.
Buradaseçicibirunutmanınyanındadevletinzulmünebirdahauğramamak
için yeri geldiğinde onu olumlayan bir söylem üretilerek tehlike bertaraf
edilmek istenmektedir. Neşe Özgen’in Spivak’tan aktardığı gibi; “madun
hakikatenkonuşabilirmi?Hayır!Yapılandırılmışideolojikalandansıyrılamaz-
lar”(2006:197)SpivakkadarkesinyanıtveremesekdeDersim‘38kıyımından
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sonradevleteliyleyapılandırılanKemalist ideolojininbualanahâkimkılın-
ması,‘38artıklarının’dâhiledildikleriresmiideolojidensıyrılmasınıengelle-
meye dönüktür. Dolayısıyla madun konuşsa bile kendisi değildir artık.
Susmakyadadevletinbirkesiminiolumlamakbunugösterirken,hâlâ“unut-
mayın”diyenyaşlıkadınınsözlerimadunununutmadığınıvekonuşamasada
haykırdığınıgöstermektedir.

Değerlendireceğimiz kitaplardan ilki Ortadoğu Tarih Akademisi Kolektifi
tarafındanhazırlanıp2006’dabasımıyapılanve“SavaşınTanıklarıAnlatıyor”
altbaşlığıyla,BenÖldümBeniSenAnlatçalışmasıdır.Kitap,tarihyazımında
yukarıdabahsettiğimizbelgeselindegirişindeki ithaftaolduğugibi şimdiye
kadarsesleriduyulmayan“alttakalanlar”ın,tarihtendışlananlarınveacılarını
dahidilegetiremeyenlerinsesiolmabağlamındakalemealınmıştır.Sözlüta-
rihinverdiğienbüyükcesaretbelkidebirçokinsanın‘sözlütarihyapabilirim’
düşüncesiyleyakınçevresindenbaşlayarak tarihyapmaya-yazmayagirişme-
sidir.43kişidenoluşanKolektifbileşenleriprojeyidörtilde(Diyarbakır,Urfa,
Vanveİstanbul)yürütür.Proje,KürtbölgesindedevletgüçleriylePKKarasın-
da yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının anlatımlarına
dayanmaktadır.Kolektifüyeleri,ŞehitAileleriDernekleriilegörüşmekistese-
lerdeprojelerineonlarıdâhiledememiş.Zirabaşvurduklarıderneklerönceleri
olumlu bir cevap vermiş, ancak daha sonra görüşmelere katılmayı reddet-
mişler.Bunedenlegörüşmeler,birkaçtanesidışındaKürttarafındayaşanan
kayıplarlailgilidir.Yaklaşık126kişiyleKürtçeveTürkçemülakatlaryapılmışve
anlatımlarıkayıtaltınaalınıpçözümlenerekkitaplaştırılmıştır.Kitaptakikimi
arabaşlıklaryaşanansavaşınKürttarafındakiyansımalarınıvermesiaçısından
oldukça önemlidir: “Askerlerce çatışma sonrasında helikopterden atıldı”,
“çatışmadaaskerlerce sağ yakalandıktan sonrakurşunadizildi”, “eskeranbi
malê ra şewitand” (askerler evle birlikte yaktı), “sağ yakalandıktan sonra
panzerebağlanaraksürüklenipöldürüldü”,“failimeçhulcinayetleöldürüldü”,
“kayıp”, “cezaevinde intihar etti”, “ev baskınında öldürüldü”, “çatışmada
yaşamınıyitirdi...”

TarihAkademisiKolektifibileşenleri,çalışmaya‘kendimizedairdebilgiürete-
biliriz’saikiylebaşladıklarını,sadecegeçmişedairbirbilgiüretimideğil,iradi
birmüdahaleyibuçalışmaylayapmakistediklerinidilegetiriyorlar.Diğerbir
ifadeyleüzerinesözsöylenmeyen,tarihleriyazılmayanlarınkendilerinivaret-
melerinde bir basamak olmaktır amaçları. Ortadoğu Tarih Akademisi
Kolektifi,yakıntarihiyazmak,‘kendiüzerinebilgi’üretmekbabındaKürtta-
rihyazımındayöntemaçısındanyenibirörnekteşkiletsedeçalışmanınkimi
eksikliklerbarındırdığıaşikârdır.Biryöntemolarakdenensedemülakatlarda-
kikonuşmalarıdüzeltmedenolduğugibivermekgörüşüleniolduğugibiyan-
sıtmakanlamındadeğerliolsada,okumayızorlaştırdığıiçin,‘dahafarklınasıl
olabilirdi?’ sorusunu akla getiriyor. Çalışmaya yapılacak temel eleştiri ise
yapılangörüşmelerinsadeceredaksiyondangeçirilipolduğugibiverilmesidir.
Diğerbirifadeyleçalışma,görüşülenkişilerinanlatımlarınınolduğugibikitap-
laştırılmasıyönteminedayanmaktadırki,buyöntemortayaçıkanürünüarşiv,
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tarihselbelgevetarihçilerinyararlanabileceğibirbilgideposuolarakdeğerli
kılsa da tarihyazımı anlamında eksiklikler taşımaktadır. Yukarıdada kısaca
değinildiğigibisözlütarihsadecesöyleneniaktarmaktan,çokdahafazlasıdır.
TarihKolektif’iningirişkısmındadilegetirdiği‘tarihibirlikteyazacaktık’sözü
tarihyazımındademokratikbiryöntemibenimsediklerinianlatsada,tarihson
kertedeoçalışmayı yürüten tarihçinineliyleyazılacaktır.Öteyandançalış-
manın,görüşmelerinbellektartışmasıeksenindedeğerlendirilmesianlamın-
da birtakım eksikliklere sahip olduğu söylenebilir. Kitapta görüşmecilerin
yazıya aktarılamayandavranış vemimiklerinin anlamları, anlatım sırasında
neyindahafazlahatırlanıpneyingeriplanaitildiği,seçiciunutmavehatırla-
mapratiklerigibitemalarüzerindedurulmamasısözlütarihmetoduylaelde
edilenverilerindahageneltarihselsorularlailişkilendirilmesinevekavramsal
veanalitikçıkarımlaryapılmasınaimkânvermediğigörülüyor.

Sözlügeleneğihâlâ sıcakbirbiçimdesürdürenKürtler’de,bugeleneğinbir
olayınanlatımınayansıyışıbüyükönemtaşımaktadır.Tümgörüşmeler için
ayrıayrıolmasabiletarihbilimininbirikimlerininyansıtıldığıgenelbirdeğer-
lendirme yapılabilirdi. Sadece mülakat yapmakla tarih yazılamayacağını,
bununolmazsaolmazkoşullarındanbirininanalizolduğunuvebuanalizle
‘tarihteanlamınyapılandırılabileceği’gözönündebulundurulmalıdır.Tarihte
anlamıyapılandırmak,tarihçilerinyazmayabaşlarkentümaraştırmadönemi
boyuncaaradığıveeldeetmekistediğibilgidir.Bununiçintarihçi,geçmişteki
birçokolaydanelemeyaparakyazacağıtarihiçinbelirleyeceğiolgularıseçer.
Bu olgulara kattığı yorum onun tarihi yapılandırmasıdır. Carr’ın
Pirandello’dan alıntıladığı gibi, “olgu boş çuvala benzer, içine bir şey koy-
madıkça dik durmaz” (2002: 14). Olgunun işlenme süreci tarihçinin çuvalı
yavaşyavaşdoldurarakdikleştirmesidir.Tarihyazımındayorumveolguların
analizisadece‘büyüktarih’yazıcılarıiçindeğilsözlütarihyapantarihçileriçin
deoldukçaönemlidir.

Elealacağımızikincikitapçalışmasıise“AcıyıGörenİnsanBaşkasınıAcıtmaz”
altbaşlığıyla2008’deTürkçeveİngilizcebasımıyapılanGöçHikâyeleriçalış-
masıdır.Kitapözellikle1990’lıyıllardaPKKileTürkdevletiarasındakiçatış-
maların en yoğun olduğu dönemde, devlet güçleri tarafından çatışmalar
gerekçe gösterilerek yakılan köylerden İstanbul’a göç etmek zorunda kalan
ailelerleyapılangörüşmelerikapsıyor.Projekapsamındayaklaşık55aileden
120kişiylegörüşmeleryapılmışvebugörüşmelerinonbirtanesiderlenerekki-
taplaştırılmış. Mülakat yapılanlarla göç öncesi, göç süreci ve göç sonrası
yaşamlarına dair karşılaştırmalı sorular sorularak cevaplar alınmış. Çalışma
İstanbul Göç-Der’in (Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği)
hazırladığıbirprojedoğrultusundasekizkişilikbirekipleyürütülmüş.Kitabın
girişkısmındaçalışmanıngidişatınınanlatıldığı ‘GöçHikâyeleriSözlüTarih
Çalışma Notları’ kısmında şöyle denmektedir; “Çalışmayı sözlü tarih yön-
temiyle yapacaktık ama sözlü tarih ne demektir, nasıl yapılır, doğrusu pek
bilmiyorduk (...) En iyi öğrenmenin pratiğin kendisi olduğu gerçeğinden
hareketettik.Kendipratiklerimizisüreklibireğitimvedeğerlendirmekonusu
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yaptık”(Dinç,2008:14).Buradaizlenençalışmayöntemininuygulamaileiç
içenasılyürütüldüğüdilegetirilmektedir.Sözlütarihin,yapılırkenöğrenildiği
veöğrenildikçeyapıldığımantalitesibualanınamatörçalışmalarakapıarala-
ması anlamında önemli bir kazanımdır. Sözlü tarihin ‘ötekilerin’ ifade
edilmesindebaşvurulanbiryöntemolduğuaçıkçagörülmektedir.Diğerkitap
çalışmasındaolduğugibibundadayapılansadecemülakatlarınredaksiyon-
dangeçirilerekolduğugibiyayınlanmasıdır.Eldeedilenverileriyorumlama,
tarihteorileriyleilişkilendirme,birbütünolarakelealıpiçtutarlılığınıölçmek
önemtaşısadabunlarpekkullanılmamıştır.Yinezorunlugöçemaruzkalan-
larlayapılangörüşmelerdegerekaynıbölgedengerekseaynıevdenfarklıkişi-
lerlegörüşmeleryapılmıştır.Bugörüşmelerin‘çaprazanaliz’iledeğerlendiril-
erekanlatılanolayıntaraflarcanasılelealındığıvenasılolduğudahaaçıkbir
biçimdeortayaçıkarılabilirdi.

Değerlendirilmesigerekendiğerbiryöndeçalışmanıngenelinehâkimolanve
Kürtlercepolitikbirargümanolarakkullanılan,fakatifadevediyalogkanal-
larını tıkayan mağdurun dilidir. Bu dilin politik alandaki başarısızlığı
aleniykengerekmakrovegereksedesözlütarihyazımlarındayerbulması,ta-
rih yolculuğuna bir kamburla başlamakla eşdeğerdir. Kitaptaki sekizinci
görüşmenin başlığı bu dili özetlemesi itibariyle iyi bir örnektir: “Ömrüm
boyuncahepşiddetemimaruzkalacağım?”Maduniyetivurgulayanvekendi-
sine reva görüleni kabul eden bu dil, 38 belgesinde de gördüğümüz üzere
sürgünsonrasıgeridönenlere,(devletyetkililerinintehdidikarşısında)söylet-
tirilen‘devletimizsağolsun’unfarklıbiryansımasıdır.Buradasözlütarihçinin
birgöreviaynızamandapasifizeedilenbuhatırlamabiçimlerininnedenlerini
analiz etmektir.Unutmanın vehatırlamanınbireyinkendi istekleri doğrul-
tusunda mı yoksa ideolojik, toplumsal ve politik baskı ve yönlendirmeler
çerçevesindemiolduğuyapılacakdeğerlendirmelerleortayakonulabilir.

Sözlütarih,Kürttarihyazımındayenibirsolukvealanolarakgörülsebileyön-
temioturtulamadığındantarihyazımındakibutamamlayıcırolünülayıkıyla
yapamamaktadır. Oturmamışlığın öncelikli sebepleri (Türkiye’de ve özel
olarakdaKürttarihçalışmalarında)sözlütarihalanındasistemlieğitiminol-
mayışı,buçalışmalara fonlarayırıp teşvikedecekkurumlarınyetersizliğive
projeleringeneldeelyordamıylayapılmasındandır.Diğerbirnedendebüyük
harfleyazılmışTarihindışındatutulanKürtlerin,bulduklarıbuifadekanalını
pekdisiplineetmedenkullanmayadevametmeleridir.Sözlütarih,demokratik
biryöntemiesasalması,resmitarihyazımındanoldukçauzakveesnekkural-
larasahipolmasıveamatörçalışmalarafırsatsunmasınedeniylesıklıklatercih
edilmektedirvebuteşvikedilmelidir.Fakatbuçalışmalarındahasistematikbir
halegelmesi,kayıtlarınbirarşivdetoplanmasıveanalizehazırhalegetirilmesi
degerekmektedir.Çünküihtiyaçduyulduğundaikiveyadahafazlaçalışmayı
karşılaştırarakeldeedilmekistenenbilgiyevarılacağıgözardıedilmemelidir.

SonyüzyıldaKürtlerkenditarihleriniyazmayaçalışsalardasiyasikonjonktür
uzunyıllarbunaengelolmuştur.Bunedenleakademilerdegeliştirilemeyen
tarihdisiplini,yakıntarihlesınırlıolsadafarklıbirkulvardagelişmegöster-
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miştir.ŞeyhSaitveAğrıdirenişlerinihatırlayaninsanlarınsayısıçokazolsada
Dersimkıyımıhâlâpekçokinsanınhafızasındacanlılığınıkorumaktadır.O
dönemi yaşayanlarla farklı dönemlerde ve farklı projeler çerçevesinde
mülakatlar yapılmış, hafızaları yoklanmış kimisi korkularından dolayı (‘38
belgeseliningirişindeolduğugibi)hâlâkonuşmazken,kimisiyaşadığıtrajediyi
ayrıntılarıylaanlatmıştır.Türkiye’dedesonotuzyıllıksavaşıngösterilmeyen
öteki yüzündenbaşlayarak geçmişedoğrubir anlatınınbaşlaması, özellikle
KürtlerdebununyaygınolmasısözlütarihinTürkiye’degelişmesindeönemli
birivmekazandırmıştır.YinebirmeseleolarakkabulettirilenKürtlüğün(ya
daKürtmelesinin)üniversitelerdearaştırmanesnesihalinegelmesivehazır-
lananyükseklisansvedoktoratezlerindeveyafarklıaraştırmalardasözlüta-
rihyöntemininkullanılması,Kürtlerinyakıntarihlerininyenidenyazılmasına
da vesile olmaktadır. Bu yaklaşımın eleştirilecek yönleri olmasına karşın
hakkaniyetliçalışmalarındaüniversitelerdenyavaşyavaşçıkmayabaşladığını
söylemekgerekir.Fakatgerçekolanbirşeyvarkisözlütarihgeneldetrajedi-
lerüzerindenyürümektedir.Çünküsözlütarihitercihedenlergeneldeklasik
tarihin dışında tutulan, tarihsiz bırakılan ve devletlerin zulmüne uğrayan
azınlıklar,politik,dini,etnikyadaegemenlerindışındakitümgrupvetoplu-
luklardır. Dolayısıyla sözlü tarih Kürtler için bir ifade biçimi olarak ele
alınırken konusu da genelde onların yaşadıkları travmalar olmaktadır. Ele
aldığımızyukarıdakiüçörnektedebunuaçıkçagörebiliriz.

Kürtler sadece trajedilerini değil sanatlarını icra ederken de kullandıkları
sözünbüyüsündentarihyazımındada(artansözlütarihyazımörneklerinde
de görüldüğü gibi) ciddi anlamda yararlanmaya başladılar. Son yüzyıllara
kadarçokazyazılıürünverenvebualanlamesafeliolanKürttoplumutarih-
sel birikimini sözlügeleneği ile günümüze taşımıştır.Masallar, ‘stran’lar ve
‘dengbêj’lerin ‘kilam’ları kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa aktarılarak ve
hatırlatılarak günümüzekadar gelmiştir.Özellikle uzun yüzyıllaradayanan
dengbêjlikgeleneğiKürtlerinsözlükültürleriningünümüzeulaşmasındabe-
lirleyicibirkonumdadır.Toplumlardasözlügeleneğinsürdürülmesiiçinkimi
bireylerinönplanaçıktığındanbahsedilmişti.Kürtlerdebugöreviüstlenenler
geneldededengbêjlerolmuştur.Dengbêjlerköyköy,ilildolaşarakobölgenin
ilerigelenlerini,isyancılarını,aşklarını,çatışmalarınıvetrajedilerinikimiza-
mankonuşmakimizamandakilamhavasındasöylerler.Tarihiçindilegeti-
rilen,geçmiştenhangiolaylarınseçileceğiveyaolgudeğerikazanacağısorun-
salıdengbêjleriçindegeçerlidir.Onlardatoplumiçinönemligördükleriolay-
larıseçerek,süsleyerek,ruhkatarak,birneviolaylarıestetizeederektekrardan
toplumasunarlar.Assmann’ınvurguladığı,geçmiştekibirolayıngünümüze
ulaşabilmesinintekraretmeyleilgisinidengbêjlerinbuhatırlatmaedimlerinde
görebiliyoruz. Kürt toplumu için bu aktarım ‘sorumluluğunu’ dengbêjler
üstlenmiştir.

Kürtlertarihiyazılmamışbirhalkolarakbualanıyenikeşfetmeyebaşladılar.
Kürtlerinsözlütarihebukadarmeyletmelerisonüçkuşağınhatırlayabileceği
hızlı politik gelişmelerle iç içe yaşamaları, bununla birlikte klasik tarih
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yazımının imkânlarının kısıtlı olmasındandır. Türk devletinin yasakçı poli-
tikalarınedeniyleKürtler,yakıntarihlerinidaharahatkayıtaltınaalabilecek-
leriveyakıngeçmişlerininunutturulmasınıengelleyicibiryöntemolaraksöz-
lü tarihi tercih etmektedirler. Kürtler bir taraftan belgelere dayalı tarih-
yazımınaaşinaolmayaçalışırken,diğertaraftan(hemkendiarşivlerininyeter-
sizliğinden,hemdedevletarşivlerininkısmiyasaklıolmasındanveKürttari-
hçilerinbunuverimlibirbiçimdekullanamamasından)sözedayalıtarihdeya-
parakkendiarşivlerinioluşturmauğraşındalar.

Bu konumlarından dolayı Kürtler, Türkiye’de sözlü tarihin gelişmesinde
önemlibirrolesahipler.Neyzi,Türkiye’dekisözlütarihçalışmalarınıdeğer-
lendirirkenbunoktayı vurgulamaktadır:Araştırmaların ortaya çıkardığı bir
alandaKürtsözlügeleneğidir.YirminciyüzyılboyuncaTürkdevletitarafın-
danKürtdilinininkarı;onlarıdil,sözlügelenek,müzikveperformanshakkın-
dayükselenbirbilincegötürdü(Neyzi,2009).Kürtlerinyazılıbirtarihlerinin
olmayışıvesözlügeleneğinhalençokgüçlüolmasısözlütarihiçinnesnelbir
zeminhazırlarken,bualanaynızamandasonyüzyıldayaşadıklarıtrajedileri-
ni yansıtabilecekleri nadir alanlardan biridir. Yukarıdaki üç örnekte de
görüldüğüüzereçalışmalar,Dersimkıyımıvesonotuzyıllıksavaşıntarihinin
yeniyeniyazılmayabaşlanmasıyladahafazlaanlamkazanmaktadır.

Sonuç

Sözlütarihingelenekseltarihyazımındanfarklılaşmasıvegünümüzde‘öteki-
lerin, aşağıdakilerin’ sesi olması, klasik-makro tarihindışlama sürecininbir
ürünüdür. Egemen kültürün ve onun tarihyazımının ötekileştirerek tarihin
dışındatuttuğubireyvegruplarıntarihiçindekendiözgünlükleriylevarolma
uğraşıdır sözlü tarih.Verdiğimizsözlü tarihörnekleribualanındoğuşunda
önemlibiretkiyesahipolan;Yahudilereuygulanansoykırım,Dersimkıyımıve
sonotuzyıllıksavaşınKürtlercephesindenyaşanantrajedileridir.Sözlütarih
hepölümle,yoksullukla,ötekileştirilenle,travmayla,gündelikhayatla,sıradan
bireyleanılmaktadır.Sözlütarihingündelik-sıradanhayatıvebireyielealması
mikrotarihle;aile,mekânvebölgetarihiyazımıkonusundadayereltarihleiç
içeolması,küçükayrıntılarolarakgörülüptarihindışındatutulanlarınkendi-
leriiçinbirifadekanalıoluşturmalarıylabağlantılıdır.

Sözlü tarih ile bu ifade kanalını bulan toplumlardan biri de Kürtlerdir.
Kürtlerdesözlügeleneğinhâlâetkinolması,yakıntarihlerinikayıtaltınaal-
malarınaciddibirimkânsunmaktadır.Sonyıllardabuyönlüçalışmalarınart-
masıKürtlerinakademidışıalanlardadaharahatkendileriniifadeettiklerini
(akademiyi istememelerindendeğil içinedâhiledilmediklerindendolayı)ve
en azından yakın tarihlerini yazmaya başlamalarına sebebiyet vermiştir.
Yukarıdadeğindiğimizüççalışmadabununbarizörnekleridir.Buçalışmalar
ilerdeyazılacakbirtarihiçindebelge-arşivgörevigöreceklerdir.Birçokeksik-
liğiolmasınarağmensözlütarihinbukadarrevaçtaolmasıhemkendiüzerine
bilgiüretmesi,hemtarihinoçokdisiplinlikorkutucuyanınıtörpülemesive
hemdegelenekseltarihindışındatutulanlarındiliolmasındandır.
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* Yazınınİngilizce’dençevirisiAlişanŞahintarafındanyapılmıştır.Bumakalenindahaöncekibir
versiyonu için bkz. Welat Zeydanlıoğlu, “The White Turkish Man’s Burden: Orientalism,
Kemalism and the Kurds in Turkey” Neo-colonial Mentalities in Contemporary Europe?
LanguageandDiscourseintheConstructionofIdentitiesiçinde,(der.)GuidoRingsveAnneIfe,
s.155-174,NewcastleuponTyne:CambridgeScholarsPublishing,2008.Yazar,bumakaleninha-
zırlanmasısürecindemetnintaslakhaliüzerindedeğerliyorumlarınıpaylaşanİpekDemir,Uğur
UmutÜngör,CengizGüneş,IdrisAhmediveAlişanŞahin’eteşekkürlerinisunmaktadır.
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Efendiler, medenî olmayan insanlar 
medeni olanların ayakları altında 

kalmaya maruzdurlar***

MustafaKemalAtatürk

Oryantalizm, Milliyetçilik ve Uluslaşma

Oryantalizm,EdwardSaid’in(1978)açıklamışolduğugibi,Avrupa’nın(ya
daBatı’nın)kendini“modern”ve“ileri”olarakkurmakiçin“Şark”kültürve
toplumlarını“geri”ve“geleneksel”olaraktemsilininhegomonikbiçimlerine
göndermeyapar.BunedendendolayıŞarkdaimakaralanmalıveGarp’tan
yaradılış itibarıyla farklı bir tarafa konmalıydı. Bir ötekileştirme süreci
olarak kalın birDoğu/Batı sınırı çizmek, “teorileri, destanları, romanları,
toplumsal tanımlamaları,Şark’adairpolitikdeğerlendirmeleri,Şark’ın in-
sanlarını, geleneklerini, ‘zihniyetini’, kaderini vs. özenle detaylandıran
başlangıçnoktası”oldu(Said,1978:2-3).Oryantalistimgelervemalumat-
kibunlar18ve19.yüzyıllardasömürgeciliğinyanısıravarolmuştur-Batılıol-

Beyaz Türk’ün Yükü:
Oryantalizm, Kemalizm ve Türkiye’de Kürtler*

WelatZeydanlıoğlu**
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mayan kültürlerin, toplumların ve dinlerin “aşağı” olduğu varsayımından
hareketle,kültürel,politik,askeriveekonomiktahakkümünmeşrulaştırıl-
masınınbiraracıolarakişlevgörmüştür.BuOryantalizmanlayışıtahakküm
ve baskının kültürel, politik ve ekonomik iktidar ilişkileriyle retoriğini
bağlantılandırır ve Oryantalizmin Batı hegemonyasını nasıl meşru-
laştırdığınıaçıklar.JamesCarrier’inbelirttiğigibi,“stilizeedilmişimajlaratıl
ürünlerdeğildir[...]onlarınkendisosyal,politikveekonomikkullanımları
vardır, çünkü insanların kavrayışlarına ve eylemlerine, politikaların
meşruiyetinebiçimverirler”(1995:11).

Said’in etkileyici tezleri ve bu tezlere getirilen keskin eleştiriler,1 dünya
ölçeğindemodernite,sömürgecilikveimparatorluğundoğasıhakkındabilim-
sel tartışmalaryarattı.Bueleştirilerinözelliklebazıları,Said’inOryantalizm
kavramının Doğuluların kendi kendilerini tanımlamalarında Oryantalizmi
kullanmalarıpotansiyeliniyeterincedikkatealmadığınıtartışmıştır(Fox,1992:
145-146). JamesCarrier,Oryantalizmin “sadece toplumlar arasında bir çizgi
çizmeyip,toplumlarınkendiiçlerindedebunuyaptığını”ve“busürecinorient
ve oksident arasındaki sınırda kendinden emin olarak duran toplumlarda
özelliklegözeçarptığını”ifadeeder(1995:22-23).Bundandolayı,içselolarak
nesneleştirilen, kara çalınan ve özcüleştirilen bir kültürel ve etnik yapıdaki
coğrafyada işleyen ulus-devletler-içi Oryantalist söylemlerin yerelleştirilmiş
oluşumlarını özellikle tahlil etmeye ihtiyaç vardır.2 Böylebir analiz, eşit ol-
mayan içsel iktidar ilişkilerinin sürdürülmesinde Oryantalizmin bir ülke
içerisindenasılişlevgördüğünüveaynızamandaBatılıgüçleringenişjeopoli-
tikçıkarlarınınasıldesteklediğinideortayaçıkarır.Örneğin,Çin’edairtartış-
masındaLouisaSchein,“tahakkümcütemsilin‘Oryantalist’aracıları,ülkeiçi
ötekileştirmeyiyapanÇinlielitleredönüştüğünde”,“etnikkimliklerarasıbir
halalankültürel/politiktahakkümveimajlar”arasındakiilişkiyedikkatçeker
(1997:73).Böylebirçerçevede,enönemlinoktamilliyetçilikveuluslaşmapoli-
tikalarıileOryantalizmarasındakiözelilişkidir;dâhiletmevedışlamapratik-
leridebusürecindoğalbirparçasıdır.

Milliyetçilik, Batı dışında olan toplumlara Avrupa modernitesinin politik
kültürünün takdimini kolaylaştırmıştır. Dipesh Chakrabarty, Avrupa em-
peryalizmiveÜçüncüDünyamilliyetçiliklerininhep beraber “politikcemiyet-
lerin en arzu edilir formuolarakulus-devletin evrenselliğini” başardıklarını
belirtir (1992: 19 - vurgu orjinal). Oryantalizmin pasif nesneleri olmaktan
ziyademilliyetçi“Oryantaller”,Batımodeline3 muhalefetanlarındadahi,otan-
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1 Bualandakiçalışmalaroldukçafazla.Değişikaçılardaneleştirilerinbirözetiiçinbkz.Lockman
(2004).

2 Bazıaraştırmacılardeğişikcoğrafyalarbağlamındayerel“Oryantalizmler”innasılişlediğinieleal-
mıştır.Örneğinbkz.Bakic´-Hayden(1995),HengveDevan(1992),Gladney(1994),Jansson(2003),
Kahraman(2002),Piterberg(1996),Schneider(1998),Wilson(1981),Zeydanlıoğlu(2007).

3 “Ulusalyerlideğerlere”birtehditolarakalgılanan“Batı”,“etnikotantikliğin”yaratılabilmesiiçin
halenbirmodelolarak“Batı”yadayanmaktadır.“Batı”nıntahayyüledilengözüherhangibirmu-
hakemeninkriteriolarakortayaçıkmaktadır(bkz.Ahıska,2003).Üstelik,“ulusalkökenler”edair
birçokmit’inilkeldeninşaedilmesindeOryantalistbilgiyeitimateder.
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tiklikhakkındakimeşrutaleplerivekendiulusallığınınbiçimlendirilmesinde
Avro-Amerikan metod ve kavrayışlarını mevzilendirmeleri yoluyla “kendi
kendilerini Şarklılaştırmışlardır” (Dirlik, 1997: 111). Bundan dolayı, Partha
Chatterjee (1986: 30), “modernlik” kavramının kabul edilmesi yoluyla, ki
sömürgeci tahakkümün temeliydi bu, “Doğulu” milliyetçilikler Oryantalist
mirası güçlendirmiş ve sürdürmüşlerdir sonucuna varmaktadır. Sömürge
gücü,Batılı olmayanları “iki aradabirderede” tutup,onları “uygar”Avrupa
kültürvedeğerlerinemaruzbırakırken,aynızamandada“vahşi”diyeanarak
sürdürülmüştür. Kültürel ve ideolojik alanlarda işleyen taklit (mimicry),
“sömürgecigüçvebilgininenetkiliveanlaşılmasızorstratejisini”(Bhabha,
1994: 85-86) oluşturmuştur. Sonuç olarak, İslam dünyasında ve başka
coğrafyalardakipostkolonyalmilliyetçielitler,ilerlemevemodernlikteleolo-
jisindenkaynaklananmeşruiyetyoluyla,milliyetçiveotoriteriçseluygarlaştır-
mamisyonlarınıyerinegetirirken-kibunlarsıksıkkanlıetniktemizliğene-
den oldular- büyük oranda Oryantalist varsayımlarla hareket etmişlerdir.
Ulusal tarihin kavramsallaştırılması, Avrupa’nın uygarlaştırma vazifesine
temelden destek vermiş olduğu ulusun geçmişine dair Avrupa-merkezli
tasarımları yenidenüreten,milliyetçimitselorijininyaratılmasındaanahtar
öğedir(bkz.Chatterjee,1993:76-112).Mesela,eğitimalanında:

Sömürgecilikdönemi,dahaöncedensömürgeolmamışülkelerdedahi,gele-
nekselvemoderneğitimibirbirindentamamenayırmıştı.Moderneğitim,ta-
mamıylaBatılıbilimüzerinetemellenmişvebiçimlendirilmişdisiplinlerdebir
eğitimdi.Böylebireğitim,Batılı-olmayanöğrencilerden,tümBatıdüşünceve
bilimdallarındadoğalvesuçortağıolanOryantalizminürettiğiyapılarıhaz-
metmesiniistiyordu.Şark’ınzihniyetvetarihi,böyleceenyüksekBatıotori-
tesi tarafından belirlenmiş, tayin edilmiş ve tanımlanarak öğrenilmiştir.
BundandolayıBatılıveBatılıolmayanaraştırmacılar tarafındankendi top-
lumlarıüzerineyapılansosyolojikveantropolojikçalışmalarınBatıbiliminin
kesintisizbirdevamıolmasıhiçdeşaşırtıcıdeğildir(Sardar,1999:87).

Oryantalizmle yakın, suç ortağı ilişkisi dolayısıyladır ki milliyetçilik
“Oryantalizminavatarı”olarakadlandırılmıştır(BreckenridgevevanderVeer,
1993: 12). “Oryantalist düşüncenin halen devam etmekte olan gücünün bir
göstergesiolarakegemensöyleme”milliyetçiliğinkatılımı“önemlibiristisna
değildir”(Soğuk,1993:370).Bundandolayı,uluslaşmasürecininparçasıolarak
milliyetçielitler“içeridoğru”içselleştirilmişOryantalizmitasarladılar.“Yerli”,
ilerlemevemodernlikprojelerinin“ıslahedici”ve“bilimsel”hedefi,birÖteki
olarakortayaçıktı.Yerlinindönüşümü“Batı’nınterbiyeetmeyedairanlatıları-
na”dönüşyoluylaüstlenilmiştir(Soğuk,1993:374).

Buyaklaşım,madunu(subaltern)susturmanınbaşkabiryolu,onlarındireniş
araçlarının,melezliklerininvemüzakereetmepotansiyellerininsınırlandırıl-
masıolarakgörülmemelidir.Dahaziyade,onlarındirenişveyadirenişolasılık-
larını denklemden dışlamayan ve iktidarın eşitsiz dağılımını tanıyan
Foucault’cubirkaramsarlıktır.AksinebuyaklaşımOryantalizmindevameden
küreselhegemonyasınıveoperasyonunukabuleder.SadeceBatı’nınDoğuü-
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zerindekigücündevesöylemindedeğil,aynızamandaonunsayesinde“ikti-
dardaolanlarkendipragmatikçıkarlarınauygunbirçizgidehegomonyalarını
sağlamlaştırmavemeşrulaştırmaiçin‘Batı’nınizdüşümünüyenidenüretirve
tüketir”ken(Ahıska,2003:366),onuDoğu’dadahayatageçirirler.Aklımızda
tutmamızgerekenönemlinokta şudurki, sömürgecilik sonaermesine rağ-
men,sömürgeciilişkilerhayattakalmayıbaşarıpOryantalisttemsilindevam
etmesini sağladı ve bu temsil biçimleri dünya ölçeğinde hakikatenmevcut
politikavepratiklerietkiledi.

Oryantalizm ve Kemalizmin Uygarlaştırma Vazifesi

OryantalizminTürkiye içindeyenidenüretimsüreci,Türkiye’dekimilliyetçi
elitlerin,yaniKemalistlerin,TürkulusunutahayyülbiçimineveOsmanlı’dan
mirasalınanetnikvedinselçeşitliliğesahiptoplumualgılamayönteminegön-
dermeyapar.HasanBülentKahraman’ınaltınıçizdiğigibibu,“Kemalizmin
içindedoğduğutoplumavekendisiniüretenkoşullaraBatılıbirOryantalist
muhakemevemantıklayaklaşmasısürecidir”(Kahraman,2002:177).Meltem
Ahıska bu süreci, Kemalizmin “Oksidentalist fantezi"si olarak tanımlar ve
bunun “‘Halkta’ bir ‘eksiklik’ oluşturduğunu ve bu eksikliği dolduracak
‘arzu’yu organize ettiğini” söyler (2003: 365). Farklı bir şekilde söylemek
gerekirsebudurum,doğrudanBatısömürgeciliğinemaruzkalmamasınarağ-
men,İslam’ıngeriletenetkisiyleköleleştirilmiş,sözdegerikalmışvegelenek-
selAnadolu toplumunu–benimBeyazTürk’ünYüküolarakadlandırdığım-
medenileştirme misyonunu Kemalizm’in üstlenmesi olarak adlandırılabilir.
Türkyöneticielitleri,OryantalistanlatıyıkabulederekveTürkiye’ye“özgü”
bir Türk Oryantalizmi uygulayarak, Osmanlı geçmişini “gericiliğinden” ve
“dinciliğinden”dolayıolumsuzlamışlardır.KemalistlerŞark’ıreddedip,İslam’ı
Şarklılığın tanımlanması olarak kabul etmişlerdir. Böylece Batılılaşma ile
İslam’ınetkisini azaltmayı (de-Islamisation) eşit görmüşlerdir (Sayyid, 1997:
68-69).

Kemalistler,“muassırmedeniyetseviyesineerişmek”adınabuprojeyiulus-
devlet aygıtı vasıtasıyla yukarıdan vehızlı bir şekildeuygulayarak, “Batı”yı
taklitetmeksizinmodernleşmeimkânlarınıortadankaldırdılar.Bumanada,
Kemalistlerin“Batı”yıözselleştirmevehomojenleştirmeleri,Türkiyeiçindeki
eşitolmayaniktidarilişkilerininormalleştirmişvesekülerBatılıelitlerinprag-
matikçıkarlarına,beklentilerine,egemenliğineyansımış;tümnüfuslaelitlerin
değer sistemleri arasındaki “kavramsal uyumsuzluğa” yol vermiştir (Göle,
1997:86).Modernkentlielitlerilemadunkırsalnüfusarasındakibuayrılık,
herdaimAnadoluyığınlarınıgeri,ilkel,olgunlaşmamışbirÖtekiolarakgören
Kemalistlerepederşahibirgörevyüklemiştir.Bundandolayıdırkitoplumsal
uzlaşmayabakmaksızın,“herkesiniyiliğini”gözetenvesavunan,durumagöre
cezalandıranveödüllendirendevletin,Türkiye’deaileselvebildikDevletBaba
ismiyleimlenmesişaşırtıcıdeğildir(Heper,1985:102-3,Delaney,1995:177-179).
Buiktidarilişkisi-“yerli”kendiniyönetemezvetemsiledemez,bundandolayı
onun temsil edilmeye ve yönetilmeye ihtiyacı vardır gibi- Oryantalist
faraziyelerdenhareketlekurulmuştur.Bundandolayı,1930’lardatekrarlanage-
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len “halk için,halka rağmen” sloganı tesadüfdeğildir. “Türkulusu” idealini
överkenKemalistsöylemOsmanlıİmparatorluğu’ndanmiraskalantoplumu
“farklı”,“eksik”ve“dönüşümemuhtaç”,basitçe“kaybetmeninsebebi”(Soğuk,
1993: 374) olarak kurgulamıştır. Kemalist elitler, hakiki öğretmenler olarak
Müslüman, etnik, kabilevi ve Batı modernitesinin etki alanının dışında
farzedilenbukırsalÖtekileripederşahiOryantalistbakışaçısıylaeğitmekdu-
rumundaydılar.PozitivistBatıbiliminiveteknolojisiniiçselleştirmişolanmil-
liyetçientelektüeller,bilgininkurumsallaşmasındaveüretimindeanahtarrolü
oynamakta, yığınlara “modernliği” götürme sorumlulukları olduğuna inan-
maktaydılar. “Ulu önder” vemodern Türkiye’nin kurucusuMustafa Kemal
Atatürkşöyledemekteydi:

İlerleyenvemedenileşenbirmilletolarakuygarlıksahasınınüzerindeyaşıya-
cağız.Buhayat,ancakilimvefenileolur.İlimvefenneredeiseoradanalaca-
ğızvehermilletferdininkafasınakoyacağız.İlimvefeniçinkayıtveşartyok-
tur[...]Bu[cahillik]yokedilmedikçeyerimizdeyiz[...]Yerindeduranbirşey
isegeriyegidiyor,demektir(Atatürk,2006:388).

Kemalizmin çağdaşlaşma misyonu, tarihsel olarak, acilen kendi
“Doğululuğu”nuyokederekhomojenbirTürkulusuyaratmaktı.Bunakırsal
yapı ile aşiret yapılarının, özellikle toplumun etnik-dinsel ekseriyetinin ve
Osmanlı geçmişinin ötekileştirilmesi eşlik ediyordu (Bora, 1998: 39-42).
Bunlar Osmanlı düzeninin anakronizmleri olarak inşa edildi ve Türkiye’yi
Batı’dan“farklı”kılanşeylerdi.Toplumundilsel,etnikvedinselçeşitliliği,iler-
lemenin önünde bir engel ve istikrarsızlığın kaynağı olarak kuruluyordu.
Kemalistlerin her daim üzerlerinde hissettikleri “Batı”nınOryantalist gözü,
Kemalizminkendinitanımlama,Türkulusunutahayyületme,iktidarpratik-
lerivehegemonyaiddiasındakurucubirroloynuyordu.MeltemAhıska’nın
çerçevesini çizdiği gibi “Batı’nınTürkmilliyetçileri üzerindeki etkisi sadece
Batılıkavramvetekniklerinithalive‘modernite’ninzamanvemekâniçinde
hareketideğil,fakat‘tahayyüledilenBatıseyircisiiçinbirperformansı’”dırda
(2003: 367). 1920 ve 1930’lardaki radikal Kemalist reformlar, 19. yüzyıldaki
TanzimatReformlarınınbirdevamıolarak,kafalardakibu“seyirci”dikkatealı-
narakuygulanmıştıveKemalistlercebu“panoptik”bakışaTürkiye’ninBatılı
olarak “görünmesi” çok önemliydi. Batılılaşma reformları geniş boyutlu,
tartışılmazveuygulamalarıyukarıdan-aşağıolanbir süreçti.Otoriteleryeni
devletinsınırlarıiçerisindeolanvatandaşlarısadıkmilliyetçibirkalıbadöküp
dönüştürmesürecinde,toplumunçoksesliliğinidikkatealmadılar.Reformlar,
“Batılınorm,üslupvekurumları,dahabarizolarakeğitim,hukuk,toplumsal
yaşam,kılık-kıyafet,müzik,mimari,vesanat”ıntahsisedilişiniiçermekteydi
(Bozdoğan and Kasaba, 1997: 4). Reformlardan etkilenen vatandaşlar,
Kemalist milliyetçi söyleme maruz kalacaklar ve bu da devlet otoritesini
güçlendirecekti. Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyo-politik mirasının yok
edilmesinihedefleyenbukatıreformlar,1923’tekurulanTürkiyeCumhuriyeti
için merkezi önemdeydi. Halifelik, dinsel vakıflar, medreseler, tarikatlar,
tekkevezaviyelerkaldırıldı. 1924’tekiOsmanlı reformlarınındevamıolarak
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Tevhid-iTedrisatKanunu,okulsisteminisekülerizeettivekarmaeğitimige-
tirdi.1925’tekiŞapkaKanunuörtünmeyivefesiyasakladı.Milliyetçiveseküler
reformlar,imparatorluktanulus-devleteve“Türkiye’nindini”olarakİslam’ın
yerine“Atatürkkültü”nügeçirerekİslam’danmilliyetçiliğedönüşümeişaret
etmekteydi(Navaro-Yashin,2002:188).

Osmanlıİmparatorluğu’ndakifarklıMüslümanetnikgruplarbirlikteliklerini
ortakdinleridolayısıylasağlıyorlardı.Osmanlıtoplumundaİslambirleştirici
birunsurolarakişlevgörmekteydi.Fakatyenicumhuriyetteİslam’aböylebir
rolvermekyerine,KemalizmTürkleştirmeprogramınıdevreyesoktu.Zorla
gerçekleştirilecek asimilasyonun, vatandaşların ulus-devlete bağlılıklarını
garantiedeceğiniveetnikayrılıkçılığıengelleyeceğiniumutetmekteydiler.Bu
aynı zamanda Türk elitlerinin aklında ve kolektif hafızasında derin yaralar
açmışolanveOsmanlıİmparatorluğu’nuntravmatikçöküşveparçalanması-
nanedenolanAvrupa’nın sömürgeci etki vemüdahalelerini de zayıflatmış
olurdu. Atatürk’e göre, Osmanlı sisteminde en büyük kusur etnik-dinsel
çoğulculuktu, çünkü bu “Ermeniler ve Kürtler gibi gruplarca, Osmanlı’nın
kendisinezararvermesinenedenolan,bağımsızlıkveözerklikaramateşeb-
büsüylesonuçlanmıştı”(Muller,1996:175).Kemalistelitlerinçekirdeğinioluş-
turanotoritermilliyetçiaskerler,bürokratlar,akademisyenler,gazetecilerve
entelektüellerAvrupalıfikirlerden,birdevletörgütlenmesininmeşruiyetinin
uluslasağlanacağınıdüşünençağdaşlarındanveAvrupalıseleflerindenderin
birşekildeetkilenmişlerdi.Birulusunsadeceaynıideal,dil,vatanvekültürü
paylaşan bir toplumdan meydana gelebileceğine inanmaktaydılar. Batı’nın
modernliği,üstünlüğüvegücü,homojenulus-devletlilikvemilitarizmtarafın-
danbelirlendiğiiçin,sistematikTürkleştirmeprojesiKemalizminuygarlaştır-
mamisyonuoldu.

Türk Ulusunun Yaratılması ve Kürtler

BatılıolmanınkriteriolarakhomojenbirTürkulusuyaratma,farklıbirkültür
ve dile sahip en büyük halk olan Kürtlerin4 eritilmesini gerektiriyordu. Bu
“medenileşmezorunluluğu”,1915-16arasındaErmenilerinbüyükçoğunluğu-
nun imhası, aşağı yukarı 1.2 milyon Yunanlı Ortodoks Hristiyan’ın
Yunanistan’agönderilmesi,500.000Müslüman’ınülkelerarasınüfusmübade-
lesininbirparçasıolarakYunanistan’danTürkiye’yegöçettirilmesiilekayda
değerbirhomojenleşmeninbaşarılmasısayesindedahadabelirginlikkazandı
(Akçam, 2004; Aktar, 2000: 17-55). Burada oluşan iki çeşit karalamaya
değinebiliriz:Ulusalgövde içerisindeKürtlersadeceresmialgılamadaetno-
linguistikyabancıuyrukolarakortayaçıkmıyordu,aynızamanda“yeterince
uygar değil” diye damgalanarak da mahkûm ediliyorlardı. Türkiye
Cumhuriyeti kurulmadan önce Atatürk “Osmanlı ülkesi Türklerin ve
Kürtlerinvatanıdır”göndermesiyapmaktave“KürtlerinOsmanlımilletinden
ayrılamazlığına” vurgu yapmaktaydı (Yeğen, 1999: 116). Aynı zamanda,

200

T
oplum

veK
uram

Sayı:2G
üz2009

4 KürtsorunuveKürtlerüzerinetemelbilgi içinbkz.vanBruinessen(2000),KirişçiveWinrow
(1997),McDowall(2000).
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AvrupalıişgalcigüçlerekarşıİstiklalSavaşı’ndakidesteklerinindevamlılığını
sağlamakmaksadıylaKürtleriçinmuhtemelözerkliktendepragmatikolarak
bahsetmekteydi(McDowall,2000:196).Cumhuriyetinkurulmasınıtakipeden
ilkyıllarda,ulusyaratmasürecininpekiştirilmesiyleresmisöylemdefarklıbir
etnikkimlikolarakKürtlerinvarlığıunutturulduvebunusistematikbirasi-
milasyonprogramıtakipetti.

Ernest Renan 1882’de haklı olarak “unutma”nın “daha da ileri giderek
söyleyebilirimkitarihselhatanın,birulusyaratmadaçokönemlibirfaktör”
olduğuna işaret etmektedir. Homi Bhabha, tüm ulusların inşa edilmiş
olduğu “kurucu kurgular” üzerine tartışmasında, Renan’a gönderme ya-
parak,bu“garipunutma”nın,“ulusunanlatılarınınbaşlangıcınıteşkilettiği-
ni”savunur(Bhabha,1990:11,310).Türkiye’de,Türkulusunuyaratmaproje-
si,Kürtetnikkimliğini“unutma,ertelemeveiptaletme”ileelelegitmiştir
(Yeğen, 1999: 120). Artık Kürtler hiç de “kardeş millet” değillerdi, fakat
Türklüklerini “unutmuş”yada “inkâreden”vebu “hakikat”inbildirilmesi
gereken “Dağ Türkleri” idi. Bunun nedeni Kürtlerin İran’a yakınlığından
hareketle Farsça ile karışık, dejenere bir dile sahip olmalarıydı. Kürt dili,
Kürtlerin geleneksel giysileri, folklorü ve Kürt kültürünün herhangi bir
ifadesiyasaklandıve“Türk”olarakyenidenyapılandırıldı.Sadecekendiana
dilleriyle iletişimkurabilenKürtköylüleri,kullanmışolduklarıherkelime
için ağır bir şekilde cezalandırıldılar (Nezan, 1993: 73-74).Osmanlı döne-
minde“Kürdistan”olaraktanınanveadlandırılanbölgeyeyapılantümrefer-
anslarresmibelgeveharitalardanaşamalıbirşekildekaldırıldıveKürtböl-
gelerindekişehir,kasabaveköyisimleriTürkçeisimlerledeğiştirildi.Birçok
Kürt köylüsü, köylerinin yeni Türkçe isimlerinden jandarmayla temasları
dolayısıylahaberdaroldular.

Tevhid-iTedrisatKanunusayesindetümdinokullarıkapatıldıveTürkçeol-
mayandillerdeeğitimetkinbirşekildeyasaklandı(KirişçiveWinrow,1997:
95-96). Farklı birKürt kimliğinin ifade edilmesinin yok edilmesi söylemsel
alanın “sabitleştirilmesi”, maddi alanda milliyetçi sembollerin görünür
mekânlara kazılması ve özellikle de Kürt şehirlerinde Türkleştirme uzamı
yoluyla genişletildi. Memleketin “millileşmesi”, üzerinde yaşayanların
dönüşümünü kolaylaştırmaktaydı. “Ne Mutlu Türküm Diyene!”, “Bir Türk
DünyayaBedeldir!”ve“TekDil,TekMillet,TekBayrak!”gibişovenistslogan-
laryanında,Türkbayrağısembolleriolanayveyıldız,dağlara,tepelereyazılıy-
or, okullar ve resmi binalara asılıyordu. Bu durum, herhangi bir şekilde
KürtlerinvarlığınaişaretedenveyaKürtleregöndermeyapantarihiobjelerin
veanıtlarınyokedilmesiyleelelegitti(örnekiçinbkz.Serdî,1994:188-189).5

“Toplumsal tutkal” işlevi gören İslam’ın kurumsal rolünün (Halifelik) ilga
edilmesietnikayrılıklarıaçığaçıkardıveKürtlersadecedinselyasaklarladeğil,
aynı zamanda kültür ve dillerinin yok oluşuyla da yüzyüze kaldılar. Bu
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5 Laz,Ermeni,Rum,Yahudi,Süryani,Arapvs.gibietno-dinselgruplarındabusistematikprogram-
cahedefalınmışolduklarıaşikârdır(bkz.Aktar,2000,Yıldız,2001).
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gelişmelerebiryanıtolarakTürkleştirmeveacımasızdevletzulmününşid-
detlenmesinenedenolanbirçokKürtisyanımeydanageldi.6 İsyanlar,Osmanlı
düzeninin geri getirilmesi çabası, “çağdaşlaşma reformlarına” yönelik gerici
bir tehdit ve modern Türk devletinin gücünün sağlamlaştırılmasına karşı
hareketlerolarakyorumlanıpgösterildi.KürtisyanlarıTürkuluslaşmasüreci-
ni hızlandırmış ve Kürt imajı Kemalistlerce, devamlı surette Türkiye’nin
toprakbütünlüğünüiçselolaraktehditeden,kültürelolarakgeri,toplumsal
olarak aşiretçi, dinsel olarak fanatik ve ekonomikolarakgeri kalmışolarak
kurgulanmıştır.

KürtetnikkimliğininbaskıaltınaalınmasıveTürkulusununinşası,devletin
Avrupalı Oryantalist kurgulamalar ve ırk teorilerine dayanan bilgi üretimi
vasıtasıylamümkünkılındı.EtienneCopeauxderki,Türktarihyazımıvedil-
bilimi, “Batı Oryantalizminin çocukları, onun birer ürünüdürler; çünkü
dönem,bugünbizigülümsetsede,yüzyıldönemecindeyetkileritartışılmayan
çalışmalarvesavlarladoluydu”(1998:52).7 EdwardSaid’inişaretettiğigibi,ırk
teorisi,yükselenemperyalizm,tamamlanmamışveyeterlicesindirilmemişbi-
limler birbirini pekiştirmiş ve bu birikintinin ürettiği Şarklı imajı hemen
hemen hiç sorgulanmamıştır (1978: 230-233 – vurgu orjinal). Türk
Oryantalizmi, her ikisi de 1930’ların başlarında yapılan Birinci Türk Tarih
KongresiileBirinciTürkDilKongresi’ndeformüleedilenveTürkTarihTezi
ileGüneş-DilTeorisi’nde ifadesini bulanKemalist kuramlardakristalize ol-
muştur.Bugüya-bilimselteorilerRoma,Mısır,YunanveHintuygarlıklarıgibi
büyük uygarlıkların Neolitik Türkler tarafından kurulmuş olduğunu ve
dünyanın tümmedeni dillerinin kaynağının Türkçe olduğunu kanıtlamaya
çalışmaktaydı.Fakathernedense,ArapçaveFarsça’nınetkisialtındaTürkçe
kirlenmiştivebundandolayıbuyabancıöğelerdentemizlenmeliydi(Beşikçi,
1977, Ersanlı, 2003). Tüm dünyayı uygar kılmak için “Yüce Beyaz Avrupalı
Irk”ınbirmensubuolarak“gerihalklara”uygarlıkgetirmekTürkırkınınso-
rumluluğuydu(Aydın,2001:358-362).Buteorilerbütüntoplumagenişbirşek-
ilde,özellikleokulkitaplarıyoluylayaygınlaştırıldıvebugündahiTürkmil-
liyetçiliğininsöyleminietkilemeyedevametmektedir(bkz.Copeaux,1998).

Kürtleregelince,TürkTarihTeziveGüneş-DilTeorisionlarınmevcudiyetini,
dilini,etnikkimliğinivebircoğrafyaolarakKürdistan’ınvarlığınıyanlışlamayı
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6 1924’le1938arasındapatlakveren18ayaklanmanın17’siKürtbölgesindeydiveKürtlerbunların
16’sınakatılmıştı(KirişçiveWinrow,1997:100).KürtisyanlarınındoğasınadairHamitBozarsalan
özlüolarakşöyleder:Buayaklanmalarainsanvemaddikaynaklarısağlayantarikatveaşiretler,
Türkdevletini“Türkdevletiolduğuiçindeğil,devletolduğuiçin”reddetmişlerdir.Fakatonların
toptanreddiyesi“devletidevletolduğuiçindeğilfakatTürkolduğuiçin”reddedenKürtmilliyet-
çilerinigüçlendirmiştir(2000:17).

7 BiraraştırmaalanıolarakOryantalizmveonunbiralt-koluolanTürkolojietnikfarkındalığace-
saretvermekte,ilkTürkmilliyetçilerineTürkulusufikrininformüleedilmesindeverdiğidestekle
büyükbirrolüstlenmiştir(Timur,2000:140-173).ModernTürkmilliyetçiliğininkurucusuZiya
Gökalp’ingençliğindeilksatınaldığıkitap,etkiliFransızOryantalist’iLeonCahun’un1896’daya-
yınlananIntroductionàl’Histioredel’Asie:TurcsetMongols,desOriginesà1405kitabıolmuş-
tur.Cahun’unbupopülerçalışmasıİslamveArapkültürününTürkırkıüzerindeyozlaştırıcıbir
etkisiolduğunukarakterizeetmekteydi.Gökalpşöyleyazar:“SankibukitapTürkçülükülküsü
üzerineçalışmamıcesaretlendirmekiçinyazılmıştı”(Gökalp,1968:10-11).

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:17 PM  Page 202



mümkünkıldı.TürkırkınıAnadoluuygarlıklarınınkurucusuolaraksaptayan
bilgiüretimiyoluyla,KürtleriTürkulusu içindekonuşlandırmaproblemine
çözüm bulundu. Kürtler “Türklük”lerini unutmuş Türklerdi. Bu “bilimsel
hakikat” Kürtlere dair Türk devletinin resmi söyleminin bir parçası haline
gelirken,KemalistelitlerzorlaTürkleştirmevasıtasıylaKürtlerimerkeze“en-
tegre”etmeyiummaktaydılar.8 Örneğin,1936’daTürkDilKurumutarafından
yayımlananbirsözlükte“Kürt”kelimesişöyletanımlanmaktadır:“Kürt:Çoğu
dillerini değiştirmiş Türklerden ibaret olup bozuk bir Farsça konuşan ve
Türkiye,Irak,İran’dayaşayanbirtoplulukadıvebutopluluktanolankimse”
(Beşikçi,1977:167).AncakMartinvanBruinessen’indediğigibi,“utançverici
olanveyanıtıaslaverilmemişsoru,Türkolduklarısöylenenbuinsanlarınne-
denTürkleştirilmelerigerektiğidir”(2000:80).

Kemalist söylem, Türkiye’nin gizli ve görünmeyen “Şark”ı olan Kürdistan’ı
bâtılinançlarlayönetilen,muhalifveeşkıyalığınhükümsürdüğü,ağırdozda
medeniyete ihtiyacı olan bir “vahşiler” coğrafyası olarak resmetmekteydi.
Devlet destekli yayınlar, gazeteler, romanlar, özellikle ayaklanma dönem-
lerinde,KürtlerikaranlıkTaşDevriyadaOrtaçağ’ıntemsilcileriolarakresmet-
mekteydi. Dönemin Genelkurmay Harp Başkanlığı tarafından yayınlanan
Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar (1924-1938) adlı kapsamlı çalışmabu
konudabirçokörneksunmaktadır:

ÇünkübuhalktabakasıherKürtköylüsügibicahilveilkelbirhaldeyaşıyor,
senelerdenberisadıkkaldığıaşirethayatındansilkinipsıyrılamıyordu[...]in-
sanlığabileidraketmemişbukitleyeKürtlüktelkinetmeyeimkanyoktu[...]
Bukitlevarlığınınmanasınıbiravuçgulgul(darı)biravuçarpayemekteniba-
retzanneder.Cumhuriyetnedir?Yaşadığıdağınardındanevardır,bilmezve
bilmekistemezdi[...]Bölgehalkıtamanlamıylacahilköylüguruplarıidi.O
sıralardaortaçağhayatıyaşayanbuhalkın,işlenmemişdimağındamilliyetül-
küsüdiyebirşeyyoktu[...]Dağlarınaralarındayaşamaktandoğanzihniyet,
hükümetkuvveti,kudretivekültürünün,bunlaradevamlısuretleulaşamamış
veişleyememişolması,buhalkarasındaaşiretruhunuvehayatınıdevamet-
tirmiş, seyitlerin telkinleri, şerirlerin tehditleri bu halkı ilkelliği ve fakirliği
içindebırakmışveağaya,reise,isteristemezuymayamecburetmiştir(ayrın-
tılariçinbkz.Beşikçi,1991:82-83).

GazeteciYusufMazhar’ın1930Ağrıisyanıyazıdizisindeyaptığıyorumlarda
klasikAvrupasömürgecisöyleminiaratmamaktadır:

Bunlarınaleladehayvanlargibibasitsevk-itabiilerleişleyenhisvedimağları-
nın tezahürleri,nekadarkabahattaabdalcadüşündüklerinigösteriyor […]
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8 KürtlerinTürkleştirilmesi içingüya-bilimselveteoriktemel,kendisideKürtkökenliolanZiya
Gökalp tarafından atılmıştır. Gökalp’ın Kürtlere dair içe dönük Oryantalist söylemi, “Bedevi
Arab”ı,Şarklılığıtemsiledenenaşağıkategoriolaraktemsilibirhiyerarşiiçindekonumlandırır.
GökalpKürtleriikiyeayırır.“Göçebe”olanlarve“yerleşik”(mukîm)olanlar(1980:130).Türkşehir-
lerine ve kültürüne yakın yaşayan Kürtler, bu yakınlıktan ziyadesiyle yararlanmışlardır.
Kendilerinisadeceaşiretçilikvegöçebeliktenkurtarmamış,aynızamandafeodalizmdendekur-
tarmışlarve“medeniyaşamdabüyükbaşarı”göstermişlerdir(Gökalp,1980:132).
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ÇiğetibirazbulgurlakarıştırıpöyleceyiyenbuadamlarınAfrikavahşilerin-
denveYamyamlardanhiçfarkıyoktur[…]Bunlar,tarihinşehadetiilesabittir
ki,Amerika’nınkırmızıderililerindenfazlakabiliyetliolduklarıhaldeziyede-
siylehunharvegaddardırlar[…]Dessasvebediihislerden,medenitemayül-
lerdentamamiylemahrumdurlar.Bunlarasırlardanberiırkımızınbaşınabe-
lakesilmiştirler[…]Ruslarınidaresialtında,birkısmıinsanivemedenihak-
lardanmahrumtutularak,dağlardanaşağı inmelerinemüsaadeolunmayan
bumahlukathakikatenmedenihaklardanistifadeyeşayandeğildir[…]Siyasî
vemedeniteşkilataistinadedenburadakiTürkköylüleri,hükümetveidare
nüfuzununza’fauğramasıüzerinebaşkaldıranvahşiKürtaşiretlerininönün-
denyakaçmışlar,yahutKürtleşmişlerveyalnızköylerinin isimlerinibırak-
mışlar’(Mazhar,1930;başkabirörnekiçinbkz.Uluğ,2007).

BuradaYeğen’inbelirttiğigibi,Kürtsorunununetno-politikbirmeseleolarak
değil, gericilik,mürtecilik, eşkıyalık, aşiret direnişi, ecnebi kışkırtması veya
bölgeselgerikalmışlıkmeselesiolarakkurulmasısözkonusudur(1999:129).
Kürtler,Türkleştirilerekmedenileşeceklerdi,kibudazaten“temdin”(mede-
nileştirme) ve ‘temsil’ (asimilasyon) ikilisinde ifadesini buldu. Bu ikisi
Türkleştirmeprojesininbirlikteyürüyenikiönemlisöylemselayağıydıs.İsmail
Beşikçi’nindealtınıçizdiğigibi:

Zira Cumhuriyetten sonraki bütün “Doğu” isyanlarında, “Doğu”daki askeri
harekatınve“Doğu”yaaskersevkedilmesininnedeni,“Doğu”yumedenileştir-
mekveterbiyeetmekolarakgösterilmektedir.Terbiyeetmekvemedenileş-
tirmek eylemleri Kürtler üzerinde sık sık uygulanmış, kitle katliamları bu
maskeilegizlenmeyeçalışılmıştır(Beşikçi,1977:79).

ButarzdanesneleştirilenvesunulanhayaliKürtcoğrafyasıdeğişikyönetim
biçimlerininuygulanmasınasahneoldu. 1925’teŞeyhSaid isyanındansonra
İçişleri Bakanı olan Cemil Ubaydın tarafından hazırlanan ve “Şark Islahat
Planı”adıverilenraporda,Kürtbölgesininbirumumimüfettişce“birsömürge
gibi”idareedilmesivezorunluiskânyoluylaTürkleştirilmesiönerilmekteydi.
İskânKanunu1934’teTBMM’dengeçmişveplanınbirparçasıolarak,Kürtleri
sürgünetmekmaksadıylaTürkiyebölgelerevegruplarabölünmüştü.Yasanın
11.Maddesinde,Kürtleringönderildikleriyerlerdeseyrekşekildedağıtılacak-
larıvenüfusunyüzde10’undanfazlasınıoluşturamayacaklarıemredilmektey-
di. Türkiye çapında dağıtılmış Kürt ailelerinin, Kürtlerin toplumsal bütün-
lüğünü bozmak maksadıyla birbirleriyle ilişkiye girmelerine izin ve-
rilmemiştir. Çocukların bazıları sadeceTürkçe konuşacakları yatılı okullara
gönderilmişlerdir(Yıldız,2001:242-253).İçişleriBakanıŞükrüKaya’yagörebu
kanuniçsosyalyapıyımedenileştirmeyiamaçlayıpKemalizminmedeniyetçi
refleksiniyansıtıyorduveTürkiye’ninbirdillekonuşan,aynıçizgidedüşünen
veaynıduygularıtaşıyanbirülkeolmasınısağlayacaktı(2001,252).Aynışe-
kildebirdönemMilliEğitimBakanlığıyapmışvebizzatBaşbakanİsmetİnönü
tarafındangörevlendirilen1.UmumiMüfettişiAbidinÖzmen,1935’tehazır-
ladığıgizliraporundaşunlarıönermekteydi:“Türkcamiasıiçindekaynaştır-
makistediğimizkimseleriKürtçeyerineTürkçeilekonuşurhalegetirmekicap
eder. Bu söz götürmez bir gerçektir” (Öztürk, 2007: 79). Sürgünlerin
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Kemalistleriçinuluslaşmasürecivetoplummühendisliğininparçasıolduğu
vezorlaasimilasyonyoluylaotoritelerenüfusunyapısını “ayarlama”olanağı
sağladığıçokaçıktır.

Kemalist Travma ve Modern Türkiye’de Kürt Sorunu

Devlet şiddeti ve yoğun Türkleştirme dalgaları modern Türkiye tarihinin
büyükbirbölümündeKürtbölgesininolağanüstühalleyönetilmesineneden
oldu. İdeoloji’nin yetersiz kaldığı durumlarda çıplak askeri güç her zaman
dev-reyegirdi. 1945’tensonraçokpartili sistemegeçilmesinerağmen,Türk
ordusu,ülkeyisıkıbirşekildeAtatürk’ünçizdiğiuygarlıkyolundatutmakve
statükoyu“içtehdit”lerdenkorumakmaksadıyla1960,1971ve1980askerimü-
dahaleleriyle baskıcı ve asimilasyonist politikaları sürekli kıldı. 1960’taki
darbedenhemen sonra, önde gelen485Kürt, İçAnadoluBölgesi’nde9 ay
boyuncayargılanmaksızınbirtoplamakampındatutuldular.Aynıyıluygula-
maya sokulan 105No’lu İskânKanunu ile bunlardan önde gelen 55 tutsak
Batı’yasürgüneyollandı(Nezan,1993:65).Yasa“sosyalbazıreformlarıyapa-
bilmek,OrtaÇağınTürkiye'deyaşayandüzeniniyıkmak,ağalık,şeyhlikgibi
müesseseleriyoketmek...”(Radikal, 19Ocak,2007a) içinyapılmıştı. 1961’de
askerirejiminbaşıolanGeneralCemalGürsel,KürtlerinhakikatendeTürk
olduklarını iddia eden,TürkTarihTezini temel alanbir kitabamethiyeler
düzmekteydi (McDowall, 2000: 404).9 Komşu ülkelerden Kürtçe yapılan
radyoyayınlarınındinlenmesiniengellemekiçinTürkçeyayınyapanradyois-
tasyonlarıkuruldu(Nezan,1993:65).Kürtbölgelerindeküçükyaşlardaçevre
ve ailelerinden koparılanKürt çocuklarının Türkleştirildikleri yatılı okullar
kurulması yanında, nüfus memurlarınca Kürt isimlerinin nüfusa kaydının
yapılmasının reddedilmesi diğer bir mertebedir. 1970’lere gelindiğinde,
Türkiye’de var olan 70 yatılı okulun60 tanesiKürt bölgesindeydi (Beşikçi,
1970:552-553).

Kürtlerin sistematikolarakbaskı altına alınması ve asimilasyonu,Kürtböl-
geleriniulusalbirliğibilhassatehditedenbölgeolarakbelirleyen1980darbe-
siyle zirvenoktasınaulaşmıştır.Türkordusununbüyükbirbölümü,81.000
KürdüntutuklandığıgenişölçekliTürkleştirmeplanınınidaresininsorumlu-
luğuyla darbeden hemen sonra bölgeye kaydırıldı (McDowall, 1997: 414).
Ordu’nunvarlığı,vakıfların,yayınevlerinin,gazetelerinveSTK’larınkapatıl-
masıveKürtler,KürdistanveKürtmilliyetçiliğihakkındakitaplarıntoplatıl-
ması vasıtasıyla Kürt kültürü ve politik temsilinin yasaklanmasını sağladı.10

Askeri cezaevlerinde işkence, sadece Kürtlere boyun eğdirmek ve onları
terörize etmekmaksadıyla değil, aynı zamanda Türkleştirmek için de kul-
lanıldı.11 Buuygulamalar,“Türkiye’deiktidarınresmi‘sentaks’ıvedevletdokt-
rini için merkezi” olarak Kemalizmi (Atatürkçülüğü) sağlamlaştıran 1982
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9 CemalGürsel1960’larınbaşındaDiyarbakır’da,birAmerikantankınınüstünde“BuülkedeKürt
yoktur.KimbenKürdümdiyorsa,onunyüzünetükürürüm”diyengeneraldir(Muller,1990:177).

10 Örneğin,bölücümaksatlarlaistismaredilebilirliğindendolayı,1982’de,MilliEğitimBakanı,Kürt
halkşarkılarınınTürkçeicraedilmesinibuyurdu(McDowall,2000:424).

11 BudönemdebirTürkleştirmearacıolarakişkencetartışmasıiçinbkz.Zeydanlıoğlu(2009).
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Anayasasıtarafındanmeşrulaştırıldı(Bozarslan,2000:20).12 YeniAnayasaKürt
dilini,13 çocuklaraKürtçe isimverilmesini yasaklamakta (1587 sayılı yasa) ve
TürkiyeCumhuriyeti’nintümvatandaşlarının“Türk”olduğunukayıtaltınaal-
maktaydı.1986’yagelindiğinde2.842KürtköyünedahaTürkçeisimverilmişti
(McDowall, 2000: 425). Hakan Yavuz “1980 darbesi ve zulmünün Kürtler
arasındabirkuşatılmazihniyetiyaratılmasınayardımcıolduğunavegelecek-
lerininTürkdevletitarafındanzaptedilmişvekontrolaltınaalınmışolduğunu
düşünmeyezorladığına”işareteder(2001:12).Hızlıkentleşmeve1960-70’lerin
radikaltoplumsalhareketlerincebeslenenKürtetnikkimliğininpolitikleşme-
si,Kemalistinkârveyoketmepolitikalarıyladakarşıbiretkiyaratarakgüçlen-
mişvemodernTürkiyetarihininenbüyükayaklanmasınayolaçmıştır.Büyük
çoğunluğusivilKürtlerdenoluşantahminen30.000’denfazlainsanınöldüğü,
Türk ordusu ile Kürdistan İşçi Partisi (Partîya Karkerên Kurdîstan, PKK)14

arasındaki son derece tahrip edici olan bu iç savaş, PKK lideri Abdullah
Öcalan’ın 1999’dakaçırılıphapsedilmesiyle yoğunluğunukaybetmiştir.Yine
deçatışmalarveaskerioperasyonlarbugündedevametmektedir.

İç savaş sırasında Kürt bölgeleri Türk ordusunca askeri bir sahaya
dönüştürülmüştü.15 Paramiliter,aşırısağcıgruplarveistihbaratteşkilatlarıyla
işbirliği içerisindeki Özel Timler, binlerce Kürt politikacı, insan hakları
savunucusu ve entelektüelini öldürmüş ve tüm nüfusu terörize etmiştir
(McDowall, 2000: 441). Cumhuriyetin ilk on yıllarındaki iskân programına
benzer şekilde, 1990’larda büyük ölçekli köy boşaltmaları yaşandı ve Kürt
köylüleri“onurkırıcıdavranış,keyfitutuklama,şiddet,işkence,yargısızinfaz,
cinselşiddetyadatehdit;hayvan,yiyecekvemallarınanedensizsaldırıya(ya
dayağma)”(McDowall,2000:440)maruzkaldı.Hemenhemendörtbinyer-
leşimyeriyıkıldıveüçmilyonbölgeinsanıyerindenedildi(ayrıntılariçinbkz.
Altuntaş, 2009, Jongerden, 2008). Bugün ülke içinde yerlerinden edilmiş
Kürtler,sosyalveekonomikhiçbiruyumhedefigözetilmedengecekondular-
dan oluşan mahallelerde çok büyük sıkıntılarla yüzyüzeler. “Kürt Sorunu”
artık bir “Türk Sorunu” haline gelmiştir, çünkü çatışma ve doğurduğu
sonuçlarınıkentliTürklergünlükyaşamlarındaartarakhissetmektedirler.Bu
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12 Örneğin,Anayasa’nın2.Maddesi,TürkiyeCumhuriyeti’ninAtatürkmilliyetçiliğinebağlılığının
üstündedurur.

13 Anayasanın28/2Maddesi,“kanunlayasaklanmışherhangibirdildeyayımyapılamaz”demektey-
di.Bunlar“TürkDevletitarafındantanınmışbulunandevletlerinbirinciresmidilleridışındaki
diller...”di(2932sayılıyasa).BuyasaözellikleKürtçe’yeyöneliktir.1991’ekadarfesedilmeyenbu
yasa “Türk vatandaşlarının anadilinin Türkçe” olduğunu kayıt altına almaktaydı. 1982
Anayasası’nındetaylarıiçinbkz.http://www.anayasa.gen.tr

14 KürtlerinhaklarıiçinmücadelesindePKK,Türkdevletinekarşısilahlımücadelesiboyuncadiğer
Kürtörgütvehareketlerinekarşıdaşiddetkullanmaktanimtinaetmemiştir(ayrıntılıbilgiiçin
bkz.vanBruinessen,2000:239).

15 Türkdevleti1985’tePKKilesavaşta100.000dolayındaparamiliterKürdeişvererek“köykorucu-
luğu”sisteminigetirdi(Bozarslan,2000:24).McDowallilkbaşlardanitibarensabıkalıkişilerinişe
alındıklarınıbelirtir(2000:421-424).Ekolarak,1987-2002arasındayürürlükteolanOlağanüstü
Hal,ilidarelerine“gerekliönlemleri”almasıiçinbuyuran,güvenlikkuvvetlerielemanlarınakarşı
yapılansivilmahkemelerdekiyargılamalarıdenetleyen,köyleriboşaltmayetkisiolan,kamugö-
revlilerininyerlerinideğiştiren,basınasınırlamalargetirmekgibiolağanüstüyetkileresahipbir
valigörevlendirmişti(Gunter,1990:83).
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gelişmelerKürtler tarafından istilayauğramaduygularını körükleyip, onları
“ilkel,kriminal,saldırganvekabilevi”olarakgörenyaygınsöylemleripekiştir-
di.Kürtlerinkaralanmasıvekorkularınkörüklenmesindeanaakımbasınçok
önemlibirrolüstlenmiştir.Türkiye’ninenbüyükgünlükgazetesiHürriyet’te
Kürtlerinnasılbetimlenmişolduğunailişkinyakınzamandayapılanbirçalış-
manınvardığısonuçşöyledir:

Sonuçta,medya’daKürtlerdaimadilsizdir(tartışmalaronlar“hakkında”dır,
onlar“ile”değil),çoğunluklaterörizmleyadedilir(PKK)vemantıksıztalepler
ilerisürenbölücülerolduklarınadairbirtabloçizilir.Yazılarıniçeriğiaşırımil-
liyetçiveKürtlerinkültüreldeğervevarlıklarınıküçümseyici,gözdendüşürü-
cüdürveonlarıdüşmanÖtekilerolarakanar[...]Kürtlerindemokratikdavra-
nışlarıdahianormalolaraksunulur.Anormallikonlarınyaptıklarınınyasala-
ra uygun olup olmamasından dolayı değil, ifade etmeye teşebbüs ettikleri
Kürtlükleriveaktiviteleridir[...]Bulgulargöstermektedirkiyazılarıniçeriği
ülkeninelitlerinceKürtlereyönelikdüşmanlıkveönyargıylamücadeleeden
birdeğişimaracıolmaktançok,baskınındolaylıbiraracıdır(SezginveWall,
2005:795).

Bazıkentmerkezlerindeçatışmalargitgideengellenmesimümkünolmayacak
birproblemolarakTürk-Kürtçatışmasınadönmektedir.PKKileçatışmalarda
ölen asker cenazeleri sık sık Kürt-karşıtı histeriye dönmektedir. Hüsrana
uğramışmilliyetçiduygular,6Nisan2005ve30Ağustos2006arasında,Kürtler
vesolcularakarşı20’yeyakınlinçteşebbüsününmeydanageldiğibirseviyeye
ulaşmıştı(Turkish Daily News,18Eylül2006).16 Buuygulamalar,milliyetçihis-
teri ve şiddeti “duyarlı vatandaşların tepkileri” olarak tanımlayan asker,
akedemisyen,gazetecivepolitikacılarcanormalgörüldü,cesaretlendirildive
sözkonusukişilertepkivermeleriiçinteşvikedildi.17

Bugün,tüm Kürtlerinasimilasyonunubaşaramamaktankaynaklananveart-
maktaolanbirKemalisttravmadanbahsedilebilir.SoğukSavaşsonrasıküre-
seldönüşümlercegüçlenenveacımasızdevletpolitikalarıvebaskısındanen-
erjisini alan Kürt etnik kimliğinin tanınması talebi ve yükselen Kürt mil-
liyetçiliği,Türkçekonuşaninsanlardanoluşanhomojenbirulus-devletyarat-
madaTürkiye’ninbaşarısızolduğununtravmatikbiranımsatıcısıolmuştur.18

Bu “başarısızlığın” idrak edilmesi, Kemalist tasavvurdaki Türkiye’nin
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16 23Aralık2006’daMersinÜniversitesi’ndeKürtveTürköğrencilerarasındameydanagelenşiddet-
liçatışmadansonra,İnsanHaklarıDerneğibasınaçıklamasıyapmaihtiyacınıhissedereküniver-
sitelerdeetnikçizgidekiçatışmalarınhızlıbirşekildetümtoplumayayılabileceğiuyarısındabu-
lundu(Radikal,23Aralık2006).Ekim2007’de12askerinöldürüldüğüPKKtarafındanyapılanbir
saldırınınardındanTürkiyeçapındabirçokşehirde,sahipleriKürtolandükkânlarınyağmalanma-
sıylasonuçlanan,“terörkarşıtı”büyükgösterilergörüldü(Radikal,28Ekim2007b).

17 Örneğin8Haziran2007’deGenelkurmayBaşkanlığı’ncayayınlananbildiri“YüceTürkmilletinin
kitleselkarşıkoymarefleksinigösterme”sineçağrıdabulundu.Dahaevvel27Nisan’dayapılanaçık-
lamadaiseorduhükümetidarbeyapmaklatehditetmekteydi.Bubildiride“Cumhuriyetimizinku-
rucusuUluÖnderAtatürk’ün,‘NemutluTürkümdiyene!’anlayışınakarşıçıkanherkesTürkiye
Cumhuriyeti’nindüşmanıdırveöylekalacaktır”denmekteydi.bkz.http://www.tsk.mil.tr

18 ZaferYörük(2007)çağdaşKürtpolitikkarşıkoyuşvedirenişininTürkkimliğininoluşmasüre-
cinde, modern Türkiye gerçeklerinden inkâr yoluyla kovulan Kürtlerin “Türk tebasının göz
ucundan”yenidenortayaçıkışınıpsikoanalitikkavramlarlaaçıklar:“Türkiye’debirdiğermilletin
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“Batılılığı”üzerinekarabulutlarçekmekteveKürt-karşıtımilliyetçihisteride
ifadesinibulmaktadır.Standartdevletpratiğiolarakokullarda,orduvebaşka
kurumlardauygulananasimilasyonpolitikalarınındevamınarağmen,Kürtler
gittikçeetnikÖtekiolarakyorumlanıyorlar.Kemalistelitlervenüfusunbelli
birkesimiiçinKürtlerin“Türklük”sınırlarıiçindedüşünülmesidahadazor-
laşıyor (Yeğen, 2006: 82-88). Özü ve ırsi “özelliği” olarak “töre cinayeti”
fenomeniniKürtetnikkimliğineeklemleyenvecoğrafiolarakdaKürtbölgesi-
nigeleneksel,köylü,fanatikvedünyadanbihaberolaraktanımlayandışlayıcı
birmedyasöylemininsonzamanlardaortayaçıkmasıbunaverilecekönemli
birörnektir.19 Modernlik,meşruiyetveBatıonayınıalmakiçinTürkdevleti,
Doğu“töre”si,“irtica”ve“bölücüterör”denoluşan“barbarlıkekseni”niyaratıp,
buözcülüğü(essentialism),aydınlanmışveuygarolaraktasvirettiğiKemalist
elitlerinkarşıtıolarakDoğu’nunKürt,İslamivebarbarbölgelerineyansıtır.Bu
stilizeedilmiş imajdaobjelerinin,kökenlerininpençesindenkurtulmalarına,
“Şarklı özlerinin”dışına çıkmalarına yada zaman içinde ilerlemelerine izin
yoktur.DicleKoğacıoğlubunun,“ülkenindiğertaraflarınınbirşekildesorun-
lardanmuafolarakhayaledilmesinimümkünkıldığını”, istikrarvedüzenin
sağlanmasıiçinorduyamüdahaleizniverdiğinitartışır(2004:130).

Modernlik ve uygarlık adına Anadolu toplumunun etnik-dinsel çeşitliliğine
karşıtarihselKemalistsaldırı,Türkiye’deOryantalizminyenidenürettiğitem-
silinhegemonikşablonlarıylaçerçeveiçinealınmıştır.TürkOryantalizmi,ikti-
darağlarınınkârlıkavşaklarınayerleşmişKemalistelitleremenfaatsağlamış,
onlaradevletcebrinimeşrulaştırmaveiktidarpratikleriniuygalamaizniver-
miştir. Bu süreç, söylemsel olarak şişirilmişÖtekilerini varoluşsal bir tehdit
olarakyaratıyorveyenidenyaratıyor.Kürtetnikkimliğinininkârından“tanın-
ması”na yavaş ve kararsız dönüşüm, kalıcı politik ve kültürel hakların elde
edilmesinisağlamadı.BununyerineKürtlerinbir“sorun”ve“sorunyaratanlar”
olarakyeryeranılırolmaları,nihayetindeBatımodernliğinedoğruTürkiye’nin
takipettiğidoğalilerlemeninönündebirengelolduğusonucunudoğuruyor.
Bu“başarısızlık”,Batı’nınheryerdehazırvenazırolduğutasavvuredilenbakışı
altındaKemalizmintravmaveaşağılıkkompleksleriniarttırmaktadır.

Bugünegelindiğinde,PKK’ninsilahlımücadelesivebumücadeleninmobilize
ettiğikitlehareketleribüyükorandaKürtkitlelerininonayınıalarak,Türkdev-
letinin resmi söyleminde ciddi kırılmalara neden oldu. Sonuçta iç ve dış
siyasal,iktisadivetoplumsalkonjonktürünetkisirasyoneldevletaklını,eski
ulus-devlet söylemini yenileme ya da terketme noktasına getirmiştir. Bu
ihtiyacınbirifadesiolarak“Kürtaçılımı”vedemokratikleşmepaketiadıver-
ilen devlet konsensüslü ve kuvvetli bir toplumsal desteği olan bir arayışın
içerisinegirilmiştir.

Henüznevenasılolacağıbilinmeyenbuaçıkuçluçözümprojesininhayata
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kenditarihselcoğrafyasındaKürdistanolarakvarlığıdüşüncesi,başlıbaşınakendivücudununpar-
çalanmasınıhatırlatanbirtravmadırvehadımbırakılmakorkusuylabenzerlikarzeder.”

19 Birçokörnekarasındansadecebiriiçinbkz.Özkök(2006).
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geçirilmesi yüzyıla yakın bir süredir sürmekte olan toplumsalmühendislik
projesinintadiledilmesinevebuyenidenyapılanmayadirenişleridegörme-
mize vesile teşkil etmektedir. Mevcut siyasal arena büyük yarılmaların ve
ayrılmalarıngörüldüğübirmekandurumundadır.Parlementodakisiyasalpar-
tilerarasındakiçizgilerinbelirginleştiğibuortamtoplumsalalandavedaha
küçük siyasal partilerde çizgileri çok daha keskin siyasal duruşları ortaya
çıkarmaktadır.Eskiulus-devletçizgisindentavizvermemekteveasimilasyon-
cu şiddet politiklarını savunmakta ısrarlı olan siyasal partiler ve devlet
bürokrasisinin bir kısmının yanında, şimdiye kadar üniter yapı veMisak-i
Milli’dentavizvermemekicinsavaşanbirkesim,Kemalisttravmaveaşağılık
komplekslerininbiryansımasıolarakırkçıveayrılıkçıtezlerivehattanüfus
mübadelelerini savunacak fikirleri öne sürmekte beis görmemektedir.20 Bu
süreçetnikkimliklerinvarlıklarınıvehaklarınıtanımaya,tarihselvetoplum-
salyüzleşmeye temayüllübir rotada ilerlemeklebirlikteoldukçazor siyasal
çekişmelerevekırılmalaradagebedir.
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Giriş

Türkiye'dekidevlet-toplumilişkileriyoğunaraştırmakonusuoldu.Buradaki
anaodaknoktalarındanbiri,devletinulusinşasiyasetivebunabağlıolarak
gelişenkimliksiyasetidir.Busiyasetlerintemelhedefleritarihselolarakmil-
letininşası,bilhassaMüslümanlarınTürkleredönüştürülmesiydi(Jongerden,
2007). Bu makale ulus inşası ve kimlik siyasetinin belirli bir biçiminin
günümüzdekidışavurumuyla,başkabirdeyişledevlet-toplumilişkilerininve
Türklüğünmekânsalaraçlarlaşekillendirilmesiyleilgilidir.Budoğrultudaiki
örneğitartışacağız.Birincisi,Türkiye'desavaşınetkilediğigüneydoğudafizik-
selmekânıyenidenkuracakplanlaraeğilmektedir.İkincisiiseilgiodağınaad
koymapratikleriyle(aynıbölgede)mekânaatfedilendeğerleriveanlamıal-
maktadır.Birinciörnektekırsalmekânınkuruluşunavurguyapılırken, ikin-
cisindeesasolarakşehirmekânınaodaklanılmaktadır.Tartışmayakonuolan
mekânsalsiyasetlerinnihaiamacı,maddivesöylemselbirortamınoluşturul-
masıve1930'lardamimarAbdullahZiya'nın,sakinlerinin 'Türkgibikonuşa-
cağı, giyineceği ve yaşayacağı' köylerin kurulmasını arzulayan milliyetçi
gereksinim çerçevesinde ifade ettiği üzere gündelik yaşantının kurgulan-
masıdır(Ziya,1933).

Her devletin kendimekânını ürettiği varsayımından hareketle, dikkatimizi
devletkurumlarınınmekânsalpratiklerigeliştirdiğitezatveçatışmalıbiçim-
lerdetoplayacağız.BirinciörnekteBölgeselKalkınmaİdaresi’nin(GAP-BKİ)
Türkiye'nin güneydoğusundaki kırsal alanın (1990'lı yıllardaki sert askeri
harekatınboşalttığıbölgenin)yenidenkonutlandırılmasınıhedefleyenmaster

Yer Siyaseti: Türkiye Kürdistanı’nda
Devlet ve Toplumun Mekânsal Düzenlenişi

JoostJongerden*
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planınıtartışacağız.Bununlabirliktediğerdevletkurumları,özelliklebölgede-
kivaliliklertarafındanplanınuygulanmasınaciddibiçimdekarşıkoyulduğu
ve itiraz edildiğini göreceğiz. Bu tartışma sonucunda farklı devlet kurum-
larınınüretilecekmekânıntürünedairdeğişikfikirlerbarındırdığı,dolayısıyla
birbirleriyleuyumiçindehareketetmedikleri,hattabirbirlerinezıtdavrandık-
ları açığa çıkacaktır. İkinci örnekte ise ad koyma pratiklerine bakılarak
Türkiye'de yakın zamanda gerçekleşen milliyetçi mekânsal düzenlemelere
bugünaçıkça itirazedildiğive(kısmen)değiştirildiğiortayakoyulmaktadır.
Bugelişme,toplumyaratılmasıkonusundaçokfarklıfikirleresahipKürthak-
larısavunucusuDemokratikToplumPartisi'nin(DTP)Güneydoğu'nunbüyük
bölümündeyereldevletaygıtınıelegeçirerekgüçkazandığıbuyerlerdeşehrin
metniniyenidenyazmasıylamümkünolmuştur.Makaledevletinyegâne,ho-
mojenbirvarlıkolarakişlemediğisonucunavarmaktadır.Devletinişleyişini
anlayabilmekiçinkurumsaldüzenlemelerdiyeadlandırılabilecekboyuta,dev-
leti oluşturan farklı kurumların ve hükümet kurumlarının değişik düzey-
leriningerçektebirbirinekarşıgelebildiği,birbiriyleçelişebildiğifikrineaçık
olmamızgerekmektedir.

Devlet Kurumları ve ‘Köye Dönüş’

Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) gerillalarına karşı
1990’lardaverilensavaşboyuncaTürkSilahlıKuvvetleriveparamiliter‘köyko-
rucuları’ Türkiye’nin güneydoğusundaki kaynakların düşman kullanımına
geçmesiniönlemekiçinkırsalyerleşimlerisistematikolarakboşaltmışveyık-
mıştı (Bu tercih, devletin bölgeyi ele geçirip muhafaza etmek için savaşın
seyrinidöndürmeyihedefleyenbütünleşmişbirstratejininparçasıydı).Gerek
devletkurumlarınagerekSTK’larabakılırsa,boşaltılanveyıkılanyerleşimyeri
sayısının yaklaşık 3.000’i bulduğu tahmin ediliyordu; tahliye edilen insan
sayısı ise devletin verdiği 350.000 rakamı (Oyan vd. 2002; Dağ, 2006) ile
(Avro)-Kürt STK’larının üç ila dört milyonu bulan tahminleri arasında bir
yerdedurmaktadır (KHRP,2002). 1990’lıyılların ilkyarısındaköyyıkmave
boşaltmanındoruğaulaştığıdönemdenkısabir süresonraköyegeridönüş
konusu siyasal gündeme taşındı. DYP-CHP koalisyonu 1995’te Güneydoğu
Onarım Projesi kapsamında köye geri dönüş programı önerdi. Program
hakkında fazla bilgi verilmemişti, ama aktarılanlara göre güvenliğin sağla-
nabildiği boşaltılmış köylere tedrici bir geri dönüşü düzenleyen bir plan
düşünülüyordu.

Görünüşebakılırsa,devletköyedönüşprogramınınhazırlıklarıçerçevesinde
köylerini yeniden inşa edecek ailelerle topluluklara binen ekonomik yükü
hafifletmeküzereerkekleriçinarıcılıkvehayvancılık,kadınlariçinhalıdoku-
macılığıgibigelenekselkırişlerinidestekleyecekfonsağlayacaktı(Jongerden,
2007).Önerilenprogramyepyenibirçıkışsayılmazdı,ancakbilhassayeniden
oturuma(veiskâna)açılmaküzereboşaltılan(kısmenyıkılan)köylerintercih
edilmesi fikrinibarındırmasınedeniylepolitik açıdananlamlıydı.Bölgedeki
askerlerveyöneticilerböylesibiryenidenyerleşimingüvenlikriski(enbaşta
daboşaltılan/yıkılan şeyin yenidenortaya çıkması riski) oluşturacağını öne
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sürerekbufikreitirazediyordu.1997’deAnavatanPartisi(ANAP)liderivebir
sonrakigenelseçimdebaşbakanseçilecekMesutYılmazhükümeti(DYPile
yapılankoalisyon)boşaltılannüfusunköylerinegeridönüşünüdesteklediğini
açıkladı.Ordunungüvenliğisağlayabildiğihallerdegeridönüşeizinverilecek-
ti.Bununlabirlikte,buaçıklamanınardındayatanesasmesele,ülkekırsalın-
dakigenişalanlarınboşaltılmışolmasınınbiranomaliolması,geridönüşün
kaçınılmazgörülmesiydi.

2001 yılında geri dönüş master planı olarak bilinen Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesi Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi Alt Bölge Gelişme
Planı(bundansonraKöyeDönüşveRehabilitasyonGelişmePlanı)açıklandı.
MasterplanıGüneydoğuAnadoluProjesiBölgeKalkınmaİdaresi(GAP-BKİ)
yürütecekti.İçişleriBakanlığı,savaştanetkilenenbölgelerinvalileri(12valilik),
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve KöyHizmetleri GenelMüdürlüğü’nün
(KHGM) oluşturduğu komite, planın yürütülmesine rehberlik etti. Türk
SosyalBilimlerDerneğibaşkanıProf.Dr.OğuzOyanveCHPbaşkanyardım-
cısı,ODTÜMimarlıkFakültesi,KentveBölgePlanlamaBölümüüyesiProf.
Dr.MelihErsoy19Şubat-1Mart2001tarihleriarasındasahaaraştırmasıyürüt-
tüler.OyanveErsoy’ungözetimindevaliler,valivekilleri,bölgemüdürlükleri
ve belediye görevlileriyle görüşme yapıldı; savaştan etkilenen 11 ilden 297
köyde 1.097 kişiyi (çoğu yerinden edilmiş köylülerdi) kapsayan odak grup
görüşmeleriyürütüldü.1 Buçalışmanınsonucu“DoğuveGüneydoğuAnadolu
BölgesiKöyeDönüşveRehabilitasyonProjesiAltBölgeGelişmePlanı”başlığı
altında yayımlanan 12 ciltlik bir rapordu (Oyan vd., 2002). Plan, bölgenin
savaşlatahribatıertesindeyenidengelişimininveTürkSilahlıKuvvetleri’nin
stratejik (yerleşim yerinin/habitatın yıkılması/boşaltılması) savaş poli-
tikalarınınbirtasarısımahiyetindeydi.

Masterplanınkapsamıve içeriğini tartışmayageçmedenönceGAP-BKİ’nin
(önaraştırmasıdâhil)planıyürütmeküzereseçilmesininkaydadeğerbirkarar
olmasındanötürüaraştırmanınkurumsalçerçevesinedekısacadeğinilmeli.
Diğerikikurum,KHGMvebölgevalilikleriGAP-BKİ’ndenayrı,muhtemelen
dahaiyigörevleretayinedilmişti.Masterplanadönükaraştırmavetaslakaşa-
masında, KHGMDünya Bankası’nın desteklediği, (başka bir seçim sonrası
başa gelen) başbakan Bülent Ecevit yönetimindekiDSP hükümetinin köye
dönüşvegelişmeplanıolaraksavaştanetkilenenbölgeyegenişletilmesiniiste-
diği bir kalkınmaprojesinin koordinasyonunu sağlıyordu.Ne var kiDünya
Bankası(sözgelimidevletintahripettiğişeyindevlettarafındanyenilenmesine
destek veriyor görülebileceği tatsız siyaset oyununun içine çekilmek iste-
meyip) köy-kent projesi diye bildiğimiz bu projelerin köye dönüş projeleri
olarakuygulanmasınakarşıçıktıvesonuçolarakboşaltılanbölgelerinuygula-

1 OdakgrupgörüşmelerininyürütüldüğüillerBatman,Bingöl,Diyarbakır,Elazığ,Hakkari,Mardin,
Muş,Siirt,Şırnak,TunceliveVan’dı(Bitlisdâhiledilmemişti).Köylerulusal,bölgeselyetkililerle
ilidarecilerinin(hükümet,GAPvevaliler)sağladığıüçfarklılistedenseçilmiş,gerekyoğunlaştırıl-
mışyerleşimyeriolabilecek,gerek(çevredekiboşaltılmışyerleşimyerleriiçin)merkezişleviniüst-
lenebilecekkonumlarolarakbelirlenmişti.
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ma alanının dışında tutulmasını istedi (Jongerden 2007). Ecevit hükümeti
DünyaBankasıyatırımını(zatenişinrengininbelliolmasıylabuyatırımaslın-
da hiç gerçekleşmeyecekti) korumak amacıyla olası bir çıkar çatışmasının
önüne geçmek için savaşın etkilerini gidermeye yönelik, tercihen KHGM
dışında bir kurumun koordinasyonunu yürüteceği alternatif bir proje
geliştirmekzorundakaldı.

Hükümetin göreveKHGM’yi tayin edemediği, valilere de görev vermek is-
temediğiiçinbuçalışmayıyürütmekvekapsamlıbirstratejiçizmekişiGAP-
BKİ’nedüştü.GAP-BKİ’ndenyanatercihyapılmasıbölgeplanlamadakideney-
iminden ötürüydü. Türkiye’nin toplam toprağının neredeyse yüzde onuna,
75.358 km²’ye yayılan GAP bölgesi Adıyaman, Batman, Gaziantep, Kilis,
Mardin,Siirt,ŞırnakveUrfa’yıkapsıyordu.Gerçisavaştanetkilenenbölgenin
önemlibirkısmının(onikiildenyedisinin)2 GAPyönetiminindışındakaldığı
dikkatealınmalı.KezaGAP-BKİ’nintercihedilmesigenişölçekligelişmeprog-
ramlarıyürütmektekideneyimindenilerigeliyordu.GAP’ınbaşlangıçta(inşası
planlanan22baraj,19hidrolikgüçtesisivetoplamda1,7milyonhektarlıkbir
alanıkaplayansulamasistemiylebirlikte)hidrolikenerjivesulamaprojeleri
uygulamasıöngörülmüşsede,1989’danbuyanagiderekdahafazlakırsalve
toplumsalgelişmeprojelerinedâhiloldu(Akın,1993;White,2000:111;Özok,
2004:4).3 Nihayet,böylebirtercihyapılmasınınsebebibelkideençokGAP
yönetimininiskânprojelerindedeneyimsahibiolmasıydı.Bölgedesekizbara-
jınyapılmasıiçin336yerleşimyerizorunluolarakboşaltılmış,hükümetinis-
tatistikverilerinegöreyaklaşık25.000haneden181.000kadarkişikırsalveya
kentselyerleşimyerlerinegöçetmişyadatazminatparasıalmıştı(Jongerden,
2007).

GAP-BKİ’nin oluşturduğumaster planını içeren rapor, boşaltılan köyler ve
yerindenedileninsanlaraverdiğiacıveüzüntülerikabulederekbaşlayıp,zor-
latahliyeyiyenibirşeyinyaratılmasındabirimkânolarakdeğerlendiriyordu.
Şu halde, bölgenin yeniden inşasını öngören bir plan yalnızca ‘geri dönüş’
açısındandeğerlendirilmeyip,‘zorunlugöçmağdurları’nınhemkendilerihem
‘vatanları’ için daha üretken olabileceği koşulların yaratılması açısından da
kurgulanmalıydı. Tahliye daha ‘rasyonel’ ve ‘hayati’ olan yeni bir yerleşim
yapısınıngelişimiaçısındanbirimkânolarakgörülüyordu:

“DoğuveGüneydoğuAnadolu’daboşalmışköylerolgusu, yarattığı toplum-
sal/ekonomik sorunlar yanında, yeni bir kırsal yerleşim dokusunun ortaya
çıkarılmasıiçinyenistandartlarınoluşturulması,dağınıkveelverişsizyerleşim
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2 Bingöl,Bitlis,Elaziğ,Hakkari,Muş,TunceliveVan.
3 Projeyeilişkin(güncel)resmideğerlendirmeiçinGAP’ıninternetsitesine(http://www.gap.gov.tr)
bakınız.(Oluşmasıistenen)kurumsalortamaişaretedenveköyedönüşün2001’dekiyorumuyla
(başkabirdeyişle,meseleninbölgeninrehabilitasyonuçerçevesindeelealınmasıyla)ilgiligenel
yaklaşımavetona(mesela,gerek‘sürdürülebilirgelişme’nintemelfelsefesi-sayfası:‘GAPnedir?’
-vebütünlüklüvizyonu-sayfası: ‘GAP’ınhedefleri’-gerekse‘temelbirkalkınmasenaryosuyla
GüneydoğuAnadoluBölgesi'ni,“TarımaDayalıİhracatBölgesi"halinegetirecek’bir‘bölgekalkın-
masınınçerçevesi’olaraknitelenen‘MasterPlanı’teriminin-sayfası:‘GAPMasterPlanı’-sürekli
kullanımı)dikkatedin.
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birimlerindenyaşayabilirbüyüklükvepotansiyeldekırsalyerleşimbirimlerine
geçişin mümkün kılınması bakımlarından yeni fırsatlar ve dinamikler de
yaratmıştır”(Oyanvd.,2002:1).

Geliştirilençalışmavemasterplanagörebölgedekiasılsorundağınıkhaldeki
küçük kırsal yerleşimlerdi. Anadolu kırsalının başlıca eksikliğinin dağınık
yapısı ve sayısız kırsal yerleşimin küçük ölçekli oluşundan kaynaklandığı
inancıyerleşikbirgörüştü.Dağınıkyerleşimbirimlerinekendikendineyeten,
en iyi ihtimalle ekonomik, kültürel ve siyasal bütünlüğe sahip bir mekân
olarakulusidealindenhayliuzakyerlerinbirtoplamı,enkötüihtimalleTürk
ulusuna karşı bir kaleler sistemi olarak bakılıyordu. Siyasetçiler ve siyasi
düşünürleryeni,daha‘içiçe’,dahaönemlisidevletotoritesinikırsaldasağlaya-
bilmek ve bir ulus gövdesinin, nüfusun oluşması (örneğin bkz. Ziya, 1933;
Köymen, 1934, 1935, 1937) için büyük ölçekli ve yönetim merkezlerinden
oluşan hiyerarşiyle bütünleşmiş bir kırsal yerleşim sisteminin gerekliliğine
çoktandırinanıyordu.Öyleki‘ulusinşası’terimisaltsözoyunuolmaktançok
daha fazlasını ifade ediyordu. Yeni köylerin inşasının devletin yönetim sis-
temiyledikeyolarakbütünleşmeklekalmayıp,sakinlerinidebirerTürk’eetkin
birşekildedönüştüreceğineciddiciddiinanılıyordu.

GAP-BKİ’ninplanıişlevselikikavramsunmaktaydı:Altbölgevemerkezköy.
Altbölgekavramıekonomik,kültürel,yönetimselve/veyatoplumsalözellik-
leribakımındandiğeryerleşimyerlerindenayrılanbiryerleşimgrubuolarak
tanımlanmıştı.Ahaliveköylerarasındaolduğuvarsayılanyakınlıkvebütün-
leşmealtbölgelerin‘sınırlarınıbelirleyecek’özelliklerolarakbenimsenmişti.
Merkezköy,altbölgedebüyüklük,konumvealtyapıözellikleriitibarıylabir
kavşak ya da bağlantı noktasına dönüşebilen, beldeyle küçük köyler ve
mezralararasındabiryerdevarlıkkazananyerleşimyeriolaraktanımlanmıştı.
Merkezköykavramı insanlarınmekândayoğunlaşmasındanziyadehizmet-
lerinmekândayoğunlaşmasını,çevredekiyerleşimlerinbumerkezeeklemlen-
mesini anlatıyordu. Merkez köy kavramı alt bölge kavramıyla eşleşmişti;
merkezköybirçekirdekti,altbölgedeonunetrafınısarıyordu.4

KavramsalolarakmerkezköyLefebvre’in ‘formelbirdüzenebağlımekânın
sterilbirtemsili’diyetarifettiğidurumaörnekti(1991:33).Birızgaraplanıüze-
rinde muntazaman birbirine eklemlenmiş yerleşim birimleri, temelde kır
coğrafyasınısaydamlaştırmayıamaçlar.Bununlaberaber,bunundevletyetki-
lileriiçinolduğukadaroranınsakinleriaçısındandageçerliolduğunusöyleye-
meyiz.PlanlamaaçısındanGAP-BKİ’ninyaklaşımıhemenbaştasavunulan,
yerleşim birimlerinin restorasyonunun ve insanların doğrudan geri
dönüşünün sağlanması fikrinden hem de valilerin yeğlediği, ya yeni inşa
edilmişyadamevcutolansınırlısayıdakiyerleşimyerindenüfusunmekânsal
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4 Aslınabakılırsamasterplan,yükseksayıdakırsalyerleşimyerininyerleşimşebekesindenkoptu-
ğunu,entegrebiryerleşimyapısınıngeliştirilmesiiçinbüyükreformlaraihtiyaçolduğunuilerisü-
renbeşyıllık,geçmişbirDPTplanına(1973-1977)ve1982’dekibirDPTaraştırmasınaatıftabulu-
nuyordu(DPT,1982).
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olarakyoğunlaştırılmasıfikrindenayrılıyordu.Araştırmacılarnüfusunmekân-
sal yoğunlaşmasınınnüfusugözetimvedenetimaltında tutmaklayükümlü
valilerveordutarafındantercihedilebileceğinianlamanınzorolmadığınıtes-
limetmeklebirlikte,nüfusunmekânsalolarakyoğunlaştırılmasınıuygunbir
seçenekolarakdeğerlendirmiyordu(Oyanvd.2002:11-12).Bununüçanasebe-
bivardı.

Enbaştainsanikaygılargeliyordu.Bölgedekiyerleşimyerlerinininsanlarınve
ailebirimlerininrastgelebarınmayerisayılamayacağı,akrabalığınmekânsal
dışavurumuolduğuvurgulanıyordu.İskânedenleraçısındanmeskûnmahal
soyutbirplanda isteğegöredeğiştirilebilecekgelişigüzelbirnoktadeğildir.
Kuşaklarboyuncainsanlarailenin,cemaatinveyaaşirettarihininparçasıha-
line gelmiş belirli bir yere bağlanır. İkincisi, nüfusun yoğunlaştırılması
ekonomik zorlukları beraberinde getirebilirdi. Güneydoğu bölgesinin
ekonomisi tarımadayalıydı,köylülerevlerini toprağayadayakınınayapma
eğilimindeolmuştu.Nüfusunyoğunlaştırılmasıköylüleringeçiminiolumsuz
etkileyerek topraklarından ayırmak anlamına gelecekti. Üçüncüsü, tahliye
edilenler dışındaki yerlerin iskâna açılması ihtimali direnişle karşılaşmıştı.
Seçilen 297 köyden 1.097 kişiyle yapılan araştırma, ankete cevap verenlerin
yüzde90kadarınıneve,tahliyeedildikleriyerleşimyerlerinedönmekistedik-
lerini,dahabüyük,yüzde98’likoranınkendilerininkindenbaşkabirkonuta
yerleştirilmeönerisinireddettiklerinigöstermişti(Oyanvd.2002:xx).

KöyeDönüşveRehabilitasyonGelişmePlanıherbiribiriliçinolmaküzere12
projedenoluşanbirpilotplanöneriyordu.Pilotprojeler12yerleşimyeriiçin
değil,herbiribirmerkezköydenveonabağlı,sayıları6ila42arasındadeğişen
köy vemezradan oluşan 12 alt bölge için hazırlanmıştı. 12merkez köye ek
olarak,77köyve105mezra,toplamda194yerleşimyeriöngörülüyordu.Nevar
ki, pilot projeler uygulanmamıştır. Bunun başlıca sebebi nüfusun iskânı
konusundabirbirindenfarklıveçelişenyaklaşımlarındanötürüçeşitlidevlet
kurumlarıarasındakiçatışmaydı.Hembellibaşlıpilotprojelerehembütün
olarakmasterplanavalilerveordudangelenaçıkveörtükitirazlarlakesinred-
dedişlerin birleşmesi, GAP-BKİ’nin Başbakanlık Dairesi’nden destek gören
niyetleriniboşaçıkarttı.

Bölgevalileri tabaşındanitibarengeridönüşve iskânfikrinegelişmedeğil,
güvenlikperspektifindenyaklaştıklarınıbelirttiler.Araştırmacılarınyakılanve
boşaltılan kırsal yerleşimlerin iki tipte sınıflandırılmasıyla sonuçlanacak bir
çalışma yürütmesini öneriyorlardı: Büyük ölçüde güvenlik gerekçesinden
ötürüyenidenyapılmasıuygungörülemeyecek,yaniyerleşimyerleriPKK’yle
savaşıkazanmauğruna,budoğrultudakazanımlarıkaybetmemekamacıyla
boşaltılanlar5 ve nüfusun gözetim ve kontrolüne uygun, mekânsal olarak
yoğunlaştığı merkezlere dönüştürmeye elverişliğinden ötürü (GAP-BKİ’nin
raporunda tasvip edildiğiüzere) yenidenyapılmasıuygungörülenyerleşim
yerleri.
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5 Kırsalıntemizlenmesiaslındakısa-ortavadeliaskeristratejininparçasıolaraketkiliolmuştu.
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Askerlerdeköyedönüştenyanadeğildi.1993-95yıllarıarasındaHakkari’de
PKK’yekarşıkontrgerillamücadelesiniyürütenGeneralOsmanPamukoğlu
şöylediyordu: “… [D]enizvarsakorsandaolacaktır.Buvilayette [Hakkari]
674köyvemezravar(...)PKK'yıörümcekağıgibibuköyvemezralarbesli-
yor, destekliyor (...)Hepsini [küçük yerleşimbirimlerini] 2-3 anamerkeze
toplayarakbumerkezlereokullar,hastaneler,hayvanürünlerineaittesisler
kursanızhalk“benbudağlardaninmem,hastalarımız,çocuklarımızbırakın
buradaölsün”dermi?”(Pamukoğlu,2003:59).İdaresienzorvegöreceuzak
kırsalalanlardanüfusunboşaltılmasıgerillagüçlerinihalktanizoleedipon-
larıfinansman,istihbarat,gıda,barınmavesempatizandanyoksunbırakmak,
aynı zamanda açık ve boş arazide ölüm bölgeleri yaratmayı hedefliyordu.
Kentmerkezlerindeki yerleşim yerleri gözetim açısından daha iyi fırsatlar
sunacaktı. Sözgelimi, Van Topçu Taburu 61. İç Güvenlik Tugay
Komutanlığı’ndagörevyapmışbirkomutanÖzalp-Dorutay’amerkezköytipi
bir gelişme projesine açıkçamuhalifti, bu tarz gelişme projelerinin pahalı
ama etkisiz olduğu sonucuna varıyordu. Bölgede bu tür bir proje
başlatılmıştı: Dorutay ‘köy kent’ projesi. Yetkili, Dorutay’ın bölgede
sosyokültüreldeğişimyaratmadığınıbelirtiyordu.ZamanınöndegelenKürt
partisiolanDEHAP’ın2002seçimlerindeoylarınçoğunualmasınındagöster-
diği gibi insanlar devlete tepkisel yaklaşıyor diye ekliyordu. Proje burada
yaşayanlarıdevleteyaklaştırmamıştı(Arısoy,2002:97-99).

GAP-BKİaraştırmacılarıhemvalilerinnüfususınırlısayıdayerleşimyerinde
toplamaönerisinemesafealıphemordunungenel itirazınaaldırmayıpbir-
birine eklemlenmiş yerleşim birimlerini savunan yaklaşımı korudular.
DolayısıylaBaşbakanlıkDairesi’nindesteklediği) planakarşı koyan atanmış
valilerle(ordununarkaçıktığı)GAPBölgeselKalkınmaİdaresiarasındaikili
biraçmazgibigörünenkurumsalbirçatışmavegüçmücadelesigelişti.

Nihayet,bazıvalilergüvenlikgerekçesiyleprogramınbellibölümlerininuygu-
lanmasınaaçıkçakarşı çıktılar.Bahsi edilenvalilerBingöl,Hakkari, Siirt ve
Vanvalileriydi(Oyanvd.2002).Bingölvalisipilotplanabuiliçintayinedilen
Servi-Saribudakyerlesimyeriprojesinindahiledilmesinikesinbirşekildered-
detti.Hakkari valisi, yerleşimyerinepolis karakolları da açılması koşuluyla
dönüşe izin verdi. Van valisi, bölgesindeki Yalınca pilot yerleşim yerini
yenidenkonutlandırmaaçısındanuygunbulmadı.Siirtvalisidağınıkyerleşim
düzeninin terörle savaşta başlıca problem olduğunu kaydederek Eruh
ilçesindeprojelendirilenaltbölgeBağgözevadisindeboşaltılanköyleregeri
dönüşüsağlamayıhedefleyenSiirtpilotprojesineizinvermeyireddetti.Üste-
lik ardından GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi’ne mektubunda yerleşim yer-
lerininbirpoliskarakolununbeşkilometreçapındayeralmasıgerektiğinişart
koştu(Oyanvd.2002).

Valilerinbukonudaaynıfikirdeolmadığıdavurgulanmalı.Şırnakvalisigörev
bölgesinde pilot plan için tercih edilenDüzova’nınkinden daha iyi gelişme
potansiyelini değerlendirerek Düzova’da güvenliğin yakındaki Cizre-İdil
askeriüssüyledahakolaysağlanabileceğisöylenmesinekarşınSırtköy’dealter-
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natifbirmodelönermişti.Gelgelelim,valilermasterplandaönerilenpilotyer-
leşimprojelerini uygulamayıp onun yerine yoğunlaştırılmış yerleşim yerleri
kurmaisteklerinikorudular.DiyarbakırgibibazıillerdevalilerDiyarbakır’ın
Kulpilçesindeyoğunlaştırılmışkonutlandırmayıvekolaydenetimiamaçlayan
İslamköyprojesindeolduğugibimasterplandanbağımsızolarakkendipro-
jelerini uyguladılar.Öte yandanordukendi bildiğinden şaşmamış, bölgede
Yalınca,Sıcaksu,AkdoğuveKılıçtutanköyleriarasında(projenintemellerini
2000’de 2. Ordu Komutanı atmıştı) nüfusun yoğunlaştırıldığı bir yerleşim
yerininyapılmasınaaktifbirşekildekatılmıştı.

Geriyebaktığımızdakendiplanlarınıoluşturandiğerdevletkurumlarının
muhalefeti yüzünden işlerlik kazanamayan (bölgesel rehabilitasyonu ve
boşaltılannüfusungeriyedönüşünüöngören)devletdesteklibirplangörü-
yoruz. Master planın reddedilmesiyle birlikte, oluşturulan bu planlar
(yukarıda anılanörnekte olduğugibi tipikbir şekildeüzerinde yeterince
düşünülmemiş,kötüuygulanmışalternatifprojelerle sonuçlanan)bütün-
lüklü bir strateji hakim olmaksızın tedricen uygulandı.6 Tüm bunlardan
çıkarabileceğimizilginçbirsonuç‘devlet’inözüitibariylegerçekbirvarlık
olarakmevcutolmadığıdır(Mitchell,2006:184).Dahaziyadegördüğümüz
şey,birbiriyleuyum içindedavranmasıgerekmeyenkurumlarbütünüdür
(Abrams,2006: 118-125).Aslında tamtersine, farklı fikirlerdenbeslenerek
yaklaşımlarınıbelirleyiptezat,birbiriyleçatışırbiçimdehareketedebilirler.
Tartıştığımızörnekte,düşüncesiniveeylemlerinigelişmekavramıetrafın-
da ören bölgesel bir yönetimle (GAP-BKİ), güvenlik kavramı etrafında
düşünceveeylemgeliştirenilidarecileri(valiler)bulunuyor.Masterplanın
uygulanmasıbukurumlarınuyum içindedavranmasıkoşuluylamümkün
olabilirdi.Fakatbuşekildedavranmadılar.Devletkurumlarıbirbütünün
parçasıolmaktanziyadebelirlijeopolitikkoşullardaotoriteyisağlamakve
bu koşulları belirlemek içinmücadele eden tekil iktidar organları olarak
hareketetti.Buisebirçıkmazayolaçmıştır(Jongerden,2007:16).Yüzeysel
(veyerindenedilenlerinbakışaçısından)bakıldığındahiçbirsonuçalına-
mamasınakarşın,geridönüşprojelerininuygulanmamasıaslındaçeşitlide-
vletkurumlarınınçelişkilivebirbiriyleçatışaneylemlerindenkaynaklanıy-
ordu.

Devlet Kurumları ve Ad Koyma

20Nisan2008’deKürthaklarınısavunanDTPmilletvekiliHasipKaplan5442
sayılıyasadadeğişiklikönergesiverdi.Buyasa,diğermaddeleribiryana,yer-
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6 Planlanankonutlarınyüzde70’ninhiçtamamlanamadığıİslamköyprojesininvalisiençokdüşkı-
rıklığıyaratandı(Keza50kadarsivilmilisgücünün[köykorucuları]ailesineyardımedipgeridö-
nüşiçinkoşulanköykorucularınakatılmaveköyünbaşkabirtarafınayapılanyenikonutlarata-
şınmaşartlarınıreddedeninsanlara[paramiliterolmayıpyerindenedilenköylülere]yardımetme-
yecekderecedemünafıktı).Öyleki,tahliyeedilen130aileden45’igeridönüpkendievleriniyaptı
vemuazzamgüçlüklerle(mesela,işlemeyenbiraltyapıylaveyahizmetsunulmaması,bunaizin
verilmemesiyle)karşıkarşıyakaldılar(Jongerden,2007:257-269).Diğertaraftanordununprojesi
dahakötübirbaşarısızlığamahkumdu:Başlamasıüzerindenhenüzbiryılgeçmişken,ordubirlik-
lerininbölgedençekildiği2001yazındadurdurulmuştu(Arısoy,2002:94).
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leşim yerlerine ad verilmesini prosedür ve kurallara bağlayarak Türkçe ol-
madığıönesürülenadlarınkullanımınayervermiyordu.7 Yasaasılolarakbin-
lerceyerleşimyerininTürkçeolmayan(Kürtçe,Ermenice,Yunancavb.)adının
Türkçeleriyledeğiştirilmesinimeşrulaştırmakiçinkullanılmıştı.Kaplan’ınö-
nerdiği değişiklik kabul edilseydi, bu kırsal yerleşim yerlerinin eski adları
yeniden verilebilecekti.Değişiklik önerisi çift ad konmasına izin veriyordu.
BöyleceeskiadlaryeniTürkçeadlarınyerinialmayacakamaresmiolarakbir-
liktekullanılabileceklerdi.

Bu çifte yaklaşımda ortaya çıkan liberalizmin, devlet kurumlarının Kürt,
Ermeni, Yunan ve diğer Türkçe olmayan köy adlarını Türkçe adlarla silme
yönündekisistematikçabalarıgözönündetutarakdeğerlendirilmesigerekir.
DTPmilletvekiliKaplan’ınönerisiKemalizmin ‘tekdevlet, tekulus, tekdil’
düsturunaaçıkçakarşıgeliyorveparlamentodakiDTPgrubunun(diniveya
etnik) ‘Öteki’nin kamusal alanda yok sayılmasına dayalı resmi ad koyma
siyasetini değiştirmeye yönelik aleni bir çabayı temsil ediyordu.Devlet ku-
rumlarının yeniden adlandırma stratejileriyle Ötekini kamusal alandan sil-
meyeyönelikuğraşısı,milliyetçiİttihatveTerakkiyönetimine(‘GençTürkler’)
veCumhuriyetrejimininilkyıllarınagidenbirtarihedayanıyor.8 Bununlabir-
likte, yer adlarını değiştirme furyası liberal diyebileceğimiz hükümetlerce,
özellikle 1950’lerde Menderes’in Demokrat Parti’si ve 1980’lerde Özal’ın
ANAP’ıdönemindedebaşlatılmışveyagörülmüştü(Herbirikültürelolarak
baskıcı bir siyaset dönemi sonrası, DP tek parti, ANAP askeri diktatörlük
dönemisonrasıseçimleiktidaragelmişti).

AdDeğiştirme İhtisas Komisyonu İçişleri Bakanlığı himayesinde 1957’de,
Menderes’in 1950’li yıllara uzanan beş dönemlik görev süresinin
dördüncüsü sırasında kurulmuştu. Komisyon Silahlı Kuvvetler Genel
Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi
Dil,TarihveCoğrafyaFakültesiveTürkDilKurumutemsilcilerinibiraraya
getirip yer adlarını ‘Türkleştirmek’ için kolları sıvadı. 1968’de Türkiye’de
sayımı yapılan 45.000 köy adının neredeyse yüzde 30’u değiştirilmişti.
1973’te Komisyon daha geniş ölçekli haritalar üzerinde çalışmaya başla-
yaraktopografikkayıtlardalistelenen2000küsurköyünveyaklaşık40.000
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7 10Haziran1949tarihli,5442Sayılı İl İdaresiKanunuMadde2/d/2(1959’da7267SayılıYasayla
DeğişiklikBendi):‘Türkçeolmayanveiltibasameydanverenköyadları,alakadarVilayetDaimi
Encümenininmütalaasıalındıktansonra,enkısazamandaDâhiliyeVekaletincedeğiştirilir’
(http://www.spo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=183)
Önemlinot:Buyasa2005yılındaçıkarılan,terörveterörzararlarınıntazminiyleilgili5442Sayılı
Yasa’ylakarıştırılmamalıdır.

8 En(kötü)ünlüsünedeğinecekolursak,kanlıbirayaklanmaveona‘soykırım’güdenbirkarşılıkve-
rilmesininpeşisıra1936’daKürtiliDersim’in(‘GümüşKapı’)adınınTürkçeTunceli(‘TunçEli’)
olarakdeğiştirilmesinin,devletintoprağıüzerindekiotoritesinibeyanyönündebirmesajiletme-
yihedeflediğiortadadır.Nevarki,buaçıdanenaşikâr(vetemel)adseçimiülkeiçinTürkçe,et-
nikolarakdışlayıcı‘Türkiye’adının(çokkabaca,Türklerinyaşadığıyeranlamında)seçilmesiol-
muştur;böylebirTürkleştirme(Osmanlıİmparatorluğu’nunbatıkesimiiçinkullanılanFransızca
(Latince)adınülkeleriniteleyenArapçaeklebirleşimi)ağırlıklıolarakKürtolangenişbiretnik
azınlığıgörünmezkılmadaetkiliolmuştur.Karşılaştırmaiçinbkz.‘Çekoslovakya’(etnikçoğulluk)
veya(etnikvurgusuolmayan)‘Hollanda’adları.
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mezradan (yine toplamın yüzde 30’u civarında) 13.000 kadarının adını
değiştirmişti.AddeğişikliklerininçoğuDoğuveGüneydoğu’yukapsıyordu
(Mardin ilinde adların yüzde 91’i değişmişti), ama Karadeniz Sahil
Bölgesininbazıillerindede(Trabzon’unyüzde72’sinde)önemlideğişiklik-
ler yapılmıştı (Öktem, 2005: 185-221).Ülke çapındaki addeğişikliklerinin
dağılımıŞekil1’degörülmektedir.

Şekil 1. Adıdeğiştirilenköylerindağılımı(tekbirnoktabeşköyeeşittir).

Kaynak:Tunçel,2000:30.

1957-78yıllarıarasındatoplamda85.000kadar(45.000köy+40.000mezra)
yer adı gözden geçirildi; nihai sayımda 25.000 (12.884mezra + 12.211 köy)
yerinadıdeğiştirilmişti(Tunçel,2000:28).Değiştirilenköyadlarınınsayısı
(mezralarhariç)Şekil2’delistelenmiştir.Köylerinadınındeğiştirilmesisüre-
ci tekrar 1980 darbesi sonrası askeri cunta tarafından gündeme getirilmiş,
1984’teÖzal’ın başkanı olduğuANAP’ın seçim zaferinin ardından yeniden
toplanan Komisyon daha da fazla değişikliği yürürlüğe sokmuştu. Gerçi
Güneydoğu illerinden bazılarında yer adlarının yüzde 90’ı hali hazırda
değişmişti.(Konuhakkındaayrıntılıbirtartışmaiçinbkz.Öktem,2003;2005:
185-221)Busonincelemeekolarak80yeradınındeğişmesiylesonuçlanmıştı
(Tunçel,2000).

Kimidurumlarda‘yeni’adlarsiyasirejimindoğasınıyansıtandini,politikya
daetnikkimliğedelaletti.MeselaDiyarbakır’davaliliğinprojesiiçinseçilen
yerdehiçkuşkusuzdinikimliğiçağrıştıran‘İslamköy’adıaslındadahaönce
Hristiyanların(Ermeniler)yaşadığıbölgedekibiryerleşimyerineverilmişti.
Model köy ‘Cumhuriyet’in adı (köy, idari olarak il merkezine bağlıydı)
cumhuriyetçiliğiifadeediyordu.‘Türkmen’(Çüngüşilçesinebağlı)ağırlıklı
olarakKürtlerin oturduğubir bölgede etnik kimlik fikrini çağrıştırıyordu.
Öteyandan,rejimindoğasınıveyaulusçasahipolunduğufarzedilenkimliği
ifade edenbu yer adlarına istisnalarda vardır.Çoğudurumda adlardini,
siyasiyadaetnikbiranlamifadeetmez,oijinalindendeçevrilmemişlerdir.
Yapılantercihlerçoğunlukladoğayaaitgenelbirkategoriye,fiilentarihten
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Şekil 2. İlbaşınaadıdeğişenköysayısı.

Adana 169 Erzincan 366 Mardin 647
Adıyaman 224 Erzurum 653 Muğla 70
Afyon 88 Eskişehir 70 Muş 297
Ağrı 374 Gaziantep 279 Nevşehir 24
Amasya 99 Giresun 167 Niğde 48
Ankara 193 Gümüşhane 343 Ordu 134
Antalya 168 Hakkâri 128 Rize 105
Artvin 101 Hatay 117 Sakarya 117
Aydın 69 Isparta 46 Samsun 185
Balıkesir 110 İçel 112 Siirt 392
Bilecik 32 İstanbul 21 Sinop 59
Bingöl 247 İzmir 68 Sivas 406
Bitlis 236 Kars 398 Tekirdağ 19
Bolu 182 Kastamonu 295 Tokat 245
Burdur 49 Kayseri 86 Trabzon 390
Bursa 136 Kırklareli 35 Tunceli 273
Çanakkale 53 Kırşehir 39 Urfa 389
Çankırı 76 Kocaeli 26 Uşak 47
Çorum 103 Konya 236 Van 415
Denizli 53 Kütahya 93 Yozgat 90
Diyarbakır 555 Malatya 217 Zonguldak 156
Edirne 20 Manisa 83
Elazığ 383 Maraş 105 TOPLAM 12,211
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arındırılmış,hattabelkibelirsizbirzamansızlıkduygusuçağrıştırankeyfibir
atıfgibidurmaktadır.9

Nihayet,adkoymameselesibelediyelerdüzeyindedebaşgösterdi.Yalnız,bu-
radamerkezidevleteideolojikbirkarşıkoyuşolarakgerçekleşecekvebelediye
ilevalilikarasındaçatışmayayolaçacaktı.2001Ocak’ındaDanıştaygüneydoğu
illerindenBatman’adevlettarafındanatananvaliAliParlak’ıngetirdiğidava
hakkındakararvermişti.Birkaçayöncesinde,2000Haziran’ındaKürtpartisi
(DTP’ninselefi)HADEP’tenseçilenBatmanBelediyeBaşkanıAbdullahAkın
bildirildiğikadarıylaşehirde200caddeisminideğiştirmişti.10 Kaldırılanadlar-
dan biri Türkiye Kürdistanı’nın eski ‘süper valisi’, Olağanüstü Hal’e
(Olağanüstü Hal rejimi 1983’de yürürlüğe sokulmuş, 2002’de sonlanmıştı)
bağlıolarakbaskıyönetimindensorumlu‘AydınArslan’dı.Değiştirilendiğer

9 Sözgelimi,Diyarbakır’ınÇınarilçesindekiköylere‘Gümüştaş’,‘Ağaçsever’,‘Akçomak’ve‘Ovabağ’
gibiyeni isimlerverilmişti.Kürtköylerinden ‘Kuştîyan’a (Ölüler) ‘Soğansuyu’adı, ‘Kanîpanik’a
(YassıPınar)‘Yarımkaş’ve‘Bimbarekî’ye(Kutsal)‘Halkapınar’adıverilmişti.

10 İlginçtir,Kürtlerbirzamanlarağırlıklıolarakillegalbirkonumdanhaklarıiçinmücadeleverirken
bugüntemsilkurumlarındayeredinerekhegemonikmilliyetçiliğekarşı(devletinçeperindedenk
güçesahipolduklarıhalde)siyasalsistemiçindenmücadeleveriyorlar.

Kaynak:Tunçel,2000:28.
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bircaddeadıTürkulusalmarşınınsözleriniyazanşair(1873-1936yıllarıarasın-
da yaşayan) ‘Mehmet Akif Ersoy’du. Merkezi devletin siyasal ve ideolojik
kanonundakiönemlişahsiyetlerinadlarıkaldırılmıştı.Yayerinekimlerinad-
larıkonmuştu?

‘MahatmaGandhi’(sömürgecilikkarşıtıveşiddetyanlısıolmayan,Hindistan
üzerindekiBritanyaegemenliğinedireneneylemci),‘ÖmerMuhtar’(Libya’da
İtalyanegemenliğinedirenen,sömürgecilikkarşıtıhareketinlideri),‘Halepçe’
(Irak’ta 1988 yılında Saddam Hüseyin yönetimindeki devlet güçlerinin
kimyasal saldırısına maruz kalan bir Kürt kasabası), ‘Yılmaz Güney’ (Kürt
sosyalist,Cannesödüllü, ‘Kürdistan’ıveoradakiTürkvarlığınıanlatımından
dolayıdevletçeyasaklananYolfilmininyönetmeni),‘MehmetSincar’(1993’de
Batman’da faili meçhul cinayet sonucu öldürülen Kürt parlamento üyesi),
‘AhmedArif’(Kürtşair), ‘Zîlan’(bölgedekibiraşiretinadı,aynızamanda30
Haziran 1996’da Tunceli/Dersim’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üyelerini
öldürenintihareyleminigerçekleştirenPKKmilitanınınkodadı),‘Elmedîna’
(1927’de selbaskınınauğrayanbirköyünKürtçeadı), ‘Laleş’ (Kuzey Irak’ta,
Yezididinininkutsalmerkezisayılanbirköy), ‘Botan’ve ‘Garzan’ (sırasıyla,
Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Eruh ve Kuzey Irak’ın bir bölümünü kapsayan
bölge ile Batman, Siirt, Van, Hizan ve Gevaş’ı kısmen içine alan bölgenin
Kürtçeadları)ve‘HumanRights’,‘Freedom’gibiİngilizceadlarşehirdekiyeni
caddevebulvaradlarıarasındayeralmaktaydı.Danıştaydevletekarşıisyanı
(örneğin, Ömer Muhtar, Mahatma Gandhi ve Halepçe) ve bölücülüğü
(örneğin,YılmazGüney)teşvikettiğiveya‘yabancı’birdileaitolupkültürel
erozyona (örneğin, Laleş) yol açacağı gerekçesiyle listedeki adların iptalini
istedi(Zaman,6Ekim2000;ÖzgürPolitika,23Ocak2001;Watts,2006).11

DTP’ninadkoymastratejisigerçektekamusalalanıntaşıdığıanlamüzerinde
verilen siyasal bir mücadeledir. ‘Botan’ ve ‘Garzan’ adları coğrafyayı Kürt
topraklarıolarakişaretleyerekTürkilcoğrafyasınınsınırlarıylarekabeteder.
Türkiye’dekiKürtsiyasalpartileri(PKKdedâhil,amayalnızcaonunlasınırlı
değil) kavgalarını sömürgecilik karşıtı bir mücadele olarak tanımlar.
Dolayısıyladünyadakisömürgecilikkarşıtıhareketlerdekiliderlerinadınıver-
mek,butarihisahiplenmelerinisimgelerve(PKKmilitanıZîlan’ınadınınver-
ilmesindeolduğugibi)mücadeleninmeşruiyetinihatırlatır.Şuhalde,DTP’li
belediye başkanlarının (yeniden) ad koyma stratejisi açıkça ve doğrudan
geçmiştesiyasikırvekentcoğrafyasındanKürtlüğüsilmegirişimlerinietkisiz
kılıp gündelik hayatın kamusallığında siyasal-kültürel bir Kürt duyarlılığını
(ya da bölgeciliği/milliyetçiliği) yeniden ortaya çıkarmayı amaçlar. Aslına
bakılırsa,BatmanörneğiKürthaklarınısavunanDTPlehineGüneydoğu’nun
büyükbölümünde‘şehrinmetnini’(kamusalalanlara,caddelerdenbulvarve
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11 Yabancıdilaçısından,İngilizceadlarınkullanımınındabaşkaülkelerde(meselaFransa)olduğu
gibi zamanzamanTürkiye’dedekültürelbir tehdit olarak algılanabildiğinibelirtmekgerekir:
Sözgelimi,eğitimdeokulveüniversitelerinİngilizceadlarlaaçılabilmesine(kaldıkiaçılmıştırda)
rağmen,Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarının resmi olarak kayıtlı şirket adlarının
Türkçeolmasınışartkoşar.Kamusalalandaizinverilenşeyeresmiağızdancevazverilmemiştir
hâlâ.
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parklaraverilenadlar)yereldevletaygıtıüzerindedenetimkurmayönünde
ortakbirçabanınparçasıdır.

Ad konusundaki uzlaşmazlıkların başka bir örneği Türkiye Kürdistanı’nın
başlıca şehri (ve başkent olarak tahayyül edilen) Diyarbakır’dan gelmiştir.
2004’tekiseçimlerdeDiyarbakır’aHADEP’tenseçilenOsmanBaydemirşehrin
anameydanlarındanbirinde,Türkiye’ninkurucusuAtatürk’ünheryerenazır
heykellerinden birini ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözünü alıntılayan bir
tabelayla birlikte sessizce kaldırmıştır. Ardından 2005’in sonlarında
Diyarbakır’daülkedekiöndegelenKürtyazarveeylemcilerden(şehri1992’de-
kiziyaretindeardardagelen‘failimeçhulcinayetler’denbirinekurbangiden)
MusaAnter’ianmaküzerebirheykeldikilmiştir.12 Cumhuriyet’inkurucusu-
nunheykelininvecizeyitaşıyantabelaylabirliktesessizsedasızkaldırılıpson-
rasında katledilen Kürt entelektüele ait heykelin dikilmesi yeni bir ‘hafıza
coğrafyası’nınyaratılmasıolarakyorumlanabilecekçabalarınaçıkbirispatıdır
(Alderman,1996;2002).

Diyarbakır’daDTP’ninönerdiğiyenicaddeadlarıdahayakındanincelemeyi
gerektirir,çünküBatman’daolduğugibiadkoymameselesiDTP’ninkamusal
alanakazımak istediğideğerve fikirleri açığaçıkarır.Parti çeşitlimahalle-
lerdecaddeadlarınıyenidenkoymayıönermiş,aynızamandahızlabüyüyen
şehirdeyenicaddeveparklar içindeadlarönerilmiştir.13 Öteyandan,yeni
caddeadları içinyapılanöneridenetameliadlardavardı.Önerilenadların
oluşturduğubir listeden (liste tarihsizdir, amadahaçok2007’denbuyana
olan dönemi kapsamaktadır) böyle adları belirleyip belediye çalışanlarının
kaynaklarından kontrol ettim. Burada bu adları üç temel grup altında
topladım:Belliolaylarınanıldığıadlar,soyutadlarlaeskiadlarveinsanların
anıldığıadlar.

Olaylarkategorisinde,‘1Gulan’(Kürtçe,işçihaklarımücadelesinihatırlatarak
mücadeleiçinçağrıdabulunanUluslararasıİşçiBayramı)ve ‘8Mart’(kadın
hakları mücadelesini hatırlatarak çağrıda bulunan Kadınlar Günü) örnek-
lerinde olduğu gibi uluslararası anma günleriyle adlandırılan caddeleri
görürüz. Her iki gün de Paris merkezli İkinci Enternasyonal sol hareketi
tarafındansaptanmıştı.Savaşkarşıtıduyarlılıklabirliktesolsiyasetinkaybol-
mayanteması‘Barış’adınıdatamolarakanladığımızanlamdabirolaysayıla-
mazsa da bu kategoriye yerleştirebiliriz. ‘Ekim’, 1917 Rus Ekim Devrimi’ne
atıflaanlaşılmalıdır.Açıkçabuadlarlabelediyeşehircoğrafyasınısosyalistbir
söylemebürümüştür.

Kürttarihindekiolaylarınanılmasınageldiğimizde,1943yılındabirTürkge-
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12 Heykel, İranlı Kürt heykeltraş Babek Sophi tarafından yapılmıştı ve pek çok kişi için pan-
Kürdizmidealiniifadeediyordu.

13 Yeniadlarınçoğu,bunlarınyenidennumaralandırmaylasınırlıkalmasındanötürütartışmaya-
ratmamıştır.Örnekvermekgerekirse,Kayapınarilçesinde,şehringüneyindehızlabüyüyenma-
halleolanHuzurevlerisemtinde12.Sokak‘1.Sokak’ve1.Sokak‘2.Sokak’şeklindeadlandırılmış-
tır.Aslındasokakadlarınınbuşekildeyenidennumaralandırıldığıçoksayıda,yüzlerceörnekbu-
lunmaktadır.
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nerali ve bağımsızlık savaşı kahramanının emri üzerinde Kürt köylülerinin
hukuk dışı idamlarını anan ‘33 Kurşun Parkı’nı görürüz.14 Bu haliyle bu ad
KürtlerleCumhuriyetrejimiarasındakiilişkiyitemsileder;dahadoğrusu,gün-
delik hayatta Kürtler üzerindeki baskıyı hatırlatır. Keza ‘Çarçira Parkı’ adı,
QazîMuhammed’in 22Ocak 1946’daMahabadCumhuriyeti olarak bilinen
(Rusdestekli)bağımsızKürdistanCumhuriyeti’niilanettiği(biryılsonraİran
otoritesini yeniden kurduğunda kendisinin ve yoldaşlarının idam edildiği)
yerden,Mahabadşehrindeki(bugünküİran)ÇarçiraMeydanı’ndanalınmıştır.
Dolayısıyla‘ÇarçiraParkı’bağımsızbirdevletmücadelesinisaltbirhayaldeğil,
aynızamandayakınbirgerçeklikvemücadeleürünüolarakanmaktadır.

SoyutadlarkategorisindedahaöncedeğindiğimizAşitî(Kürtçebarış)veBarış
adlarına ek olarak, özgürlük (Kürtçe ‘Azad’), özgür hayat (Kürtçe ‘Jîyana
Azad’),kardeşlikvegençliğe (Kürtçe ‘Cîwan’), atıftabulunanadlargörülür.
EskiadlarkategorisindeDiyarbakır’ıneski(Kürtçe)adı(‘Amed’)ileKürtaşk
destanları olan ‘Zembîlfroş’u ve ‘Mem û Zîn’i görürüz. Ahmedê Xanî veya
Hanê(aşağıda, insanlarkategorisinde) 1706-7yıllarındahalkmasalıMemû
Zîn’iaynıadlauzunbirşiireuyarlamış,etkilibirşekildeKürtlerinözyönetimi
çağrısında bulunmuştur.MemûZîn daha sonraki kuşaklarcamilliyetçi bir
destanolarakbenimsenmiştir(Bruinessen,1999;Hassanpour,2008).

Sonkategoriinsanlarlailgiliolandır.ŞairAhmedêHanêveAhmedArif’i,yazar
MusaAnter’ianmıştık.KullanılandiğerisimlerKürtsorunu,Türkiyesoluve
Ermeni soykırımıüzerine çok sayıdakitabınyayımcısıolarak tanınan, 1980
darbesindenbuyanabundandolayıhakkındaotuzdanfazlatutuklamakararı
verilen‘AyşeNurZarakolu’,2001DünyaBarışGünükutlamalarınakatılmaya
gidippolistarafındankovalanırkenbinanınaltıncıkatındandüşerekölengenç
‘Zeynel Durmuş’, evlilik dışı ilişkisinden ötürü ailesi tarafından taşlanarak
öldürülennamuscinayetikurbanıolanKürtkadını‘ŞemseAllak’idi.Böylece,
Türk tarafının,değilKürtulusu,Kürtlerinvarolmadığınayönelik iddiasına
Ahmedê Hanê’nin Mem û Zîn’ine, 1706-7 yıllarında yazılan Kürt ulusal
destanına atıfla incelikli bir karşılık verilmiştir.Hızlıca geçersek, ‘AyşeNur
Zarakolu’adınınTürkiye’dekitoplumsalmücadeleile(‘ZeynelDurmuş’adıyla
anılmasında olduğu gibi) vahşi bir şiddetle bastırılan Kürtlerinmücadelesi
arasındakiilişkiyigündemegetirir.‘ŞemseAllak’Kürttoplumundatoplumsal
cinsiyet sorunları ve kadına yönelik şiddete gönderme yapar. Bu adlar
belediyeninmilliyetçibirşehir-metinyazmaklayetinmeyip,sosyalvekültürel
haklarperspektifindenbaktığınıdagöstermektedir.
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14 GeneralMustafaMuğlalı1943’te33köylününinfazınıemretti.İransınırınınyakınındauzakbir
noktadavuruldular.Milanaşiretininveaileninüyelerikoyunhırsızlığışüphesiylealıkonmuştu;
infazedilenlersözümonaKürtaşiretininüyeleriyleTürkordusuarasındakiçatışmalarsebebiyle
öldürülmüşlerdi.KatıtutumuylatanınansavaşkahramanıMuğlalı,1930yılındaİzmir’dehükümet
karşıtıayaklanmasonrası36kişininidamhükmünüverenözelbirmahkemeninbaşkanlığınıyap-
mıştı.28Şubat2004’teTürkSilahlıKuvvetleriGenelkurmayBaşkanlığıVan-Özalp’teİransınırın-
daaskeribirüssün‘OrgeneralMustafaMuğlalıKışlası’olarakadlandırılacağınıduyurdu.Bugeliş-
meinsanhaklarısavunucularıveKürtlerarasındaserttepkiylekarşılandı. ‘33KurşunParkı’nın
öneriolarakgetirilmesibunakarşıbirhamleolarakdeğerlendirilmelidir.
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Önerilentümadlarvaliliktarafındankabuledilmemiştir(bkz.Şekil3).‘Jîyana
AzadParkı’,ZembîlfroşParkı’,AşitîParkı’,’33KurşunParkı’,‘YekGulanParkı’
ve‘ÇarçiraParkı’adlarıylailgilikararıDTPAnayasaMahkemesi’netaşımıştır.
İdare Mahkemesi’ne gönderilen dosyada Diyarbakır vali yardımcısı ‘33
Kurşun’undevletihedefgösterdiğinisavunmuştur.Valilik‘Zembîlfroş’,‘Jîyana
Azad’,‘Aşitî’,‘Cîwan’,‘YekGulan’ve‘ZeynelDurmuş’adlarınınyasadışıterör
örgütünün (PKK’nin) sembolleri olduğu için yasaklanmasını istemiştir.
‘Cîwan’ adının yasaklanması istemiyle ilgili olarak valilik Türk Ceza
Kanunu’nun222.maddesininTürkçealfabesineaykırıkullanımlarda2-6ay
arasıhapiscezasıöngörüldüğünüeklemiştir.16

222. madde laik cumhuriyetin devrimci kuruluş sürecinin parçası olarak
(yönetimerkinesahipteokratikkurum)ulemayıhedefalan(Arapçavetür-
ban/fesi yasaklayan) ilk 1928 Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında
Kanun ile 1925 Şapka Kanunu’nu (bu kanunlarca öngörülen cezaları) bir-
leştirmektedir. Yine de, Avrupa parlamenteri ve Türkiye-AB Ortak
ParlamentoKomisyonuüyesieşbaşkanıJoostLangendijk’inbelirttiğigibi,“bu
maddenin Kürtçe konuşmaya karşı kullanılması hukuk açısından ne kadar
şaşırtıcıolursaolsun,sergilenenpratikkanunmaddesinintarihiveamacıyla
örtüşmektedir.”17Aslına bakılırsa, bu maddeye aynı dönemde (2007) başka
örneklerde,meselaKilis’tegazeteyazılarında(Türkçeolmayan)‘w’harfinikul-
landığıiçinbirsendikaliderine18 veyerelhizmetlerinsağlanmasıkonusunda

15 BelediyeninönerdiğiadlardaCaddesiveParkıgibiTürkçekelimeveeklerkullanılmaktadır.Başka
birdeyişle,yeniadlarda(içeriklerinde)Kürtçekelimelerönerildiğihalde,adlarauygulanandilbi-
limkurallarıTürkçedir.

16 Haberiçinbkz.http://www.ntvmsnbc.com/news/376773.asp.
17 Haberiçinbkz.http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=115171
18 Halbuki‘w’harfiTürkçedeyaygın(mesela‘showroom’),genel(‘WC’),meşhur(‘ShowTV’)veres-
mi(‘www.[…].gov.com.tr’)kullanımlarasahiptir.

Şekil 3. DTPbelediyesininönerdiği,kabuledilen,reddedilenvedeğişiklikyapılanKürtçe
anmaiçeriklicaddeveparkadları 15

Kabul edilen adlar Reddedilen adlar Değişiklik yapılan adlar

AmîdiyeCaddesi
BarışParkı
MemûZînParkı
8MartKadınParkı
AhmedArifParkı
ÖzgürParkı
AhmedeXanîCaddesi
AhmetArifCaddesi
AyşeNurZarakoluCaddesi
MusaAnterParkı
ŞemseAllakParkı
EkimParkı
Gulîstan

JîyanaAzadParkı
ZembîlfroşParkı
AşitîParkı
33KurşunParkı
ÇarçiraParkı
YekGulan
ZeynelDurmuş
1GulanParkı
Şîlan
Roşna
Rojda
Nefel
Daraşîn
Beybun
Berfîn

Cîwan Parkı (Civan Parkı
olarakkabuledildi)
SeyrangehPark(Seyrangah
Parkıolarakkabuledildi)
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çokdildebilgisunupgörevindenalınanDTP’liSurBelediyeBaşkanıAbdullah
Demirbaş’a karşı başvurulmuştu (makalenin yazıldığı sırada Demirtaş 222.
maddeyeatıflayapılansuçlamalarlaboğuşuyordu).19

Diyarbakır’da belediye tarafından önerilen isimlerin birçoğu vali ve temyiz
mahkemesitarafındanreddedilmiştir.Makaleninyazıldığısıradabelediyenin
karara itirazı Danıştay’da görüşülmek üzere bekliyordu. İki ad değişiklik
yapılarak kabul edilmiştir: ‘Seyrangeh’, ‘Seyrangah’ olarakTürkçeleştirilmiş,
‘Cîwan’daki‘w’ise‘v’harfinedönüştürülmüştür.20 Gelgelelim,(20Eylül1992’de
öldürülen)MusaAnterve(28Ocak2002’deölen)AyşeNurZarakolu’nunki
gibi (kuşkusuzprovokatifbulunabilecek)diğeradlarkabuledilmiş,böylece
Diyarbakır’ın şehir-metniniKürthaklarımücadelesiyle tanıştırmıştır.Kabul
edilmeyen diğer adların yanında neden bu adların kabul edildiği tam bir
muammadır.Belkideresmikararların,tıpkıbukararlarıvereninsanlargibi
ayrıksı gelebileceğine, hepsinin tereddütsüz, katı bir mantık izlemeyebile-
ceğineihtimalvermekgerekiyordur.

Karşıçıkışlararağmen,büyükölçüdeDTP’ninyereldevletaygıtınıelinealması
sonucuGüneydoğu’daşehirmetniyenimekânsal-söylemseldüzenlemelerin
yapılmasıyla yeniden yazılmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında yapılan ad
değişikliklerininhepsine21.yüzyıldakentlerdekiaddeğişiklikleriylekarşılık
verilmiştir.Başlangıçtakiniyetkamusalalandanetnisiteyi silipatmak,daha
doğrusu yerine Türk mono-etnisitesini (kuşkusuz o zaman tek etnili bir
toplumyaratılmakisteniyordu)koyuptelkinetmektiysede,bugeçersizkılın-
mıştır. Tıpkı ‘Kürt’ adının inkâr edilip şimdi (iyi kötü) kabul edilmesi gibi,
jeopolitikadlardazorlaKürtlükten sıyırmayaçalışılmış, amabu şimdigeri
tepmiştir.

Sonuç

Güneydoğu’da, Türkiye Kürdistanı’na odaklanarak mekânsal siyasetin iki
örneğinitartışmayaaçtık.Herikiörneğindedevletinkurucubirfail,gerçek
birvarlık(isterfail,isteryapıyadakurumolsun)olarakdeğerlendirilmemesi
gerektiğinigösterdiğiniilerisürüyorum.Olsaolsazımnenözelbirbütünlüğe
sahip olmayan bir devlet sisteminden, bir dizi kurumdan bahsedebiliriz.
Burada tartışılan örneklerde ortaya çıkan resim, farklı devlet kurumlarının
barındırdığı çelişkili ve uzlaşmaz fikir ve eylemlere ilişkindir. Bu çelişki ve
çatışmalar kısmen kurumsal düşünüşteki farklılıkların sonucudur;
Güneydoğunun yeniden inşası için gelişme perspektifinden yazılanmaster
plan,düşünceveeylemlerinigüvenliknosyonununşekillendirdiğikurumlar
tarafındandirenişlekarşılanmıştır.Buradatanımlanançelişkiveçatışmaların
doğası,kendisiylesavaşhalindekibirgövdeyiaklagetirmektedir.
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19 Haberiçinbkz.http://bianet.org/english/minorities/103328-newroz-and-kawa-reason-for-impri-
sonment; http://bianet.org/english/minorities/114726-state-wants-kurdish-speaking-employees-
but-tries-kurdish-mayor

20 ÇokdilliyerelhizmetbroşürüyleilgiliolarakSur’dakiDemirbaşhakkındaaynıtezilerisürülm-
üştür. Bkz. http://bianet.org/english/minorities/102799-multilingual-diyarbakir-municipality-
on-trial
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Çelişkiveçatışmalarilledeaynısonucuüretmezler.DTP’ninmuhalifsiyaseti
mekânaTürkkimliğininatfedilmesiniciddibiçimdesorgulamaktadır.Türkiye
Cumhuriyeti’ninkurucusunaaitheykelinonaeşlikedenvecizeylebirlikteses-
sizcekaldırılıpyerineöldürülenKürtentelektüeliMusaAnter’inheykelinin
dikilmesiyenibirhafızacoğrafyasınınyaratılmasıdiyebileceğimizşeyeilişkin
çabalarıaçıkçaortayakoymaktadır.BuşekildeDTP‘yasaldavranışlarınsınır-
larınıöteleyipyenireformlarılimitlerinekadarzorlamak’lakalmayıp(Watts,
2006),Negri’ninmevcut tahakkümbiçimlerinin ötesine geçen yeni kurucu
potansiyelliklerihareketegeçirmekapasitesidiyeadlandırdığışeyiaçığaçıkar-
mıştır (Negri’denalıntılayanVanderPloeg,2008:271-272).Nihayet,Yılmaz
Güney Yolu’ndan geçip JîyanaAzad Parkı boyunca yürüdüğünüz bir şehir,
Mehmet Akif Ersoy Yolu’ndan gittiğiniz (Atatürk) Hatıra Parkı’nda
gezindiğinizortamdanöznelolarakfarklıdır.Türkil idarecilerivehükümet
yetkililerinin DTP belediyelerince önerilen adlara canhıraş itiraz edip red-
detmesinin sebebi de budur. Köye dönüş örneğinde, çelişkili ve birbiriyle
çatışanyaklaşımlar,köyedönüşplanlarınındüpedüzboşadüşmesiylesonuç-
landı. Kırın yeniden inşası gerçekleşmedi. Devleti birbiriyle doğal bir ilişki
içinde olmayan kurumlar dizisi olarak değerlendirirsek bu başarısızlığı
kavrayabiliriz.Araştırmacılarolarakdevletigerçekaddedeceğimizdoğalbir
birlikolarakdeğerlendirmeyipdahaiyikavramakiçinanalizetmeliyiz.

Çeviren: HaticePınarŞenoğuz
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Delal Aydın: Bize biraz hayat hikâyenizi anlatabilir misiniz, nerede, nasıl bir
ailenin içinde doğdunuz, nasıl bir öğrenim hayatı geçirdiniz, hangi işlerde
çalıştınız?

Handan Çağlayan: ÖncelikleToplumveKuramdergisininortayaçıkmasın-
daemeğigeçenherkesiyürektenkutlamakistiyorum.Birçokaçıdansarsıcı,
çokanlamlıveheyecanvericibirçalışma.Sorunuzagelince,doğrusuöylean-
latacakçok şeyyok.Belki tanıdığımvegüçaldığımkadınlardan sözetmek
gerekir, biraz da Siverek’ten. Herkes için dünyaya geldiği yer özeldir ama
Siverek’iözelkılanbaşkanedenlerdevar.Çokzenginbirkültürelyapıyave
köklübirtarihesahipbiryerdensözediyorum.Bizimzamanımızdaartıko
özelliğinibüyükölçüdeyitirmiştiamadahabizdenbirkuşaköncesinekadar
bir mahallede üç dört dil konuşuluyormuş. Çocukluğum 12 Eylül öncesi
Siverek’tegeçti.Oldukçacanlıbirpolitikortamvardı.Dernekler,konserler,
gösteriler,kitaplar.Gençlerlesınırlıdeğildipolitikhareketlilik.Siverek’eözgü
lacivertçarşaflarının içinde,beyaz tülbentlikadınlardakatılırdıgösterilere.
Aslındaçarşıdapazardaçokgörünmezlerdiamamahallelerdeakıpgidenha-
yatiçindesondereceetkiliydikadınlar.Şimdidüşündüğümde,sırfbizimeski
mahalledebilehikayesianlatılmasıgerekenokadarçokkadınvardıki.Liseli
gençlerdeçokhareketliydi.Sadecepolitikaçıdandeğil.Kültürelaçıdanda.
Örneğinsosyaltemalarınişlendiğitiyatrooyunlarısergilerlerdi.Benimliseyıl-
larımneyazıkki 12Eylül sonrasınadenkgeldi.Her şeydeğişmişti.Parasız
yatılıbirkızokulundaokudum.Hemşireokuluydu.Yeribusöyleşideğilama
parasızyatılıkızokullarının,heledehemşirelikeğitimiverilenlerin,sınıfsal
hiyerarşilerin ve geleneksel cinsiyet rollerinin inşa edilmesinde ve benim-
setilmesindebaşlıbaşınaüzerindedurmayadeğersondereceçarpıcıbiryeri
var. Çoğu başka türlü okuma şansı olmayan öğrencilerin toplandığı bu

Politik Katılım-Özgürleşme Geriliminde Kürt
Kadınları: Handan Çağlayan ile Söyleşi
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okullarda,küçükkızçocuklarınaaileiçinde,meslekhayatındavetoplumsal
yaşamdakiyerleri(kitümüdeeşitsiz, itaatevetabiolmayadayalıyerlerdir)
belletilir, buna uygun davranmak üzere disipline edilirler. Bizde, bu genel
özelliklerebirde12Eylülruhueklenmişti.Defteretükenmezkalemleyıldız
çizmek(kızılyıldızıçağrıştırdığıgerekçesiyle!)yadaErolToy’unbirkitabını
okumak,disiplinlikbirsuçolarakdeğerlendiriliyorduörneğin.Butedrisatın
ardındanbiryılkadarDiyarbakır’ınElazığ’ayakınbirilçesindehemşirelikyap-
tım.

DA: Sonra?

HÇ: Sonra sosyal politika okumak üzere Ankara’ya geldim.Öğrencilik ha-
yatımboyuncahemşireolarakçalışmayadevamettim.Odönemhastanelerde
geceçalışanlarınneredeysetamamınayakınıbuşekildegündüzüniversiteye
gidipgeceçalışanlardanoluşuyordu.Gecenöbetlerinde,sağlıkişkolundasını-
favecinsiyetedayalıilişkilerfalansorgulanıyor,tartışılıyordu.Tartışılanbaş-
kaşeylerdevardı.Özallıyıllardaydıkvesağlığınticarileştirilmesineyönelikilk
adımlaratılmayabaşlanmıştı.Birkaçyılsonra,90başlarındakamuemekçileri
sendikalarıkurulmayabaşlandı.SağlıkemekçilerisendikasıTümSağlık-Sen’in
kuruluşundayeraldım.Fakültedenmezunolunca,mezunolduğumbölümde
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım ama uzun sürmedi. Bölgeyi
kasıpkavuranortam,ülkeninheryanınıetkilemeyebaşlamıştı.Failimeçhul
cinayetler sendikacıları da hedef alıyordu. Aralarında Tüm Sağlık-Sen
DiyarbakırşubebaşkanıNecatiAydın’ındabulunduğuçoksayıdasendikacı
arkadaşı bu şekilde kaybettik. Bu alt üst oluştan bizim payımıza düşen de
cezaevioldu.Kadınlarınsendikalkatılımıkonuluyükseklisanstezimi,danış-
manım Prof. Gülay Toksöz’ün olağanüstü desteği ile cezaevinde yazdım.
AslındasadeceGülayhocamdeğil,budönemüniversiteçevresindenSerpil
Sancar’ın,YıldızEcevit’in,TülinÖngen’in,BurçakÖzoğlu’nunvedahabirçok
kadınınyakındesteğinivedayanışmasınıhepyanımdahissettim.Biryandan
böylesibirdestekvekadındayanışmasındangüçalırkendiğeryandandaceza-
evindeçokgüçlükadınlartanıdım.DahasonraAnalar, Yoldaşlar, Tanrıçalar’ı
ortaya çıkaracak izlenimlerimburadaoluştu. Farklı yaş gruplarından, farklı
coğrafyalardanpekçokkadıntanıdım,çokçarpıcıhikayelerdinledim.Kitapta
sözünüettiğimdönüşümeveözneleşmesürecinesanırımilkkezveçokyakın-
dan burada tanıklık ettim.Daha sonra çeşitli siyasi partilerin kadın birim-
lerinde ve kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı kurumlarda çalıştım.
Halendesendikauzmanıolarakçalışıyorum.

DA: Evet, uzun yıllardır siyasetin içindesiniz. Sizi Kürt kadın hareketinde de ak-
tif rol almış biri olarak tanıyoruz. Politikayla ilişkiniz nasıl gelişti? Kürt, kadın
ve sınıf siyasetleri arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğunuzu, bu üç alana da olan
hassasiyetinizin nasıl geliştiğini bize anlatabilir misiniz? 

HÇ: Yaşamkoşullarımız,çevremizdeolupbitenler,yapıpedeceklerimizi,ter-
cihlerimizideetkiliyor.Sorunuzlailgilipekçoketkendensözetmekmümkün.
Siverek’teki politik ortamdan bahsettim. O ortamda eşitlik, özgürlük gibi
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kavramlar, adalet arayışı çok değer verilen şeylerdi. 12 Eylül pek çok şeyi
bastırdıamazamaniçindebastırılanşeyleryenidengündemegeliyor.Dahaon
sekizyaşınıdoldurmadan,idealistbirhalksağlığıekibiyleDiyarbakır’ınuzak
veunutulmuşmezralarınıdolaşmayabaşladığımda,çocukfelciyadakızamık
aşısıileçocuklarıkurtarabileceğimizeinanıyordum.Zamanlaoçocuklariçin
bundan daha fazlasının gerektiğini fark etmeye başladım. Sonra, aldığım
sosyalpolitikaeğitiminin,yenidencanlananpolitikortamındaetkisiolmalı.
Eşitsizliklere,ayrımcılıklarakarşıbirduyarlılıkgelişincedetekbiralanlasınır-
lıkalmıyorhaliyle.Her türlüeşitsizliğekarşıduyarlılıkgelişiyor.Üstelikbu
eşitsizlikleri insan kendi hayatında, yakın çevresinde tecrübe ediyorsa...
90’larıncehennemgibiortamındaKürtsorununaduyarsızkalmakmümkün
olabilir miydi örneğin? Kadınların dinamizmini mutlaka belirtmek lazım.
1990’lıyıllardagösterilerdeçoksayıdakadınvardı.Şimdideöyleamaozaman
yeni bir olguydubu.Çoğu, bizimmahalleninkadınları gibi beyaz tülbentli
kadınlardı. O kadınları yeniden sokaklarda görmek etkileyiciydi. Sonra, az
öncedesözünüettiğimgibikaybedilensendikacıarkadaşlaroldu.Tümbun-
larınetkisiolmalı.

Benzer bir süreç hayatımızın her alanındahissettiğimiz cinsiyet ayrımcılığı
konusunda da geçerli. Özellikle yatılı kız okulu süreci ve sonraki çalışma
yaşamı, hem sınıfsal, hem cinsiyete dayalı ayrımcılıklar konusunda yakıcı
tecrübelerledoluydu.Bunlarıbütünlüklübirşekildeanlamlandırmaise80’li
yıllarınsonlarınadoğrutanışmayabaşladığımfeminizmlemümkünoldu.

Dağınık olarak bahsettiğim tüm bu olguların birbirinden soyutlanamaya-
cağını düşünüyorum. Eşitsizlikler bir şekilde birbirinden besleniyor. Sizin
TuzlaTersaneleriaraştırmanızdasınıfsalsüreçlerleetniksüreçlerinnasıliçiçe
geçebileceğiniçokçarpıcıbirşekildegösteriyordu.Bueşitsizliklerinkarşısın-
datutumalırkendebiriniöbürününönünekoymalüksümüzyok.Örneğin
Kürt sorunu, ne sınıf sorununa indirgenebilir ne de cinsiyet eşitsizliğinden
türemiştiramabunlardankopukolarakelealınabilirmi?“Kürtsorunu”olarak
ifadelendirilmesideayrıcaproblemliolansorunlarkümesine,feministpers-
pektiften yaklaşılabileceğini, dahası yaklaşılması gerektiğini; çözümdenilen
süreçte de kadınların ve yoksullar, emekçiler gibi kesimlerin aktif özneler
olarakkatılmalarıgerektiğini,aksitaktirdebunungerçekbirçözümolmaya-
cağınıdüşünüyorum.Benzerşeysınıfsiyasetiiçindegeçerli.Sınıfsoyutbirşey
değil.Toplumsalcinsiyeti,etnisitesivedahabaşkafarklıözellikleriolaninsan-
lardanoluşuyor.CinsiyeteşitsizliğineveyaKürtsorununakörbirsınıfsiyase-
tininbaşarışansıolabilirmi?

DA: Biraz da akademik duruşunuzla ilgili sorular sormak istiyorum. Doktora
teziniz ve bu teze dayanan Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar: Kürt Hareketinde
Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu adlı kitabınız büyük ilgi uyandırdı.
"Periferinin Periferisinden Sesler: Türkiye’de Kürt Kadınların Siyasete Katılımı"
başlıklı makaleniz Rhonda Williams Ödülü’ne layık görüldü. Bunların dışında
da önemli akademik çalışmalara imza attınız. Akademideki bir pozisyonda yer
almak yerine şimdi bir sendikada eğitim uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Bize
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bunun nedenlerini anlatabilir misiniz?

HÇ: Akademik faaliyetin üniversiteyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum.
Sabah 9 akşam 6 mesaisine bir türlü alışamamak gibi sıkıntılar dışında
sendikada çalışmaktan şikayetçi değilim. Severek çalışıyorum. Ama
akademideki bir pozisyonda olmamamda,mevcut üniversite sisteminin de
payıvarelbette.Bugün,öğretimgörevlisiÖzgürSevgiGöral’ınüniversitedeki
bir kadro için girdiği sınavı kazanmış olmasına rağmen hak ettiği kadroya
atanmamasıyla ilgili bir haber vardı gazetelerde. Atanmasının yapılmama
gerekçesiideolojik açıklama yaptığı gibisonderecesaçmabirşeydi.Böylebir
gerekçeolabilirmi?Başkabirarkadaştandoçentlikdosyasının,“makalelerini
aktivist gibi yazmış” gerekçesiyle yetersiz bulunduğunu duymuştum. Bu
gerekçenintekaçıklaması,toplumsalsiyasalyaşamdatutumsahibiolmaktan
soyutlanmışbirakademiküretimisteğidir.Durumbu.Banagelince,sınıfsal
konuma,cinsiyeteveetnisiteyedayalıayrımcılıkpratiklerivebunlarınarasın-
dakikesişmelerüzerineçalışıyorumvemevcutüniversitesistemininböylesi
bir bileşen üzerine çalışmalar yapan birini ne ölçüde kabul edebileceğinin
takdirinisizevedeğerliokuyucularımızabırakıyorum.

DA: Evet, anlıyorum. Peki, çalışmalarınızı yaparken aktivist ve araştırmacı kon-
umları arasında bir gerginlik yaşıyor musunuz? Sosyal bilimlerde önemli bir
yöntemsel problem olan “araştıran özne” ile “araştırılan nesne” arasındaki
mesafe sizin pozisyonunuz için neyi ifade ediyor? Bununla bağlantılı olarak bi-
limde objektivite meselesine dair ne düşünüyorsunuz?

HÇ: Aslındaaraştırdığımalanbenimiçinherhangibiralandeğildi.Yakından
tanığıolduğumvebirölçüdede içindeçalıştığımbiralandı.Akademiken-
telektüeldünyadagörmezdengelinenbualanıgörünürkılmayı,bütünkar-
maşıklığıiçindeanlaşılabilirveaçıklanabilirbirşeyolduğunugöstermeyiiste-
dim.Akademikboyut,buişidoğrudüzgünyapmamayardımcıoldu.Buaçı-
dan her iki konum benim için birbirine dışsal değildi. Rhonda Williams
ödülünün gerekçesi de buydu zaten. Akademik faaliyetle aktivist olarak
yürütülenfaaliyetleriniçiçeliği.Budurum,yaptığımçalışmadagerginlikyaşa-
madığımanlamınagelmiyor tabi.Feminist literatürvebenzerdeneyimlerle
karşılaştırmalar,görünürkılmakistediğimalana,başkayönlerdenveaynıza-
manda eleştirel bir bakış geliştirmeme yol açtı. Doğrusu bu bakış açısı ol-
masaydıeksikbirçalışmaolacaktı.Amailkinzorlanmaoldu.Araftaolmakgibi
birdurum.Sonundafeministperspektifbelirleyiciolduveçalışmabeninereye
getirdiyse oradan devam etmeye karar verdim. Yaptığım araştırma beni
başladığımyerdenbaşkabiryeregetirdi.

“Araştıran özne” ile “araştırılan nesne” arasında mutlak bir ayrım olması
gerektiğiyadaaraştıranındeğerlerdenarınmışlığıilkesineisebaşındanberi
itibaretmedim.Feministmetodolojiyleyolaçıkmıştımvefeministyöntembi-
lim,klasikpozitivistepistemolojininvemetodolojininbutürargümanlarının
eleştirisiüzerineyükselmiştir.Taraflıbirçalışmaydıyaptığım.Daranlamdabir
taraftarlılıktan söz etmiyorum. Yapılan araştırmanın kadın özgürlüğüne
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hizmetetmesigibibirilkeyidegözetenvebubağlamdaezilenlerden,kadın-
lardanyanabirtaraflılıktı.Araştırmacıolarakgerçektekarşılığıolmayanbir
değerlerdenarınmışlıkvarsayımıyerinekendikonumumunetbirşekildeor-
tayakoymayıanlamlıbuldumvebunuyaptım.

DA: Kitabınıza dönersek, Kürt kadınlarının ulus inşa sürecindeki rolü nasıldır?
Kadınlara yüklenen bu rol ya da roller ile kadınların mobilizasyonu arasındaki
ilişki nasıl gelişti? Kadınlar bu rolleri aynen benimsediler mi?

HÇ:Genellikleulusinşasüreçlerindekadınlaragelenekselcinsiyetrollerinden
türetilen sembolik roller verilir. Milliyetçiliği doğasından kaynaklanır bu.
Enloe milliyetçiliğin erilleştirilmiş küçük düşürülmeden, erilleştirilmiş
hafızadan ve erilleştirilmiş umuttan doğduğunu söyler. Çok doğrudur bu.
Milletüzerineinşaedilenideolojivekurgularsonderececinsiyetlendirilmiş
şeylerdir.Milletin ailemetaforuyla tanımlanması, onu aralarında akrabalık
gibidoğalbağlarbulunanbirinsantopluluğuolarakhayaletmeyikolaylaştırır.
Milletinaile ileözdeşleştirilmesi isekadınlıkerkeklikrollerinigündemege-
tirir. Erkekler bu ailenin koruyucuları, kadınlar da kıskançlıkla korunması
gerekentopraklarıolur.Böylece“vatanborcuerkeklerinuğrunaölümügöze
almasıgerekennamusborcu”olarakkodlanabilir.Milletinotantikkültürünün
taşıyıcısı ve göstereni olmak gibi görevler verilir kadınlara ve tüm bunlar
kadınların bedenlerini, cinselliklerini ulusal politikaların konusu haline ge-
tirirken esas yerlerini de ev, yuva olarak sabitler. Tabii kadınların rolleri
bununlasınırlıdeğildir.Kimietnik/ulusalhareketlereaktifkatılımcıdaolur
kadınlar.Kürthareketindedeaktifkatılımcırolönplanaçıktı.DoğrusuKürt
hareketininKürtlükkurgusu,yukarıdabahsedilenklasikbirmillikurgudeğil-
di. Ataerkil bir baba figürünü içeren bir aile tahayyülüne dayanmıyordu
örneğin.Kadınları otantik kültürün taşıyıcılarına indirgemediği ve toprakla
özdeşleştirmediği gibi erkekleri de yegâne kurucu özneler olarak tanımla-
madı.Kadınlarıveerkekleri–bazızorlugörevleriyerinegetirmekkaydıyla-ak-
tifkurucuolmayadavetetti.Yeni,farklıveeşitlikçibirkurgusözkonusuydu.
KuşkusuzbenzerbütünkurgulargibiKürthareketininKürtlükkurgusuda
kadına, erkeğe, aileye ve aşka dair bir kurguydu. Bu kurguya göre “eski
ailede/eskiKürtlükteözgürlükolmadığıiçinaşkölmüştü.Eskikadınveeski
erkeğinaşkıyaşama imkanıyoktu.Gerçekaşközgürlükkoşullarındasağla-
nabilirdi.” Kadınlar bütün maliyetlerine rağmen bu davete icabet ettiler.
Çünkü verili koşullarda hem resmi kimlik politikaları hem de toplumun
barındırdığıcinsiyetayrımcılığıkadınlarakendihayatıüzerindesözsahibibir
birey olma olanağı tanımıyordu. Kürt hareketinin daveti, böylesi bir vaadi
içeriyordu. Kadınların politik mobilizasyonu ise sadece kendi hayatlarını
değiştirmekle kalmadı.Hareketin söylemini ve siyaseti de dönüştürücü bir
etkidebulundu.Sorunuzayanıtolarak,kadınların,kendilerineöngörülenrol-
leridönüştürdüklerinibelirtmekmümkün.

DA: Kitabınızda Kürt kadın dinamizminin ne “pasif unsurlar” ne de “özgürleşen
kadınlar” olarak değerlendirilebileceğini söylüyorsunuz. Peki, bu dinamizm
sizce nasıl ele alınmalı, bize anlatabilir misiniz? Yine Kürt kadınlarının sesine
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ulaşmayı hedeflediğinizi söylüyorsunuz; sizce bu ses neyi ya da neleri söylüyor?

HÇ: Pasifunsurlaryaklaşımı,kadınları toplumsalpolitiksüreçlerinkurban-
larına indirgiyor. Özgürleşen kadınlar yaklaşımıysa, politik katılımı özgür-
leşmeolarakdeğerlendiriyor.Oysanekadınlariçindeyeraldıklarıtoplumsal
politiksüreçlerinpasifbirerkurbanıolarakdeğerlendirilebilirlernedepolitik
katılımtekbaşınaözgürleşmeolaraknitelenebilir.Politikkatılımçokönemli
amaözgürleşmeninbunuçokdahaaşanbirsüreçolduğuaçıktır.Benkadın-
larınpolitikkatılımınıgerisindekietkenlerleveyolaçtığısonuçlarlabirlikte
birpraksissüreciolarakelealmayıönerdim.Bubirdönüşümsüreci.Özelalan
ilekamusalalanımutlakşekildebirbirindenayıranvepolitikkatılımıkamusal
alanlasınırlıbirolguolarakdeğerlendirenbiryaklaşımla,yadaklasikmodern-
leşmecibakışlaanlaşılmasımümkünolmayanbirsüreç.Kürtkadınlarınpoli-
tiközneleredönüşmelerisüreciözelalanlapolitikalanıkesenbiralandaşekil-
leniyorveherikialanıdadönüştürüyor.Kadınlariddiaedildiğigibipasifkur-
banlardeğiller,içindedönüşmeklekalmadıkları,dönüştürdükleribirsürecin
özneleridurumundalar.

DA: Araştırmanız boyunca karşılaştığınız zorlukları ve sizi etkileyen
olayları/karşılaşmaları anlatabilir misiniz?

HÇ: Kadınlarıdinlemekbaşlıbaşınasarsıcıetkileyicibirdeneyimdi.Bilirsiniz,
küçükburjuvalardinlemektençokkonuşular.Dahaönceleri,eğitimciyada
birpartininçalışanıolarakkadınlarlaçokkonuşmuştum.Amailkkezonlar
konuşuyorduvebendinliyordum.Bubenimiçingerçektenkendimiyeniden
gözdengeçirdiğimyenibirilişkitarzıoldu.Görüşmelerdearaştırmayıyapan
konumdaolmamın,elimdekikayıtcihazınıngörüştüğümkadınlarlaaramızda
yenibirhiyerarşiyaratmaması içinçabaharcadım.Örneğinbugörüşmeleri
niçin yaptığımı açık bir şekilde anlattım. Diğer görüşmelerden söz ettim.
Başkaaçıdanzorlandığımyönleroldu.Örneğinbelediyeninsosyalyardımbir-
imi aracılığıyla gerçekleştirdiğim görüşmelerle yakınların kaybedilmesine i-
lişkinanlatılarıdinlerkençokzorlandım.İlkindetarifedemeyeceğimyoksul-
lukdurumlarıylakarşılaştım.Böylesibiryoksullukkarşısındaelindenhiçbir
şeygelmedensadecetanıklıketmekvesorusormak,kolaybaşedilebilecekbir
durumdeğildi.Yakınlarınkaybedilmesineilişkinanlatılarakayıtsızkalmakda
zordu.Kayıt cihazını kapatıp bir süre ara verdikten sonra devam ettiğimiz
görüşmeleroldu.Buanlatılaryadagörüşmelersadeceacıdanibaretdeğildiel-
bette.Yaşananenağırkayıplarınardındanayaktakalmayısağlayansüreçlere
de tanıklık ettim. Acının paylaşılarak dönüştürülmesine. İki kızı bir iki yıl
araylakendiniyakanbiranneylegörüşmemizveardındanbirliktemezarlığı
ziyaretetmemizbuaçıdançoköğreticibirdeneyimdiörneğin.Görüşmekiçin
evine gitmiştim. Kızlarının fotoğrafları duvardaydı. Daha yirmili yaşlarına
gelmedenyaşamlarınıyitirmişlerdi.Biryandanevinhavasınasinmişderinbir
acıvardı.Diğeryandandadevamedenbirhayat. İkikızınıkaybetmişolan
anne bir hafta önce oğlunu evlendirmişti. Evin bir odası yeni evli çift için
hazırlanmıştı. Elleri kınalı, kollarında bilezikler olan yeni gelin evin içinde
dolaşıp çay servisi falan yapıyordu.Bir yandandüğündiğer yandankaybe-

236

T
oplum

veK
uram

Sayı:2G
üz2009

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:17 PM  Page 236



dilenlerinacısıiçiçeydi.TesadüfengörüşmeyePerşembegünügitmiştim.O
gün,herPerşembeolduğugibimezarlıkziyaretivarmış.Görüşmeyitamam-
layıncamezarlığabirliktegittik.Onungibibirgrupkadınvardı.Hepsiçocuk-
larını ziyarete gelmişlerdi. Ama yalnız kendi çocuklarını ziyaret etmediler.
Hattaenbaştakendiçocuklarındanbaşlamadılar.Birsürümezarınbaşında
durduk,hepsindenayrıayrısözettiler.Anılarınıpaylaştılar.Hemacılıhemde
güçlüydüler.Belkisadecekendiçocuklarınınçıplakacısıylabaşbaşakalsay-
dılarböylegüçlüduramazlardı.

DA: Evet, öyle olmalı. Peki sizce Kürt kadınlarının politikayla ilişkilerinde
yaşadıkları çelişkiler nelerdir. Onların sınıfsal konumları siyasetle ilişkilerini
nasıl etkiliyor?

HÇ: Bundanbirkaç yıl öncesine kadar çelişkilerin daha yoğun yaşandığını,
şimdigöreceazaldığını ifadeetmekmümkün.Hareketbiryandankadınları
politikkatılımadavetediyorduamadiğeryandandatoplumavekaçınılmaz
olarakpolitikkurumlaraiçkinolancinsiyetçipratiklervardı.Çelişkikaçınıl-
mazdı.Örneğingeçmiştesiyasipartilerdekadınlardangelenekselcinsiyetrol-
lerineuygunbirkatılım,dahadoğrusukatkıbekleniyordu.Mahalleçalışması
yapsınlar,mitinglere katılım sağlamak için çalışsınlar gibi. Bu süreç geride
kaldıtabi.Bildiğinizgibişimdisiyasipartilerdegüçlübirkarargücüneulaştı
kadınlar. Ama doğrusu bu olumlu ilişkinin belirli gerilim alanları
barındırdığınıdadüşünüyorum.Genelpolitikgündemilekadınlarıngündem-
ininbirebirörtüşmediğidurumdailkininbelirleyiciolmaihtimalivar.Tabii
budadeğişebilir.Koşullarıvar.Sınıfsalkonumlailgilisorunuzagelince,esas
olarakenaktifkatılımgösterenler, toplumunenalt toplumsalsınıflarından
kadınlar.Bunusaptamakiçinçokuzunboyluaraştırmalaryapmayagerekyok.
Mitinglere,partikongrelerinebakmakyeterli.BenimHADEP’teaktifçalışma
yapankadınlarınprofilineilişkinincelememdedebuaçıkbirşekildeortaya
çıkmıştı. Bunun da anlaşılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Üçte biri
zorunlugöçdeneyimiyaşamışkadınlardansözediyoruz.Yaşadıklarıaltüst
oluşlapolitikkatılımarasındadoğrusalbirilişkivar.Öteyandanözellikleyok-
sul toplumsalkesimlerdenkadınlar içinpolitikkatılımın,daraileakrabalık
ilişkileridışınaçıkaraksosyalleşmeolanağıbulabilecekleritekkanalolduğunu
vebunundagözardıedilmemesigerektiğinidüşünüyorum.

DA: Biraz zor bir soru olacak belki ama Kürt kadınları için nasıl bir gelecek
görüyorsunuz?

HÇ: Çokkatmanlı,karmaşıkbirsüreçyaşanıyor.Biryandatarifsizacılar,alt
üstoluşlar,öteyandanolağandönemlerdekolaykolaysözkonusuolmayacak
birdinamizm,hareketlilikveolanaklar.Kadınintiharınınenyüksekolduğu
kentlerinaynızamandakadınlarınsiyasipartilerdeyadatoplumörgütleriya
dabelediyelergibialanlardaenyüksektemsildüzeyineulaştıklarıkentlerol-
maları başlı başına üzerine düşünmeye değerdir. Kürt kadınları, hayattan,
acılardan, sokaktan ve eylemin öğrettiklerinden damıttıkları deneyimlerle
kendiRönesanslarınıyaşıyorlar.
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DA: Son olarak şunu sormak istiyorum; kitabınız yayınlandıktan sonra
Kürtler’den ne gibi tepkiler aldınız? Bu tepkiler erkekler ve kadınlar açısından
farklılıklar gösterdi mi?

HÇ: Erkeklerlekadınlarıntepkileriarasındabirfarklılıkvarmıbilemiyorum.
Bu karşılaştırmayı yapabilecek geri bildirimler almadım. Sanırım okuyan
kadınlarınsayısıerkeklerdendahafazlaoldu.Kadınlardanaldığımtepkilerise
farklıfarklıoldu.Çokolumludeğerlendirenler,katıldıklarıvekatılmadıkları
yönlerisamimiyetletartışmakisteyenleroldu.Buçokgeliştiricibiryaklaşımdı.
Çünkükitabıngirişindedebelirttiğimgibibu,yapılacaktartışmalarlaveyeni
çalışmalarlatamamlanabilecekbirilkçalışmaydı.Dolayısıylabutüryapıcıbir
tartışmavediyalogçokgeliştiriciydi.Aslındaçalışmanınamacıdabirtartışma
zemini yaratmaktı. Ama tepkilerin tümü böyle olmadı. Kitabın içeriğine i-
lişkintartışmak,görüşbildirmekyerinetoptanolumsuztutumsergileyenler
oldu.

DA: Bu güzel söyleşi için size çok teşekkür ediyoruz.

HÇ: Benteşekkürederim.
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Türkiye’ninsonyıllardakisiyasiatmosferiiçerisindeKürtmeselesinedairor-
tayaçıkan“görece”serbesttartışmaortamıdüşünüldüğüvakit,bualandaen
fazla yer kaplayan sualin, “Kürt sorununasıl çözülür?” olduğunu söylemek
abartıolmaz.Diğertaraftan,Kürtmeselesininneden venasıl ortayaçıktığıü-
zerine ayakları yere basan tartışmaların veya siyaset üretme çabalarının
toplamı olarak düşünülebilecek bir zeminin “henüz” oluşmadığı hatır-
landığında,neolduğunuanlaşılmayanbirdüğümünçözülmeyeçalışıldığıor-
taya çıkmaktadır. Bu çizgide, Kürtlerin ve/veya Kürt hareketinin “Kürt
sorunu”olarakadlandırılanolgununbağrında,sorununkaynağıyadasorunu
yaratanöznelerolarakkurulmasınınnedenini“Türksorunu”gerçekliğiileyüz-
leşmiyor olmanın bir sonucu olarak görmek gerekmektedir. Bu bağlamda,
Türkmilliyetçiliğinin-ırkçılığınınKürtmeselesiileyüzyüzegelereketkileşime
girdiğitarihseldönemleritartışmıyorolmanınbir“bellekzaafiyeti”yarattığın-
danyolaçıkarak,Toplum ve Kuram dergisiolarakönemligördüğümüztarih-
selbelgeleriyayınlamaktakararkıldık.Buamaçdoğrultusunda,Türkiyesol
hareketiiçerisindesiyasiörgütlenmefaaliyetleriyürütenKürtlerinörgütselbir
kopuşlakendiayaklarıüzerindedurmagirişiminitemsiledenDevrimci Doğu
Kültür Ocakları’nın (DDKO), 1971 askeri müdahelesi sonrasında yargılan-
masıylaortayaçıkandavadosyasıüzerineeğilmekelzemhalegelmektedir.Bu
gereksinimin kaynağında hem Kürtçe’nin ve Kürtlerin varlığını inkâr eden
Türkmilliyetçiliğinin-ırkçılığının söylemsel çerçevesini ve sınırlarını ortaya
koymakhemdeaskerisavcılarkarşısındaDDKOsanıklarınınyüzlercesayfalık
savunmayapmışolmalarıyüzündenbudavanınsahipolduğutarihselönemi
hatırlatmakvardır.Dahaaçıkbirşekildeifadeedilecekolursa,Kürtlerin“Dağ
Türkleri”olduğunadairbir“devletyalanı”olarakbilinenbirolgununaslında
çok daha kapsamlı bir şekilde ve ırkçılık zemininde kristalize olduğunu
görmek,“KürtlerözbeözTürksoyundangelmedir”ve“Kürtçebirmilletdili

Kürt Meselesi’nin Tarihi ile Yüzleşmek:
DDKO Dava Dosyası’nda Türk Milliyetçiliği-Irkçılığı
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değildirveolamaz”gibicümlelerdavadosyasındanokunduğuvakitmümkün
olacaktır.Ayrıca,EtienneBalibar’ınbelirttiğiüzere,ırkçılık,milliyetçiliğinbir
ifade şekli olmaktan ziyade,milliyetçiliği tamamlayan veyadaha keskinbir
ifadeyle milliyetçiliğe içkin bir bütünleyici olarak, milliyetçiliğin kurulumu
çerçevesindeortayaçıkmasıkaçınılmazolanbirolgudur(Balibar,2005:171).
Buyüzden, ilgili tarihselbelgede,TürkiyeDevletinezdindeKürtlerin“Türk
ırkınatabiolma”bağlantısınınkurulmasıiçin“soykütüğüvekanbağıüreti-
mi”ne girşilmiş olması ve Kürtçenin bir millet dili olmaktansa olarak
Türkçeninbozulmuşbirhaliolarakkodlanmasınıancak-Balibar’ınbelirttiği
üzere-hermilliyetçiprojedeiçkin birşekildebulunanırkçılıkmefhumunun
varlığınıhafifealmayarakanlaşılabilir.1

T.C.

DIYARBAKIR-SIIRT ILLERI SIKIYÖNETIM

KOMUTANLIĞI MAHKEMESI ASKERI SAVCILIGI

DIYARBAKIR

23 EKIM 1971

EVRAK NO: 1971/160

ESAS NO: 1971/144

KARAR NO: 1971/100 

Yüksek mahkemede açılan bu davanın esası, memleket iç ve dışında-

ki bazı gizli teşekküllerin, tahrik, teşvik, ve yardımları neticesi za-

man zaman ortaya çıkan, devletin birliğini, millitimizin huzur ve süku-

nunu bozan bazı maceraperestlerin şahsi ve siyasi emellerine alet et-

tiği bir konu halini almıştır.  

Aynı kökten gelen, asırlarca aynı topraklar üzerinde, aynı gaye-

ler uğruna, omuz omuza savaşarak kan dökmüş, ülkü, kader, hars, gaye

ve din birliğine sahip insanların meydana getirdiği bu birleşik düzeni

bozmak ve bölmek isteyen, Atatürk ilkelerine sırt çeviren bir avuç mac-

eraperest insanların davasıdır. 

Davanın esasına geçmeden önce kısaca Kürtlerin menşei ve

Kürtçülüğün tarihçesi hakkında bilgi vermekte fayda görülmektedir.

Kürtlerin menşeleri hakkında bazı efsanevi bilgiler hariç,

muhtelif nazariyeler mevcuttur. Bunlar,

1. Kardu, Haldi, ve Gürcülerle münasebette bulunan yerli bir

ırktır.
2. Irani aslından gelmişlerdir.

3. Arap köküne dayanmaktadılar. 

4. Orta Asya’dan göçmü turani bir kavimdir. Şeklindedir.
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1 Davadosyasındanalınmış ilgilikısım,yorumlanmamışbir şekildeRonahiYayınları tarafından
1972yılındayayımlanmıştır.Metiniçerisindekiyazımhatalarıvecümledüşüklükleriaynenkoru-
narakaktarılmıştır.
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Kharenlinin Pitelmüsten çevrilme bilgilerine göre yazdığı

coğrafyasında kafkas dağlarının kuzeyi, Hazar denizinin doğusu ve Tanrı

dağları yani Kıpçak bölgesi iki Can ülkesi (Cenastan) adıyla tanıtıl-

maktadır. Şerefname’nin başında kürtlerin cen taifesinden gösterilmiş

olması bu açıklama karşısında bir anlam taşımaktadır. O zamanlar

Araplar bu Türk hakanına Cen (cin) hakanı diyorlardı. Bu deyişle

Kürtler’in geliş yerinin Orta Asya, Doğu Türkistan olduğu gerçektir.

Ayrıca miladi 1596 yılında yazılan ilk Kürt tarihi olan Şerefname de

Bitlis emiri SARAF Albin, Kürtlerin atası Becel ile Bohol adındaki iki

kardeş oymaklarıdır demektedir. Becellerin peçeneklerden başkası ol-

madığı Peçenek tarihinde esaslı bir şekilde incelenmiş ve gerçekliği

kabul edilmiş bir konudur. 

Türk tarihinde özellikle adların büyük yeri vardır. Zira Türk oy-

makları gittikleri yerlerde ya oymak adlarınca ya eski ırkları veya

ovak yerlerin adlarını vermeyi gelenek haline getirmişlerdir. Bugün

Karadenizin kuzeyinde Odessa’nın 70 Km kuzey batısındaki Kürt ovası,

Almanya’nın Lanospet şehrinin kuzey batısındaki Kürto kasabası (Bu da

Kürt ovası demektir). Kürtlerin bir bölümünün çok önceleri Orta

Asya’dan ve Doğu Türkistan’dan Macarlar ve Peçenekle(r)’le birlikte

Almanya’nın kuzeyine kadar Hun istilası sırasında Hunlarla birlikte

gittiğini göstermektedir.        

Batı tarihçilerinde Kürt adına ilk olarak Stroban’da rastlanmak-

tayız. Medya ve Fas’ta Sasaniler çağından beri Kürte adı ile anılan bir

kavmin bulunduğu anlaşılmaktadır. Sasani hükümdarı birinci Şapur’un

MEZOPOTAMYA’da Romalılarla yaptığı savaştaki baş komutanın bu

Kürtilerden Gürhan adına bir Türk olduğu belirtilmektedir. Böylece

Kürtlerinde Oğuz boyundan bir Türk soyu olduğu anlaşılmaktadır. M.Ö.

3000-4000 yıllarında Ur, Kur, Kürt diye anılan bir Türk soyunun eski

zamanlardan beri Ari ve Sasanilerle yan yana yaşadığına şüphe yoktur.

M.S. da ardı ardına gelen Türk akınları sırasında gelen ilk akınlarla

kaynaşmış ve önce geleneklerin etkisi altında kalan Ari ve Sani dil-

lerinden birçok, kelimeler alarak bu günkü yaşama düzenine

gelmişlerdir. Yavuz Sultan Selim zamanında Iranlılara karşı Isparta

yöresinden getirilen Türkmen celali oymağı Ağrı bölgesine yerleştikten

sonra, bu gün o dahi kendisini Kürt olarak kabul etmektedir. Bu da aynı

soydan gelen oymakların kaynaşmasının bir delilidir. 

Türk adı yayılmaya başlamadan evvel Orta Asya kaviminin adı Genel

olarak Gur’dur. Türkçedeki (T) çoğul ekini alarak Türkler manasına ge-

len Gurt sözü zamanla Kürt olarak bu Kürt oymağı tarafından kul-

lanıldığı tarihi bir gerçektir. 

Almanya’da 1931 yılında birinci cildi tamamlanan “Kısaca Kürt ve

Kürdistan Tarihi” adlı eser en mantıki ve en doğru olanıdır. Kürtlerin

Turani bir kavim olduğunu belirten bu tez kısaca Kürt ve Kürdistan

Tarihi adlı eserde senelerce kürtlüğe hizmet etmiş, bu uğurda

Türkiye’yi terk etmiş Dr. Şükrü Sekman tarafından “Kürt Sorunu” adlı

bir kitapla fransızca olarak 1933 yılında neşredilmiştir.

Bu kitap ve diğer yabancı alimlerin görünüşlerine göre, Kürtlerin

menşei şöyledir.:

Kürtlerin bu günkü memleketlerine yerleşmeleri ve memleketlerini
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Med’ler istilası sırasında geçen devrede, yaklaşık olarak 2000 sene,

Kürtler Asurilerle çarpışmışlardır. Ari (Hint-Avrupa) ırkından olan

Medler, hazar denizinin Güney Doğusundan hicret ederek, Kürdistan diye

isimlendirmek adet edilen bölgeyi istila etmişlerdir. M.Ö. X-IX asır-

larda Medler, merkezi Kürdistan olan bir imparatorluk kurmuşlardır.

Daha sonraları, M.Ö. 556 yılında Perslerin Medyayı istila etmesi üzer-

ine, Kürtler nisbi bir mahalli muhtariyet  etmekle beraber, Iran

(Pers)orduları ile işbirliği yaparak, bu ordularda asker olarak

çalışmışlar ve büyük Pers imparatorluğunun kurulmasına katkıda bulun-

muşlardır. Kürtlerin Iranlılarla olan bu beraberliği, Iran imparator-

luğunun M.S. 652 yılında düşüşe kadar devam etmiştir. Arkolojik eser-

lerde, Medlerin istilasından önce Kürdistan’da Kürtlerin mevcudiyeti

ispat edilmektedir. Bu da Kürtlerin menşeine ışık tutmaktadır.

Filhakika, Med Kırallığından önceki kendi tarihi devrini bilmeyen

Kürtler, kendilerinin Med’lerden geldiklerini sanmışlardır. Fakat,

Kürtlerin bu günkü memleketlerine, Medlerin gelmesinden 2200 yıl önce

yerleştiklerini belirten tarihi kayıtlar yanında Arkolojik dökümanlar-

da ispat ediyorki, Medler, Kürtlerin yanlış inanışlarının aksine Kürt

ejdadından değildirler, tamamen ilmi olan bu olayların ışığı altında,

Kürtler asla Ari olmayıp, Turani bir kavimdir. Esasen antropolojik saf

türk olan Türkmen’lerle Kürdü ayırt etmek mümkün değildir.  

Diğer taraftan, 1893 yılında basılan Radloff’un “Atlas”ında çıkan

“Eski Türk Yazıtları” ında resmi bir metni izahlarıyla gösterilen bir

anıt taşın sekizinci satırında, eski Türk diliyle aynen, 

Men Kürt el-kan Alp-Urungu, altunluk keşigim bandım belde; elim

dokuz kırk yaşım (Ben, Kürt ilhanı Alp urunguyum, altunlu okluğumu

bağladım bele, elim devletim, 49 yaşında öldüm) denilmesi ve bu anıt

taşın Türk’lerin ana yurdu Orta Asya’dan yeni sey bölgesinde bulunması,

Kürtlerin şimdiki bölgelerine Orta Asya’nda göçtüklerine kesin bir

delildir. Bu kitabe dahi Kürt ilhanlığının büyük bir Türk Hanlığına

bağlı olduğu ve Kürt ilhanının bir Türk oymağı olduğu ortaya çıkmak-

tadır. Nitekim bugün halen Zazalar arasında, Dersim bölgesinde bir

Elhan oymağı olduğu gibi ayrıca Afyo(n)’un Emirdağı ilçesinde elhan

Köyü vardır. Silvan’ın Elhuvan köyüde Elhamlar anlamındadır. Ayrıca

bugün bile Türk elham oymağının vakti ile oturduğu bölgeler, Atagölün

doğusunda, tarbagatay dağlarının güneyinde bir Kürt kasabasının bu-

lunuşu Kürtlerin aslına tanıklık eden en büyük tarihi belgedir.

XX. Yüzyıl bilimcileri tarafından şu gerçek ispatlanmıştır durum-

dadır ki, “Kürt dili bir dil olmaktan çok, bir söz yığınıdır. Kürtçeyi

hiçbir politik çıkara ve düşünceye sapmadan inceleyen dilbilimciler,

Kürtçe’nin bir özel dil olduğu sonucuna varmışlardır. 

Bugün yakından konuşup incelediğimiz Kormanci-Kürtçe dili o kadar

karışık ve anlaşılmaz bir hale getirilmiştirki, onu herhangi bir mil-

letin dili olarak vasıflandırakta hata vardır. Kürtçe dili, aslında

tarihte var olan ve her hangi bir millete mensup tarihi bir dilde

değildir. Çünkü artık buda ispatlanmıştır ki, Kürtler öz be öz Türk

soyundan gelmedir. Türkün de öz dili türkçe olduğuna göre soydaşlarımız

olan Kürtlerin de öz dillerinin türkçeden başka bir dil olmadığı or-

taya çıkar. Az öncede söylediğimiz gibi bu dil aslında tükçeden ve son-
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rası bir çok milletlerin dillerinden toplanmış özel bir dildir. Dağlı

Türklerimizin ataları olan Halti-Hotoro Türklerinin Asurlular çağında

Türk dili ile konuştuklarını XX. Yüzyıl dil bilimcileri ve bilginleri

yaptıkları inceleme sonucunda ortaya koymuşlardır. 

Tarihin hiç bir devrinde, doğu illerimizde, bu günkü sakinlerini

tortu olarak bırakacak yabancı bir göç olmamıştır. Dünya üzerinde Kürt

diye adlandırılabilecek başlı başına yabancı bir ırk ta yoktur. Kürtler

yalnız vatandaşımız değil, aynı zamanda soydaşlarımızdır... Fakat

asırlarca devam eden devletler arası olsun, kendi iç bünyemizdeki poli-

tik çıkarların çarpışması olsun ve bu soydaşlarımızın kapalı yaş(a)ma

gelenekleri, malesef bu günkü sonuçları doğmuştur. Türk milletini ve

Türk vatanını parçalayarak yok etme sevdasında olanlar bu sonuçtan fay-

dalanmanın yollarını aramışlardır. Türk vatanının bütünlüğüne inanan

ve bu toprağın nimetlerini yiyen her vatandaş şunu kesin olarak bilme-

lidirki, Kürtlük tahriki düşman tahriklerinden fışkırmakta ve milli

bütünlüğümüz sarsarak bizi yıkmayı hedef tutmaktadır. 

Daha önce tarihi ve etnik gelişmelerini anlattığımız Kürt toplumu-

nun şimdide kısaca dili üzerinde durmakta fayda vardır. 

Bu gün Baba Kürdi’lerle, Kormanciler adını alan dağlı türklerim-

izin konuştukları dile kürtçe, Zazaların konuşukları dile de zazaca de-

nilmektedir. Kurmanci dili ilk önce Kürt-Baba yani Babakürdiler arasın-

da konuşulmuş, sonraları Yavuz Sultan Selim tarafından doğuya sürülen

Türk aşiretleri yani Kurmanciler bu dili Baba Kürdilerden öğren-

mişlerdir. Halti-Lohortolar milattan bir yıl öncesine kadar

Ermenilerin yönetimi altında kalmış, böylelikle Ermeni dilinden ke-

limeler almış, Ermenilerin çökmesinden sonra Iranlılarla olan ilişki-

lerinden konuşmasını kolay sandıkları Acem diline özenmişler hatta bu

dilde konuşmaya zorlanmış, öz türkçelerine karıştırarak yüzlerce ke-

lime almışlardır. Bu şekilde kurulan Kurmanci dili, Osmanlılar çağın-

da Baba Kürdilerin özel dili olaral kabul edilmiştir. Acemler Halti-

Lohorto Türklerine kendi içlerinden yok etmeğe, sindirmeye çalıştık-

ları sırada part Türklerinden olan Zaza-Dümbeli aşiretleri de Iran

toprağına gelip yerleşmişlerdir. Bu halk hem Acem hem Baba Kürdilerle

kaynaşıp her iki dilden en çok ta farsça’dan aldıkları sayısız kelimel-

erle öz türkçe dillerini doldurmuş ve böylece kendilerine göre yeni bir

dil meydana getirmişlerdir. Baba Kürdiler ise Van ve Musul havalisinde

Araplarla kaynaşıp müslümanlığı kabul etmişler ve arap dilinden aldık-

ları yeni kelimelerin kurmanci diline dizmiş, bu dili, az öncede

söylediğimiz gibi Yavuz Sultan Selim tarafından doğuya sürülen Türk

aşiretlerine yani Kurmancilere öğretmişlerdir. Bu boylar yakın Çağda

Anadoluya geldikleri için öz türkçe dillerinin bir kısmını koruyabilmiş

böylece Baba Kürdilerden daha açık bir Kurmanci ile konuşmuşlardır.

Kurmanci aşiretlerinin bu gün konuştukları Kurmanci dilinin % 60 ı es-

ki Asya ve İç Anadolu türkçesidir. % 40 ı da arapça ve acem cedir. Baba

Kürdilerin konuştukları Kurmanci dilinin % 40 ı eski Asya Türkçesi, %

30 u farsça ve % 30 u arapçadır. Hakkari, Şırnak, Hizan, Bitlis, Muş,

Cizre, Garzan, Beşiri, Midyat, ve Şemdinan ile Van hudut boylarında

oturan aşiretler tamamen bu dille konuşurlar. Tamamen bu dille

konuşurlar. 
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Yaptığımız bu kısa açıklamadan anlaşılıyorki, soydaşlarımız olan

Gurların öz be öz Türk oldukları ve öz türkçe konuştukları ancak son-

radan geçen yüzyılları boyunca politik ve şahsi menfaatlar yüzünden

yaratılmak istenen ikilik sonucunda Kurmanci dilinin, Araplar, Acemler

ve Ermenilerle olan ilişkiler sonucunda bozula bozula bugünki konuşu-

lan kürtçeye dönüştüğüdür. 

Bu gün Orta Asya’nın Hazar Gölü ile Itıl ırmağı boylarında

Yakutlar tarafından konuşulan Yakutça ile Urallar da yaşanan Çavuşların

konuştukları çavuşçanın Ural-Altay dil ailesinden oldukları nasıl

şüphe götürmez bir gerçekse, Kurmanci dilini katıksız bir Türk lehçe-

si ve Ural-Altay dil ailesine mensup olduğu şüphe götürmez bir gerçek-

tir. 

Biz Kurmanci dilinin şimdiki durumunu incelerken bu dil içinde

olan eski türkçe kelimelerin şiveye göre pek çok değiştirildiğini ve

bu dilin kökünden kürtçe, hatta uygurca ve göktürkçe ye dayandığını

görmekteyiz. Yapılan etimolojik incelemelerde, çoğunun kürtçe olarak

bilinen kelimelerin kökünden türkçe, eklerinin ise ya arapça ya da

acemce olduğu ortaya çıkmıştır.

Örneği:Eski türkçede yiğit, kurmancide agit zazacada igit.

Eski türkçede köpek, kurmancide kuçik zazacada kutik.

Eski türkçede od, kurmancide agir zazacada odir.

Türkçede eski bir hastalığın adı olan kuru-deret, kurmacide kurre-

der, kururderet, türkçede bir illet anlamına gelen yanıkara, kurman-

cide anikara olarak geçer. Tükrçenin karakteristik bir özelliği olan

p-ç-t-k-r gibi sert sert sessizlerle biten kelimeleri hiç bir degişik-

liğe uğramadan kurmancide de olduğunu görmekteyiz. Çor, kor, şor, çir,

çeper, çiğir, aygır, tezek, kepek, kelek, ördek, gibi.... Yine “kani”

soru zamiri “hani, nerede” olarak Bilge Kağan Anıtın, doğu tarafının

dokuzuncu satırında geçer, ayrıca “Ferhanga Kurdi, Türki adlı sözlüğün

69. sayfasında da “hani nerde” anlamı verilmiştir. Oysa kelime gök-

türkçe’den beri görülmektedir. Bu konu üzerine Prof. Dr. Ahmet

Caferoğlu’nun Uygur sözlüğünde “Qatun” şekliyle görünmekte olan kelime

Ferhanga Kurdi-Tirkî’de “Katun” olarak geçmektedir. Bu konu üzerinde

tacrinde yine Ahmet Caferoğlu, Tuklu ve Uygurlar’da han ünvanları adlı

eserinde “Hatun” kelimesinin türkçe olduğunu ispatlamıştır. Aynı konu-

da Ord. Prof. Dr. Suat Köprülü “Köresi Csoma Arohivium’da hatun kelime-

si üzerine durmuş ve türkçe olduğunu ispatlamıştır. Oysa bütün bunlar

Ferhanga Kurdi-Tirkî’de kürtçe olarak geçmektedir. Bundan başka yine

Ferhanga Kurdi-Tirkî sözlüğünden birkaç kelime örnek verelim.

Torik       .......... italyanca

Aristokrat  .......... fransızca

Asansör     .......... fransızca

Aspanek     .......... rumca

Atom        .......... rumca

Bekçi       .......... türkçe

Çar         .......... rusça
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Çay         .......... çince (tisay)

Dolar       .......... ingilizce (amerikanca)

Elmas       .......... rumca        

Fatore      .......... italyanca

Firik       .......... türkçe (Onomotepee)

Kontrol     .......... rusça

Khoçer      .......... türkçe (göçer)

Khomir      .......... türkçe (kömür)

İsot        .......... tükrçe (ıssı ot)

Bu sözlük 1963 tarihinde Musa Anter tarafından yazılmıştır. Ayrıca

bu sözlük farsça bir sürü kelimeleride ekleriyle birlikte almıştır.

Mesela: bi, li/lı sıfat eki ile yapılmış şekilleride gösterilerek

şişirilmiş ve 11000 kelimeye çıkarılmıştır, oysa 1000 kelimeyi bile

geçmez. 

Yukarıda kurmancide gösterdiğimiz bu vokabiler de türkçe ke-

limelere benzer yüzlerce örnek verilebilir.

Bundan başka bu dilde ev ve aile eşyası, çift koşumu hayvanlarını,

ehlileştirme için kullanılan araç ve gereçler, kuşlar ve yabani hay-

vanların eski hastalık ve ilaçların, otların % 90 nı öz türkçedir.

Petersburg akademisinin yayınladığı 8307 kelimelik “Kürtçe-Rusça-

Almanca” sözlükte 3080 kelimenin türkmence olduğu belirtilmektedir.

Bizimde yapmış olduğumuz incelemede şöyle bir sonuçla karşılaştık.

Toplam kelimelerin:

3080 i türkçe

2000 i yeni arapça

1030 u yeni farsça

1240 ı zend yani eski farsça

370 i pehlevi

220 i ermeni

108 i keldani ve sütün bunların yanında 30 kelimelik türkçe vok-

abülere raslanmıştır. 

Buna göre 8307 kelimenin 3080 i türkçe, 2640 ı da Fars dili

şubelerine ait oluyor. Vokabüleri üzerine yaptığımız bu açıklamadan

sonra şimdide kürtçe cümle kuruluşu üzerinde duralım. 

Bir dilin diğer bir dilden döndüğünü anlatan en belirgin ölçü, o

milletin cümle kuruluşunda izlediği sıradır. 

Bütün Hindo-German dillerinde fiil önce, meful sonra fail ise en

sonunda yer alır. Oysa Ural-Altay dillerinde bu böyle değildir. Fail

başta fiil ise sonra gelmektedir. Bu da türkçeyi ve Türk lehçelerini

diğer dillerden ayıran en karakteristik özelliğidir. Türkçe düşünenler

kelimeleri değiştirseler dahi, söz kuruluş düzenini, yeni cümle kuru-

luşunu kolay kolay değiştiremezler. Örnek olarak Kurmanci’den bir cüm-

le alalım: 

Ji Kurt pirsîne Rikne îslamê çîne

Gotiye: Savm û salat, Hac u zekat

245

K
ürtM

eselesi’n
in
T
arih

iileY
üzleşm

ek:D
D
K
O
D
avaD

osyası’n
daT

ürkM
illiyetçiliği-Irkçılığı

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:17 PM  Page 245



Se resek fişek û tifingek Zoldat. 

Tercümesi:

Kürde sormuşlar islamın rüknü nedir?

Cevap veriyor: Oruç, namaz ve zekat

Üç bag fişek ve asker tüfeği 

Şimdi cümle kuruluşuna bakalım: 

Kürt: özne yani fail

Pirsîne: sormuşlar, fiil

Rikne îslamê: islamın rüknü meful 

Soruda olduğu gibi verilen cevapta da sözler yine türkçe’de olduğu

gibi aynı sıra ile birbirlerini takip ediyorlar. Bu da Kürtçe’nin

türkçeden, zamanımıza gelene dek bozularak gelen kurmanci lehçesinden

başka bir şey olmadığını ispatlamaktadır.  

Kelimelerin incelenmesine gelince:

Pi(r)sîne : farsça bir fiilin bozulmuş hali

Se : farsça üç anlamındadır.

Rikne: arapçadan rükn kelimesinin bozulmuş şekli

Savm û salat; hac û zekat: arapça kelimelerdir. 

Gotiye: farsça “goften” fiilinin bozulmuş şekli...

Zoldat: aslı soldat’tir, rusça bir kelimedir. 

Yaptığımız bu kısa açıklamayı bir iki cümle içerisinde özetlemek

istersek:     

Bu gün Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde soydaş ve vatandaşlarımız

olarak yaşayan türkler, kendi aralarında farklılıklar gösteren kollara

bölünmüşlerdir. Bu bölüntüler arasında dil birliği yoktur. Prof. Frich

“Kürtler” adlı eserinde, Prof. Veber’in daha önce söylediğimiz şu cüm-

leyi nakleder: “Kürt dili bir dil karışımı değildir. Bir kelime

karışımıdır.” Kürt dili tam bir millet dili olmaktan ziyade şekli kayıp

olmuş, zamanla teşekkül etmiş, fakat bu teşekkül tarzındada bir eti-

molojik birlik sağlayamamış, daha çok Fars kaidelerine yatkın bir ke-

lime karışımıdır. Ama o kadar şekilsiz ve yetersiz şekillenmiştirki,

prof. Dr. Frich’e göre fiiller ve tasrifler bile oluşmamıştır. Daha

açık bir deyimle kürtçede fiil çekimi %1 kadar gelişebilmiş durumdadır.

Bu gün çekimi yapılabilen bir kaç fiil varsa, onlarda göktürkçe, uygur-

ca yada eski Anadolu türkçesinden kalmadır. 

Kaynakça

Balibar,Etienne.2005.Nations and Nationalism: A Reader (eds.) PhilipSpencer,Howard
Wollman,içindeRacism and Nationalism.s.163-173.
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1 Yenisömürgecilikkavramınıdahaçokneoliberalpolitikalarınkültürelvetoplumsalalanıyeniden
kurgulayarakegemenliğiniderinleştirmeyeçalışmasıolarakgörebiliriz.Sömürgeciliğinbelirlibir
alanıegemenliğialtınaalıpdahaçokekonomiksömürüilişkilerinihedeflediğinidüşündüğümüz-
de,yenisömürgeciliğindahakarmaşıksüreçlerleişlediğinisöyleyebiliriz.Dahadetaylıbirokuma
içinbakınızA.Loomba,“Kolonyalizm,Postkolonyalizm”,AyrıntıYayınları,İstanbul,2000.

2 1990’lardaKürtlerinyaşadığıdeneyimitarifetmekiçinkullanılan“zorunlugöç”tanımınınyeter-
siz olduğunu düşündüğümüzden, bir takım eksiklikleri olsa da araştırmacı Zübeyit Gün’den
ödünçaldığımız“ZorunluKürtGöçü”tanımınıçalışmaboyuncakullanmayıtercihedeceğiz.

Türkiye’de son yıllarda “ZorunluKürtGöçü2 ”ne dair çalışmalarda bir artış
gözeçarpmaktadır.Akademidünyasındaveçeşitlikuruluşlarnezdindeortaya
çıkanbuilgininTürkiye’ninküreselölçektekurduğuilişkilerveABsüreciyle
birlikte görülen yapısaldönüşümle (ki budönüşümbizimbakış açımızdan
yeni-sömürgecilikteknikleriniveegemenlikbiçimleriniiçermektedir)atbaşı
gittiğigözlerdenkaçmıyor.Konjonktürelolarakböylebirsüreçleortaklaşan
buçalışmalarınbirdiğernoktası isesorunayaklaşımvehareket tarzlarıol-
maktadır.Maruzkalınangöçünnedenlerinineredeysehiçtartışmayanyada
çok yüzeysel değinip geçen ve bunu yaparken de çoğunlukla resmi devlet
söyleminirefereedenbuçalışmalar,göçünsonuçlarıüzerindedurmayı,daha

Yeni-Sömürgecilik1 Tekniklerinin
Göç Olgusu Üzerinden İzini Sürmek

NamıkKemalDinç
WelatAy

Türkiye’deİçGöçler
BütünleşmemiGeriDönüş
mü?İstanbul,Diyarbakır,
Mersin.Derleyen:Ayhan

Kaya.İstanbulBilgi
ÜniversitesiYayınları,2009
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çokdagöçemaruzkalankitleninkentlerdesorunolan,“huzurubozan”“tedir-
ginlik yaratan” halleri üzerinden hareket ettikleri görülmektedir. 25 yıldır
sürensavaşınağıryükünüçekmiş,çokfarklıacılaratanıkolmuşbuinsanların,
geçmiş yaşamlarını, nasıl göç ettiklerini, neler yaşadıklarını görmezden ge-
lerek, kentlerde yaşanan bir çok kriminal sorununmüsebbibi, suçlu ya da
potansiyel suçlu diye kodlamak hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığı gibi
akademikaçıdandanesnelliklebağdaşmamaktadır.3

Buyazıda;yukarıdayaptığımızgeneltespittenhareketleMayıs2009tarihinde
yayınlananyenibirçalışmayıdeğerlendirmekonusuyapacağız.Elealacağımız
kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden bir grup akademisyenin4 Doç. Dr.
AyhanKaya’nın yürütücülüğünügerçekleştirdiği 18 aylık bir araştırmapro-
jesinin sonucundahazırlanan rapordur. İstanbulBilgiÜniversitesiYayınları
tarafındanokuyucuyasunulankitap“Türkiye’deİçGöçlerBütünleşmemiGeri
Dönüşmü? İstanbul,Diyarbakır,Mersin”başlığını taşımaktadır. “Günümüz
Türkiyesi’ndeYaşananİçGöçler”başlığıilehazırladıklarıprojeyiTÜBİTAK’ın
verdiğidesteklegerçekleştirenaraştırmaekibiİstanbul,DiyarbakırveMersin
illerindeyoğunlaşanZorunluKürtGöçü’neodaklanmıştır. 1Eylül2006tari-
hindestartalançalışmanınilkbeşayıönhazırlıkolarakplanlanmış,sonraki9
aylıkzamandilimialanaraştırmalarınaayrılmış,sonuçraporununhazırlanıp
yayınlanmasıise4aylıkbirsüreyikapsamış.Herbirilde50hanedenoluşmak
üzeretoplam150hanedederinlemesinemülakatgerçekleştirildiği,genellikle
kentlerin çeperlerinde oturan bu insanlardan başka yerel yetkililer,medya,
siyasalpartilerveSTKtemsilcileriiledegörüşmeleryapıldığı,ayrıcaherilde5
adet olmak üzere toplam 15 adet odak grup görüşmesi gerçekleştirildiği
araştırmaekibi tarafından rapor edilmiştir.Literatür taramasınayer ayrılan
kitabınbirincibölümündeuluslararasıliteratürünyanındaTürkiye’degöçleil-
giliyapılançalışmalarayerverilmiş,özellikleTESEVveHÜNEE’ninraporları
değerlendirmekonusu yapılmıştır.GaziMahallesi veTarlabaşı örnekleri ü-
zerinde durulan ikinci bölümün başlığı “Türkiye’nin Demografik Yapısı ve
GöçleMetropollerinDönüşenÇehresi”dır.İlkikibölümdedahaönceyapılan
çalışmalarınözetineyerverilirkenüçüncübölümde“AlanÇalışmasıBulguları”
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3 BukonudanesnelliğeriayetederekyapılmışörnekbirçalışmaiçinHollandalıakademisyenJoost
Jongerden’in2008’deVateYayınlarındançıkan“Türkiye’deİskanSorunuveKürtler”adlıkitabı-
nabakılabilir.AkademikaçıdanörnekbirçalışmayaimzaatanJongerden,geridönüşkonusuna
odaklandığıçalışmasındadevletinvediğerkurumlarınhazırladığıraporveprojeleritektekde-
ğerlendirmekonusuyapmış,ayrıca2002-2005yıllarıarasındaDiyarbakır’abağlıdörtköyözgü-
lündebizzatgözlemlerdebulunarakgeridönüşünnasılişlediğiveyaişleyemediği,yaşananso-
runlarınnelerolduğu,devletiçindegeridönüşkonusunayaklaşımfarklılıklarıvbhususlardaol-
dukçadeğerlitespitlerdebulunmuştur.Hollandalıakademisyeninkitabıgeridönüşkonusuna
odaklanmışolsadasorunudahaiyitespitetmekiçinKürtgöçününnedenlerine,nasıluygulan-
dığına,tarihselarkaplanına,güncelduruma,siyasalveaskerikonjonktüreeğilmektendegeri
kalmamıştır.Özellikle 1990’lar da yaşananKürt göçünün “yeniden iskan” kavramı ekseninde
cumhuriyettarihiboyuncaarkaplanınıdeşifreetmesivegöçünnedenlerikonusundaönesür-
düğü fikirlerle yazar, akademik açıdanörnekbir çalışma yapmanın yanında, sorunun adının
doğrukonulmasıvetartışılmasınadabüyükbirkatkısunmuştur.

4 Projeekibindeyeralankişiler;Doç.Dr.AyhanKaya,Doç.Dr.EmreIşık,BaharŞahin(Araştırma
Görevlisi), BasriÇağlayan (Asistan),PelinAksoy (DoktoraÖğrencisi), EsraElmas (Araştırma
Görevlisi),ŞafakVelioğlu(SanatDirektörü).
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başlığıyla yapılan araştırmaya dair bilgi aktarılmıştır. Dördüncü ve son
bölümde iseyazarlargöçolgusunayaklaşımlarını,araştırmadançıkardıkları
sonuçları ve yapılması gerekenlere dair önerilerini “Genel Değerlendirme”
başlığındasunmuşlardır.KitabınsonunadâhiledilenEKbölümündeise“Son
Yıllarda İç Göç Konusunda Hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora
ÇalışmalarınınGenelDökümü”neyerverilmiştir.

Kitabadair fikirlerimizi beyan etmedenönceönemli bulduğumuzbirnok-
tanınaltınıözellikleçizmekistiyoruz.Görebildiğimizkadarıylaprojeninalan
araştırmasısafhasınıoluşturan9aylıkdönemde,araştırmaekibiningöçkitle-
si ile buluşmasında ve saha çalışmasını gerçekleştirmesinde göç sorunu ile
doğrudanveyadolaylıolarakilgiliKürtkurumlarıalançalışmalarınaönayak
olmuşvedestekvermiştir.BaştaüçildedeörgütlüGöç-Derolmaküzerebazı
kadınkuruluşları, kültürmerkezleri veDiyarbakır’dabazı belediyeler proje
ekibineyardımcıolmuş,bukurumlarınreferansı ilegörüşmelergerçekleşti-
rilmiştir. Benzer şekilde başka bir çok araştırmada da aynı metodun kul-
lanıldığı ve gelen araştırmacılara kurumların yardım ettiği bilinmektedir.
Burada üzerinde durmak istediğimiz husus, giderek artan bir şekilde
akademidebiraraştırmanesnesiolarakgörülenKürtlereduyulanbuilginin
sorgulanmasıgerektiğiyönündedir.Bununlabağlantılıolarakyardımtalepleri
karşısındakurulanilişkilerdeseçicidavranmak,tekyönlü,kendiniyardımla
sınırlayan pasif konumlanışlardan sıyrılmak ve hakikatin ortaya çıkmasına
hizmetedençalışmalaradestekolmakgerektiğidir.Açıklanmasınıelzembul-
duğumuzbudurumtespitini yaptıktan sonrakitabın temelargümanlarına,
ZorunluKürtGöçü’nebakışaçısınavebunlaradairdeğerlendirmeveeleştiri-
lerimizegeçebiliriz.

1. Öncelikle,kitapiçinseçilenİçGöçlerbaşlığınınyapılanaraştırmanın
içeriğiniyansıtmadığınıbelirtmekistiyoruz.ZorunluKürtGöçü’neeğilenbir
kitabaİçGöçlerbaşlığıverilerek,Türkiye’deyaygınolarakkullanılanvebizce
yaşananları tanımlamada yetersiz olan “Zorunlu Göç” ve “Ülke İçinde
YerindenEdilme”gibitanımlarınbilegerisinedüşülmüştür.Literatürehâkim
olduğu aşikâr olan yazarların gayet iyi bildiği gibi, ZorunluKürtGöçü’nün
sınırlarıaşanbirboyutuvardır.AyrıcaDiyarbakırgibiKürtyoğunlukluböl-
gelerin dışına Türkiyemetropollerine doğru gerçekleşen zorunlu göçün “iç
göçgörünümlüamadışgöçözellikleri taşıyan”birniteliğininolduğuhatta
“Türkiye metropollerine zorunlu göç edenler için ‘iç sığınmacı’ teriminin”
(Gün,2006)kullanıldığıbilinmektedir.Buanlamdaçokdahagenelvearaştır-
makonusuaçısındanbelirsizlikler taşıyanböylebirbaşlığın tercihedilmesi
haylisorunlubirçalışmaylakarşıkarşıyaolduğumuzuyansıtmaktadır.

Kitabın “önsöz”ünde yazarlar, “göç hareketinin ‘kentsel yoksulluk’, ‘kayıtdışı
ekonomi’, ‘artan suç eğilimleri’, ‘sokak çocukları’, ‘alt sınıf gettolarının oluşu-
mu’, ‘namus cinayetleri’, ‘mafyoz ilişkiler’, ‘intiharlar’, ‘aile içi şiddet’ ve ‘şiddetin
kurumsallaşması’ gibi konularda” sonyıllardakamuoyundaartanbir farkın-
dalıkbulunduğunuama“konuyla ilgili etkin politika üretim ve uygulama süreç-
lerine dair perspektifleri de içeren akademik çalışmalarda yetersizlik söz
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konusu” olduğunu tespitetmektevedolaylıolarakçalışmalarınınbuboşluğu
doldurmayayönelikolduğunusöylemektedirler.Buradageçenetkinpolitika
üretimiveuygulamasındankastedileninneolduğuaçıkçadevletebağlanma
stratejisinin nasıl işlevselleşebileceğinin bilgisidir.“Proje, zorunlu göçün
sonuçlarının sadece göçmenlerin hayatlarıyla sınırlı olmadığı, göçmenlerin yeni
çevrelerindeki dezavantajlı koşullarla birlikte, hem kendileri hem de yakınların-
dakiler için huzurlu ve sağlıklı bir varoluşu engelleyen bir çok zorluk ve sorun
yaratarak daha geniş bir ölçekte sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik gelişmeyi
etkilediği ve istikrarı tehdit ettiği varsayımından hareket eder…” derkenyazarlar
sadecegöçünsonuçlarına,odakentin“yerli”sakinleri,devlet,asayişvegüven-
likpenceresindenbakıyorlar.Öyleanlaşılıyorki,politikaüretmesüreçlerine
akademik cepheden perspektif sunmak niyetinde olan proje ekibi zorunlu
göçemaruz kalmış Kürtleri kendi başına dikkate alınacak bir özne olarak
görmemektedir.

Yineönsözyazısındabundanbirkaçsatıraşağıda“projenintemelamacı”şöyle
formüle edilmiş: “Bu insanların hem kentsel hayata hem de yerel ve ulusal
ekonomiye başarılı bir şekilde nüfuz etmelerini sağlayacak önkoşulların neler
olduğunu tespit etmek ve bu çerçevede ihtiyaç duyulan yapısal ve bireysel
koşulları tahlil etmektir. Ayrıca, kent merkezindeki sorunları çözmeye yönelik
bir seçenek olarak sunulan köye dönüş projelerinin gerçekleştirilebilirliğini in-
celemek, bu projelerin başarılı olabilmesi için göz önünde bulundurulması
gereken mikro ve makro faktörleri tanımlamak”.Temelamaçlarınıböylerafine
birşekildeformüleedenprojeekibininbuifadelerinineoliberalpolitikaların
kimlikeksenindenasılbirkontrolmekanizmasıylaekonomikalanabağlan-
maya çalıştığının bir örneği olarak okuyabiliriz. Çünkü neoliberal yaklaşım
kimliğidahabireyselbirçerçeveyeoturtupgöçolgusununyapısalvetoplum-
saltarihselliğinigörmezdengelenbiryaklaşımıesasalır.Buyüzdenbuçalış-
matoplumsalbirbelleğinhikayesinidahabireyselbirçerçevededeğerlendirip
sorunusadecepazarekonomisininrekabetçiterimleriyleifadeetmeyeçalış-
maktadır.

Buperspektiftenhareket eden yazarlarımızın ileri sürdüğü fikir ve öneriler
mevcut devlet politikalarına oldukça paralellik arz etmektedir. Nitekim
araştırmanıngeridönüşkonusundabelirginbirfikirilerisürmemesi,adetabu
sorundan ısrarla uzak durması başka türlü açıklanamaz.Aynı şekilde 2004
yılındaçıkarılan,yaygın tabirle “TazminatYasası”olarakbilinen,5233 sayılı
“Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Kanun”a dair kitapta tek satır yer ayrılmadığı görülmektedir. Gerek hazır-
lanışı,gerekiçeriği,gerekseuygulanmasıaçısındanhaylisorunluolanbuka-
nun,gerçekanlamdasorunlarıçözmektenuzakolduğuiçinyoğuneleştiriye
maruzkalmıştır.BMveAİHMileyürütülengörüşmeveişbirliğineticesinde
çerçevesiçizilenveyürürlüğesokulankanun,aynızamandagöçetmişkitleleri
hedefalanvezararlarınmaddiaçıdantazmininiöngörenbirniteliktaşımak-
tadır. Bir anlamda tartışma konusu yaptığımız kitlenin sorunlarının
çözümünedairçıkarılanbukanunun,hemdearaştırmanıngerçekleştirildiği
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süreçte fazlasıyla gündemdeolduğudüşünüldüğündeele alınmamışolması
çalışmanınoldukçadevletmerkezlibiryaklaşımıesasaldığınıgöstermektedir.
Yazarlarıngenelitibarıylakonuyuelealırkenmeseleninözünenüfuzetmek-
tenkaçınandikkatlibirüsluptakındıkları,olayınsiyasiveetnikmahiyetinies
geçerek, devletin rolüne ve uygulamalarına değinmeyerek değerlendirme
konusuyapmadıklarıdikkat çekmektedir.Kitabınbütünündehissedilenbu
çekince,çalışmayıbaştansınırlayanveetkisizleştirenbirpozisyonasokmak-
tadır.

Kitabın “Alan Çalışması Bulguları” başlıklı üçüncü bölümünde özellikle
mülakat yapılan kişilerin düşüncelerine yer verilerek değerlendirmeler
yapılıyor. Bu mülakatlar bir kez daha bize gösteriyor ki, “Zorunlu Kürt
Göçü”nemaruzkalankişilerfırsatbulduklarındasorunlarınıanlatmaktaçok
da zorlanmıyorlar. Yaşanan acıların Türkiye kamuoyuna mal edilmesinde,
toplumun bütününde bu konuda bir bilinç oluşturulmasında deneyimi
yaşayanlarınkendikelimeleri,cümleleriylesesleriniduyurabilmelerioldukça
önemli.Bunarağmenprojeekibininmülakatyaptıklarıinsanlarınanlatılarını
yorumlamabiçimlerifazlasıylatarafgirbirbakışıveempozeetmeyemeyillibir
perspektifiyansıtmaktadır.Özellikle,barışiçinannelerininisiyatifgeliştirdiği
“BarışAnneleri”(Orhan,2009:97-103)kadınhareketinegöndermeyapılarak
buhareketinaslındabarışıarzulayanbirhareketdeğil;tamtersinesavaşiste-
diğini iddia eden “Savaş Anaları” diye bir söylemin üretilmeye çalışıldığını
görmekteyiz. İfade edilen örneğe bakmak oldukça önemlidir. 125. sayfada
“ŞiddetinSiyasallaştırdığıKadın: ‘SavaşAnaları’”başlığıaltında,birkadının
anlatısı:“Bugün hala beni özel harekat timleri takip ediyor. Pek çok gece evimi
basıyorlar. Adana’ya kaçtık orada da kurtulamadık. En büyük bela sistemin ken-
disi… Avrupa’da bir köpek ölse, ne kadar ilgi gösterilir. Burada cenazelerimize
köpek kadar bile ilgi göstermiyorlar. Nerede inceyse orada kopsun. Ben artık
savaş istiyorum. Eşimi bile görmeme izin vermiyorlar hapiste. Bize Ermeni di-
yorlar. Ermeniysek Ermeniyiz. O zaman atsınlar bizi vatandaşlıktan.
İstemiyorum bu ülkenin vatandaşlığını, ne verdi ki bana, hep aldı benden. 14
yıldır Yeşil Kart için sürekli başvuruyorum, ama sicilim nedeniyle vermiyorlar…”
(KişiselGörüşme,Diyarbakır,Bağlarİlçesi,ŞeyhŞamilMahallesi,7Haziran
2007.Sayfa125-126).Buanlatı,birkadınınsavaşdışındahiçbiryerdevarlığını
sürdürmesineizinvermeyenbirsisteminveyayaklaşımınneolduğunuişaret
etmesi açısından önemliyken, savaş anaları diye bir tanımlama çalışmanın
tüm amacının sorunlu olduğunu gösteriyor. Bu savaşı kimlerin nasıl
gördüğünün izlerini sürebileceğimiz bu anlatıdan sistemin kimleri dışarıda
bıraktığını da görmek açısından oldukça önemli. Ayrıca Kürtlerin ve
Ermenilerinbusisteminötekileriolarakkurgulandığınıdaokumaktayız.

2. KitabındördüncüvesonbölümüGenelDeğerlendirme’yeayrılmış.6-
7 sayfadan oluşan bu kısa bölüm aslında yazarların kendi fikirlerini, çalış-
madançıkardıklarısonuçları,meseleyebakışaçılarınıveçözümönerilerinior-
taya koydukları en açık bölüm. Öncelikle “Zorunlu Göçün Sosyolojisi” ü-
zerindeduranyazarlar,buradançıkardıklarısonuçlarıdörtayrıbaşlıkaltında
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toplamışlar ve “ZorunluGöçünKaynağı”, “ZorunluGöçünRotası”, “Varılan
NoktadakiDurum”veÖnerilerşeklindesıralamışlardır.171.sayfadayeralan
“ZorunluGöçünKaynağı”başlığıaltında,göçenedenolarakdörtmaddeyeyer
verilmiş.Birincimaddedegöçünnedeniaynenşöyletarifedilmiş:“Zorunlu
göç güvenlik nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Ancak yapılan mülakatlarda birçok
kişi terörle ilişkilerinin bulunmadığını vurgularken, bazıları farklı yerel neden-
lerle akraba ve diğer kişilerle yaşanan sorunların kendilerinin göçe zorlanmasın-
da rol oynadığını vurgulamışlardır”. Göçün nedeni konusunda yapılan bu
tespit, sorunu tanımlamaktan uzak, belirsizliklerle dolu, hatta nesnellikten
yoksun,buanlamdaakademikkriterleredeuymayanbiryaklaşımıngösterge-
sidir.Öncelikle“güvenliknedeniylegerçekleştirilmiştir”derken,hangigüven-
likproblemindenkaynaklandığı,ortadagüvenlikaçısındannetürbirsorunun
bulunduğu,kimingüvenlik tehlikesialtındabulunduğuköylülerinmi,dev-
letinmi,yinebugüvenliğikiminvenasıltehditveteminettiğihepbelirsizlik-
ler içindedir. İkinci husus göçün gerçekten güvenlik sorunundan mı kay-
naklandığıdır.Dörtbincivarındaköyünboşaltıldığıdüşünüldüğündedevletin
askerigüçleribukadarçokyerleşimyerindegüvenliğisağlayamadığıiçinmi
milyonlarcainsanıyerindenyurdundanetmiştir,yoksaaskeri,siyasi,tarihibir
strateji,politikavedüşünceninmiürünüdür!5

Yinebutanımlamalarınoldukçabilinçlibirşekildekullanıldıklarınısöyleye-
biliriz.Bununbilinçlibirterciholduğuhemenardındangelencümledeki“an-
cakyapılanmülakatlardabirçok kişiterörleilişkilerininbulunmadığınıvur-
gularken”ifadesindeaçıkçadışavuruyor.Böylebircümlekurarakprojeekibi,
devletinresmisöylemindekiterörtanımınıbenimsediklerinivebuanlamda
yapılanuygulamayıdahaklıbulduklarınıdolaylıolaraksöylemektedirler.Bu
önkabullehareketedenekip,bazıkişilerin“teröre”bulaşmadığıhaldeköy-
lerininboşalttığını,göçetmekzorundakaldıklarınısöylemektedir.Göçeden
bazıkişileriniseyerel,aile-akrabasorunlarındandolayıköyleriniterkettiğini
belirtmektedirki,böylemünferitveherdaimyaşananbirsorunun“zorunlu
göç”kapsamıiçindebirnedenolarakilerisürülmesisorunungerçekmüseb-
bibini ve mahiyetini gizlemeye çalışmanın farklı tezahürlerinden biri olsa
gerektir.

“ZorunluGöçünKaynağı”başlığıaltındasıralanandiğerüçmaddeise,soru-
nunnedenlerindençokuygulanmabiçimineyönelikbilgilerihtivaetmekte-
dir.İkincimadde“zorunlugöçün”sadecekırsaldakiKürtlerideğil,kasabalar-
da da uygulandığını söylemektedir. Üçüncü madde, “Zorunlu göç kararını
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5 ZorunluKürtGöçününaskeri,siyasi,idari,kültürelvbbirçoksebebivar.Bunlartitizlikleişlen-
medenüstünkörütanımlarlaaçıklamayaçalışmakdoğruolmaz.Göçünnedenlerikonusundada-
haöncezikrettiğimiz“Türkiye’deİskanSorunuveKürtler”kitabıbizlereönemlibilgilersunmak-
tadır.Kitabınınikincibölümündemeseleninaskeriboyutunaeğilenyazar,TSKvePKK’nindetay-
lıprofilleriniçıkardıktansonra,askerigüçleriniveesasaldıklarısavaşstratejilerinideğerlendirir
vebununüzerindenTSK’nın1991sonrasıgeçirdiğidönüşümilebirliktedevreyesoktuğukontr-
gerilla stratejisi çerçevesinde köylerin boşaltıldığını dönemin verileriyle birlikte ortaya koyar.
Kitabındördüncübölümündemeseleninidari-yönetselboyutlarınıelealanyazar,beşincibölüm-
deisecumhuriyettarihiboyuncauygulananiskanpolitikalarıylabağlantısınıkurarakmeselenin
arkaplanına,tarihinedenlerine,asimilasyonpolitikalarınaışıktutar.
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verenler bu tür bir toplumsal eylemin doğuracağı istenmeyen sonuçlar
konusunudikkatealmamıştır”demektedir.Butespittartışmalıbirniteliktaşı-
maktadır.Uygulamanıntarihtekibenzerlerindenkopukluğunuanlamakiçin
döneminküreselçaptakineo-liberalpolitikalarınaveTürkiye’ninekonomik
dönüşümünebakmakgerekir.Dördüncümadde“zorunlugöçmağdurlarının”
önuyarıyapılmaksızınevleriniterketmekzorundakaldıklarınıbelirtmekte-
dir.Elbettebuuygulamanınnasılgerçekleştiğiveuygulamaesnasındayapılan
insanlıkdışıuygulamalarınbilinmesioldukçaönemli.Amayukarıdadadile
getirdiğimizgibibirincimaddenindışındakiüçmaddedegöçünkaynağından
çokuygulanmabiçimiüzerindedurulmaktadır.

3. ZorunluKürtGöçü’nünnedenlerini“terör”ve“güvenlik”gerekçele-
rinebağlayanyazarlarımız,raporunsonbölümündearaştırmadançıkardık-
ları sonuçlara referansla bazı politika önerilerinde bulunmaktadırlar.
Sorunun adlandırılması konusunda resmi devlet söylemine eklemlenen ve
böylece aksayan yönlerini gidererek mevcut egemenliği yeniden üretme
gayretigösterenprojeekibi,aynıhassasiyetisunduğupolitikaönerilerindede
sergilemektedir. 14 maddeden oluşan politika önerileri arasında Kürtlerin
kimlikveözgürlüktalepleriniiçerenbirtekönerininbulunmamasıbununen
netgöstergesidir.KolonyalbirbakışaçısıylaKürtlerigelişmemişliksöylemine
bağlayarak üzerinde uygulanan baskıları meşrulaştıran bu araştırma,
merkeze aldığı entegrasyon çözümünü ise devletin sosyal güvenlik poli-
tikalarıüzerindentesisetmeyisalıkvermektedir.NitekimÖneriler’inbirinci
maddesi “geri dönüş projelerine yapılan vurgu yerine kente entegrasyon
konusunda paradigmatik bir sıçrama yapılması” gerektiği yönündedir. Bu
temelde kente entegrasyona yönelik geliştirmek istedikleri “yeni” paradig-
mayla bağlantılı olduğu anlaşılan yedi öneri sıralanmış. Önerilerin ikinci
maddesi “Özellikle çocukların eğitimi, kadınların Türkçe dil becerilerinin
geliştirilmesi…” biçimindeformüleedilmiş.Buradandaanlıyoruzki,enteg-
rasyonla bağlantılı paradigmatik sıçramadenilen şey eskinin inkâra dayalı
asimilasyonpolitikalarındanbaşkabirşeydeğildir.Kürtçeanadildeeğitimve
Kürtçeninkamusalalandayeralmasıgibibugünartıkevrenselinsanhakları
kapsamındadeğerlendirilenhaklarındahigörmezliktengelinmesiveyadile
getirilmemesi,çalışmanınamacınınneolduğunugayetaçıkyansıtmaktadır.
BaştaaskericenaholmaküzerebirkısımdevletyetkilisininKürtkadınlarına
Türkçeöğretmekonusundakihassasiyetlerivebudoğrultuda“sivil toplum
kuruluşları”vasıtasıylayürütülenfaaliyetlerdüşünüldüğündesöyleneninhiç
deyenibirteknikolmadığıgörülebilmektedir.Nitekimentegrasyonayönelik
ilerisürülendiğerönerilerarasındayeralanyerelyetkililer,siviltoplumku-
ruluşları ve merkezi yönetimin eşgüdüm içinde çalışması ve “göç mağ-
durlarının” sağlık, eğitim, psikolojik destek ve istihdam konularındaki
ihtiyaçlarınınkarşılanması,bazıalanlardaöncelik tanınması, yatırımcıların
teşvikedilmesigibikonularsıralanmaktadırki,sorunukalkınmacıbirman-
tıklaelealanbuönerileringünümüzneo-liberalekonomipolitikalarıhesaba
katıldığındagerçekbirçözümolmayacağıaşikârdır.
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Önerilerin 9. maddesinde “yeniden köye dönüş projelerinin hayata geçir-
ilebilmesiiçinbölgedegerekliçevreetkianalizlerininyapılmasıgerektiği”vur-
gulanmaktadır.Geridönüşönündekiengellerinnelerolduğudilegetirilmese
bileböylebirihtiyacavurguyapılmasıyerindedir.Bununlabağlantılıolarak10.
maddede“köykoruculuksistemininkaldırılmasıgerektiği”söylenmektedir.11.
maddede yine kalkınma temelli bir çözüm olarak bölgede “kırsal ve
endüstriyelistihdamgeliştirmemerkezlerininoluşturulması”önerilmektedir.
12. maddede ise “bölgede güvenliğin yeniden inşa edilmesi gerektiğini”
söyleyenyazarlar,bununiçinikisomutönerigetirmektedir.Bunlardanbirin-
cisidevletyetkililerinindemokratikbirdevleteuygunbirşekildegörevveso-
rumluluklarınıyerinegetirmesiolurken;ikincisidevletitemsiledenlerindaha
çokbölgehalkındanseçilmesiveböylecebölgedekietnikgeriliminazaltılması
biçimindedir. Dikkat edilirse burada önerilen yönetim teknikleri Kürtlerin
yerindenyönetimisteklerinedenkgelenözyönetimtaleplerinekarşılıkolarak,
mevcut baskıcı devlet mekanizmasının çehresinde yapılacak değişiklerle
yenidensürdürülebilirliğiniinşaetmeçabasıdır.Kürtlerinözyönetimtalepleri
bir hak olarak kabul edilmeden, halk olarak varlıkları resmen tanınmadan
“bölgede”devletyetkililerininKürtlerarasındanseçilmesiKürttemsilineyol
açmayacağıgibiçözümdeolamayacaktır.Buönerileriyapanlar“inkardanson-
ra idarenin de iflas (Ayata, Yükseker, 2007:47-60) ettiğini” Kürtlerin artık
böylesi mekanizmalarla “idare” edilmesinin mümkün olmadığını bilme-
lidirler.

13.maddede “BirleşmişMilletler tarafından zorunlu göç konusunda alınan
tedbirlerin uygulanmaya konması”nı ve siyasal iktidarın gerekli hassasiyeti
göstermesini önermektedirler. Böyle bir öneri getiren ekibin BM ile ilişki
içerisindehazırlananve yukarıda vurguladığımız 5233Sayılı yasayı, yasanın
hazırlanış,içerikveuygulanışınıkitapboyuncahiçbirşekildedeğerlendirme
konusuyapmamışolmasıkendisöylemleriyleçelişenbirdurumdur.14.veson
öneriisekitapboyuncagöçveKürtmeselesiarasındabağlantıkurmaktanıs-
rarlakaçınan,meseleninkimlikvetarihselboyutunugörmezdengelenproje
ekibinbututumunudahadagenelleştirmesiaçısındanoldukçadikkatçeki-
cidir. “Türkiye Cumhuriyeti’nin komşularının içinde bulundukları sosyo-
ekonomik koşullar da Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yoksulluğun
ve şiddetin düzeyini daha da artırmaktadır. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti
bölgedeki komşu ülkelerin sosyal, ekonomik, siyasal ve ticari anlamda gelişmiş-
lik düzeylerini yükseltmek için gerekli siyasal irade sergilenmeli ve böylece bu
ülkelerin dış dünya pazarlarına eklemlenme konusunda üstlendiği sorumluluğu
artırmanın yollarını aramalıdır” (175). Sorunun adını Güneydoğu ve Doğu
Anadolu bölgelerinin kalkındırılması olarak koyan araştırmacılar çözümü
uluslararası sömürge ilişkileri içerisinde aramakta, aynı şekilde adı konul-
madanKürt sorununun uluslararasılığına gönderme yapmaktadırlar. Yoksa
ZorunluKürtGöçüilekomşuülkelerinsosyo-ekonomikkoşullarıarasındabir
ilişkisellik kurmaknasıl açıklanabilir.Kürtmeselesini “yoksulluk ve şiddet”
diyeşifreleyenaraştırmacılar,komşuülkeleresirayetedenbuuluslararasıyok-
sullukveşiddetinçözümündeTürkiye’yebiröncülükmisyonubiçmektedirler.
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Buyönüyle,göçolgusunuuluslararasısömürgeilişkileriçerçevesindedeğer-
lendirenbiryaklaşımınbircoğrafiayırımyaparakgelişmişliksöylemiylebirse-
viyeyeişaretettiğinigörmekteyiz.Buseviyebelirlemeçabası,bellibirbölgeyi
müdahaleedilmesigerekenbiralanolarakkurmayıvekendimodelinebağla-
mayıarzulayanbirhakimolmaisteğidir.Bununizinisürdüğümüzzamanyok-
sulluk ve şiddet belirli bir bölgenin siyasal, ekonomik, sosyal ve ticari
koşullarıyla ilişkilendirilirken eksiklikleri giderecek güç olarak Türkiye
Cumhuriyeti’ninmevcutyapısıörnekolaraksunulmayaçalışılmaktadır.Buise
göçolgusunuTürkiyedevletininsiyasalvepolitikyapısındanbağımsızeleal-
mamızıdüşündürtmeyeçalışanmanipülatifbirdeğerlendirmedir.

4. Sonuç olarak; “İç Göçler” diye tanımlanan bu kitabın, göç mefhu-
munuelealışbiçiminin“belirlikaygılar”la“belirliyerler”ekonuşmaarzusuyla
hazırlandığı göze çarpmaktadır. Kitap boyunca iç göçle ne kastedildiği ve
kiminiçgöçüolduğumeselesiyaşanılanı,deneyimleneni,konuşulanıvehat-
takonuşulamayanınasılgörmezdengeldiğinigörmekteyiz.Dahası,buyak-
laşım için kimin, nasıl konuşması gerektiğinin ifade sınırlarını belirlemeye
çalışanbirtemsilintahayyülalanınıçizenbirçalışmaolduğunusöyleyebiliriz.
1990’larda yaşanan Kürt göçünü entegrasyon veya geri dönüş “ikilemi” ü-
zerindentartışmayaaçmak,göçolgusunuböylebirikiliğehapsetmek;etnik,
tarihi,siyasi,kültürel,askerivbbirçokboyutunuhesabakatmadantartışmak,
bizce bu olguyu deneyimleyen insanların kendi dilleriyle, dünyalarıyla
konuşabilecekleri üçüncü terimleri olanaksızlaştırmaktadır (Chakrabarty,
2000).İnsanlarınhangideneyimlerdenveanlamdünyalarındanbeslendiğini
vehangidünyalarıinşaetmeyiarzuladıklarınıancakkenditerimleriyleanlaya-
biliriz.Fakatçalışma,birçoknoktadadevlet-merkezcibirsöylemegönderme
yaparak entegrasyondan yana olduğunu ilan etmektedir. Bu entegrasyon
söylemiylededevletisosyalgüvenlikpolitikalarıçerçevesindesorunçözücü
temelözneaddetmektedir.Bu işaretbiçimi, insanlarınyaşantıvedeneyim-
lerininikilisınıflandırmalaraindirgenmesiönermesindenhareketettiğinden,
üçüncü terimlerdünyasını ya içeriyemonteedilecekbirkitle veyadışarıda
bırakılacakbircemaatolarakkurgulamayıamaçlar.Böylece,herdurumdai-
lerlemeci(Löwy,2007)birbakışaçısındaneksikolaraktanımlananKürtlerya
eksikliğigiderilecekbirunsurolarakbütünleşmesöylemineeklemlenecekya
dabuyapılmazsadakentlilikkimliğinibozduğuiçinonlarınhayatlarınıbelir-
libiçimlerdesürdürebilecekleri(bunadakendianlamdünyalarıdeğil,devlet
kararverecek)geridönüşprojelerihazırlanacaktır.Şimdibubakışaçısınınen
önemlinoktalarındanbiri,belirlibiretnikkimliğiveyagrubugelişmemişlik
söyleminebağlayarakeksikolaraktanımlamakvegelişmişliksöyleminibelir-
libiçimlerdeentegrasyonpolitikalarıylaiktidarınatabikılmaktır.Buyüzden,
göçolgusunuaraştırırkensöyleminaktığıvebeslendiğikaynağınçokönemli
bir iktidar alanı olarak kurulduğunu görmek gerekmektedir. Bu alanda,
hakkındabilgiüretilmesigerekilenvehangiaşamalardangeçmesigerektiği
düşünülen bir insanlar topluluğuyla karşı karşıya kalan egemenin, sorunu
çözmesi aciliyeti çıkmaktadır ki, öncelikle bu topluluğun tanımlanması
zorunludur. Bu bağlamda, göç olgusu tartışma konusu edilirken adlandır-
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manın, tanımlamanın egemenlik alanlarını da yeniden kurguladığını ve
bununüzerindenyenibiryönetimselliğe (governmentality)(Foucault,2000)
tabibirnüfusuntümhareketliliğiveyaşamalanınınyenidendüzenlendiğini
görmekteyiz. Başka bir deyişle, kendi diliyle dünyayı okumak ve yaşamak
isteyen insanların terimlerine tahammül edemeyen egemenlerin dilinde
açılan gediklerin bu tür araştırmalarla egemenlik dilini ve alanını yeniden
şifreleyerekörgütlenmesinisağlamayaçalışmaçabasıdır.Budurum,gelişmiş-
liksöyleminebağlanmışyenibiryönetimsellikanlayışınınşifresiolanyenibir
sömürgecistratejiolarakdagörülebilir.Budurumudahaiyianlatabilmekiçin
Elizabeth Grosz’un şu ifadelerine yer vermek yerinde olacaktır: “Dünyanın
hâkimiolmayışınatahammüledemeyenbirkendilik,kenditikelliğinivesınır-
larınısomutlaştırdığıiçinötekilerdenkorkarvenefreteder;veötekiliğiherfır-
sattakendimodelinedayalıbirkimlikveaynılığaindirgemeyeçalışır”(Grosz,
1990:81). İştebuçalışmadabizeaslındabukorkuvenefretkavramlarının
nasılbirkendinetabikılmavekendimodelinidayatmaarzusuilebeslendiği-
nigöstermesiaçısındanoldukçaönemlidir.
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1 HerAçıdanprogramı,StarTV,26.04.2009.

Katıldığı bir televizyon programında Türkan Saylan, Çağdaş Yaşamı
DesteklemeDerneği’nin“PKKsempatizanlarınaburssağladığı”iddiasınakarşı
“Bizonlarıvatandaşyaptık!”diyerekderneğininçalışmalarını savunuyordu.1

Gerçekten de eğitim sistemi yoluyla (çokça hiyerarşik) bir vatandaşlık reji-
minin tasarımı ve hayata geçirilmesi tüm modern devletler gibi Türkiye
Cumhuriyeti’nindetemelbirpolitikasıolmuştur.Buyazı,erkenCumhuriyet
dönemininünlüöğretmeniveuzunyıllarboyuncaMilliEğitimmüfredatının
TürkçeokumaparçalarındakendisineyerbulanSıdıkaAvar’ınanıkitabıDağ
Çiçeklerim’in kısa bir değerlendirmesini içermektedir. Böylece, devlet elit-
lerininulusinşasürecindeKürtlerigelenekselolarakkonumladıklarıpozisyon
yadabaşkabirdeyişle“henüz”vatandaşolaraktanınmayanKürtlerinvatan-
daşyapılmasıiçinitildikleripozisyondahaiyianlaşılabilir.

İdealist bir Cumhuriyet öğretmeni olan Sıdıka Avar tayinini, Dersim
harekâtındanhemensonra,1939yılında,ElazığKızEnstitüsü’neyaptırır.Dağ
Çiçeklerim,Avar’ınbuenstitüdekiyaklaşıkyirmiyıllıkdeneyiminiaydınlat-

“Dağ Çiçekleri”ni
Vatandaş Yapmak!

DelalAydın

DağÇiçeklerim(anılar)
Yazar:SıdıkaAvar

Ankara:ÖğretmenDünyası,2004
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maktadır. Avar’ın kızı Banu Görk ve yayınevinin yazdığı önsözlerden an-
laşıldığı üzere kitap, Avar’ın Cumhuriyet’in ideallerini yerine getirmekteki
azmini ve cesaretini göstermek için yayınlanmıştır. Diğer taraftan Dağ
Çiçeklerim bize erken Cumhuriyet döneminde devlet elitlerinin Kürtlere
yönelik yaklaşımını, eğitim yoluyla neleri hedeflediklerini ve dahası bunun
KürtkızlarıncaElazığKızEnstitüsü’nebağlıyatılıbölümözelindenasıldene-
yimlendiğinianlamamızaçısındaneşsizbirkaynaksunmaktadır.

Avar’ınhedefi,kitapboyuncadefalarcabelirttiğigibi,Enstitü’yealdığıkızlar
vasıtasıylabölgeinsanını“medenileştirmek”vebölgedeTürkçeyiegemenhale
getirmektir.BununiçinAvardahaöncejandarmatarafındanyapılanişiyap-
makta,gerektiğindekatırsırtındagezerekharekâtbölgesidâhilindekiTunceli
veBingöl’ebağlıokulsuzköylerdenEnstitü’deöğrencisiyapacağıkızlarıtopla-
maktadır.Okuldakikontenjanınhangiköylerdekikızlarladoldurulacağıvalil-
er,kaymakamlarvemillieğitimmüdürleriylebirliktetespitedilmektedir(s.
400).Avar’ıngezipgördüğüköylerleilgili“Kir,kir,kiriçindeler.Yaşayışlarıilk
çağinsanlarıgibi!”(s.155)türündenbetimlemeleriKemalistoryantalizminiyi
birerörneğinioluşturmaktadır.2 Bukızlar,okulagetirildikten sonrayıkanıp
temizlenmekteveyenigiysileriylebirlikteevişleriveTürkçederslerininağır-
lıktaolduğubireğitimetabitutulmaktadırlar.Kuşkusuzkitabınenilginçözel-
liklerindenbiri-üçüncüdünyadakisömürgeleriüzerineAvrupalılarınhazır-
ladıklarıresimlineşriyatıandırırcasına-Avar’ınkızlarınokulailkgeldiğigün-
lerdeçektiğikendideyimiyle“ilkçağinsanlarıgibi”görünen“önce”veokulda-
kieğitimsüreciyle“medenileşmeleri”sonucundaçektiği “sonra”resimlerine
yer verişi. Nitekim tüm bu çabaları sonucunda Avar, dönemin gazeteleri
tarafındankendisine verilen “bir numaralı Türk akıncısı”, “Türkmisyoneri”
gibiunvanlarıfazlasıylahaketmişgibidir.Mezunlarındanbirininçocuğuylail-
gilisöyledikleri isetümbuçabalarınınaltındayatandevletinasimilasyonist
toplumsalmühendislikprojesinioldukçaaçıkbirşekildegöstermektedir:

Anakumraldı,çocuğusarışındıveçokgüzelTürkçekonuşuyordu.Şehirço-
cuklarıgibisaçı-başı,giyimidüzgündü.DemekkiAta’nındediğiolmuş,eve
Türkçeilegörgüvebilgianailegirmişti(s.67).

Devlet, vatandaşlığın temel gereklilikleri olan değerleri eğitim sistemi vası-
tasıylaaktarmaktadır.FionaWilsondamoderndevletinmekânsalve ritüel
olarakokullardayeniden inşaedildiğinedikkati çekmektedir.Wilsonbunu
şöyleifadeetmektedir:

Modern devlet bürokrasisi için okul, devlet tarafından etkinlikle yönetilen
topraklarınbirsimgesivedevlet,ulusvevatandaşlığadairfikirleriaktaranbir
kurumhalinegelmiştir…Okululusunsembollerininkorunduğuvedüzenli
olaraksergilendiğiyerdir.Buradaçocuklar,bayrağıselamlayarak,ulusalmar-
şıduyduklarındahazıroldabekleyerek,milligünlerdeuygunadımyürüyerek
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2 Bahsigeçeniçoryantalizminayrıntılıbirdeğerlendirmesiiçinbkz.busayıdaWelatZeydanlıoğlu,
BeyazTürk’ünYükü:Oryantalizm,KemalizmveTürkiye’deKürtler.
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veulusaltarih,coğrafyaveulusalanmagünlerihakkındaeğitimgörerekva-
tandaşolmayıöğrenirler(Wilson,s.313).

Anlaşıldığı kadarıyla, eğitim sistemi aracılığıyla okul çocuklarından “uysal
vatandaş” yaratmahedefi,Türkulusdevletininbirliği açısından sonderece
sorunlu olan 1938 yılı sonrası Dersim bölgesinde de yürürlüğe konmuştu.
KitabınbirbölümündeAvar,İsmetİnönü’nün,MustafaMuğlalı,NihatErim,
valilerveElazığmilletvekilleriilebirlikteokulayaptığıbirziyaretianlatmak-
tadır.BuziyaretteTuncelilibirkızınİnönü’nüneliniöpmesiüzerinebirmil-
letvekilininsöylediklerioldukçaçarpıcıdır:“Buel,silahtutmaz,buelkılıçtut-
maz,bueldosteli,buyürekdostyüreğidir!Kalemtutar,iğnetutar”(s.130).
Yanielinsahibi,isyankarana-babalarınınaksine,“dosttur;”uysal,okuryazar
veüretkendir.İsyancıKürtlerinkontrolaltınaalınmasındaeğitimeatfedilen
rol yine Avar’ın anlatılarından, Dersim harekâtının komutanı ve Elazığ,
Tunceli ve Bingöl’ü kapsayan isyan bölgesinin Umum Müfettişi Abdullah
Alpdoğan’ınElazığKızEnstitüsü’ne özel bir önemvermesindende anlaşıl-
maktadır(s.56-60).

Bu noktada erken Cumhuriyet döneminde kadınların eğitimine dair son
derecehayatibirmeseleyi,Cumhuriyet’inataerkilniteliğini,gözdenkaçırma-
mamız gerekiyor. Zehra Arat’ın belirttiği gibi Kemalist reformların hedefi
kadınlarıözgürleştirmek,kadınbilincinivekadınkimliğinigeliştirmekdeğil,
onlarıeğitimvebecerilerledonatarakdahaiyieşlerveanneleryaratmakvebu
yolladaCumhuriyetataerkisinekatkısunmalarınısağlamaktır(Arat,1997:51).
Nükhet Sirman da bu kadınların esasta eş ve anne olarak kabul edildiği
görüşünekatılıyor,amaaynızamandaonlarayeniulusuneğiticileriyurtsever
vatandaşlargözüylebakıldığınındaaltınıçiziyor(Sirman,1989:52).Bunokta-
daKızEnstitülerimodernveyurtsevereşlerveanneleryetiştirmekteönemli
birişlevesahipolmuşgörünüyor.3 KürtkızlarınıneğitimgördüğüElazığKız
Enstitüsü’nünyatılıbölümününbuaçıdanbiristisnaoluşturmadığınıAvar’ın
anlatımlarındançıkarabiliyoruz.Verilenderslerinniteliğininyanısırakızların
çoğunun, çok başarılı oldukları için köylere öğretmen olarak atanan bazı
örneklerindışında,mezunolduktansonraevhanımıolduklarıgerçeğibukız-
larıngelenekselkonumlarındankurtulamadıklarınıaçıkçagöstermektedir.

Dağ Çiçeklerim, Dersim’in köylerinden yatılı okutmak için kız öğrencilerin
toplanmasıylaneyinhedeflendiğininyanısırabunanasıltepkigösterildiğini
görmemizaçısındandabizeönemlibirolanaksunuyor.4 Öncelikleköylerde
kızlarıntoplanmasınaciddibirdirençgösterildiğinibelirtmekgerekiyor.Avar,
özellikledeilkyıllardaöğrencibulmaktabüyükzorlukyaşadığınıanlatmak-
tadır.Köylüler,Avar’ın[devletin]kızlarıtoplamakiçingeldiğiniduyarduymaz
onikiveüstüyaşlardakikızlarınıevlendirmek(s.157)gibikaçınmayollarının
yanısıraaçıkdirenişlerdegösterirler.Bunoktada,köylülerarasındakızların
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3 KızEnstitüleriileilgilidikkatçekicibirçalışmaiçinbkz.Akşit,ElifEkin.KızlarınSessizliği:Kız
EnstitülerininUzunTarihi,İstanbul:İletişim,2005.

4 Belirtmekteyararvarkikitap,1188sayfalıkgünlüğünyanısıraiçindebelgelerveyüzlercefotoğ-
raftanoluşanbirdosyadanderlenmiştir(s.10).
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İngilizlere ve Ruslara verilecekleri ve bu yolla Kürt dölünün bozulacağı
yönündesöylentiyayılmasıoldukçadikkatçekicidir(s.143–4).SıdıkaAvar’la
Bingöl’lübirköylüarasındakitartışmaisesözkonusuasimilasyonisttoplum-
salmühendislikprojesininpronatalist,cinsiyetçi,prodüktivist,paternalistve
direnişhalindedayatmacıyönleriniçokiyiözetlemektedir:

Köylü:Bizhalimizdenhoşnutuz.Hükümetbizimkızlarıokutupdaneede-
cek?

Avar:Sizebilgili,marifetlihanımlaryetiştirecek,herşeyibilen,çocuklarıiyi
büyüten,hastalarabakmasınıbilen,evdekileringiyeceklerinidikenbirhanım.

Köylü:Bundanhükümetenefayda?

Avar: Çook…. Nüfus çoğalması, iyi çalışıp iyi kazanınca vergi de çoğalır.
Şimdiki gibi hastalık gelince sapı sapır ölüp toprağa düşmeme… Sıtmadan
kurtulmaveiyiyaşama…

Köylü:Beniyiyaşamışımkötüyaşamışımhükümetene?

Avar:Herevdehükümetin,devletinbirçocuğudur.Aileolmazsamilletolur
mu?Milletolmazsahükümetolurmu?

…

Köylü:Hükümetzorlakızalmayakalkarsaburadaisyançıkardiyedüşünmez
mi?

Avar:SekizseneevvelisyanzamanındabileTunceli’dejandarmailezorlakız
toplayıpokulagetirdihükümet.Birtanesibilegıkdiyemedi(…)Artıkisyan
misyanbeşparaetmezağalar.ŞeyhSaitisyanınınsonuneoldu?(s.170–171)

EnstitüdeeğitimgörenkızlaraçısındanbakıldığındaAvar’ınçabalarınınboşa
gitmediğianlaşılıyor.Enstitü’nünyatılıbölümündenmezunKürtkadınlarla
yaptığımülakatlaradayanançalışmasındaSevimYeşil,okulunTürkdilinive
kültürünü bu kadınlara benimseterek onları Türk kültürüne entegre etme
hedefinibaşardığınıiddiaetmektedir(Yeşil,2003).BenzerbirşekildeAvarda
eski öğrencilerin Kürtçe bilmekten utanıyor olduklarını gözlemlemiştir (s.
105).Buaçıdan,belkideenvahimikızlarınüçününokuldakişekillenmeleriyle
kendi çevreleri arasındaki uyumsuzluğa katlanamadığı için intihar et-
meleridir.Avar,bunlarımedeniyethamlesininilkkurbanlarıolarakselamla-
maktadır(s.395).Çoksevdiğinekuşkuduymadığımızkızlarının(dağçiçek-
lerinin),kendidillerindenutanırhalegelmeleriveyaşamalgılarındaoluşan
derinuçurumdolayısıylaintiharetmeleri,Avartarafından“medenileşmenin
biryanetkisi”olarakgörülüpsineyeçekilmişgörünüyor.Medenileş(tir)mek
yolunda“istenmesedeödenmesigerekenhasar”ın (collateral damage)göze
alınmasıgerektiğidüşüncesininKemalistsöylemiçindekigücüvebununne
kadar tahrip edici olabileceği Elazığ Kız Enstitüsü örneğinde bir kez daha
açığaçıkmaktadır.

Dağ Çiçeklerim’indeğerlendirmesinikitaptayeralanveCumhuriyet’inasimi-
lasyoncukarakteriylebaşabaşgiden,hattaeğitimverilerinebakıldığındada-
hahâkimolan,dışlayıcıkarakterinigözlerönüneserenbiralıntıylabitirmek
istiyorum. Bingöl Valisi’nin teftişinde SıdıkaAvar’ın tüm idealist çabalarını
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boşaçıkaranbirkırılmayaşanır:

BirgünBingölValisiSayınŞahinbaşgelmişti.Yatılısonsınıfagirdi.Kızlarsay-
gıvesevgibakışlarıylaayağakalktılar.ValiBeysordu:

—Kürtkızlarımıbunlar?

Çocuklarınbakışlarındakisevgiderhaldeğişti,gittikçehainleşti.

—Tunceli’ninTürkkızlarıefendim.

ValiBeydevamediyordu:

—Babalarınızın,dedelerinizinisyanederekyaptığıhatalarıgördünüz,canla-
rıylaödediler.

Bensözükesmekisteğiyle,

—Amanefendim,buçocuklarınbabasıdeğil,bunlarşerefli…

—Nasıldeğil?HepsiKürtdeğilmi?Sizlerböylehareketederseniz…

Sözünükesmekiçinbirikidefakarıştıysamdaodevametti,

—Hükümetçokkuvvetlidir.Hepiniziyokeder!

Daha sonra Avar yanlarına gittiğinde kızların gözyaşları arasında sorduğu
sorulardanbirideşudur:

—Hanisiz“hepimizTürküz”diyordunuz?(s.207).
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Avar’ınçektiği“önce”ve“sonra”fotoğraflarındanbirörnek.
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Violence and Freedom: The Politics of Kurdish Children
HaydarDarıcı

This paper analyzes the politics of Kurdish children in Gündoğan
Neighborhood, a slum area in Adana, populated predominantly by the
forciblydisplacedKurds.Consideringchildhoodasahistoricallyandpoliti-
callyconstructedcategoryratherthanasatranshistoricalandtranscultural
phenomenon, this paper first explores how childhood and experiences of
childhoodintheKurdishsocietytransformedaftertheforcedmigration,how
childrengivethemeaningtotheirexperiencesandhowtheynarratethese
experiences.Then, scrutinizingeverydayexperiencesandsubjectivenarra-
tives,thedynamicsthatpoliticizeandmobilizechildrenwithintheKurdish
movementandthepoliticsemergedbythesedynamicsareanalyzed.Thispa-
per aims to rethink the concepts of struggle, freedom and the political
throughthepoliticsofKurdishchildren.

The Representation of the Tinerci as a Fear Object
DelalAydın

Thisarticleaimstoexploretherelationshipbetweentherepresentationofthe
tinerciasafearobjectandtheKurdishquestion.Inthearticlethequestionof
childrenliving/workinginstreetswhichiscloselyrelatedtotheforcedmigra-
tionoftheKurdsduring1990s,isbeingdiscussedforitsimpactsonthebuild-
ingoftinercifigureasafearobject.ItisarguedthattheKurdishchildrendis-
playaveryfutureofbeingthestrangerwiththeirambivalentposition;their
disclosureofthefactthatsomethingisnotinorder.Furthermore,itisalso
claimedthatthecriminalizationoftheKurdsthroughthefigureoftinercican
be considered as a governing strategy in the conditions of neo-liberalism
whichcauseprofoundeconomical,socialandpoliticalcrisis.

Abstracts
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What the Research of TESEV on the Forced Migration Does Not Say &
the Dilemmas of the Liberal Project Concerning a Solution in the
Kurdish Question
K.MuratGüney

Thispapercriticallyanalyzesthewaysinwhichliberalandhumanitarianci-
vilsocietyandNGO’sinTurkeyperceive,approach,anddeveloppolicypro-
posalsabouttheproblemconcerningtheinternallydisplacedKurdishpopu-
lations.Iwillshowboththelimitsoftheliberalmulticulturalimaginationand
thesiteswhereliberalmulticulturalprojectsandproposalsconcealotherpro-
jectsandimaginationsconcerningjustice.ThroughoutthepaperIcompare
the statements of the Turkish state elites and army officers towards the
Kurdishuprisingontheonehand,andthereconsiderationandreproduction
oftheKurdish‘problem’withinthecontextofculturalrecognitionespecially
after2000sbytheTurkishliberalandhumanist intelligentsia,composedof
liberalacademicians,journalists,writers,humanrightsactivistsandorganiza-
tions,think-tankinstitutions,andvariousNGOs,ontheother.Iarguethatal-
thoughdefinitionandrecognitionoftheKurdsasanethnic-minoritybysome
oftheseliberalandhumanitarianNGO’sthatworkontheproblemsofthein-
ternallydisplacedKurdishpeopleispresentedasachallengeagainsttheoffi-
cialdiscourseof theTurkishstate thatcontinuallydenies thepoliticalpre-
senceoftheKurds,theliberalprojectfailsinidentifyingandproblematizing
thestructuralpoliticalandsocialreasonsbehindtheKurdishproblemsuchas
theongoingarmedconflictinthesoutheastprovincesofTurkey,thecurrent
banontheKurdishlanguage,andthecontinuingcriminalizationofbeingand
claimingaKurd.Liberalsalsoneverquestionthestructuralreasonsbehind
thepersistentpovertyofinternallydisplacedKurdishpeople,whoweredis-
possessedwhen theirvillageswereevacuatedby theTurkisharmed forces.
Insteadliberalsfocusonlyontheeffectsoftheproblemandsuggestgiving
compensationsandhumanitarianaidtothedeprivedKurdishpeople.Atthis
point, I investigatetherelationbetweenhumanitarianaidpoliciesandsus-
tainabilityoftheneo-liberaleconomicorder.Moreover, the liberalandhu-
manitarianproposals fail in specifyingdifferenteffectsof internaldisplace-
mentoverparticulargroupssuchaswomen,children,oldandyoungKurdish
people.Inthepaper,IparticularlyfocusonTESEV’s(TurkishEconomicand
SocialStudiesFoundation)studyanditssubsequentbookabouttheforced
migrationofoveronemillionKurdswithinthecountryandwillcriticallya-
nalyzenoveltiesandfailuresofTESEV’s liberalandhumanitarianproposals
for the reconciliation between the Turkish state and internally displaced
Kurdishpopulation.WhileIclaimthatthebasicassumptionsoftheliberal
andhumanitarianproject reproduceTurkish state’sdiscriminatory rhetoric
andKurdishsubordination,Iask:Howcanwerethinkandanalyzesocial,eco-
nomicalandhistoricalinequalitiesbeyondtherightsdiscourse?Whatcould
beotherprojectsofjustice?Whataretheotherpossiblewaysofovercoming
structuralinequalitiesbetweenTurkishandKurdishpopulationsofTurkey?
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Şeş û Yek: Kurdish Question, Gülen Community and the "Tek Türkiye"
Series as a Counter Propaganda Effort
HarunErcan

ThisarticlewhichcriticizesthediscussionofKurdishquestionbeingfixedto
macro-politicsinTurkey,examinestheentiremaneuversforKurdishquestion
recently implemented by Gülen Community which is in cooperation with
Justice andDevelopment Party. For this, the articlemainly deals with the
counterpropagandastrategiesdevelopedagainstKurdishmovementbythe
series“TekTürkiye”(“OneandonlyTurkey”)whichisbeingbroadcastedin
SamanyoluTVbelongingtoGülenCommunity.Inthearticle,inthelightof
theterm“managementofKurdishquestion”, therecent transformations in
Kurdishquestionarediscussedasarepertoireexpansionwhichisimplement-
edbythedominantpowersforgatheringconsentfromKurdish.

From Ancient Motherland to the Geography of Denial: KURDISTAN 
NamıkKemalDinç

Thisarticledealswiththeshiftsinthehistorical,geographical,administrative
andpoliticalcompositionsoftheKurdistanterm.ThetermKurdistanwhich
gainedpopularityduringthesecondhalfof19.centuryandduringthefirst
quarterof20.century,wasintendedtobeerasedfromthespeeches,books,
memoirsandmemoryasifitdidnotexistinhistory.Thisarticlewillexamine
howthetermKurdistanwasapproachedandevaluatedintheofficiallevelby
thehelpofthedocumentsbelongingtothementionederaandwilldealwith
how the term Kurdistan transformed to the terms like Eastern, Eastern
Provinces,EasternandSoutheasternAnatolia.Inparalleltothebanishment
oftheuseofKurdistantermineverydaylifeandtheexpellingofthisterm
fromtheuniverseofthought,theshiftinthedefinitionofAnatoliaandtheex-
pansionofitsgeographicalscopewillbediscussedandexplored.

Oral HistoryAnd Examples of Oral History in Kurdish Studies
AyhanIşık

This article propounds that oral history provides crucial methodological
chancesforKurdishHistoriographyanddiscusseshoworalhistorymethod
couldmakeexpansionsforKurdishHistoriography.Forthispurpose,thefirst
partofthearticledealswiththedevelopmentoforalhistorywhichoccurred
asadifferentactorapartfromtraditionalhistoriography.Bythis,thearticle
willexaminethathowthesurvivingandhavingtheirownhistoriographyat-
temptsoftheoneswhichareexcludedfrom“History”thatwaswrittenwith
capitallettersrestructurethehistorydiscipline.Thesecondpartofthearticle
referstothedevelopmentoforalhistorystudiesinTurkeyandputsforthhow
oralhistorycreatesitsownspherebyeludingfromofficialhistoriography.At
thispoint,emphasiswillbemadeonespeciallythereflectionsofthesedeve-
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lopmentsonKurdishHistoriographyandalsohoworalhistoryisbeingused
inthestudieswhichareabouttherecenthistoryofKurdswillbeexplored.

The White Turkish Man’s Burden: Orientalism, Kemalism and the
Kurds in Turkey
WelatZeydanlıoğlu

Inordertofullycometotermswiththelegacyofcolonialismandthepersist-
enceofneo-colonialmentalitiesincontemporaryEuropeandelsewhere,the
relationshipbetweenOrientalismandnationalismrequiresacloseexamina-
tion.ThisarticleanalysestheconnectionbetweenOrientalismandKemalism
within the framework of the Turkish nation-building project, in which a
Westernisedeliteexaltedhomogenousnation-state-hoodas thecriteria for
“Western-ness”, in theprocessothering theethno-religiousdiversityof the
countryasdefining“Orientalness”.ItreadsthemodernhistoryofTurkeyas
thedenialandoppressionoftheKurdishethnicidentitythroughstatecoer-
cionandforcedTurkification,anddiscusseshowKemalismconstructedand
justifieditspoliciesasanationalandcivilisationalnecessity.Itshowshowthe
persistenceandriseoftheKurdishethnicidentityclaiminTurkeyconstitutes
aconstantremindertotheKemalistelitethatTurkeyhasnotachievedhomo-
geneity,whicharticulatesitselfinincreasingethnicotheringandnationalist
anti-Kurdishhysteria.

Politics of Place: the state and the spatial organization of society in the
Kurdistan region in Turkey 
JoostJongerden

ThisarticleisconcernedwithaparticularformofidentitypoliticsinTurkey:
attempts by state-institutions to mold society and state-society relations
throughtheconstructionofspace,andoppositionalattemptsbyotherstate-
institutionsworkingagainstthis.Basedonadiscussionoftwocases,thisarti-
clewillshowhowTurkishstateinstitutionshaveattemptedtoshapesociety
throughspatialmeans,butwithratherlimitedsuccessspecificallyduetothe
contradictorymovesonthepartofotherinstitutions.Thefirstcaseistheso-
called ‘Anatolia Return to Village and Rehabilitation Project Sub-Regional
DevelopmentPlan’,amasterplanforthedevelopmentofanewsettlement
structure in the war-affected southeast of Turkey. Implementation of this
master-plan, drafted under auspices of the Regional Development
AdministrationoftheSoutheastAnatoliaProject(GAP-BKI),isobstructedby
otherstate-institutions,inparticularthegovernorshipsintheregion.There-
sultingstalematederivesfromthedifferentaimsandobjectivesmotivatingin-
stitutionalthinking:whileGAP-BKIplansareshapedbyadevelopmentalap-
proach,thegovernors’thoughtsandactionsaredictatedbysecurityconcerns.
Thesecondcaseisanurbanone,thenamesandrenamingstrategiesforthe
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namesattachedtostreets,parksandotherpublicplacesincities(inthesame
area,Turkey’s southeast).Thiscasewill showhowmunicipalities, runbya
pro-Kurdishparty,attempttobringnamesrepresentingastruggleforKurdish
andsocialrightsintotheexistingcity-text.Thesetwocasesaffordaparticular
perspectiveontheinternalcompositionofthepoliticalsystem–anuncover-
ingenabledbytheparticularlyfraughtcircumstancesofthisregionanditsre-
centgeo-politicalhistory.Takentogether,theysuggestthat‘thestate’assuch
doesnotexistasarealentity,butonlyasaclusterofinstitutionswhichdonot
haveanynecessaryunity,andmay,onthecontrary,beinherentlycontradic-
toryandconflictingwitheachother.
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Tundî û Azadî: Siyaseta Zarokên Kurd
HaydarDarıcı

Divênivîsêde tecrûbeyên tundîûazadiyê,yênzarokênKurd,ku libajarê
Edeneyê, li taxa Gundoxanê dijîn ûmexdûrên koça bi zorê bûne dê were
analîz kirin.Nivîs; zarokatiyêweke fîksiyoneke polîtîk dinirxîne û li ser di
dawiyakoçabizorêde,linavcivakaKurdan,zarokatîûtecrûbeyênzarokatiyê
çawadiguhurindisekine.Bidûrejî,liserdînamîkênku,bipratîkênrojaneû
gotinênpîşkarzarokanpolîtîzedikin,ûdihindurêtevgeraKurddemobilize
dikindisekineûsiyasetakubidûvandînamîkanderdikeveholeanalîzdike.

Bi Awayeke Objeyên Tirsê, Temsîl kirina Tînerkêşan
DelalAydın

Evnivîsa,lisertemsîlkirina“tînerkêşan”yênobjeyêntirsêûtêkiliyapirsgirê-
kaKurddisekine.Pirsgirêkazarokênkudikuçeûkolanandedijîn/dixebitin,
ûbandorakoçabizorêyaKurdanûtêkiliyaderketinatînerkêşênobjeyatirsê
tê niqaş kirin. Îdîaya nivîsê, eşkere dike ku zarokên Kurd, yên li kuçe û
kolanandijîn/dixebitin,bihebûnaxwenîşanapirsgirêkaninûwekîBauman
dibêje,birewşaxweya“derveyalihindur”vetaybetiyênxeribiyênîşandikin.
Wekîdinnivîsdiparêzeku,Kurdbimirûçatînerkêşantêntawankirinûdişert
ûmercên giran, yên ekonomîk, civakî, qrîza siyasî ya neolîberalîzmêde bi
stretejiyekereveberiyêûbisiyaseteketirsêtênqebûlkirin.

Yên ku Lêkolîna TESEV ê ya li ser Koçberiya bi Darê zorê Neanîn Zimên
û Tengasiyên Pêşnûmaya Lîberal a der heqê Çareseriya Pirsgirêka Kurd 
K.MuratGüney

Ev gotar armanc dike ku bi avakî rexneyî têgihan, nêzikayî û pêşniyazên
nivîskarûramangerênpêşengênbizavalîberalûsaziyêncivakîyênsivîlkuji
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vanramanênlîberalxwedîdibinûpêşniyazûpêşnûmayandiperisîninênder
heqêbitevayîliserpirsgirêkakurdûbitaybetîpirsgirêkênkurdênkubidarê
zorêkoçkirinebinirxîne.Ezêdivênivîsaraxwedelisernêzikayiyalîberala
derheqêrewşacivakîyanifûsakurdênkoçkirîrawestimûhewlbidimkubîn-
imberçavankakurddisînorênteheyûlalîberaldeçawahertimwekînifûseke
bipirsgirêk jinûve tênhilberandinûevpirsgirêkakurditî çawadi sînorên
“mafênçandîûhiqûqî”kubîrdoziyalîberalapiranîparêz/pirçandîderpêşdike
detêeglekirin.Ezêjialiyekîsînorûkêmberiyênregezalîberalaşkerebikimji
aliyekîjîhewladiyarkirinêbidimkupêşnûmayalîberalapiranîparêzûpêşni-
yarênpêvegirêdayîçawadikinkuhinpêşnûmaûteheyûlênsiyasîûcivakîyên
dinênderheqêdadwerîûlêkhatinacivakîdenêyêndîtin.Ezhêvîdikimkudi
vanrojênkuderheqêpirsgirêkakurddevebûnênnûtênenîqaşkirindeev
rexne,jibofêmkirinacudatiyadinavberatêgihîştinapirsgirêkêdeûrageşiyadi
navberapêşniyazênbivêcudatiyêvegiredayîdeûjibodiyarkirinasînorûci-
hêtiyêndinavberaalîgirênkupirsgirêkênîqaşdikindebibinalîkar.

Polîtîkayên Dewleta Tirk ya Çandkujî û Zimankujiya Kurd û Dengbêjî
ZekiGürür

Armancavênivîsê,didestpêkamirovahîûşarezayêheyarojaîroyîn,veguhe-
rinaçandakurdî,gotinênçîrokîûdevkîçawabipolîtikayêndewletaTirkve
deformebûyeûjibingehaxwebidûrketiye.Divênivîsêdeberiyahertiştîxe-
batênliserçandadengbêjiyêûdideşîfrasyonênkilamûstranêndengbêjande
evmijarçawapêkhatiyeûligorpêvajoyêçawabipêşketiyeûhatiyeasteke
din.WekîdindidîrokaKurdûKurdistanêdebêpergalbûnakuliyatanivîsê,
xwebiçiawayêbipêşxistiyeûçandûdîrokadewlemendûrengîn,çawabi
pêşketiye?DipêşveçûnanivîsêdetêkiliyaavabûnadewletaTirkyabixîmê
monîzmaçandûhuneranbiçiawayêliserçandaKurdîûbitaybetîjîdeng-
bêjiyêbandordike,paradoksêndewletêûtevgerênKurdanyêntêkiliyaçandê
biçiawayêderdikevepêş?ArmancadewletêyadeformekirinaçandaKurdan
dibingehaxwedeçiwateûpolîtikayanvedişêre?Dengbêjî,bitaybetîjîçanda
çîrokûgotinêkîjandemêberbipaşveçûnêveket?ŞerêPKKûdewletaTirk,
bixwereçidejenerasyonênçandananine?

Ji Welatê Qedîm, Ber Bi Erdnîgariya Înkarê, KURDISTAN
NamıkKemalDinç

DivênivîsêdeliserveguherinatêgiyaKurdistanêyadîrokî,erdnîgarî,îdarîû
sîyasîhatiyesekinandin.TêgiyaKurdistanaku,dinîvêduyemînyasedsala19.
ûçaryekapêşînya20.degelekpopulerbûye;bidûsala1925an,qeywarekedi
dîrokêqettunebûyeûwekînavekîjiaxaftinênyarenî,jipirtûkan,jibîrewer-
nameyanbidûrmayeûjimêjûxêvanhatiyejibîrkirin.Divênivîsêdejî,ji
belgeyênarşîvênwêdemêsûdhatiyewergirtinûlisertêgiyaKurdistanakujî
aliyêdewletêçawahatiyenirxandinûdîtin,rawestiyeûKurdistandivanpê-
vajoyan de çawa wergeriye têgiyên “Şerq”, “Wilayetên Şerqê”, “Rojhilat” û
“Rojhilata Anatoliyê” hatiye vekolandin. Wekî din di nivîsê de peyva
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Kurdistanêçawadiaxaftinênrojanedehatiyeqedexekirin,jijiyanaentelek-
tuelbidûrhatiyexistinûveguherînaterîfaAnatoliyayêûpêşketinasînorawê
yaerdnîgariyêdêwerenirxandin.

Dîroka Devkî û Di Nav Kurdan De Çend Mînakên Xebata Dîroka Devkî
AyhanIşık

EvxebatalisergirîngiyadîrokadevkîyajiboKurdandisekineûîdîadikeku
dîrokadevkî jiboxebatêndiroknivîsiyaKurdangelekderfetênmetodolojîk
derdixeholeûçendpêşniyarênazîneyanivîsandinadîrokadevkîdideniqaş
kirin.Bivêmebestê,dibeşanivîsêyayekemdeliserpêşveçûnadîrokadevkî
hatiyerawestînûcûdabûnadîrokadevkî,ya jiazîneyênnivîsandinadîrokên
kevneşop,têvekolandin.Herweha;emêdinivîsêdetêkoşînayênkudîroka
wanbidûrî’Dîrok”abitîpênmezinhatiyenivîsandinmane,bixwînin.Wekîdin
emêhewldanawanyênvegotinadîrokaxwe,bidîsîplînadîroknivîsiyêbihevre
bixwîninûbinirxînin.Dibeşanivîsê,yaduyemdeliserpêşveçûnadîrokade-
vkîyaliTirkiyeyêhatiyesekinandin,ûdîrokadevkîçawajinivîsadîrokafermî
veqetiyeûjixwereqadekenûavakiriyehatiyenirxandin.Divênivîsêdebitay-
betîliservanpêşketinanhatiyesekinandinûewpêşketinçawalisernivîsan-
dinadîrokaKurdanbandorandike,hatiyenirxandinûevnivîs;xebatênkurde-
wariyêyêndemanêz,bivêawayêçawahatiyevekolandindideniqaşkirin.

“Barê Tirkên Spî” : Oryantalîzm, Kemalîzm û li Tirkiye Kurd 
WelatZeydanlioglu

Jibodaxuyandinekebigiştîliserdomdariyabîrûbaweriyamêtingehparêzanû
yaliEwrûpaûerdnigariyêndinûtêgînênpêmayiyamêtinkariyêdivetêkiliya
dinavberaoryantalîzmûkemalîzmjinêzvebêdahûrandin.Evgotar,têkiliya
dineqebaoryantalîzmûkemalîzmêde,diçarçoveyapêşnûmayanetewebûna
Tirkiyededadihûrîne:Bijareyênrojavayînetew-dewletênhomojenwekîpî-
vangekekerojavayîtiyêberzdikirinûdivêpêvajoyajixwenehesibanedinêde
çeşîtdariya nîjadî-olî wekî “rojhilatîbûn” rave dikirin. Ev gotar, dîroka
Tirkiyeyêwekîtirkkirinabidarezorêûînkarkirinûbinpêkirinanasnameya
kurdanîjadîdixwineûnîqaşdikekuçawakemalîzmê,polîtîkayênxwewekî
diviyatiya şarezabûnêavaûmeşrûkiriye.LiTirkiyeyê,domdarîûhilhatina
daxwazanasnameyanîjadîyakurdanbiawakîdomdarbibîrabijareyênke-
malîstdixekuewdihomojenkirinaTirkiyeyêdebiserneketine,kuevyekjî,
dijayetiya neteweperest a li hember kurdan û ji xwe nehesibandina nijadî
fehmbartirdike.

Siyaseta Erdê: Li Kurdistana Tirkiyeyê Verastkirina Dewlet û Civakê ya
Cihwariyê
Joostjongerden

Evmeqale, li ser siyaseta nasnameyê ya li Tirkiyeyê disekine: Li Tirkiyeyê
hewldanênsaziyênDewletê,yênbiawayekecihwariyê,bandorkirina li ser
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têkiliyêndewletûcivakê,ûavahiyêndewletêyênlidijîvêyekêtevgerkirine.
Dimeqaleyêdeliserbingehaniqaşêndumînakanhatiyerawestînûhatiye
nîşankirinku;saziyêndewletêxwestiyeku,biamûrêncihwariyêbandorêliser
civakêbike,lê;bipêngavênavahiyêndinarmancawannehatiyepê.Mînaka
yekem, projeya ku bi navê “Projeya Vegerîna Anatoliyayê ya Gundan û
Rehabîlîtasyon,ûPlanaPêşxistinaDeverênBinî”têzanîn,planekemasterêya
bicihkirinayêndişerêRojhilataBaşûrêTirkiyeyêdebandorênneyînîdîtine
ye. Ev planamasterê ku bi rêveberiya Projeya Anatoliya Rojhilata Başûr û
DolîvgeriyaPêşvebirinaHerêmî(PARDPH)dihatsepandin,jialiyêtevgerên
saziyêndewletêyêndin,bitaybetîjîjialiyêwalîtiyênliherêmêhateasteng
kirin.Ewtengasiyan,jialiyêmebestûarmancêncûda,yênkudewletêxwedî
dikinvederketinholê.Planên(GAP)PARDPHyê,jialiyêferasetênkupêş-
xistinjixwerekirinearmanchatiyeşekilandin,lê;fikrûramanêwaliyanyên
endîşeyênewlehiyêevkifşkirine.Mînakaduyemjî(dîsaliherêmê,liRojhilata
Başûrê Tirkiyeyê) bi stratejiya binav kirina cihên gelemperî, navên bajar,
kolan,kuçeûwaranrepeywendare.Evmînak,nîşandikeku,şaredariyênku
jialiyêpartiyênsiyasal,yênmafênKurdandiparêzinvetênîdarekirin,hewl
didinkudinivîsarênşaredariyêyênbajêrdenavênkumafênKurdanûmafên
civakîtemsîldikinderxîninholê.Evherdumînak,liserperspektîfeketaybet
(eşkerekirinaşertûmercênherêmêyênrewşênawarteûderfetênjeopolîtîk,
yêndîrokanêzik)yadiderbarêmantiqahindurînyapergalasiyasetênîşan
dike.Meqale,biyekdîtinaherdumînakannîşandikeku, ‘devlet’heyîniyeke
rastînîneûnehewceyekuxwedanyekitiyêbe.Wekîdinmeqalenîşandikeku
dewlet;bitevsaziyênxweve,dinavxwedenakokîûberberiyênmezindi-
hewîne.
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