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Editörden 
Kürtler Kendi Kaderlerini Özgürce Belirleyecekler mi? 

"Dünya Kürtlerin kendi topraklarındaki egemenli

ğini tanıdığı zaman, toprağını eken, ailesini seven, 

kültürünü ve medeniyetini geliştirmeye çalışan, bir 

sonraki nesillere düşüncelerini aktaran ve incir ağaç

ları altında dinlenmeyi arzu eden Kürdün asıl yüzü 

oıtaya çıkacak" Kamuran Bedirhan. 

Kamuran Bey, bu sözleri ı 939 'da söylemiş. Aca

ba o günden bugüne Kürtlerin durumu ve taleplerine 

ilişkin ne değişti? Gerçek şu ki, Kürtler daha önce 

ödedikleri bedeller gibi, o günden bugüne de temel 

ulusal arzularını gerçekleştirmek için hiçbir milletin 

ödemediği kadar ağır bedeller ödediler. Kürtlerin bu 

temel arzuları hep şiddetle bastırıldı. Bütün bir mo

dern çağ boyunca bir milletin varlığını-hakikatini yok 

saymak. çarpıtmak her türden modern ve çağdışı im

ha metotlanyla o milletin üzerine gitmek ve aşağıla

mak insanlık trajedisinin en dramatik yanlarından bi

ri olsa gerek. Kürdistan dramı, hala bütün yoğunlu

ğuyla devam etmekte iken, gene de her şeye rağmen, 

ı 3 yıldır Güneyde bir Kürt iradesi tecelli etmiştir. 

Türk resmi ideolojisi ve bu ideolojinin etkisiyle 

hareket e1kıı kişi. kurum ve çevreler, hala Kürdistan 

ve Kürt kimliğine referans olabilecek her olguyu çar

pıtmaktaveya Kürt kimliğini uyduruk kavramlarla ört

bas etmeye çalışmaktadırlar. AB Komisyonunun İler

leme Raporu ve Başbakanlık İnsan Hakları Denetleme 

Raporu'nun yayınlanmasından sonra, "azınlık, "asli 

unsur" veya "kurucu unsur" gibi kavramların yanı sıra 

"Türkiyelilik" kavramı da, gündeme gelen ve sıkça 

tartışılan bir kavram oldu. Türkiyelilik'teki amaç, Kür

distansız bir Kürt kimliğini, bir alt kimlik olarak "Türk 

üst kimliği"ne ilintilendirmektir, herhalde! 

Oysa Kürtler açısından "Kürt - Kürdistan" tanımı 

bizatihi bir ulusal üst kimliktir. Dolayısıyla Kürt kim

liğinin, Kürdistan'a zorla egemen olan devletlerin 

veya ulusların kimliğine bir alt kimlik şeklinde il in

tilendirilmesinin beyhude bir çaba olduğu ortadadır. 

Ödedikleri çok ağır bedellere rağmen Kürtler, bir bu

çuk asırdır süren ulusal özgürlük mücadelelerinde, 

hep Kürt-Kürdistan kimliğinin kabul edilmesi için ça

lıştılar ve hiçbir zaman Arap, Türk ve Fars olmayı ka

bul etmediler. Eğer gözümüzü gerçekiere kapatmaz

sak, Kürt mücadelesinin. Kürdistan topraklarında 

egemen ve iktidar olmayı hedef1ediğini ve bu hedefin 

geçekleşmediği takdirde. Türkiye 'ye ve bölgeye hiç

bir şekilde gerçek bir demokratikleşmenin gelmeye

ceği olgusunu da çok net bir şekilde görmüş oluruz; 

ki, demokratikleşmenin olmazsa olmaz koşulu, ikti

dar ve egemenliğin payiaşılmasıyla ilgilidir. 

Ayrıca "azınlık" kavramının Batılı anlamdaki 

muhtevası, biçimi ne olursa olsun. hem bu kavramın 

Türkiye'deki olumsuz pratikleri nedeniyle hem de 

Kürtlerin ancak Kürdistan'la vücut bulan Kürelistani 

kimliğini perdelediği için, Kürtlerin "azınlık" kavra

mı gibi bir tanıma sıcak bakmaclığını görmek gereki

yor. Bu anlamda, modern Kürt siyasi tarihi boyunca, 

Kürt siyasi literatürünün hiçbir yerinde, Kürtlerin 

kendileri için azınlık kavramını kullandıklarını göre

meyiz. Kürdistan'ın değişik parçalarındaki Kürt hare

ketleri, geçmişte otonomiyi bile sıkça talep edebil

mişlerdir; bu taleplerini, "çarenus" dedikleri. kendi 

kaderini tayin etme hakkı çerçevesinde dile getirmiş

ler ve sürekli olarak Kürdistan coğrafyasına dayan

clırmışlarclır. Kürtler kendi ülkelerinde çoğunluk ol

dukları halde, niye azınlık olsunlar; böyle bir zorla

maya neden ihtiyaç duysunlar ki? 

Hiç kimse Filistin davasını haklı olarak bir "azın

lık" meselesi biçiminele görmüyor; herkes İsrail' in iş

gal ettiği Filistin topraklarını hemen terk etmesini isti

yor. Ancak konu Kürt-Kürdistan olunca, bütün rasyo-
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nel yaklaşımlar ortadan kayboluyar ve adeta vicdanlar 
körleşiyor! Diğer bir örnek ise, Kıbrıs meselesidir. Bir
çok değerli Kürt aydını ve siyasetçisinin de, belirttiği 
gibi, eğer Kürt meselesinin çözümü için iyi niyet var
sa. neden Kıbrıslı 180 bin Türk için uygun görülen çö
züm formülünün bir benzeri 15-20 milyon Kürt için de 
kabul edilmiyor? Dolayısıyla Kürt meselesi ve Türk 
devlet aygıtlarının Kürdistan' da nasıl işlediği, ne iş 

yaptığı en son Kızıltepe'de küçük Uğur'a (12) sıkılan 
kurşunların da gösterdiği gibi, bütün yalınlığıyla orta
dayken, bu ·'yalınlığı", perdelerneye çalışan bir takım 
teorilerin, uyduruk söylemlerin hiç kimseye bir yarar 
sağlamayacağı gerçeğini görmek gerekiyor. 

Bu bağlamda. gerek AB projesi çerçevesinde, ge
rek yeni dünya düzeni veya Büyük Ortadoğu Projesi 
çerçevesinde olsun Kürtler açısında temel soru, "Kürt
lerin, kendi topraklarında kendi kaderlerini özgürce 
belideyip belirleyemeyeceği sorusudur". Ayrıca hiç 
kimse Kürdistan'ın bütünlüklü bir ekonomik bölge 
olabileceği halde, Kürtlerin kendi aralarında ekono
mik, siyasi ve kültürel bir işbirliğine gidebilme imkan
larından söz etmiyor. Belki de kendi ortak ve temel 
menfaatleri açısından, Kürtlerin bir bütün olarak dik
kate almaları ve izlemeleri gereken asıl olgu. güneyde-

. ki Kürdistan Ulusal Parlamentosu' dur. Ne var ki, 
Kürtlerle ilgili hayati konuların tartışılmasına, - bazı 

istisnalar olmakla beraber- haHi yerel ve uluslararası 
platformlarda çeşitli, "ilmi". ''hukuki" ve "konjonktü
rel'' mülahazalarla itiraz ediliyor; düşünülmesi bile 
sakıncalı görülüyor. Bu da, Kürt ve Kürdistan gerçek
liğinin hala her yönüyle ne denli gözlerden uzak tutul
maya çalışıldığının bir başka örneğidir. 

Ancak tarihi süreç bakımından gerek Kürtler, ge
rekse de onları zorla zapturapt altına alan güçler, yep
yeni tarihi bir kavşakla ve yeni bir uluslararası durum
la karşı karşıyadırlar. Özellikle Türk devletinin eski 
tarz; Türkçü-tekçi- militarİst zihniyet argümanlarının 
hiçbirisinin bu tarihi kavşakta geçerli olmadığını gör
mek gerekiyor. Öte yandan. temelde gerçek bir hak ve 
adalet mücadelesi olan Kürt ulusal davasının argüman
ları. her türlü farklılık temelinde öne çıkan demokratik 
dünya değerleriyle örtüşüyor. Uluslararası durum da, 
sivil-demokratik mücadele yöntemi ve uluslararası 

desteğin alınması bakımından Kürtlere yepyeni bir mü
cadele iınkam doğuruyor, yeni ufuklar açıyor. 

Bu çerçevede Kürtlerde demokratik bir canlanına
nın başladığım gözlemlemek mümkündür. Geçen 
Ekim ayının sonunda Ankara'da bir araya gelen yet
mişe aşkın kadın ve erkek Kürt şahsiyetin, Kürt ulusal 

demokratik muhalefetinin sivil siyaset imkaniarım 

arama konusunda önemli bir başlangıç yaptıklarını be
lirtmek gerekiyor. O nedenle Serbestl'nin bu sayısın
da söz konusu toplantıya geniş bir yer verdik ve okur
Ianınıza detaylı bir bilgi vermek amacıyla, toplantıya 
ilişkin bir izienim yazısının yanı sıra İbrahim Güç
lü'nün ayrı, İhsan Aksoy ile Mahsun Kırtaş'ın birlik
te toplantıya sunduklan iki ayrı bildirgcyi de Serbes
tl'nin bu sayısında yayınladık. Bir de, Ümit Fırat'ın 
"Dayatmaları Reddediyoruz" başlıklı yazısı bu konu
daki dosyamıza önemli bir katkı yapıyor. Ayrıca Kürt
lerin, "AB-Türkiye ilişkileri", "azınlık", "asli unsur". 
"Türkiyelilik" ve "güdümlü siyaset tarzı" gibi konu ve 
kavrarnlara ilişkin gerçek gündemi hakkında düşüncc
lerini almak üzere Şerafettİn Elçi. Behlül Yavuz, Da
ğıstan Toprak, İhsan Aksoy ve Veysi Zeydanlıoğlu ile 
birer röportaj yaptık; İrfan Güler'in de, "Parti Modeli 
ve Kurumsallaşma Açısından Kürt Partileri " başlığı 
altında DEP-HADEP-DEHAP "siyaset" geleneğinin 
ne tür bir siyasi zeminde yürüdüğünü ve nasıl "dışa" 

bağımlı bir model oluşturduğunu akademik bir bakış 
açısıyla irdelediği makalesine yer verdik .. 

Z. Abidin Kızılyaprak ise, bu sayıdaki yazısında 
Kuzey Kürdistan· da sürekli bir hal alan imha politika
larının, dönemsel olarak önce fiziki imha sonra dü
şünsel imha ve devamında Kürtsüzleştirıne uygulama
larının Kürtlerde yarattığı düşünce kısırlığını bir "du
var dibi çaresizliği" şeklinde betiınliyor ve bu çaresiz
liğe isyan ediyor. 

Bundan önceki sayıda Güneydeki Siyasal islamı 
gündeme getirmiştik, bu sayıda da arkadaşımız Kö
roğlu Karaaslan'ın, siyasal İslam konusunda uzman 
olan YNK Kadro Eğitim Enstitüsü Başkanı Niyaz 
Ali Said ilc yaptığı bir röportaj var. Niyaz Ali Said, 
Siyasal İslam' a sert eleştirilerde bulunuyor. 

Sevgili Beşikçi Hoca "Ziya Gökalp Üzerine" baş
lıklı bir yazıyla yine aramızda. Hoca, kendisini Ziya 
Gökalp'a benzetenlere, bilim adamı disipliniyle bir 
cevap veriyor; Öcalan'ın çürük duruşunu hatırlatarak, 
bilimsel araştırma için ısrarla düşün özgürlüğünün 

önemini vurguluyor; "Kemalizm ilericidir, çağdaştır, 
Kürtler gericidir. ilkeldir" diye konuşan Abdullah 
Öcalan' ın düşün özgürlüğü diye bir sorununun olma
dığını ve Öcalan 'ın böyle bir isteminin de bulun
madığını belirtiyor. 

Nice yeni yıllarda buluşmak dileğiyle 2005 yılının 
sağlık, mutluluk, barış ve özgürlük içinde geçmesini 
diliyoruz. 

M ehmet Sanrı 
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Kürtlerde Demokratik 
Refleksler Canlan1yor 
Kürt toplumu, onlarca yıl süren terör ve şiddet kabusundan yavaş yavaş silkelenmeye başlı

yor. Terör ve şiddetin devre dışı bıraktığı "ortak aklı" aramaya çalışıyor. Bu amaçla, geçen 

Ekim ayının 30'unda yetmişi aşkın kadın· erkek, Kürt aydını ve politik şahsiyeti Ankara'da 

bir araya geldi. Diğer bütün gerçek Kürt gündemleri gibi, bu toplantı da Türk gazetelerinin 

haber konusu olmadı, Türk televizyonlarının ekraniarına taşınmadı; aslında düzenleyenie

rin de böyle bir amacı da yoktu. Toplantının bir siyasi parti kurmak gibi bir hedefi de yok

tu. Toplantı çağrı metninde, toplantının amacına ilişkin şu ibaretere yer verilmişti: "Başta 

Türkiye-AB ilişkilerinde Kürt halkının yeri ve statüsü olmak üzere; siyasi, hukuki, sosyal ve 

kültürel talepleri, zorla göç ettirilenterin sorunları, ve bölgemizde silahlı mücadelenin 

yeniden kışkırtılması gibi konu ve sorunlarımız bulunmaktadır ... sorunlarımıza yönelik or

tak bir akim yaratılması imkanları tartışılacak ... " 

Toplantı çağrı metninde imzası bulunanlar şu isimlerdi: İhsan Aksoy, Abdurrahman Demir. 

Ümit Fırat, Selahattin Kaya, Zeynel Abidin Kızılyaprak, Behlül Yavuz ve Veysi Zeydanlıoğlu. 

Toplantıya, Diyarbakır'dan, Mersin'den, İzmir'den, İstanbul'dan, Sakarya'dan ve Ankara'dan 

katılımcılar vardı. 

Toplantıya katılanların niteliği ve genel havasına ilişkin birkaç noktayı şöyle sıralamak müm

kün: Önce belirtmek gerekiyor ki, toplantıya gelenlerin hepsi, vicdani hür, fikri hür kimselerdi; 

yaş ortalamasıSO-SS'in üzerineydi; büyük çoğunluğunun hiçbir siyasi partiyle bir ilişkisi bulun

muyordu; ancak geçmişte şu veya bu şekilde Kürt siyasi davasının içinde yer almış kişilerdi; 

toplantıya tamamıyla sivil ve demokratik bir anlayış egemendi; otel ücreti de dahil herkes ken

di masraflarını kendi cebinden ödedi. 

Toplantının iki gün devam edeceği bildirilmişti ancak toplantı bir gün sürdü. Toplantıda, bel

ki bir heyecan yoktu; ama toplantının Kürt sivil inisiyatifi ve sivil toplum organizasyonu yönün

deki perspektifierin geliştirilmesi bakımından önemliydi. Konuşmacıların bazıları, toplantıyla il

gili bir metot tespit edilmemiş olmasının, vanlmak istenen sonuç bakımından yetersizliklere ne

den olacağı yönünde şikayette bulundular. Ancak çağrıcılar, konu ve konulara ilişkin tartışma me

todunu da katılımcılada birlikte belirlemeyi uygun gördüklerini ve ayrıca insanların fikirlerini 

daha rahat açıklayabilmesi için, belli bir "konu sınırlandırmasını" getirmediklerini belirttiler. 

Nurettin Elhüseyni'nin toplantıda söz alarak dile getirdiği, Kürtlerin yeni bir dönemece gir

. diğini, bunun mihenk taşının Güney Kürdistan' daki Kürt hükümeti olduğunu. Kuzey Kürtleri 

için de, meselenin, Kürtlerin kendi özgür iradeleriyle kendi kaderlerini belideyip belirlemeye-
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ceği noktasında düğümlendiği şeklindeki tespitin, bütün katılımcı ve konuşmacıların buluştuğu ortak bir dü
şünce ekseni olduğunu beliFtmekte yarar var. 

Ayrıca, toplantıdan bir sonuç bildirgesi çıkmadı. Ancak bir sonraki toplantının hazırlanması için seçilen 
komisyon, gerek toplantıda söz alarak konuşan 20 civarında kişinin konuşmalarından, gerekse yazılı halde 
toplantıya sunulan ve okunan bildirgelerden katılımcıların üzerinde konuştukları ve birleştikleri ortak bazı 
noktaları yazılı olarak şu şekilde özetledi: 

1) Katılımcı ve konuşmacılar, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için müzakerelere başlamasının, 
Kürtler açısından genel olarak iyi bir geli~me olacağını ifade etmişler; Türkiye'nin bu süreçle birlikte 
demokratikleşme yönünde daha somut adımlar atacağım, ciddi bir takım reformlara yönelmek zorunda 
olacağını belirtmi~ler; böylesi bir gelişmenin de, en çok Kürt meselesinin çözümü için olumlu bir orta
mın yaratılmasına yol açabileceği görüşü ağırlık kazanmış; demokrasiyi gerçekten işler kılmak ve ka
zanımlarını korumak gerektiği belirtilmiş; 

2) Savaş ve şiddetin Kürtler için bir çözüm getirmeyeceği, bu tür girişimlerin de, Kürtlerin sorun
larını çözmek yerine daha da karmaşıklaştırıp zorlaştırdığı tespiti yapılarak, açıkça ve kesin olarak, her 
pozisyonda savaş ve şiddet karşısında olduğumuzun vurgulanması gerektiği dile getirilmiş; 

3) Her tc)plumun ve kişinin, belirli bir amaç için büyük hedefler tespit edip bunların gerçekleşmesi 
için mücadele edebileceği; ancak büyük hedeflerinin yanı sıra, önlerine kendi güç ve kapasitelerine uy
gun düşen daha küçük ve gerçekleşebi I me oranı yüksek hedefler koyarak daha somut sonuçlar elde ede
bilecekleri belirtilmiş; buradan çıkabilecek bir oluşumun da önüne küçük ama gerçekleşebilir hedefler 
koymasının gerçekçi bir tutum olabileceği tavsiyesinde bulunulmuş; 

4) Kürtlerin meşru, legal ve sosyal desteğe sahip yaygın ve demokratik örgütlenmelere ihtiyaçları 
olduğu vurgulanmış, bu yöndeki girişimlerinin sempatiyle karşılanıp desteklenmesi gerektiği, bu tür 
toplantıların ve oluşacak kurumların, bölgemizde de yaygınlaştırılmasının özellikle çok daha anlamlı 
olacağı belirti Imiş; 

5) Kürtlerin bir millet olarak tanımlanması gerektiği, bunun artık tartışma konusu yapılamayacağı; 
Kürt kimliği, Türkiyeli lik, Azınlık, Asli Unsur ve Kurucu Unsur gibi kavramların Kürtler açısından na
sıl karşılandığı, nasıl anlaşıldığı veya anlaşılması gerektiği, ayrıca bu kavramların içerik olarak ne an
lama geldiğine dair düşünceler açıklanmış ve tartışılması gerektiği üzerinde durulmuş; 

6) Söz alan bütün konuşmacı lar, lraktaki yeniden yapılanma ve Güney Kürdistan 'da Kürtler lehine 
gelişmekte olan duruma ilişkin olarak görüşlerini belirtmişler; Türkiye hükümeti ve devletinin resmi 
politikası sonucu takınılan olumsuz tutum karşısında eleştiri ve endişelerini dile getirmişler, bazı Kürt 
partileri ve gruplarının yanı sıra, onlarla birlikte hareket etmeyi adeta bir tür "devrimci misyon" olarak 
gören sözüm ona devriınci grupların karşıt politika ve girişimleri eleştiri Imiş, bu politikaların kınanma
sı, karşılarında daha etkili bir mücadele verilmesi ve sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Kürtler genellikle kendi yaptıkları işleri beğenmez veya sevmezler. Bu toplantıya ilişkin de böyle bir duy
guyu gözlemleyebiliğimi söyleyebilirim. Bir dönem, Kuzeydeki Kürt ulusal davası gençlerin, talebelerin işi 
olarak biliniyordu ancak bugün yeni ve tarihi bir kavşakta "rispi-Kürt seçkinleri" denilebilecek bir kuşak yıl
ların birikimini, korku ve kaygılarını da içinde taşıyarak "Ne yapmalı, nasıl yapmalı?" şeklinde bir arayışın 
içindedir. Sadece böyle bir arayışın olmasını bile şahsen umut verici buluyorum. Ayrıca genel olarak Kürtler
de eksik olan ve o toplantıda da edindiğim izlenim, yeteri kadar bir dayanışma duygusunun ve bir sevgi ha
lesinin bulunamayışıydı. Belki bu eksiklik, Said-i Kurdi'nin, "Dayanışma duygusu, zayıfların ihtiyaç duydu
ğu bir duygudur; oysa her bir Kürt, tek başına da kendini çok güçlü hissediyor" şeklinde belirttiği, bir karak
ter yapısından kaynaklanıyor da olabilir. 

Bundan sonraki toplantının Diyarbakır'da yapılacağını da kaydetmek gerekiyor .. 

Bu arada toplantı sonrasında Kürtlerin gündemindeki bir dizi soruya cevap aramak amacıyla, değişik bir
kaç Kürt şahsiyetle ayrı, ayrı röportaj yaptık. Kürtlerin kendilerini nasıl tanımladığı, Türkiye 'ye, AB 'ye nasıl 
baktıkları konusunda bu röportajlann her birisinin bir pencere olduğu kanaatindeyiz. Bu pencerelerin, salt dış 
cepheleri görmek bakımından değil, içerinin aydınlatılması açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz ... 

Mehmet Sanrı 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

6 

Serafettin Elci: 
1 1 

Kürtlerin Önce 
Bir Ulusal Politika Üzerinde 
Birleşmesi Gerekiyor 

Serbestf: Sayın Elçi, siz Ekim ayımn başın

da Paris'te, Paris Kürt Enstitüsü tarafindan 

düzenlenen bir km~f'eransa katıldınız. Önce bu 

konferanstan biraz söz edebilir misiniz? 

Şerafettİn Elçi: Gerçekten çok düzeyli ve 

verimli bir konferans oldu. Konferans Fransa 

Parlamentosunda yapıldı ve birkaç bölüm şek

linde düzenlenmişti. "Kürt sorununa nasıl bir 

çözüm?" konulu bölüm, benim de konuşmacı 

olduğum bölümdü. Bu bölümü, sizin derginizin 

madığını, çünkü Kürtlerin kendilerine ait sınır

ları belli olan bir coğrafyalannın bulunduğunu, 

bundan bir buçuk asır önce bir Rus coğrafyacı

nın bu sınırları çok detaylı ve net bir şekilde tes

pit ettiğini, dolayısıyla Kürdistan sınırlarının 

belirlemesinden bir sorunun çıkmayacağını ve 

bugüne kadar ihmal edilen Kürtlerin ekonomik 

kalkınması için, özel bir Marshall planın hazır

lanması gerektiğini söyledi. 

Yine bu panele katılan Aureli Argemi. 

son sayısında bir röportajı yer alan çok değerli Kürtlerin bütün kültürel ve yönetimsel hakları

bilim adamı, Sayın Profesör Abbas Veli yönetti. nın tanıması gerektiğini detaylı bir şekilde dik 

Konuşmacı olarak; Aureli Argemi adında aslen getirdi. Ben de, konuşmam da, özellikle Bcr

Barselonalı İspanyol bir parlamenter, Emekli nard Dorin'e teşekkürlerimi sundum. Dedim 

Fransız Büyükelçi Bemard Dorin, Ümit Fırat, ki,"burada rafine, süzülmüş bir Fransız aydını

Feridun Yazar, Türkiye'de gazeteci Hasan Ce- na yakışır bir ses duydum." Kendisine, "Siz. 

mal ve ben vardım. Belirttiğim gibi konferans adeta bu salonda Jan Paul Sartr'ın ruhunu di

çok düzeyliydi ve o düzeye uygun yürütüldü. riltiniz" dedim. 

Dört dilde simültane tercüme yapıldı; Fransız-

ca, İngilizce, Kürtçe ve Türkçe. Özellikle Ber

nard Dorin, her Kürdü mutlu edecek, her Kür-

dün yüreğine su serpecek, bir Fransız En tel ek

tüelin düzeyine yakışır bir bildiri sundu. Dorin. 

sunduğu bildiride, çok açık bir şekilde Kürtlerin 

de bir millet olduğunu ve dünyadaki diğer bü

tün milletler gibi, kendi bağımsız devletlerini 

kurmanın Kürtler için tabii bir hak olduğunu, 

bu hakkın da mutlaka yaşama geçirilmesi ge

rektiğini ve bunu yaşama geçirmenin de zor ol-

Paris Konferansının AB Politikasına 

Etkisi Olacak 

Ben de, sunduğum bildiri de, Kürtlerin Or

tadoğu'nun köklü bir halkı olduğunu, kendi 

kaderini tayin etme hakkının bulunduğunu an

cak bu kaderini belirleme hakkının mutlaka 

bağımsız bir devlet şeklinde tecelisi gerekme

yebilir dedim. Ve sunduğum bildiride özet ola

rak şunları söyledim: 
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Bono göre, en makul çözüm formülü, Türk-Kürt eşitligine dayalı 
federotif bir yapıdır. Kürt meselesini çözmeye yönelik iyi niyet 

"Bugün büyük siyasi varsa, çok fazla kafa yarmaya do lüzum yok. Kıbrıs örneği orta- müdahale olarak algı!tyor. 
birlikteliklere girildiği bir d K b f .. 1 ... k. b··ı 1 .. k. l l .t . . . d d Ayrıca Türk entelektüeli .. .. .. o. ı rıs ormu u: ı ı o ge ı, ı ı top um u, eşı sıyosııro eye o- _ 

1
. B 

1 
. . donemde, bugunku mevcut deger ı Murat e ge nın 

sınırlar korunarak Kürtler yalı bir devlet öngörmektedir ki, Türkiye bu formülün sovunucu- belirtti,~i gibi "faşist bir 
ve Türkler temel olmak lugunu yapıyor. Bu formül Kürtlere de uygulanabilir. kültür" var. D(~er taraftan 
üzere, aynı haklara sahip 
olabilirler. Ancak bu beraber yaşamda, mutlaka Kürt
lerin de iradelerinin hakim olması lazım. Bunun çö
züm formülleri de çok zor değil. Bana göre, en makul 
çözüm formülü, Türk-Kürt eşitliğine dayalı federatif 
bir yapıdır. Kürt meselesini çözmeye yönelik iyi niyet 
varsa, çok fazla kafa yormaya da lüzum yok. Kıbrıs 
örneği ortada. Kıbrıs formülü: iki bölgeli, iki toplum
lu, eşit siyasi iradeye dayalı bir devlet öngörmektedir 
ki, Türkiye bu formülün savunuculuğunu yapıyor. Bu 
formül Kürtlere de uygulanabilir. Ayrıca BM Genel 
Sekreteri Anna' nın hazırladığı Annan Planı var ve bu 
da bir formüldür. Bu plan AB tarafından da destek
lenmiştir. İstenirse, bu, Kürtler için de bir çözüm for
mülü olabilir. AB' nin Kürt sorunu konusunda dikkat
li olması gerekir. AB, Kürtlerle ilgili tutum ve davra
nışlarında gerekli ilgiyi ve hassasiyeti gösteremedi; 
ama bundan sonra göstermek zorunda. Zira 17 Ara
lık'ta eğer Türkiye'ye bir müzakere tarihi verilecek
se. artık Kürt sorunu, Türkiye'nin sorunu olmasının 
ötesinde AB 'nin sorunu olur. Böylesine büyük bir so
run, çözüme kavuşmadan herhalde, AB bu devasa so
runu kendi içine taşımak istemez. Dolayısıyla AB bu 
konuda büyük bir hassasiyet göstermelidir." 

Bu konferans, Türkiye'de basma fazla yansımadı. 
Ancak konferansta AB politikasını etkileyebilecek 
önemli şahsiyetler vardı. Bundan sonra Kürtlere iliş
kin yaklaşım konusunda, bu konferansın, AB politika
sında etkileri, yansımaları mutlaka olacaktır. Yani ba
şarılı. düzeyli ve Kürtlere yakışan bir konferans oldu. 

Dünya Kürtlerin İçinde Bulunduğu Durumdan 
Hoşnut Değil 

Serbestf: Efendim, siz yaptı,~ımz birçok konuşma
da. verdi.~ in iz mülakatlarda hep federal bir çözümden 
söz ediyorsunuz. Kuşkusuz karşılıklı iyi niyet olduk
tan sonra halledilemeyecek sorun çok azdır. Ancak 
Türkiye ve Kürt gerçekli.~ine baktı,~ımızda; Tekçi zih
niyete sahip olan Türk devleti, Kürtlere ilişkin her 
olumlu girişimi, her talebi kendi yaşam alamna bir 

cumhuriyetin kuruluşun

dan bu yana Kürtlerin çekti.~i acılar ve bu acıların 
yol açtı.~ı derinde birfay hattı söz konusu. Bufay hat
tımn atlatılması ve faşizanlaşan bir kültürün aşılma
sı, sizce pratik olarak nasıl mümkün olabilir. Bu ko
nuda fikir/erinizi biraz açabilir misiniz? 

Şerafettİn Elçi: Tabii, biz bu konuda Türkleri in
safa davet ederek, Türkleri hak ve adalet çizgisine çe
kerek adilane bir çözümü bekleyemeyiz; bunu, Kürt
lerin çok iyi ve net bilmesi lazım. İşte Paris 'teki kon
feransta da belirttiğim gibi, Türklerin geleneksel dev
let anlayışında, başkalarına egemen olabilme, başka
larının haklarını gasp etmeği kendisi için hak gören 
bir anlayış hakimdir ve bu anlayıştan öyle kolay ko
lay insani ölçülerle, hukuki değerlerle başkalarının 
hakkını teslim etme gibi bir anlayış çıkmaz. Ama ta
rihe biraz göz attığımız zaman, görüyoruz ki, esas 
olarak Türk devletinin yönetiminden ızdırap çeken, 
zarar gören halkların çok çetin mücadelesi sonucu, bu 
halklar kurtulabilmişlerdir. 

Burada bize bir görev düşmektedir. ilkin biz Kürt
ler, bir ulusal politika üzerinde birleşmeliyiz. Ma
demki biz bir ulusuz, bir halkız bizim bir ulusal poli
tikamızın olması lazım. Bu ulusal politikayı tespit 
ederken, Türkiye'deki anlayışiara göre değil, dünya
daki evrensel değerlere göre kendimize bir çerçeve 
çizınciiyiz ki, dünyanın da desteğini alabilelim. Çün
kü dünyadaki ezilmiş hiçbir halk, salt kendi özgücüy
le kurtulma ve haklarını elde edebilme imkanına sa
hip değil. Ezilmiş ve ezilmekte olan her halkın dün
yadaki önemli bir gücün desteğine ihtiyacı var. Bizim 
de böyle bir desteğe ihtiyacımız var. Bugünkü dünya 
konjonktürü de böyle bir desteği almamıza müsaittir. 
Çünkü bireysel haklar, azınlık hakları çağımızda yük
selen değerlerdir. 

PKK Hareketi Modern Dünyaya ve 
Kürt Gerçekliğine Ters 

Benim görüştüğüm diplomatik çevreler olsun, ya
bancı misyon şel1eri olsun, bunların hepsi de Kürtle-
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Özellikle PKK hareketi, insan haklarına, demokrasiye, azınlık 

haklarına büyük önem veren dünya devletlerine ters gelen bir an-

rin içinde buluı;ıduğu pozis- layışla Kürt sorununu güdeme getirdi. Böyle bir anlayışı sürdüren bir çoğunluğu~u mutlu ct

yondan son derece rahat- bir PKK'nin yönetimindeki bir Kürt hareketine tabii ki dünya des- miyor. Eğer gerçekten biz 

sızlık duyuyorlar. Kürtlerin tek vermez. O nedenle Kürtlerin modern dünyanın anlayışına uy- bir arada yaşamak istiyor

içinde bulunduğu durumun gun bir ulusal program cizmesi lazım ve bu programın Türkiye'ye sak, bir de dünya kamu

büyük bir haksızlık oldu- ' oyunun desteğini de alarak, 

V b.1. 1 b ra~men son derece yüreklice savunulması gerekir. 
gunu ı ıyor ar ve unun 11 Türkleri zorlaya zorlaya 

düzeltilmesi gerektiği konusunda da herhangi bir te

reddütleri de yok. Ancak biz Kürtler net olarak görüş

lerimizi belirtip, söz konusu çevrelere anlatamadık. 

Tam tersine onlara ters gelen bazı yörüngelerde yürü

dük. Özellikle PKK hareketi, insan haklarına, demok

rasiye, azınlık haklarına büyük önem veren dünya 

devletlerine ters gelen bir anlayışla Kürt sorununu 

güdeme getirdi. Böyle bir anlayışı sürdüren bir 

PKK' nin yönetimindeki bir Kürt hareketine tabii ki 

dünya destek vermez. O nedenle Kürtlerin modern 

dünyanın anlayışına uygun bir ulusal program çizme

si lazım ve bu programın Türkiye'ye rağmen son de

rece yüreklice savunulması gerekir. Ayrıca ,günü

müzde AB mevcut sınırların korunmasından yana; 

bu, temel ilkelerden biridir. O nedenle biz Kürtler de, 

bugünkü Ortadoğu' da, bizi rahatsız da etse, hiç mem

nun da olmazsak, mevcut sınırlara saygılı olduğumu

zu çok açık ve net belirtmeliyiz; hem dünya kamu

oyuna, hem de Türkiye kamuoyuna. Çünkü Türkiye 

kamuoyunda bölünme kompleksi var; yani diyorlar 

ki, Kürtlerin asıl hedefi bu devleti bölmektir. Oysa 

çağımızda devletleri bölmenin bir anlamı da kalmadı. 

Keza asırlar boyu bağımsız olan devletler, daha geniş 

siyasi ittifaklar içinde, var olan egemenlik hakların

dan karşılıklı ödünler vererek daha büyük siyasi bir

liktelikleri kuruyorlar. Bu nedenle artık devletleri 

bölmenin, toplumları dar bir alanın içine hapsetmenin 

bir anlamı yok. 

uzlaşarak bir yere götürmeliyiz. Bu konuda dünya da. 

Türkiye 'yi değişime zorlayacak. Çünkü Türkiye, 

kendi dışında daima büyük bir gücün desteğine ihti

yaç duyar. Bu, şimdiki mesele değil. 17. asırdan son

ra Osmanlı devletinin de izlediği bir politikaydı; hep 

güçlü bir devlete dayanarak, kendi varlığını sürdüre

bilme siyasetini yürütmüştür. Türkiye Cumhuriyeti 

de aynı politikayı sürdürdü. 

Türkiye Cumhuriyetinin, ilk kuruluş aşamasında 

her ne kadar "biz emperyalizme karşı mücadele veri

yoruz" denildiyse de, el altında emperyalist güçlerle 

çok iyi dengeler ve ilişkiler kurulmuştu. Ondan sonra 

da, Türkiye hep büyük ittifakların içinde kendine bir 

yer ayırmıştır. NATO ittifakı, Avrupa Konseyi, şimdi 

de AB. Yani Türkiye hep büyük bir güce dayanma ih

tiyacını duymuştur. Çünkü bu coğrafyada tek başına 

kendini güvende hissetmiyor; keza bütün etrafıyla 

problemli bir devlet. Ancak Türkiye'nin bugün itti

fakla olduğu, ABD, AB gibi büyük güçler kendi de

ğerlerinin bir gereği olarak, Türkiye'de Kürt sorunu 

gibi herkesi ilgilendiren bir sorunun çözümü için 

mutlaka müdahaleci olurlar ve bu müdahale de bizim 

haklı ve meşru taleplerimizin kabul ettirilmesi için 

büyük bir şanstır. Bunun en makul çözüm yolu da fe

deratif yapıdır. 

Türkiye'de zannedildiği gibi federasyon, devlet bü

tünlüğünün bozulması değil. Zira federatif devletler, 

Anayasa hukuku ve uluslararası hukuk açısından tek 

devlettir. Ama iç yönelimle ilgili bağımsızlıkları var. 

Türkiye Sürekli Güç Merkezlerine Dayanarak Yani iktidarın bir merkezden değiL değişik merkezler-

Ayakta Kalmaya Çalışıyor den paylaşılması ve kullanılmasına imkan veriyor. 

Türkler ve Kürtler bugünkü devletin mevcut sınır- En Makul Çözüm Formülü Federasyondur 

larını koruyarak, yeniden bir yapılanma yoluna gide-

bilmeli ve bunun Türklerin de yararına olduğunu gös

terebilmeliyiz. Çünkü uygar ve demokratik bir yolda 

işleyen bir devlet sistemi, Türklerin de yaranna ola

caktır. Mevcut devlet sisteminde Türkler de mutlu de-

ğiL Türklerin dışında bir sürü azınlık var onlar da 

mutlu değil. Yani bu devlet sistemi, toplumun büyük 

Serbestf: Peki bufederatifyapı çerçevesinde. şöy

le birfaraziye. ya da birfantezi ileriye sürülebilir mi. 

Çünkü devletin biçimi. mahiyeti ne olursa olsun. dev

letin bulundu,~u her yerde güç ö,~retileri ve güç sem

bolleri var. Mesela bu güç ö,~retilerinden birisi ulusal 

marş/ardır. Bu bakımdan, "Ey Raqip" marşı ile "İs-
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Ben kendi bölgernde hemen hemen her köyün adını bilirim. Ama 

Türkçede oralarda bir sürü ad geçiyor; bilemiyorum hangi ad hon

tiklôl" marşı aynı okulun gi köyündür; böylesine, bir goddorlık. Bu, bir hokorettir. En bosi- Kürtlerin 

Milli Hassasiyetleri duvarlarını süsleyebilir . .. .. . . .. .. .. . 
mi? Siz bunu, çok mümkün tı, her koylu ıçın, onun koyunun ısminin bir anlamı bir değeri var-
bir şey olarak görüyor mu- dır. Şimdi binlerce yılın birikimi/ürünü olon bir köyün ismini de- Serbestf: Siz zaman za

man "Kürt milli hassasi-? sunuz · ğiştirip uyduruk bir isim tokıyorlor. 
Şerafettİn Elçi: Bu ko-

nuda hiçbir tereddüt yok. Bunun dünyada örnekleri 
var. Biz yeni bir model yeni bir anlayış gelinniyoruz 
ki. Türki ye' nin katılmak istediği AB' ye bakın: 

AB' de Belçika federatif bir sistem; üç federasyondan 
meydana geliyor. Orada Flamanlar var, Watonlar var 
bir de özel bir yapısı olan merkezi Brüksel. Yani üç 
devletten meydana geliyor. Her devletin kendine gö
re bayrağı var, marşı var. 

Serbestf: Ancak Belçika sistemini özümsenen bir 

kültür var ... 

Şerafettin Elçi: Ama Türkiye AB 'ye girecekse, 
AB kültürünü de özürusemek zorunda. AB sadece bir 
ekonomik çıkarlar birliği değil. AB, bir değerler 

manzumesidir. Türkiye'nin kavramadığı budur. Tür
kiye hala AB'ye sadece ekonomik çıkar gözüyle ba
kıyor; Türkiye cidden AB 'ye girmek istiyorsa, 
AB 'nin moral değerlerini, hukuk sistemini, siyasi an
layışını benimsernek zorunda. Bunları benimsediği 
zaman da, bunların hepsinin işlerlik kazanabileceğini 
ve bundan kimsenin zarar görmeyeceği anlaşılır. 

Diyelim ki. Belçika meselesi Türkiye'ye çok ters 
gelebilir. Beri yandan, Türkiye'ye az çok emsal ola
bilecek bir İspanya meselesi var. Şimdi İspanya' da 
da farklı bölgelerde farklı halklar var. Katalanlar, 
Basklar var ve bunların bölgeleri özerk bölgeler; 
kendi kendilerini yönetiyorlar; kendi bölgelerinde, 
kendi dilleri, resmi dildir. Kendi bayrakları var. Hele 
bayrak için özerk bölgeye de gerek yok. Bu gidişim
de, Fransa'da Normandiya bölgesine gittim. Nor
mandiya özerk bir bölge de değil. Ama baktım ki, her 
tarafta Normandiyalıların özel bayrakları var. Türki
ye' nin artık bu konudaki komplekslerini terk etmesi 
gerekiyor. Çünkü her halkın kendine göre sembolle
ri, değerleri var. Bu değerleri, sembolleri korumak, o 
halklar için doğal bir hak, kutsal bir vazifedir; kimse
nin bu doğal haklara itiraz etmemesi lazım. Federal 
sistemde elbette ki, federasyona üye olan her bölge
nin devleti de, bayrağı da, marşı da olur. Kendisinin 
simgeleri, sembolleri neyse hepsini kullanacaktır; 

bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. 

yetleri" nden söz ediyorsu
nuz. Nedir Kürtlerin milli hassasiyet/eri? 

Şerafettİn Elçi: Milli hassasiyet şu: Kürtler hor
lanmaktan son derce rahatsız olurlar. Yani Kürtler de. 
herkes gibi kendilerinin adam yerine konulmasını is
ter. Bütün dünyada insanların hakkı, hukuku ne ise, 
Kürtler de kendilerini o düzeyde görüyor. Birisine ta
bi, birisinin iradesine bağlı veya bir köle statüsünü is
temezler. Kürtler kendi kültürüne çok büyük önem 
verirler. Kültürünün özü de dilidir; bu dilin serbest 
olması ve mutlaka eğitim dili olması lazım. Artık 
Kürtler, kurstur murstur, seçmeli derstir bunları ke
sinlikle kendi gündemlerinden çıkarmalıdırlar. Kürt
lerin kültürde talep edeceği hak, Kürt dilinin eğitim
de resmi dil olmasıdır. Bu, Kürtlerin önemli bir has
sasiyetidir. Çünkü Kürtlerin kültürü ancak bu şekilde 
korunabilir. Eğer bir toplum kendi kültürünü koruya
mıyorsa zaten o toplum yok olmaya mahkı1mdur; ta
rihiyle, kültürüyle bağı kesilen bir toplum yok ola
caktır. Kürtlerin hassasiyeti, kendi tarihlerine sahip 
çıkmaktır. Türkiye'nin eğitim sistemine bakıyorsu
nuz, sanki dünyada Kürt halkı diye bir halk hiç olma
mış. Oysa Kürtlerin en az on bin yıl öncesine daya
nan çok zengin tarihleri var. Kürtlerin hassasiyeti. 
kendi coğrafyalarının korunmasıdır. Çünkü bir millet 
ancak coğrafyasıyla beraber millet olabiliyor; milleti 
koruyan onun coğrafyasıdır. Eğer coğrafyanı kaybet
miş veya o coğrafya senin özelliklerini kaybetmişse 
yine yok olmaya mahkı1msun. 

Ben kendi bölgernde hemen hemen her köyün 
adını bilirim. Ama Türkçede oralarda bir sürü ad 
geçiyor; bilemiyorum hangi ad hangi köyündür; 
böylesine, bir gaddarlık. Bu, bir hakarettir. En basi
ti, her köylü için, onun köyünün isminin bir anlamı 
bir değeri vardır. Şimdi binlerce yılın birikimi/ürü
nü olan bir köyün ismini değiştirip uyduruk bir isim 
takıyorlar. Bu, başlı başına büyük bir rahatsızlık 
kaynağıdır. Bu temel hassasiyetierin yanı sıra, 

Kürtlerin kendi kendilerini yönetmesi lazım; bu, en 
önemli hassasiyettir. Çünkü hiçbir halk başkaları 
tarafından iyi yönetilemez. Ancak o halkın bağrın-
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Kürtler Türk milletinin bir parçası bir unsuru değil. Bunu kesinlik

le bir yana böyle koyalım ve Türk kimliği, Türkiye vatandaşlarının 

dan seçilen, insanlar o hal- üst kimliği olamaz. Ama dünyada etnik çoğulculuğu olan devlet- Kürtler Kendi Kürt 

kı iyi yönetebilirler. Bir . Kimlikli Erkı'nı· Talep 

d 
.. . .. ler, genellıkle herhangi bir ırk kimliğini değil, bütün etnik farklı-

e, guneydekı Kurtlerle Ediyor: 

(Irak Kürtleriyle) ilgili lıkları içine alan coğrafyayla anılırlar. Örneğin Suriye; bir Arap da, Kurucu Unsurluk Budur 

Türk basınında çıkan kü- bir Ermeni de, bir Kürt de ben Suriyeliğim diyebilir. 
çümseyici, aşağılayıcı ve Serbestf: Peki, siz ''Ku

küstahça ifade ve tavırlar Kürtleri son derece rahat- rucu unsur" kavramı hakkında ne düşünüyorsımu::::J 

sız ediyor; bundan kaçınılması lazım. Hiç kimse, Kürtlerden de bazı çevreler sık sık "Biz bu devletin 

oradaki Kürtlere hakaret ederek, buradaki Kürtlerin kurucu unsuruyuz" şeklinde bir ifade ileri sürüyor/ar. 

desteğini gönlünü alamaz. Eğer gerçekten Türkiye Siz de takdir edersiniz ki, Türk devletinin kurucu :i/ı

kendi ulusal birliğine önem veriyorsa, Kürtleri ren- niyetinde. kuruluş felsefesinde, sadece Türklük var ı•e 

cide edici, küçük düşürücü her türden söylemlerden bütün Anayasal ve yasal kurum ve kuruluşları da bu 

kaçınması gerekiyor. kurucu zihniyete göre düzenlenmiş ve /ı(ild da öyle. 

"Türkiyelilik" Kavaramı Kürtler İçin 

Bir Üst Kimlik Olamaz 

Serbestf: Peki efendim, Başbakanlık İnsan Hak

ları Damşma Kurulunun çıkardı,~ı raporda da, "Tür

kiyeli/ik" kavramı Kürt meselesinin çözümü için de 

bir formül" olarak öne çıkarılmak isteniyor. Siz bu 

Türkiyelilik kavramına nasıl bakıyorsunuz? 

Şerafettİn Elçi: Bir kere Türk kimliği Kürtler için 

kimlik olamaz. Çünkü Kürtler Türk değil. Türkler, 

daha bu coğrafyaya gelmeden binlerce yıl öncesinden 

Kürtler, burada yaşıyorlardı. Yani Kürtler Türk mille

tinin bir parçası bir unsuru değil. Bunu kesinlikle bir 

yana böyle koyalım ve Türk kimliği, Türkiye vatan

daşlarının üst kimliği olamaz. Ama dünyada etnik ço

ğulculuğu olan devletler, genellikle herhangi bir ırk 

kimliğini değil, bütün etnik farklılıkları içine alan 

coğrafyayla anılırlar. Örneğin Suriye; bir Arap da, bir 

Ermeni de, bir Kürt de ben Suriyeliğim diyebilir; 

coğrafi adlar insanları fazla rahatsız etmez. Aynı şe

kilde Irak; Irak, Arabı ifade eden bir şey değil. Orada 

Kürt, Arap, Asuri, Ermeni, Türkmen her etnik grup

tan insanlar var. Yine Mısır, Amerika böyle; yani et

nik çoğulculuğu olan toplumlarda, oranın vatandaşla

rının üst kimliği daima coğrafyayla nitelendirilir. 

Ama Türkiye'de ne yazık ki, sadece Türk toplumunu 

meydana getiren Türk kimliğini, ulusal kimlik diye 

zorla bütün vatandaşıara dayatılmıştır. Bu son derece 

yanlıştır. "Türkiyelilik" üzerinde tartışılacak bir ko

nudur. Ancak şimdi bu konulara girrneğe gerek yok. 

Fakat şunu kesinlikle söylemeliyiz ki, Türk kimliği 

bütün vatandaşların kimliği olamaz. 

Yani Kürtlerin "biz de kurucu unsuruz" demelerinin 

bir anlamı var mı? 

Şerafettİn Elçi: "Kurucu unsurluk" şu şekilde 

var: Kürtler. kısmen Osmanlı devletini kendi devleti 

olarak görmüştür. Çünkü Osmanlı devleti. ırki bir ni

telik taşımıyordu. O zamanki Kürtler, Mustafa Kc

mal'in hareketine, Osmanlı devletinin devamı olaca

ğı varsayımıyla ona, destek verdiler. Zaten Mustafa 

Kemal'de ortaya çıkarken, savunduğu tez şuydu: 

"Hilafet ve Saltanat işgal altındadır; biz onu kurtara

cağız". Yani, "biz Türkiye Cumhuriyetini kuracağız 

veya Türk devletini kuracağız iddiasıyla, Mustafa 

Kemal ortaya çıkmadı". Kürtlere o zaman söylenen 

şuydu: "Ülkenizi Ermenilere, bizim de ülkemizi 

Rumiara peşkeş çekiyorlar. Gelin birlikte savaşalım 

ve ortak devletimizi birlikte kuralım." Bu vaatle, 

Kürtlerin desteği alındı. Bu bakımdan Kürtler gerçek

ten devletin kuruluşunda temel bir unsurdu. Belki ku

rucu asli unsur bir anlaşmaya dayalı olarak yapılma

dı. Ama zımni, açıkça ifade edilmeyen bir kurucu an

layışı vardı. 

Ancak kurucu unsurlar bir anlaşmaya dayalı ola

rak; şimdi Irak'ta yapılmak istendiği gibi, iki grup 

birbiriyle anlaşarak bir devlet kuruyorlar. Bu şekilde

ki kurucu unsurların arasında gönüllü bir bağlılık 

oluşturuyor. Gönüllü ayrılma hakkını da beraberinde 

getiriyor; kurucu unsurun ifade etmek istediği bu. 

Kurucu unsurlukta, Kürtlerin kast ettiği ile devletin 

kast ettiği kurucu unsurluk birbirinden çok farklı. 

Çünkü zaman zaman bazı devlet yöneticileri de, 

"Evet, Küıtler asli unsurdur" diyorlar. Ancak devlet 

yetkilileri Kürtler asli unsurdur derken, Kürtleri 

Türklerin bir parçası gibi göstermeye çalışıyorlar ve 
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Ben de, bu devlette Bakanlık yaptım. Ama nasıl yaptım; Türk kim

liğiyle yaptım. Bu, hiç önemli değil. Türk kimliğiyle bu devlette her 
Türk olarak hak sahibi ola- türlü hakka sahip olabilirsiziniz zaten buna engel yok. Önemli bir taraftan çok önemli bir 
bileceklerini ifade ediyor- l . l k d' k' ı·~· . k k h k h'b' l l d kitle deste,~ini alan ve ade-. o on ınsan arın en ı ım ıgını oruyara o so ı ı o mo arı ır. .. . lar. Oysa Kürtler, " hız ku- ta re;m11n payandası. Ke-
rucu unsuruz" dedikleri Çünkü kimlik insanların onurudur. Kimliğini koybeden insan onu- malizm' in yedek gücü ola-
zaman, kendi kimlikleriyle runu do kaybeder. rak hareket eden, immlt-
Türklerle eşit statüde olma güdünıtü bir siyaset vm: Bu 
talepleri var. Kendi iradelerinin devlete egemen ol- güdünıtü siyasetin Kürtler açısmdan onurlu bir siyasi 
ması lazım, hükümetin ve devletin yönetimine ortak f(ll'lr geliştirilmesi de pek mümkün gözükmüym: Bu 
olmaları gerektiğini savunuyorlar. Ama nasıl ortak; güdünıtü siyasettİn dışında, kitle deste,~i açısından 

kendi Kürt kimliğiyle ortak olacaktır. Kürtlerin siyasi durumu son derece zayıl Ne olacak 

Kürtlerin Durumu Diğer Azınlıkların 
Durumundan Farklıdır 

Ben de, bu devlette Bakanlık yaptım. Ama nasıl 
yaptım; Türk kimliğiyle yaptım. Bu, hiç önemli değil. 
Türk kimliğiyle bu devlette her türlü hakka sahip ola
bilirsiziniz zaten buna engel yok. Önemli olan insan
ların kendi kimliğini koruyarak hak sahibi olmalarıdır. 
Çünkü kimlik insanların onurudur. Kimliğini kaybe
den insan onurunu da kaybeder. Onurunu kaybeden 
insanın, özgürlük veya herhangi bir hak talep etmeye 
hakkı kalmaz. Onun için kimlik sorunu önemlidir. 

Ayrıca bu konuda, bir noktanın altını çok net bir 
şekilde çizmek lazım; o şu: (Çünkü bazen bilinme
den, bazen de kasıtlı olarak; "Efendim ne olacak; 
Türkiye'de bir süıü etnik grup var" diyorlar.) Bir de
fa, bu etnik gruplar ile Kürtlerin durumu birbirinden 
çok farklıdır. Çünkü Kürtler, kendi ülkeleriyle bu 
coğrafyaya katılmışlar. Bu nedenle de Kürtlerin ku
rucu unsur olma hakları var. Bakın, Birinci Mecliste, 
23 Nisan 1920'de kurulan Meclise, Kürdistan'dan 
gelen milletvekilleri, Kürdistan milletvekilleri olarak 
meclise katıldılar ve çıkıp çok rahat bir şekilde "Biz 
Kürdistan Milletvekilleriyiz" diyorlardı. Yani belli 
bir coğrafyayı temsil eden insanlar olarak katıldılar. 
Bu bakımdan da kurucu unsurun yönetimsel hakları 
var. Diğer azınlıkların ise, kültürel hakları söz konu
su olabilir. 

Türkiye Kürt Kimliğini Tamma Konusunda En 
Ufak Bir İyi niyet işaretini Göstermiyor 

Serbestf: Türkiye' nin AB üyeli,~i sürecinde, hele 
müzakere tarihi verilmesine çok az kaldı,~ ı bir dönem
de, Kürtlerin güçlü bir siyasi pe1j'ormans .wgilemesi 
gerekirken, meı•cut siyasi durumlarına baktı,~ımızda; 

siz bu durumu nasil de,~erlendiriyorsunuz? 

Şerafettİn Elçi: Önce şunu belirtmek istiyorum. 
AB demek; daha fazla refah, daha fazla özgürlük ve 
daha fazla mutluluk ve insan onurun korunması de
mektir. Bu bakımından her Ilalükarda AB 'ye girmek 
Kürtlerin yararınadır. Ancak, Kürtler kendi Kürt kim
liklerini kazanabildikten sonra o yapının içerisinde 
yer alacaksa bir anlamı var. Ne var ki, şimdiye kadar 
Türk devleti, Kürt kimliğini tanımak konusunda en 
ufak bir iyi niyet işareti göstermemiştir. AB 'yi ikna 
etmeye yönelik atılan adımlarda bile; işte radyo, tele
vizyondaki Kürtçe yayında olsun, Kürtçe kurslarda 
olsun. Kürt ve Kürtçe kelimelerin kullanılmamasına 
ve Kürtleri ifade eden kelimelerin resmi belgelerde 
geçmemesine özenle dikkat ediliyor. "Yerel diller, şu, 
bu" denilip geçiştiriliyor. Bu, neyi gösteriyor; Türki
ye'nin Kürt kimliğini tanımaya niyetli olmadığını 
gösteriyor. Burada, Kürt kimliğini tanımayan, Kürtle
ri de Türk kimliğiyle AB 'ye taşımak isteyen bir anla
yışa, bütün Kürtlerin karşı çıkması gerekiyor. Ancak 
bir müzakere tarihinin verilmesi, Türkiye'nin mutla
ka AB 'ye gireceği anlamına gelmez. 

Güdümlü Siyaset, 

Kürtlerin En Dramatik Tarafıdır 

Eğer müzakere sürecinde Kürtler de derlenip, to
parlanıp kendi meselelerini hem Türkiye'nin günde
mine, hem de AB 'nin gündemine iyi taşıyabilirlerse, 
AB Kürt sorununu çözmeden Türkiye'yi birlik içine 
almaz. O nedenle daha şimdiden Kürtlerin kendi so
runlarını çok aktif bir şekilde gündeme getirmeleri 
gerekiyor. 

Kürt cephesindeki güctürnlü siyasetle ilgili soru
nuza gelince, bence Kürtlerin en dramatik yanı budur. 
Güdümlü bir Kürt siyaseti var ve son derece organi
zedir, dinamiktir. Ama bu hareketin ne amacı, ne yö-
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Siyasi bir iradesizlik var, bu da, Kürtler açısından büyük bir şan

sızlıktır. Bu durum, Kürtlerden yeni ve modern bir yapı bekleyen 

nü net değildir. Bu hareket çevrelerde de bir umutsuzluk yaratıyor. Yani Kürt meselesiyle ilgi- bir parti kurduk. Bu parti

nereye gidiyor, bunun ama- l K .. l d k k . d l d d b d nin programının merkezine 
. . . ~. enen, urt ere este verme ısteyen ış çevre er e e, u u- . . . . 

cı nedır, varmak ıstedıgı Kürt meselesının sıyası çö-

nokta nedir, belli değil. rum, bir umutsuzluğa neden oluyor. zümünü koyduk. o parti-

Çünkü bu hareketin başındaki şahıs, lider ben-mer

kezli bir siyaset izliyor. 

Bir bakıyorsunuz ki, Bağımsız Birleşik Kürdis

tan' dan Kemalist çizgiye geliyor. Bu anlayışlar, Ku

zey kutbu ile Güney kutbu kadar birbirine ters, uzak 

anlayışlar. Ancak Abdullah Öcalan için hiçbir ideolo

jinin, sistemin de önemi yok. Onun için asıl önemli 

onun denetiminde bir hareketin olmasıdır. Eğer ken

disi, Kürtlerin yararına olan, Kürtlerin her türlü siya

si, hukuki haklarını güvence altına alan bir statünün, 

başında değilse, onun için, hiçbir önemi yoktur. Yani 

eğer birileri bir Kürdistan kursa da. Abdullah Öcalan 

bunun başında değilse, buna razı değildir. Mesela, 

güneydeki Kürt oluşumuna karşı alabildiğine düş

manca bir tavır alıyor. Hiç çekinmeden, saklamadan 

diyor ki, ''Biz orada bir Kürt devletinin kurulmasına 

mani olduk". Hem Kürtlük adına yola çıkacaksınız, 

hem de olması muhtemel olan bir Kürt devletinin ku

rulmasına mani olacaksınız; böyle garip bir anlayış! 

Dolayısıyla Abdullah Öcalan'ın kontrolünde olan bir 

hareket, Kürtlerin yararına değil, Kürtlerin bunu bil

mesi lazım ama kendisi bir güçtür. 

Ancak şansızlık şu ki, bu hareketin dışında olan, 

sayısal ve kalite olarak da, bu hareketten çok daha bü

yük olan geniş bir Kürt kitlesi var. Ama bu kitle dağı

nık ve bir türlü bir araya gelemiyor, organize olamı

yor; bu önemli kesim organize olmayınca da. siyasi 

bir güç olarak oı1aya çıkması da mümkün değildir. 

Serbestf: Açıkça siyasi bir iradesizlik söz konusıL 

Şerafetlin Elçi: Evet, siyasi bir iradesizlik var, 

bu da, Kürtler açısından büyük bir şansızlıktır. Bu 

durum, Kürtlerden yeni ve modern bir yapı bekleyen 

çevrelerde de bir umutsuzluk yaratıyor. Yani Kürt 

meselesiyle ilgilenen, Kürtlere destek vermek iste

yen dış çevrelerde de, bu durum, bir umutsuzluğa ne

den oluyor. 

Serbestf: Peki. bu umutsuz durumu aşmak için si

zin bir çabanız var mı? 

Şerafetlin Elçi: Tabii, bunu aşmak için, ben yıl

larca bunun mücadelesini verdim. PKK'nin zirvede 

olduğu dönemde de, biz bu hareketin dışında yep ye

ni bir anlayışla hareket ettik; liberal sosyal demokrat 

nin programında da çok açık ve net bir şekilde, Kürt

lerin kendi bölgesinde ademi-merkeziyetçi bir sis

temle kendi kendini yönetmenin modelini çizdik. Fa

kat biliyorsunuz, bizim partiye, hemen kuruluşundan 

beş buçuk ay sonra kapatılma davası açıldı ve netice

de de kapatıldı. Şimdi biz, DKP'nin düşünsel çizgisi 

doğrultusunda yeniden bir yapılanınayı düşünüyoruz. 

Çünkü Kütlerin mutlaka çağa uygun, yeni bir siyasi 

anlayışa ihtiyacı var; bu yeni siyasi anlayışın hem fi

kir ekseninin sağlam olması lazım. hem net olması la

zım. Bizce, o da sosyal demokrat ve liberal bir yapı

dır. Ama bizim çıkış nedenimiz Kürt sorununa çare 

bulmaktır ve Kürt davasını yüreklice, kararlı bir şe

kilde savunmamız gerekiyor. Böyle bir yapı, hem 

dünya tarafından çok iyi kabul görür, hem de aklı ba

şında insaf sahibi Türkler de sıcak bakar. Ancak he

nüz şartlar oluşmamış. 

Serbestf: Peki sizce, giidümlü siyasetin dışında 

kalan Kürtlerin, neden ortak bir siyasi irade göster

med(~i konusunda sizin tespitleriniz var mı? 

Şerafettin Elçi: Ortak irade zorluğu Kürtlerin en 

ciddi hastalığıdır. Tabii bir de bencilik sorunu; otori

teye, disipline bağlı olmama rahatlığı var. Ayrıca eli

ni taşın altına koymama yönünde bir tereddüt var. Sa

vunduğumuz anlayış, çok zor bir siyasettir. Çünkü bu 

siyasi anlayışa hem PKK karşı, hem devlet karşı... 

PKK kendi iradesi dışındaki bütün Küı1lere karşı. 

Devlet de, Kürtlerin uygar bir siyasi yapılanınada 

temsil edilmesinden rahatsız. Kürtlerin ilkel bir anla

yışı temsil eden bir siyasi yörüngede siyaset yapması, 

devletin daha çok işine geliyor. 

Serbestf: Siz zaman, zaman yurtdışına da gidip 

geliyorsunuz, diplomatik çevrelerle de ilişkileriniz 

var. Yabancılar Kürt cephesindeki güdümlü siyaseti 

ne kadar anlıyor? Apocu ve apoculuk uzantıst hare

ketler hakkında ne düşünüyorlar? Bu güdümlü siya

setin dışmda kalan Kürtlerden bir beklentileri wır 

mı? 

Şerafetlin Elçi: Avrupalılar bu konudaki düşün

celerini çok net söylüyorlar. 1993 'te yine bir vesiley

le Belçika'daydım. O sıra Belçika AB dönem başka

nıydı. Belçika Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüş-
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Kürt meselesini PKK sahiplendiği sürece, biz sahip çıkmayız. Çün

kü PKK anlayışı bizim Avrupa degerierimize tersfir. PKK'nin dışın-
tük. Bakan Yardımcısı bize da herhangi bir Kürt yapılanması ortaya çıktığı zaman ono sahip ŞeraiTettin Elçi: Belki 
çok net olarak şunu söyle- k F k PKK' . d d b k b' b l b k fikir iskeleti DKP'nin ola-cı orız. a ot nın ısın o as o ır yapı u unmuyor; o ıyo-di: "Biz Kürtlerin içinde · · · bilir. Ancak kadro olarak 
bulunduğu durumdan bü- ruz ki, Kürt kitlesi PKK'nin peşinden gidiyor." Avrupalılar PKK'nin DKP kadrosu bu işe yet-
yük bir rahatsızlık duyuyo- dışında, bir Kürt siyasetinin gelişmesini istiyorlar. 
ruz; bu durumun düzeltil-

mez. DKP yetseydi, DKP 
kapatıldıktan sonra hemen 

mesini istiyoruz. Ama Kürt meselesini PKK sahiplen
diği sürece, biz sahip çıkmayız. Çünkü PKK anlayışı 
bizim Avrupa değerierimize terstir. PKK'nin dışında 
herhangi bir Kürt yapılanması ortaya çıktığı zaman 
ona sahip çıkarız. Fakat PKK'nin dışında başka bir 
yapı bulunmuyor; bakıyoruz ki, Kürt kitlesi PKK'nin 
peşinden gidiyor." Avrupalılar PKK'nin dışında, bir 
Kürt siyasetinin gelişmesini istiyorlar. Ancak bir tür
lü böyle bir siyasi çizgi gelişmiyor. Bunun da hatası 
günahı Kürtlerde. 

Serbestf: Sizin yeni siyasi oluşunıla ilgili çalışma
larınız ne düzeyde? Biraz bundan söz edebilir misi-
niz? 

Şerafettİn Elçi: Biz, şu anda tamamen bağımsız 
bir siyasi partinin oluşum faaliyetlerini yürütüyoruz. 
Herkesin içinde yerini alabileceği bir hareket olacak
tır. Yalnız her zaman diyorum ki, grup anlayışıyla 
kimse bu hareketin içine gelmesin. 

Serbestf: Bu çalışmamz biraz şekle bürünmüş 

mü? Yine DKP çevresiyle mi sürdürüyorsunuz faali
yetlerinizi? 

yeni bir parti kurardık. Yeni siyasi çalışma kadromu
zun çok zenginleşmesi lazım. Halkın içinde yeni ye
ni kadro ve damanların yetişmesi gerekiyor. Benim 
kafamdaki model, özellikle politikada çok aşınmış, 
toplumda ismi bilinmesine rağmen, ama bir etkinliği 
kalmamış kimselerle değil, halkın içinden, halkla te
masta olan insanlarla bu işi yapacağız. Ancak bilindi
ği gibi bu işler öyle kolay değil. 

Serbestf: Çok teşekkürler Saym Elçi, sorularımız 
bitti sizin eklemek isted(~iniz bir şey var mı? 

Şerafettin Elçi: Ben, size çok teşekkür ediyorum. 
Bunu her zaman samirniyetle söylüyorum; Serbest! 
dergisi, Kürtlük alanında bu güne kadar yayınlanan 
en kaliteli yayın organıdır. O nedenle sizi yürekten 
kutluyorum. Gerçekten meselderin ana damarlarını 
yakalıyorsunuz ve o ana damarlar etrafında çok 
değerli toplu bir yayın yapabiliyorsunuz. Bunun top
lumda çok etkisi var. Fakat sizin şansızlığınız, Kürt 
toplumunda okuma geleneği çok yaygın değil ve ne 
yazık ki bu dergi yeterince kitleye ulaşılamıyor. Size 
büyük başanlar diliyorum. 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

14 

Türkiyeliliği 
Hangi Kürdistanhya Kabul 
Ettirebilirsiniz? 
DAGISTAN TOPRAK: KAWA örgütü ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle 12 Eylül 1980 askeri 

darbesi döneminde Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından yargılandı sonra heraat etti. 

1987'de Siirt'te SHP Milletvekili Adayı oldu. 1989-1994 döneminde Diyarbakır Belediye Baş

kan Yardımcısı olarak çalıştı. 1991'de Diyarbakır SHP İl Başkanlığını yaptı. 

Serbestf: AB üyelik müzakerelerinin başla

tılması için, 17 Aralık'ta Türkiye'ye gün veril

mesi bekleniyor. Di.~er taraftan Kürtlerin AB 

sürecine ilişkin etkin bir politikası bulunmu

ym: İmralı ekseninde yürütülen gü dürnlü politi

kamn Kürtlerin amaç ve talepleriyle bir ilgisi

nin bulunmadı,~ı da ortada. Ancak bu güdümlü 

siyasetin dışında kalan büyük bir Kürt potansi

yeli de siyasi bir güç olarak ortaya çıkamıym: 

Burada siyasi bir iradesizlik söz konusu. Öte 

yandan e,~er gerçekten AB, Türkiye'yi içine al

mak istiyorsa, Kürt meselesine ilişkin net ve 

adilane bir tutuma sahip olması gerekiyoı: An

cak AB, Jıala Kürt meselesine karşı kayıtsız gi

bi bir tutum sergiliyor. Bir taraftan Kürt siya

setsiz/W d(~er taraftan AB ilgisizli.~i; siz, bu 

durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Dağıstan Toprak: Tabii ki, AB'nin Türki

ye'ye karşı beklentileri, Türkiye'nin AB'ye yö

nelik hesapları var. Kürtler de, Türkler de, AB 

de meseleye "kervan yolda dizilir" düşünce

siyle bakıyorlar. Bir defa Türk devleti, ulusla

rarası güç anlamında başka bir birlik seçeneği

nin olmadığı ve özellikle ekonomik sorunları

nı çözmek istediği için AB'ye girmek istiyor. 

Kürtler de, milli ve demokratik haklarını bir 

ölçüde elde edebileceklerini düşünerek Türki

ye'nin AB'ye katılmasını istiyorlar. AB de. 

gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye bir misyon bi

çiyor. Bu misyon, Türkiye'nin Asya ve Ortado

ğu'daki konumu, Türkiye'nin askeri ve güven

lik konularında AB'ye sağlayacağı imkanlar 

nedeniyledir. Eğer uzun müzakereler sonucun

da da, Türkiye AB'nin içine alınmazsa, AB'nin 

Türkiye'ye özel bir statü tanıma eğiliminde 

olacağı gözüküyor. Türkiye'de devlet yöneti

mini elinde bulunduran önemli bir kesim de 

meseleye aynen böyle bakıyor; yani Türkiye 

AB'nin katkılarıyla ekonomik durumunu dü

zeltecek ve aynı zamanda bölgede önemli bir 

askeri güç haline gelecektir. Farklı bir kesimde 

Türkiye'nin tamamıyla demokratikleşeceği 

penceresinden meseleye bakıyor. 

Özetle bu konuda her kesimin, Kürtlerin, 

Türklerin ve AB'nin kendi açılarından uzun va

deli hesapları var. Ancak her üç taraf da, birbi

rine karşı henüz net bir şekilde hesaplarını or

taya koymuş değil. 

O nedenle uzun müzakere sürecinde herkes 

asıl kozlarını ortaya koyacak. Şu da bir gerçek 
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Nitekim, gerek HADEP'in gerekse cezaevinden çıkan eski DEP'li

lerin basma ve kamuoyuna verdikleri mesajlardan çok net anlaşı-
ki, Kürtler bu süreçte hazır- lıyor ki, bunlar, lozan sürecinde Türk devletinin yedek gücün- let olmaktan doğan hakla
lıksız yakalanmışlar. Özel~ d l l b .. k.. . l D l l K'' rını savunmuyorlar. Bakın 
l
.k K 

1
.. . e o an arın ugun u mısyonunu tasıyor ar. o ayısıy a urt me-ı le ürt ente ıJensıyası · PKK, HADEP, DEP çevre-

veya Kürt siyasi örgütleri selesi bu süreçte çok farklı gelişmelere gebe olarak karşımızda sinde toplanan Kürtler de 
bu konuda henüz bir pers- durmaktadır. bir millet olduklarını söy-
pektif sunmuş değiller. lüyorlar ama millet olma-
Kürtler adma hareket eden ve ortalıkta siyasi bir güç nın haklarını savunmuyorlar, asıl kanşıklık buradan 
olarak gözüken örgüt ve bu örgütün bütün uzantıları kaynaklanıyor. 

da, tıpkı Mustafa Kemal'in Lozan Anlaşması döne-
minde devletin yedeğine aldığı güçler gibi, Türkiye Asli Unsur Bir Hayal 
Cumhuriyeti devletinin yedek gücü olarak hareket 
ediyorlar. 

Nitekim. gerek HADEP'in gerekse cezaevinden çı
kan eski DEP'lilerin basma ve kamuoyuna verdikleri 
mesajlardan çok net anlaşılıyor ki, bunlar, Lozan sü
recinde Türk devletinin yedek gücünde olanların bu
günkü misyonunu taşıyorlar. Dolayısıyla Kürt mese
lesi bu süreçte çok farklı gelişmelere gebe olarak kar
şımızda durmaktadır. Ancak AB üyesi bir Türkiye'de, 
Küıtler için her ilalükarda kazanımlar olur. Ayrıca 

Kürtler, müzakere sürecinde, millet olmaktan doğan 
bütün haklarını net bir şekilde AB kamuoyuna ve AB 
kurumlarına duyurabilmelidirler. Bu da zaman ve or
ganize olabilme meselesidir ki, Kürtler iyi organize 
olup, plan ve projelerini net bir şekilde ortaya koyarlar
sa bu sürecin her aşamasının kazananları olabilirler ... 

Serbestf: Siz, azınlık kavramı hakkmda ne düşü
nüyorsunuz? Kürtlere bir azınlık statüsünün tanınma
sı ve bu statüden kaynaklanan bütün hakların kulla
mlması Kürt meselesinin çözümü veya Kürt talepleri
nin cevabı olur mu? 

Dağıstan Toprak: Tabii, azınlık meselesi Türki
ye'de çok kötü bir şekilde ortaya konulduğu için, bu 
kavram, ne hiç kimseyi tatmin ediyor ne de ifade 
ediyor. Kürtler de kendilerini azınlık görmüyor, Türk 
devleti de Kürtlere azınlık demiyor; AB de henüz net 
bir şekilde Kürtleri azınlık olarak ifade etmemiştir. 
Ancak bir azınlık kavramı ortalıkta dolanıp duruyor. 

Azınlık kavramının ortalıkta bu kadar dolanması, 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve AB'nin Kürt me
selesinin nasıl çözecekleri, konusunda henüz net ol
mamalarından kaynaklanıyor. Asıl önemli olan nokta; 
Kürtlerin ne olduklarını, kendilerini net bir şekilde 
ifade edememesi ve bu konuda yeterli organ ve orga
nizasyonlara da sahip olmamaları ve orta yerde duru
yor olmaları; millet olduklannı söylüyorlar ama mil-

Serbestf: "Asli unsur" konusunda ne düşünüyor
sunuz?Bu, Kürtler için ne ifade ediyor? 

Dağıstan Toprak: Tabii, asli unsur bir hayal. Tür
kiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunda, Kürtler as
li bir unsur falan değiller. Kaldı ki, Türk devletinin 
kendisi de, asli bir unsur olarak sadece Türklerden 
müteşekkil olarak kurulmuş bir yapı değildir. Ortada 
1923'te kurulan bir devlet var. Bu devlet, dengeler ve 
derin devlet mentalitesiyle kurulmuş bir devlettir; ba
tı emperyalizmi ile o döneme denk düşen Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında kalan bir 
coğrafyada jeopolitik nedenlerden dolayı kurulan bir 
devlet söz konusu. O dönem dünyayı şekillendiren ve 
yöneten güçler bu devleti denge çerçevesinde görü
yorlar. Yani, 1920'li yıllar itibariyle, bir-bir buçuk 
milyon Rum'un yaşadığı, iki-üç milyon diğer farklı 
yapılardan insanın, üç-dört milyon Türkün ve bir o 
kadar da Kürdün yaşadığı bir coğrafyada bir devlet 
kuruluyor. Bu devlet, zamanla tamamen Türklük un
surunu esas alarak diğer bütün milletlerle; ulusaL di
ni ve etnik gruplarla sorunlu hale gelmiştir. 

Serbestf: "Türkiyelilik" kavramı bu sorunlu devle
ti "ehli!eştirir" mi.? Ya da siz bu kavram hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Dağıstan Toprak: Türk kavimleri olarak önce 
Selçuklulann, akabinde Osmanlıların gelip bu coğ
rafyada yaşadıkları bir gerçektir. Osmanlı, İslam adı
na Bizans'a karşı savaştı, Bizans'ın yapısından etki
lendi, bir sürü kavmi, etnisiteyi içinde barındıran bir 
imparatorluk kurdu. Osmanlı yönetim kademelerinde 
de ağırlıklı olarak devşİrıneler vardı. Osmanlı tarihi 
boyunca salt Türklere özgü bir kültürden söz etmek 
mümkün değiLOysa Türkiye cumhuriyeti devletine 
baktığımızda, kuruluşundan sonra 1,5 milyon Rum 
bu coğrafyayı terk etmiştir. Keza Kürt coğrafyası bo-
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Benim burada, gerçeklik olarak ifade eHiğim konu, Kürt milletinin 

millet olma durumudur; bu bir gerçek. Ama gelip bana, "millet ol-

şaltılarak, Kürtlere yönelik maktan doğan haklarımızı kullanmak bir hayaldir; onun için sa- kendi milli haklarını hayata 

yoğun bir asimilasyon d d'l h kk d h d d 'k'.. l geçirme, kendisini yönete
ece ı o ı, ers ane, ra yo-tv e ı ı uc saat yayın, sorun arı-

programı uygulanmış, Türk · bilme koşulları olursa, ger-

devletinin sınırları içindeki mızı çözer" derlerse, ben, bunun çözüm değil, çözmek adına hayal çek demokratikleşmeden 

herkesin tamamıyla Türk- gördüğümüzü söylerim. 
leştirilmesi hedeflenmiştir. 

Bu bağlamda, bir Amerikalılık gibi, "Türkiyelilik" 

varsayımı ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. 

Ancak bütün bu olgu ve uygulamalara rağmen 

Kürtler haHi kendi coğrafyalarında yaşıyor ve nüfus 

olarak kendi coğrafyalarının çoğunluğu durumunda

dırlar. Ayrıca Türkiye'deki Türk kesiminin gelip Kür

distan'da yaşama gibi bir arzusu da olmamıştır. Kür

distan'daki beşeri ve coğrafi gerçekler ortadayken, 

kalkıp Kürdistan'ı Türkiyelilik kimliği altında tanım

lamaya çalışırsanız kendi kendinizi kandırmaktan 

başka bir şey olmaz. 

Bir Türkiye var, oluştu ve uluslararası arenada da 

kabul edildi ama bunun alt yapısı yok. Onun içindir 

h demokratikleşme açısından da "Türkiyelilik" bü

yük bir tutarsızlık içeriyor. Bu mentalite, gerçek an

lamda demokratikleşme argümanlarını hayata geçire

mez. Neden? Çünkü bu mentalite bir milletin, yani 

Kürtlerin yok edilmesi temeli üzerinde örgütleniyor. 

Ama seksen yıldır bu mentalite başarılı olamadı. Do

layısıyla bugünkü dünya koşullarında hangi Kürdis

tanııyı Türkiyeliliğe ikna edersiniz? Herhangi bir bas

kının ve zulmün söz konusu olmadığı bir ortamda, 

hangi Batmanlıya, Vanlıya, Hakkariliye, Diyarbekir

liye Türkiyeliliği anlatırsınız ve o bunu nasıl kabul 

edeceklerdir? 

Serbestf: Somut bir hak-hukuk ve tamm ifadesi ol

mayan, demokratik vatandaşlıkformülüne nasıl bakı-

ve gerçek anlamda demok

ratik vatandaşlıktan söz 

edebiliriz. Bu koşullar olmazsa, neyin demokratikleş

mesinden söz edebilirsiniz? 

Kürtler açısından bütün mesele, yönetim şekli ne 

olursa olsun, (otonomi, federasyon, ayrı devlet) Kürt 

milletinin, millet olmaktan doğan haklarını kullana

bilmesi ve bunun organizasyonunun oluşturulmasıdır. 

Ayrıca iki milletin bir arada yaşamayacağı diye bir 

kural da yok. Kürtlerle Türkler pekala aynı sınırların 

çerçevesinde yaşayabilir. Yeter ki karşılıklı olarak 

birbirlerinin milli değerlerine saygılı olsunlar. Dola

yısıyla Kürtlerle Türkler, Avrupa'nın hakemliğinde 

kendi sorunlarını halledebilirler; bu açıdan AB proje

si çok önemli. Ama kesinlikle Kürtleri ilgilendiren 

her konuda, Kürtlerin muhatap alınması gerekiyor. 

Serbestf:Yetmişin üzerinde Kürt aydın ve politi

kacımn katıldı,~ı Ankara toplantısında, sizin de katı

lımcı olarak bulundu,~unuz toplantıda yaptığımz ko

nuşmada "gerçeklerimizi hayal, hayallerimizide ger

çek olarak bize sunmaya çalışıyorlar" dedin iz. Bu ko

nuyu biraz açar mısmız; nedir mesele? 

Dağıstan Toprak: Benim burada, gerçeklik ola

rak ifade ettiğim konu, Kürt milletinin millet olma 

durumudur; bu bir gerçek. Ama gelip bana, "millet ol

maktan doğan haklanmızı kullanmak bir hayaldir; 

onun için sadece dil hakkı, dershane, radyo-tv de iki 

üç saat yayın, sorunlarımızı çözer" derlerse, ben. bu

nun çözüm değil, çözmek adına hayal gördüğümüzü 

yorsunuz? söylerim. Çünkü Kürt meselesini böyle çözcmezsi-

Dağıstan Toprak: Demokratik vatandaşlık adı al- niz. Çok ilginçtir ki, Türk entelijensiyası, Türk med-

tında öne sürülen düşüncedeki asıl amaç, üniter dev

let yapısının korunmasıdır. Türkiye devleti, yasal ola

rak kendisine bağlı olan yurttaşlarına demokratik 

haklarını tanıdığını ileriye sürdüğü zaman, geçekten 

bu. kavramı hangi argümanlarla ortaya koyduğunu ve 

bunun ne anlama geldiğini çok iyi anlamamız lazım. 

Şimdi Türkiye'nin doğusunda, bir millet olarak 

yaşayan ve yaşadığı coğrafyada da çoğunlukta olan 

Kürt milleti vardır. Burada yaşayan Kürt milletinden 

her bir bireyin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin va

tandaşı olma hakkı ve koşulları var. Ama bu milletin 

yası ve hatta bir kısım Kürt aydınları bile, hayali de

diğim bu çözümü dayatıyorlar; yani Kürt meselesinin 

bazı kültürel haklar çerçevesinde hallolacağını söylü

yorlar. Oysa hayatın gerçekliği ve gerçek çözüm, 

Kürt halkının millet olmaktan doğan haklarının tesis 

edilmesinden ve tanınmasından geçiyor. 

Şu denilebilir; Kürtler bir millettir ancak Kürtlerin 

kendi ulusal hak ve hedeflerini şu an geçekleştirebil

me gücü yoktur ve bu haklarını peyderpey gerçekleş

tirebilir. Bu da, siyasetçilerin kendi güçleri oranında 

yapabilecekleri bir şeydir. Siyasetin doğası budur; si-
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Kürdün ortak aklının önünde duran engel, onlarca yıldır hem Kür

de karşı, hem de kendi sorunlarını çözme konusunda dayatılan 
yaset, mümkün olanı ger- şiddet ve terör yapısının ortoda olmasıdır. Bu terör yapısı, ciddi bir Serbestf: Kürtle1~ kendi 
çekleştirmektir. k l aralarında ortak b·- ·kt · şe ilde e eştirilmeden, yapısı, yönelimi ortoya konulmadon ortak 11 1 ısa-Serbestf: Yine Anka- di akıl da bulamazlar mı? 
ra' daki toplantının çağrı aklı do bulmak zor. Bugün uluslararası alan-
metninde, "ortak aklın im- da, çeşitli ekonomik birlik-
kanlarını aramak", gibi bir ibare vardı. Sizce Kürtler 
açısından ortak akıl nedir? 

Dağıstan Toprak: Şimdi ortak akıl bir ihtiyaçtan 
doğar. Eğer bir ihtiyaç varsa, ortak akılda bir araya 
gelinir. Bu, her aile ve her millet için de böyledir; 
eğer bir aile de bir sorun varsa bu sorunun çözümü 
ortak akıl bulunarak çözülür. Bu bakımından bu top
lantıyı düzenleyen arkadaşların çağrı metnindeki or
tak akıl arayışı, bir gerçekliği ifade ediyor, doğru bir 
saptamadır. 

Terör Yapısı Kürdün Ortak Aklım Engelliyor 

Serbestf: Kürdün "ortak aklının" önündeki engel 
nedir? 

Dağıstan Toprak: Bunlar başlı başına, birer konu 
ve ayrı ayrı incelenmesi ve araştırılması gereken ko
nulardır. Örneğin; bugün ortak bir aklı hayata geçire
bilmemiz için, Kürtlerin kendi sorunlarını çözmede, 
şiddete dayalı bir yöntemle ortaya çıkınamalan lazım. 
Kürdün ortak aklı demokratik bir ortamla oluşur. De
mokratik bir ortam, demokratik örgütlenmelerin, sivil 
inisiyatifierin ve sivil anlayışların organizasyonlarıy
la hayata geçebilir. Bugün Kürtler sadece bir parti ku
rarak ortak bir akıl bulamazlar. Çünkü neticede Kürt
ler de, Türkler de bir çok parti kuruyorlar, ancak bir 
türlü ortak bir paydada buluşamıyorlar. Çünkü bu par
tilerde sivil ve demokratik bir anlayış yok. 

Kürdün ortak aklının önünde duran engel, onlarca 
yıldır hem Kürde karşı, hem de kendi sorunlarını 
çözme konusunda dayatılan şiddet ve terör yapısının 
ortada olmasıdır. Bu terör yapısı, ciddi bir şekilde 
eleştirilmeden, yapısı, yönelimi ortaya konulmadan 
ortak aklı da bulmak zor. Belki Kürtler, ortak aklının 
ilk nüvesini, "terör örgütü" diye nitelendirdiğim ya
pıya karşı durma noktasındaki tutumlarıyla ortaya çı
karabilirler; Kürt aydınları, Kürt yurtseverleri, Kürt 
sivil inisiyatifleri bu terörist yapıyı mahkum ederek 
ortak aklın imkanlarını yaratabilirler. O nedenle ortak 
paydada buluşmanın birinci koşulu, terör örgütüne 
karşı net bir tutum almaya bağlıdır. 

ler kuruluyor. Silopi ile Zaho arasında bir ekonomik 
ve kültürel birlik sa,~lanamaz mı? Ki, Kürdistan bü
tün bir ekonomik havza olarak nitelendiriliyor .... 

Dağıstan Toprak: Kuşkusuz, sermayenin küre
selleştiği günümüzde eskiye ait bir çok sınır ve sınır
lama aşılacaktır. Güney Kürdistan'a baktığımız da, 
uluslararası sermayenin ciddi bir şekilde oraya çekil
mesi için çok ciddi çabaların sarf edildiğini görüyo
ruz. Bu anlamda, Ortadoğu'nun bir üretim merkezi 
olması olgusu, tarihsel sürecin dayattığı bir gerçektir. 
Bu durum Kürtleri de aşıyor. Sonuçta Güney Kürdis
tan'da enerjinin çok ucuz, verginin çok düşük ve 
uluslararası sermayenin hayat bulacağı bir alan, yal
nız Kürdistan'ın diğer parçalarını değil Ortadoğu'yu 

bir bütün olarak etkileyecektir. Güney Kürdistan'dan 
söz açılmışken konuyu biraz açmak istiyorum: 

Ben bir kaç kez Güney Kürdistan'a gittim; her de
fasında da çok etkilendim. Bir defa Kürt çocukları ilk 
okuldan üniversiteyi bitirinceye kadar, Kürtçe eğitim 
görüyorlar. Bu, Kürtlerin tarihinde bir ilktir. Bu duru
mun ne anlama geldiğini ancak bir Kürt bilir. Ve 
Kürtler orada kendi kendini yönetiyorlar; adliye, ida
re, güvenlik, ekonomik yaşamın düzenlenmesi gibi 
bütün alanlarda Kürt resmi görevliler var. Böyle bir 
yapılanmanın bütün Kürtleri etkilernemesi mümkün 
değil. İşte kimilerinin Kürtlere "kendi kendinizi yö
netmeniz bir hayaldir" diye ileri sürelükleri düşün
cenin tam tersine, orada Kürtlerin kendi kendini yö
nettiği gerçeğin ta kedisi olarak zuhur etmiştir ve 
Kürtler kendi gerçekliğini yaşıyorlar. Eğer hayali çö
zümler, yani Saddam'ın Kürtlere dayattığı çözüm 
şekli gerçek olmuş olsaydı, Kürtler bugünhi gerçek
liğini yaşayamazlardı. O nedenle Kürtlerin "hayali" 
çözümlere itibar etmemesi ve kendi hayatlarının ger
çekliğine sahip çıkmaları gerekiyor. 

Ayrıca Kürt yönetimi çok açık ve net bir şey söy
lüyor; diyor ki, "biz ayrılmaktan yana değiliz; ancak 
biz, kendi kendimizi yönetmekten asla vazgeçme
yiz." . Bu formül, neden Kürdistan'ın diğer parçala
rında da hayata geçirilmesin. Örneğin Türkiye'de, 
Kürtlerin kendi kendini yönereceği bir yapılanma, bir 
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Kürtlüğümü yaşayamıyorsam, benim için yaşamın pek bir anlamı 

yok. Tüm asimilasyoncu politikalara rağmen, Kürtler acılarını ve 

bütün olarak Türkiye halkı- sevgilerini Kürtçe dile getiriyor. Bir Kürt kavga ettiği zaman bü- yaşıyorlar; Türk eğitim sis

na önemli kazanımlar sağ- t·· h t d .. k 1. b'l K .. t ··~ . k''f .... K.. temi nedeniyle Kürt aydın 
un aya ın a uc e ıme ı e ur ce ogrenmısse, u runu urtce 

layacaktır. Ama her ne hik- · · · · tipi kendi kültüründen ya-

metse Türk devlet yönetici- söylüyor. bancılaşıyor. Burada Kürt-

leri böyle bir çözüm yolu- lere has aydın tipi, daha 

nu kabul etmiyorlar ve böylece kendi halklarının de- çok medrese kökenli olanlardır. Çünkü bunlar somut 

mokratik kazanımıarına da karşı çıkıyorlar. bir şekilde halkın içinde yaşıyorlar, halkla yan yana 

Kürt, Kendi Dilini, Kültürünü Seven ve 

Torağma Bağlı Kimsedir 

Serbestf: Peki, sizce bir Kürt aydınını, politikacı-

yürüyorlar. 

Ben Kürtçe müzik dinlemediğim gün, kedimi 

boşlukta hissediyorum. Deyimleri Kürtçe söylemedi

ğim zaman ruhum sıkılıyor. Biz Kürtler, toprağa "ax" 

diyoruz; bir Kürt hayıflanma anlamında bir şey söy-

sını veya bir Kürt bireyini diğer milletierin aydının- lemek istediği zaman "ax" diyor. Kendimizi ax- to

dan, bireyinden farklı kılan nedir ve bu bakımdan siz rakla özdeşleştiriyoruz. Şimdi her yönüyle Kürdi bir 

kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 

Dağıstan Toprak: Ben yine Güney Kürdistan'da

ki bir gözlemimi anlatmak istiyorum: 

Güney Kürdistan'da bir topluluğun arasına veya 

bir eve giriyorsunuz, on-onbeş kişi oturmuş sohbet 

ediyorlar. Bu topluluklardaki insanların arasında, ilk 

etapta giyimlerinden, Kürtçe konuşmalarından bir 

fark görmüyorsunuz. Ama belli bir süre sohbete katıl

dıktan sonra, söylemlerinden anlıyorsunuz ki, bazıla

rı dünyaya ve olaylara daha çok hakim bir bakış açı

sına ve gelişkin bir perspektife sahip. Dönüp, "Ne iş

le meşgulsünüz" diye sorduğunuzda, ya "doktor" ya 

"mühendis" ya da Amerika veya Britanya'da bir üni

versite bilirdiğini öğreniyorsunuz. Ama yaşam tarzın

da halktan birisi gibi yaşıyorlar. Türkiye'deki Kürt 

aydınları, okumuşları ise, genellikle halktan kopuk 

yaşamın içinde büyüyen biri olarak hayatın her ala

nında Kürtlüğümü yaşayamıyorsam, benim için yaşa

mın pek bir anlamı yok. Tüm asimilasyoncu politika

lara rağmen, Kürtler acılarını ve sevgilerini Kürtçe 

dile getiriyor. Bir Kürt kavga ettiği zaman bütün ha

yatında üç kelime bile Kürtçe .öğrenmişse, küfrünü 

Kürtçe söylüyor. Çocuğuna karşı duygularını Kürtçe 

dile getiren bir Kürt annenin söylediklerini Türkçe'ye 

veya başka bir dile çeviremezsiniz; çevirseniz de o 

anlamı veremezsiniz. "Bülbülü altın kafese koymuş

lar 'ah vatan' demiş" diye bir deyim var. Bu deyim, 

böyle değildir. "Bılbıl gırtın, xıstın kefesa zerin, digot 

ax welat u dikere qerin" Bu deyimin Türkçe çevirisi 

çok yavan kalıyor. 

Bu anlamda her Kürdün kendi diline, kültürüne ve 

torağına karşı çok duyarlı olması lazım. 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

Behlül Yavuz: 

Leyla lana Lozan' daki 
Pirinccizade'nin 

1 1 

Günümüzdeki Versiyonudur 
Serbestf: AB, büyük bir olasılıkla 17 Ara

lık'ta üyelik için, Türkiye'ye müzakere tarihi 

verecektir. Türkiye' nin AB üyelik sürecinde çok 

aktif" bir rol oynamaları gereken Kürtlerin cep

hesinde siyasi bir sefa/et gözleniyor. Bu siyasi 

sefa/etin iki durumdan kaynaklandı,~ım söyle

mek mümkün. Birincisi, büyük bir oranda kitle 
desteğini de arkasına alan imra/ı'ya güdümlü 

bir siyaset tarzı söz konusu. Bu, Kürt talepleri

ni büyük bir oranda silikleştirip anlamsızlaştı

ran bir anlayışla adeta rejimin payandası gibi 
hareket ediyor. iki, bu güdümlü siyasetin dışın
da kalan çok büyük bir Kürt potansiyeli var; 

ancak bu potansiyelin içinden bir türlü siyasi 
bir irade ortaya çıkmıyor. Siz bu güdümlü siya

set ve siyasi iradesizlik durumunu neye ba,~lı

yor, bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Behlül Yavuz: Biz hep teorik olarak şunu 

söyledik: Devletler, uzun ve yakın vadeli he
sap ve planlara göre çalışırlar, buna göre gele

cek 5-10 yılın planlamasının yanı sıra, gelecek 
30-40 yılın da genel bir planlamasını yaparlar. 
Bunu söylüyoruz ama bir müddet sonra unutu

yoruz. Unutmamış olsaydık, Türkiye Cumhu
riyeti devletinin geleceğe ilişkin nasıl bir plan 
ve programa sahip olduğunu görmüş olurduk. 
Tabii ki, söz konusu plan ve programları gör
mediğimiz için, günlük gelişmeler içinde bo

calayıp kalıyoruz. 

Bir laf vardır: "Küçük insanlar, insanlarla; 
orta insanlar, olaylarla; büyük insanlar, düşün
celerk uğraşır." der. Üzülerek belirtmek isti

yorum ki, bugün bizim toplumumuzda birinci 

ve ikinci şık geçerlidir.Yani insanlar, insanlar
la ve olaylarla uğraşıyorlar. Olaylarla da, tıpkı 
dalgalar gibi, sizi sağa sola vuruyor ve nereye 
götürüyorsa oraya gidiyorsunuz. Ne var ki, ta
rihi kayıtlar orta yerde duruyor ve onları silip 
atamıyorsunuz. 

Lozan görüşmelerinde, muhatap heyetierin 
huzurunda söylenen şuydu: "Kürtler asla azın
lık değildir; Kürtler, milletimizin asli unsuru
dur." Türkiye heyetinin içinde Türkçü Rıza 

Nur'un yanında bir de Diyarbekirli Pirinççiza
de Ekrem vardı. Pirinççizadı Kürt milletvekil
liydi. Bu Kürt milletvekilleri çıkıp "Biz Kürt
ler ve Türkler kardeşiz; Türkiye'nin asli un
surlarıyız ve Kürt milletvekilleri, Kürdistan 
Milletvekilleri olarak mecliste bulunuyorlar." 

diyorlardı. Yalan değildi; çünkü Kürt milletve

killerinin unvaniarı Kürdistan Milletvekilliğiy
di. 1922-23'lerden söz ediyorum; Kürt temsil

cileri olduklannı iddia edenler, Avrupalılara, 
"Siz, bizi azınlık olarak gösteremezsiniz, siz 
aramıza fesat tohumlan ekiyorsunuz, biz Müs
lüman'ız ve kardeşiz" diyorlardı. Bilindiği 

üzere, bu süreç Lozan Antlaşmasının imzalan

masıyla sonuçlandı ve nihayetinde Kürdistan 
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Bazı arkadaşlarımız "Avrupalılar ne yapsın, silah PKK'de oy HA

DEP'te; milletvekilleri ve belediye başkanları bunlarda, Avrupalı-

dört parçaya bölündü. lar da bunları gerçek anlamda Kürt temsilcileri zannediyorlar" de- Ancak ben bugün, belge-

Kürtlerin varlığı inkar edi- .. .. .. . . .. . . lerden daha çok Yal 

ı k 
. .

1 
. h mekteler. Avrupalılar bu gudumlu sıyasetın Kurt sıyasetı olmadığı- ' çın 

ere , asıını asyon ve ım a Küçük ve benzerlerinin 

politikaları devreye girdi. nı pekala biliyorlar; bu konuda ikiyüzlülük yapıyorlar. pratiğine bakıyorum. Yal-

Lozan'dan bugüne 81 çın Küçük, üç yıl boyunca 

yıl geçti. Leyla Zana, -Kürt oylarıyla seçilen eski bir her akşam MED TV'de, Abdullah Öcalan'la telefon 

parlamenter olarak, şahsına söyleyeceğim bir laf yok, 

ama siyasi olarak zavallı biridir- Avrupa Parlamen

tosunda İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın 

söylediklerine denk düşecek şeyler söylüyor; "AB'nin 

ilerleme raporu, bizi azınlık olarak göstermiş, biz as

li unsuruz. Ufak tefek eksiklikler var ama bunlar da, 

ileride hallolunmayacak problemler değil" diyor. Ab

dullah Öcalan da İmralı'da, "Demokratik Cumhuriyet 

çağdaş bir projedir. Federasyon, otonomi ya da ba

ğımsızlık gibi talepler, ilkel milliyetçilerio talebidir; 

biz bu taleplere karşıyız; demokrasi içinde her şey 

hall olur." diyor. 

Siyasi sefalet dediğiniz, utanılacak durum işte bu

dur. Bu, bir millete kendi eliyle ölüm fermanını imza

latmaktır. Bazı arkadaşlarımız "Avrupalılar ne yap

sın, silah PKK'de oy HADEP'te; milletvekilleri ve be

lediye başkanları bunlarda, Avrupalılar da bunları 

gerçek anlamda Kürt temsilcileri zannediyorlar" de

mekteler. Avrupalılar bu güdümlü siyasetin Kürt siya

seti olmadığını pekala biliyorlar; bu konuda ikiyüzlü

lük yapıyorlar. 

Bilindiği gibi, PKK, "Bağımsız Birleşik ve Sosya

list Kürdistan" şiarıyla ortaya çıktı. Böyle bir hare

ketin. silahlı çıkış yaptığı ilk dönemde, medya ve 

düşünsel ayağı Doğu Perinçek'le "2000'e Doğru" der

gisidir. Bu konudaki belgeler arşivlerde duruyor. 

Ne zaman ki, bu hareket ete kemiğe büründü, kad

rolarını yetiştirdi -ki kadrolar Doğu Perinçek'in men

talitesine, yani Kemalist zihniyete göre yetiştirilmiş

ti-, kendi gazetesini çıkarmaya başladı. Bu süreçte 

yeni bir siyasi rehbere, danışmana ihtiyaç duyuldu ve 

Yalçın Küçük isimli zat ortaya çıktı ve bir danışman 

olarak atandı. 1980'li yıllarda Diyarbakır 5 No'lu 

Cezaevi'nde, kulaklanmla tanık oldum; meşhur bir 

Kürt siyasetçisi, "Savcı Bey, bana bir daktilo ve yete

rince kağıt, kitap verin, PKK'nin ajan bir örgütleme 

olduğunu size ispatlayacağım" diyordu. Bir gün Yal

çın Küçük ve benzerlerinin Türkiye cumhuriyetinin 

istihbarat örgütünün bordrolu görevlileri olduğunun 

kağıtlarla, belgelerle ispatlanacağına inanıyorum. 

görüşmeleri yaparak "Sevgili Başkanım, Güzel Baş

kanım" diyerek, ona yol, yordam gösteriyor; neyi na

sıl yapması gerektiğini söylüyordu. Daha sonra Yal

çın Küçük Türkiye'ye döndü. Türkiye'deki sağcı, sol

cu, faşist çevrelerden tutun da, derin devletten insan 

haklarını savunan çevrelere kadar, kimse Yalçın Kü

çük ile ilgili bir soru sormadı. Kimse neden bu adam, 

yıllarca Abdullah Öcalan'ın Başdanışmanlığını yaptı 

ve neden şimdi Türkiye'ye geldi diye bir soru sorma

dı. Yine Abdullah Öcalan'ın Baş korumalığını yapan

ların çoğu itirafçı olarak gelip devlete teslim oldular. 

Baş korumalar itirafçı olmaz; dünyada bunun başka 

bir örneği yoktur. 

Türkiye, Sovyet Sonrası Özgürlük Dalgasım 

PKK Terörüyle Engelledi 

Söylemek istediğim şu: Türkiye Cumhuriyeti derin 

bir birikime ve köklü bir geleneğe sahip bir devlettir. 

Bu yönüyle hakkını teslim etmek lazım. 1970'li yılla

rın sonunda başta CIA olmak üzere, çeşitli istihbarat 

örgütleri ve bilim adamlan Sovyetler Birliğinin çöke

ceğini görüyorlardı. ABD ve Britanya, müttefikleri 

olan Türkiye'ye şunları söylediler: "Sovyetler Birliği 

dağılıyor; bunun 5 yıl sonra mı 10 yıl sonra mı olaca

ğını kestiremiyoruz ; ancak dağılacağı kesin gözükü

yor ve dağıldıktan sonra tıpkı Birinci ve İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında olduğu gibi, en yakın çevresine bir 

özgürlük dalgası yayılacaktır. Bu defa başta Sovyet

lerdeki halklar olmak üzere, Sovyetlere komşu ülke

le.rdeki ezilen halklar da özgürlüğüne kavuşacak". 

Türkiye, bu durumu uzun uzadıya düşündü ve he

sabını yaptı. Yanıbaşındaki kuzey komşusu, Soğuk 

Savaşın baş aktörlerinden birisi <:>lan Sovyetler Birliği 

dağılacaktı. Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, 

Türkmenistan, Kırgızistan, Ermenistan vs. gibi ülkele

rin hepsi devletleşip bağımsızlıklarını ilan edecekler. 

Bunun yanında İran bu dalgadan erkilenecek ama Tür

kiye etkilenmeyecek; ki içinde yıllar yılı özgürlük 

mücadelesi veren en az 15 milyon nüfusu olan Kürtler 

var. Türkiye'nin böyle bir dalgadan etkilenmemesi ve 
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Sonuç itibariyle Kürtlük kaybetmiştir. Bu savaşın korkunç olon bir 

sonucu daha var ki, Holepçe katliamından kaçıp gelen Güneyli 
Kürtlerin bu özgürlük dal- Kürtlere tereddütsüz bir şekilde kucak açan Kuzeyli Kürtler, tom en çok Kürtlerin Kürtlük 
gasından mahrum bırakıl- .. . .. · . . . . . yanı erozyona uğradı. .. .. Guneylı Kurtlerle dayanışma ıçerısınde olması gereken torihı bır 
ması nasıl mumkun olacak- Hiçbir zaman dağdaki 
tı? Soru bu idi. dönemecte, PKK ve onun liderliğinin etkisiyle, Güney Kürtlerine .11 k k k .... b' · gen aya arşı te otu ır 

Türkiye bunu nasıl en- karşı bir tutum almış ve Güneyli Kürtleri "ilkel milliyetçilikle" suç- laf söylemedim, Kürtlük 

gelleyecekti? Öte yandan lar duruma gelmişler. 
dünyada gelişen ve olduk-

ça önemsenen bir insan hakları boyutu vardı. Avrupa 
terör ve şiddetten uzak duruyordu. Bu bağlamda, 
Türk devleti, "Kürtleri teröre bulaştınrsam, bu işi çö
zerim" noktasında karar kıldı. Ancak Kürtleri nasıl te

röre bulaştıracaktı? Bu proje için gereken silah ve si
lahı kullanacak örgüt bulunup harekete geçirildi. Ab
dullah Öcalan da zaman zaman "Benim çle anlamadı
ğım bir şekilde, hızla büyüyorduk ve işler yürüyor
du" diye yazıyor, söylüyordu. 1984'te ilk Şemdinli ve 
Eruh karakol baskınları kamuoyuna duyumlduktan 
yarım saat sonra İçişleri Bakanı, takriben bir saat son
ra Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı, "bu ey
lemleri gerçekleştirenler bir avuç teröristtir" şeklinde 
beyanlarda bulundular. 

Kendi adıma itiraf ediyorum ki, o güne kadar "te
rör, terörist" nedir bilince çıkarmamıştım; ki, biraz ki
tap okuyan ve dünyadaki siyasi gelişmeleri merak 
eden biriyim. Ama bir anda "terör, terörist" diğer yan
dan "özgürlük hareketi" söylemleri her gün bir şek
liyle günlük yaşamımıza girdi. Devlet "terör", PKK 
de kendine "özgürlük hareketi" diyordu. Ancak ne 
acıdır ki, bir milletin "özgürlük hareketi" adına yola 
çıkan örgüt, sivil ve masum insanların canını alıyor, 
köy yakıyor; kongre, toplantı, basın-yayın faaliyetle
rini ve propagandalarını Türkçe yapıyordu. Sömürge
ciliğe karşı savaştığını iddia eden hareketin lideri, sö
mürgecilerin diliyle konuşup yazıyordu. Bunu söyler
ken, "senin çocukların da Kürtçe bilmiyorlar" denile
bilir. Bu ayrı bir konudur; benim çocuklarım, Kürt 
hareketinin önderleri değil, bir ülkeyi kurtarmaya da 
soyunmadılar. PKK hareketi ve lideri, Kürt dilini kü
çümsedi, yok saydı. Bir milletin dili, onun toprak bü
tünlüğü kadar önemlidir. Ben, bir milleti onun dilin
den tanırım. Oysa Urfa'daki Mehmet, Viranşehir'deki 
Elif, Diyarbekir'deki Kadir, "Başkanım Türkçe konu
şuyorsa benim de Türkçe konuşmam gerekiyor" de
meye başladı. PKK dağda, Türkiye'de Avrupa'da, ce
zaevinde büyüdükçe büyüdü. Ne var ki, büyüdükçe 
Kürtlükten uzaklaştı; dolayısıyla yirmi yıllık savaşta, 

davası uğruna canını ortaya 
koyarak savaşan insanlara 

hep saygı duydum. Ancak biliyorsunuz ki, peygam
berlerden sonra, insanların uğruna ölüıniere gittiği 

tek insan Abdullah Öcalan'dır. Bir millet böylesine 
bir hareketin etrafında kenetlendi. Ama bu hareket si
lahlı mücadeleye başlamadan önceki durum hakkında 
bir harita çiziyorum; Viranşehir, Nusaybin, Cizre, 
Şırnak, Hakkari, Çukurca,Yüksekova, Van, Muş, -
Bitlis merkezine varmadan- Varto üzeri, Bingöl ve 
Diyarbekir'e dönün, bütün bu alanda doğal bir Kürt
lük; bir Kürt yaşam tarzı vardı. İnsanlar Kürtçe konu
şuyorlardı; Türkçe konuşanlara gavur diyorlardı. Yir
mi yıl süren savaşın sonunda ne oldu? Cizre'de MHP 
Belediye Başkanlığını kazandı ve Kürtçe konuşulmaz 
hale geldi. Yine Şırnak'ta Kürt karşıt güçler belediye
yi kazandı. Ayrıca birçok belediyenin DEHAP'ın 
elinde olması da bir şeyi değiştirmiyor. 

Sonuç itibariyle Kürtlük kaybetmiştir. Bu savaşın 
korkunç olan bir sonucu daha var ki, Halepçe katli
amından kaçıp gelen Güneyli Kürtlere tereddütsüz bir 
şekilde kucak açan Kuzeyli Kürtler, tam Güneyli 
Kürtlerle dayanışma içerisinde olması gereken tarihi 
bir dönemeçte, PKK ve onun liderliğinin etkisiyle, 
Güney Kürtlerine karşı bir tutum almış ve Güneyli 
Kürtleri "ilkel milliyetçilikle" suçlar duruma gel
mişler. PKK ve uzantıları sürekli Güneyli Kürtler ile 
Kuzeyli Kürtler arasında derin bir uçurum yaratmaya 
çalışmıştır. 

1996'da Abdullah Öcalan'ın 
Türkiye'ye Getirileceğini Yazdım 

Bir övünme vesilesi yapmıyorum ama, Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getirileceğini, daha 1996'da 
söyledim ve bu konuda bir iki de yazı yazdım. Artık 
Sovyetler dağılmıştı, bağımsız olacak halklar bağım
sızlıklarını almıştı, bu rüzgarın akımı İran'ı sıyırıp 
geçmiş, Türkiye'de de etkisini yitirrnişti. Türkiye'de 
Kürtler teröristti. Demirel ve İnönü çıkıp kamuoyuna, 
eğer bunlar, terör eylemlerinde bulunmasalar, kan dö-
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16-17 yaşlarındaki militonlor, polis saldırısına uğruyor, polisin in

dirdiği cop, kolos ve tekme darbelerinden dolayı ağızlarındon kon 

külmezse; eğer çoluk ço- fışkırıyor ve elleri arkadon bağlandığı halde zafer işaretleri yapı- bu ahmaklık aşısı çiçek 

cuk katledilmezse -ki terör l d .. l d l K.. Abd ll h 0.. l .. b d açıyor. HADEP'e bakın; 
yor or ı; aynı gun er e on orco urt, u o co on ıcın e en-

yapılıyor ve çoluk çocuk .. · Kürtlerin aleyhine olabile-

da katlediliyordu- neden lerini ateşe verdiler. Oysa Ocalan, göz bondıylo birlikte iki tüyü çe- cek en kötü karar neyse 

Kürtlerin haklarını verme- kildi diye ocınocok bir durumda kıvronıyordu. 
yelim, Kürt realitesini de 

onu alıyor; seçime giril

mesi gereken dönemde se-

tanıyoruz ama realitenin altını doldurmamız için 

bunların terör eylemlerinden vazgeçmeleri gerekiyor 

diyorlardı. Sövyetlerin çöküşüyle ortaya çıkan özgür

lük havası soğudukça, Abdullah Öcalan ve silahlı ör

gütüne de ihtiyaç kalmıyordu. Bir general, Suriye sı

nırında ayağını yere vurarak "Ya Abdullah Öcalan ya 

Şam" dedi. O ana kadar 40 bin insan ölmüş, 3 bin köy 

yakılıp yıkılmış, 4 milyon insan zorla göç ettirilmiş; 

yaralı ve kayıp insan sayısı ise bilinmiyor. 

Militanlar Zafer işaretiyle 

Kendilerini Ateşe Verirlerken, Öcalan Yüzündeki 

İki Tüy Çekildi Diye Kıvranıyordu 

Nihayet Abdullah Öcalan, dört beş ay dolaştıni

dıktan sonra acınacak bir durumda Türkiye'ye getiril

di. Uçakta Abdullah Öcalan'a yönelik söylenen "Va

tanına hoş geldin" cümlesi de, özenle seçilerek söy

lenen bir cümledir. (Ne ilginçtir ki, Avrupa ülkeleri

nin hiçbiri Abdullah Öcalan'ı kabul etmedi. Oysa da

ha önce özellikle Yunan parlamenterleri sık sık gidip 

Abdullah Öcalan'ı ziyaret ediyorlardı.) Bir halkın li

deri olarak lanse edilen Öcalan'ın yakalanmasıyla il

gili haber görüntülerin hemen bir saat sonrasındaki 

haber programlarında, Abdullah Öcalan'ın yakalan

masını protesto eden 16-17 yaşlarındaki militanlar, 

polis saldırısına uğruyor, polisin indirdiği cop, kalas 

ve tekme darbelerinden dolayı ağızlarından kan fışkı

rıyor ve elleri arkadan bağlandığı halde zafer işaret

leri yapıyorlardı; aynı günlerde onlarca Kürt, Abdul

lah Öcalan için bedenlerini ateşe verdiler. Oysa Öca

lan, göz bandıyla birlikte iki tüyü çekildi diye acına

cak bir durumda kıvranıyordu. Gözlerini açar açmaz 

Türk görevlilerine söylediği ilk sözler ise şuydu: 

"Benim annem de Türk'tü; fırsat verilirse devlete hiz

mete hazırım". A. Öcalan "annem de Türk'tür" de

mekle bugüne kadar Kürtler adına yaptığım her şey 

bir yalandı mesajını vermek istiyordu. 

Bu anlamda Türkiye, PKK olgusuyla biz Kürtle

re ahmaklık aşısı yapmıştı ve her bahar geldiğinde 

çime girmiyor; seçime girmemesi gereken dönemde 

ise giriyor; seçim ittifakına ilişkin de akla mantığa 

aykırı her şeyi yapıyor. Abdullah Öcalan yakalanı

yar ve bir müddet sonra, Bağımsızlık, federasyon, 

özerklik gibi kavramların içinin boş olduğunu, 

Mustafa Kemal'in bir ışık olduğunu, onu millet ola

rak anlayamadığımızı söylüyor ve "Atatürk'ün De

mokratik Cumhur!yeti"ni öneriyor. Bir baktık ki, 

aman Allah'ım, "Demokratik Cumhuriyet" söylemi 

herkesin ağzında dalarnaya başladı. Bu söylem, 

sanki Abdullah Öcalan'a ait bir keşifmiş gibi, anlı 

şanlı Türk profesörleri de, bu söyleme çanak tutma

ya başladılar. 

Aynı dönemde Demokratik Kitle Partisi (DKP), 

diye bir parti kuruluyor, tek eylemi Di yarbekir'de ka

ranfil dağıtmış olmasıydı, ömrü sekiz ay sürmeden 

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılıyor. Yine ay

nı dönemde HADEP kongresinde Türk bayrağını in

diriliyor, il başkanlarının çoğu örgüt üyeliğinden tu

tuklanıyor, Genel Başkanı örgüte yardım ve yataklık

tan ceza alıyor ama partisi kapatılmıyor. Daha sonra 

Abdullah Öcalan, yakalanıyar hemen ilk sorgusunda, 

HADEP'in kendi kontrollerinde olduğunu ve HA

DEP'e 200 bin mark yardımda bulunduğunu söylü

yor. Tesadüf değildi; müteahhit iş alırken PKK'li olu

yordu, belediye başkanı olması için PKK'li olmanız 

gerekiyordu, milletvekili olmanız için de yine 

PKK'li olmanız gerekiyordu. "Halkı arkamıza almak 

suç mudur?" denilebilir, ama eğer halkın desteğini al

mak her zaman doğru bir davranış ise, o zaman yıl

larca Demirel'e neden muhalefet edildi, Demirel hal

kın desteğini alıyordu. Dünya neden Bitleri durdur

du? Hitler Alman halkının oyunu alarak iktidar ol

muştu. Demek ki, bazen bir millete ahmaklık aşısı 

yaparsanız, onun oyunu da alırsınız. 

Avrupa Parlamentosunda konuşan Leyla Zana, 81 

yıl önce Pirinççizade Ekrem ve Rıza Nur'un söyle

diklerinin aynısını söylüyor; tek bir farkla, Leyla Za

na bugünkü Türkçe'yle konuşuyor. AB de Leyla Za

na'yı Kürt temsilcisi olarak görüyor. 
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Bu devlet günahıyla sevabıyla bize ait değildir; bizi yok soyarak 

bu devlet kurulmuştur. Bırakın kurucu veya asli unsurluğu, bu 
Bakın bundan bir süre devlet için, Kürtler yok edilmesi gereken hedef olmuştur. Sadece Behlül Yavuz: Avrupa-

önce, üç kişinin katıldığı M f K lk d" .. d"" .. k d b' lıların anladığı biçimiyle usta a ema en ı savasın sur urur en, savas sırasın a, ır sa-bir televizyon programın- · · azınlık kavramı hemen tu 
da, katılımcılardan birisi, vaş taktiği olarak Kürtleri var kabul etmiş. kaka edilecek bir kavram 
"Kürtler sadece PKK-HA- değildir. Örneğin, İsviç-
DEP'ten ibaret değil, başka Kürtler de var" şeklinde re'de 120 bin nüfuslu Çingeneler var, belli bir coğraf
bir ifade kullandı. Pikret Bila hemen karşılık vererek; yaları olmadığı halde dilleri resmi olan beş dilden 
"Asla kabul etmiyorum, oy HADEP'tedir, silah biridir. Şimdi, en az 15 milyonluk bir nüfusumuz var 
PKK'dedir; ölen, yürüyen onlardır, medya onlardadır; ve kendi coğrafyamızda yaşıyoruz. Büyük bir Kürt 
başka Kürt tanımıyorum" dedi. Herkes biliyor ki, Fik- nüfusunu barındırınasma rağmen hiçbir zaman İstan
ret Bila, derin devletin sesidir. bul bir Kürt şehridir demedik, ama Diyarbekir bir 

Kürtler Bu Devletin Kurucu Unsuru Değil Yok 
Edilmesi Gereken Hedefi Olmuştur 

Serbestf: Son dönemde, AB ilerleme raporu ve 
Başbakanlık insan Haklan Denetleme Kurulu rapo
runun açıklanmasıyla birlikte, Kürt ve Türkiye kamu
oyunda çeşitli kavramlar tartışılmaya başlandı. Ör
neğin, "kurucu veya asli unsur", "azınlık" gibi kav
ramlar sıkça tartışı/ır oldu. Biliyoruz ki, ideolojisi, 
menşei ne olursa olsun, her devletin kuramsal olarak 
kurucu bir felsefesi var ve tüm kurumsal, yasal dü
zenlemeler, bu kuramsal zihniyete göre düzenlenir. 
Bu bağlamda Türk devletinin temel kuruluş felsefesi
nin Türklü,~e dayandığı bir gerçektir; başkaca bir un
sur da tanımıyor. Ancak zaman zaman Kürtler de, 
"biz de kurucu unsuruz" iddiasmda bulunuyor/w: Siz, 
Kürtlerin bu iddiası hakkmda ne düşünüyorsunuz? 

Behlül Yavuz: Şu çok açıktır ki, Leyla Zana ve ar
kadaşlarına böyle bir misyon verilmek üzere daha 
normal tahliyelerine 1 yıl varken, cezaevinden çıkarıl
dılar. Kimse kimseyi kandırmasın, Türkiye Cumhuri
yeti devleti kurulduğu günden bugüne kadar, biz Kürt
ler, asla bu devletin ne asli unsuruyuz, ne yedeğiyiz; 
bu devlet Kürt olarak bize hiçbir hak, hukuk, konum 
tanımamıştır. Bu devlet günahıyla sevabıyla bize ait 
değildir; bizi yok sayarak bu devlet kurulmuştur. Bıra
kın kurucu veya asli unsurluğu, bu devlet için, Kürtler 
yok edilmesi gereken hedef olmuştur. Sadece Mustafa 
Kemal kendi savaşın sürdürürken, savaş sırasında, bir 
savaş taktiği olarak Kürtleri var kabul etmiş. Ama biz 
dilimizle, kültürümüzle, gelenek ve göreneklerimiz
le,bu coğrafyanın otokton ve yerleşik bir halkıyız. 

Serbestf: Peki siz "azınlık" kavramı hakkmda ne 
düşünüyorsunuz? 

Kürt şehridir. Hakeza Kerkük bir Kürt şehridir, için
de tek bir Kürt bulunmazsa dahi, Kerkük yine coğra
fi ve tarihi olarak bir Kürt ve Kürdistan şehridir. 

Bir de Türkiye yetmiş milyon nüfuslu bir ülke; et
nik veya milli özelliklere göre nüfus sayımı yapılma
mış bir ülke; öğle görünüyor ki, eğer etnik esaslara 
göre Türkiye'de bir nüfus sayımı yapılırsa, hiçbir 
grup, çoğunluğu elde etmez. 

AB'ye Girilecekse, Türkiye Cumhuriyeti 
Yeniden Yapılanmah, Anayasası Yeniden Yazılınalı 

Serbestf: Ülkeler, gruplar, ve çeşitli güçler ara
sında bir takım faydalar -ekonomik, siyasi, kültürel, 
askeri- hedeftenerek çeşitli birlikler kurulur. Bu ba
kımdan acaba Kürtlerin de kendi aralarında bir birli
ğe bir dayanışmaya ihtiyacı yok mu? Örneğin Silopi 
ile Zaho arasında belediyecilik anlamında da olsa bir
biriyle bir dayanışma ekonomik ve kültürel işbirliği 
içinde olma gibi bir hakları yok mu? Böyle bir işbir
liğinin kime ne sakıncası olabilir ki? Tabii, bunları 
Kürtler AB'yi göz ardı etsinler anlamında söylemiyo
rum; sanırım Kürtlerin AB'nin değerleriyle ilgili hiç
bir problemi yok. Yalnız Kürtlerin, Kürdistan parça
larının arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel daya
nışma ve işbirliğini gündeme getirmediğine ve bu ko
nuda tartışmadıkianna dikkat çekmek istiyorum. 

Behlül Yavuz: AB değerlerini benimsernek (ki, 
ben şahsen AB değerlerini çok benimseyen biriyim), 
o değerlere saygı duymak ayrı bir şey; ama Türkiye 
Cumhuriyetinin bugünkü haliyle AB'ye girmesine 
evet diyen bir Kürt değilim; birincisi AB'nin yararı 
için ikicisi de kendim için kabul etmiyorum. Bir de 
eğer Kürtler bir azınlık statüsündeyse, Türkler de 
azınlıktır, Çerkezler de vs. AB'ye girilecekse, Türki-
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Öcalan, gerillalarına "ilk hedefiniz Kuzey Irak'taki feodal yapıyı 

yıkmoktır" diyor. Ancak her şeye rağmen bugün Zaho 'ya, Du-

ye Cumhuriyeti yeniden hok'o Erbil' e gidin, aradon Süleymaniye'ye geçin, Kürt iş odomlo- nü görüyorum; bunun için-

yapılanmalı, Anayasası ye- B k d h l .. l l d' . d·~ b' l . de ticaret, menfaat yok 
rı var. u onu o eyecan o gaz em e ığım ıger ır o gu ıse, 

niden yazılınalı ve "bu ül- mu? Var tabii. Ama olsun, 

kenin sahibi Kürtler ve doho önce Kürtlükten uzaklaşonların oroyo gidip döndükten sen- önemli olan insanlar oranın 

Türklerdir, bunun yanı sıra ro büyük bir heyecanla Kürtlüğüne döndüğünü görüyorum. etkisiyle Kürtlüğüne dönü-

bütün diğer azınlık hakları yor. Bu, ilerideki günlerde 

da korunacaktır" şeklinde bir ibare muhakkak bu ye

ni Anayasada yazılmalıdır. Böyle olursa bir ortaklık 

ve eşitlik olur. Ne olursa olsun, bağımsızlığı tek se

çenek olarak ortaya koymak her zaman doğru değil

dir ama bağımsızlık her milletin gönlünde yatar. 

Eğer bu ülkenin Anayasası yeniden yazılır ve bu ül

kede herkes milli, etnik ve dini aidiyetlerinden kay

naklanan haklarını sorunsuz bir şekilde yaşar ve öz

gürce kendini tanımlayabilirse, o zaman çok küçük 

devletlerin kurulmasının bir manası yok. Eğer AB bu 

gerçeği görmez, Kürtleri bir kültürel alt küme veya 

bazılarının anladığı biçimiyle küçük bir azınlık ola

rak görürse, Kürtlerin mücadele alanının sınırları bü

tün Avrupa'yı kapsayacaktır. Yani Brüksel'de, Pa-

. ris'te, Stockholm'de Barselona'da kimseyi rahat bı

rakmayacağız. Çünkü tekçi, Türkçü Türk devletinin 

bekçiliğini artık Türkiye Cumhuriyeti değil, onu içi

ne alan AB yapacaktır. Bu nedenle Kürtlerin de he

defi AB olacaktır. Kimseyi yenecek gücümüz yok, 

ama kimsede de huzur bırakmayız. Bir de AB'nin 

başta gelen iki ülkesi olan Almanya ve Fransa'ya, şu

nu söylemek istiyorum: Türkiye ile yaptığınız Airbus 

uçaklarının alınması anlaşmasıyla ve Leopar tank 

ihalesinin pazarlığı çerçevesinde Kürt meselesini de

ğerlendirmeyin. Ben, Avrupa iki yüzlülük yapıyor 

derken, AB'nin Kürtlerle ilgili net bir tutuma sahip 

olmamasının gerisinde bu tür olguların yattığına dik

kat çekmek istiyorum .. 

Güney Şafağı ... 

Sorunuzun diğer kısmına gelince, Kürdün eliyle 

Kürt öylesine birbirine karşı getirilmiş ki, artık Kürt

ler gerçek problemlerini düşünemiyorlar. Abdullah 

Öcalan, gerillalarına "İlk hedefiniz Kuzey Irak'taki 

feodal yapıyı yıkmaktır" diyor. Ancak her şeye rağ

men bugün Zaho'ya, Duhok'a Erbil'e gidin, oradan 

Süleymaniye'ye geçin, Kürt iş adamları var. Bu konu

da heyecanla gözlemlediğim diğer bir olgu ise, daha 

önce Kürtlükten uzaklaşanların oraya gidip dôndük

ten sonra büyük bir heyecanla Kürtlüğüne döndüğü-

sağlıklı bir Kürt siyasal hareketin gelişeceğinin ha

bercisidir. 

Tabii eğer Güneyli Kürtler, ciddi tarihi hatalar iş

leınezlerse. Eğer Güneyli Kürtler ticare.tte ırk, din, 

dil, millet farkı yoktur şeklindeki genel bir doğruyu, 

yanlış bir zamanda uygulamazlarsa. Bugün güneyli 

Kürtler, ticarette ve ekonomik kalkınmada büyük bir 

önceliği Kürt ve Kürdistan sermayesine vermelidir

ler. Bunu herkes yapıyor; Kürtlerin de yapması gere

kiyor. Hiçbir Kürt işadamı da, Kürdistan'a sadece ti

cari kazançla bakmamalıdır. Kürdistan'ın kendi ülke

si olduğunu ve Kürdistan'ın kaybı olabilecek her tür

den hareket ve davranışlarından sakınmalıdırlar. 

Serbestf: Kürtlerin f?erçek [?Ündemi belki gazete 

manşetlerine ve televizyon ekranianna taşmnuyor; 

ancak Kürtler kendi aralarında, kendi mahalle ve 

kahvelerinde, dost toplantılarında kendi gerçek 

gündemlerini tartışıyorlar. Kürtlerin siyasi gündemi

ni etkileyen başlıca konular; örne,~in, Türkiye'nin AB 

üyel(~i; yeni bir takım yasal düzenlemeler; güdümlii 

siyasetin dışında yeni siyasi veya sivil arayışlar; Ab

dullah Öcalan 'in Kürt karşıtı tutumu ve bu yönde 

yandaş/arına yönelik talimatları ve bezeri konuların 

yanı sıra Kuzey Kürt/erinin, Güneydeki Kürt iradesi

ni de büyük bir dikkatle izled(~i bir gerçek ve özellik

le Mesud Barzani'nin Kürt ulusal ekseninde sergile

d(~i tutumun büyük bir oranda Kürtlerin gündemini 

etkiled(~ini gözlemlemek mümkün. Siz bu konuda ne 

düşünüyorsunuz, Mesud Barzani'nin Kürtlerin gün

demini etkiled(~ini yakın çevrelerinizde de gözlemle

yebiliyor musunuz? 

Behlül Yavuz: Bakın, benim dini yanıın pek kuv

vetli değil. Ama bazen günde üç defa Allah'a şükür 

ediyorum ki, Kürtlük duruşlarıyla, Kürt gibi dünyaya 

bakmalarıyla ve yaşam tarzlarıyla Barzani ailesi var. 

En az bir asırdır bu aile, Kürt ulusal özgürlük müca

delesine öncülük ediyor. Bu, sevinç ve göz yaşlarıının 

birbirine kanşmasına neden oluyor. Bu yüz yıllık mü

cadele, artık yepyeni bir şafakla karşı karşıya, hala 

tam istenen sonuç elde edilmemiş olsa bile, bu şafak, 
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Kürtçe evler kurmak, bu evleri her yönüyle Kürt kültürüyle öze

nerek süslemek ve Kürtçe şiir okumak, Kürtçe sohbetler yapmak, 

benim kuşağırnın sevinç babalarımızdon dedelerimizden kolon Kürtçe hikayeleri dinlemek yeniden heyecanlandıracak 
göz yaşlarının dışa vurul- ve ufuklar d V b k 

1 
G k ve Ahmedi Xoni'yi, Meloyi Ciziriyi ve Mustafa Barzani'yi görmek· a ogru ayra 

masma yo açıyor. erçe - ' açacağımız, her sabah kal-
ten müteşekkirim! Ah- Celodet'in "bi kurdi bioxive, bi kurdi, binivise, bi kurdi bifikireJ' ve- kınca heyecan duyacağı-
maklık aşısı almış dediğim cizesini şior edinmek gerekiyor. mız Kürt değederimizi ye-
Kürtlerin de, Barzani aile- niden yaratalım. Bu değer-
sine müteşekkir olduklarını görüyorum, bu duygu leri küçük şeylerden başlayarak yaratabiliriz. Örne
Kürtler arasmda büyük bir hızla yayılıyor. ğin; küçük ev ler kurup oraya adımını attığın anda, -

Doğrusunu isterseniz Güney Kürdistan'a gittiğim hani bir Kuran kursuna girdiğiniz zaman, hemen 
zaman baş ve mide ağrılarım kalmıyor. Ama oraya sap- ayakkabınızı çıkarır, bayansanız başınız kapatırsınız 

lanıp kalmakta beni bazen çok üzüyor. Ben hep diyo- ve bir an kendinizi o mistik atmosferin içine bırakır
rum ki, evet, bizim kıblemiz orası ama biz dönüp ken- sınız- her şehirde her köyde buna benzer, Kürtçe ev
dimize bakalım ve asıl Kuzeyde bir şeyler yapmamız ler kurmak, bu evleri her yönüyle Kürt kültürüyle 
gerektiği inancındayım. özenerek süslemek ve Kürtçe şiir okumak, Kürtçe 

Beni asıl üzen nedir biliyor musunuz, beni ayakta sohbetler yapmak, babalarımızdan dedelerimizden 

tutan Kürt argümanlarım elimden alınmış. Dün Kürt, 

Kürdistan, bağımsızlık, bayrak gibi argümanlar genç 

yaşında uğrunda ölümlere gidip, acı çekmek ve ha

pislerde yatmama yetiyordu. Şimdi konuşmamın bü

tünselliği içerisinde vurguladığım ve Kürtlük uğruna 

ölümlere giden gençlerin, teslim alındığı organizas

yonun, Kürtlükte yarattığı değer erozyonu, Kürt fi

danlarında ve yeni Kürt nesillerinde Kürtlük heyeca
nını bırakmadığını üzülerek izliyorum. 

Kürtçe Rüya Görmek İçin Çalışahın 

Kürdistan'ın en büyük parçası olan Kuzey Kürdis

tan'da Kürt dili, önce Kürtler tarafından bitiriliyor, bi
tirilmeye çalışılıyor. Bundan dolayı ben bütün Kürt 

aydınlarına naçizane bir çağrı yapıyorum; gelsinler 

birlikte çeşitli konferanslar yapalım. Kürt milletini 

kalan Kürtçe hikayeleri dinlemek ve Alımedi Xani'yi, 
Melayi Ciziriyi ve Mustafa Barzani'yi görmek; Cela

det'in "bi kurdi biaxive, bi kurdi, binivise, bi kurdi bi

fikire" veeizesini şiar edinmek gerekiyor. Ben şimdi

lik bunları öneriyorum başka arkadaşlarımız daha gü

zel şeyler öneriyorlarsa, onları yapalım; çünkü Kürt

lük elden gidiyor. Dilimize karşı günahlarımız var. 
Şimdiye kadar bu "küçük" günahlarımızı itiraf et

medik. Benim çocuklarım Kürtçe öğrenemedi, ben 
bundan utanıyorum, gelin önce kendi utançtarımız
dan silkelenelim. 

Dolayısıyla, parti kuranlar kursun, sivil organizas

yon oluşturanlar oluştursunlar, ama ben de bunların 

dışında gelin dilimizi, kültürümüzü kurtaracak, geliş

tirecek faaliyetlere önem verelim ve bunun için de ör

gütlenelim diyorum; artık biraz da, Kürtçe rüya gör

mek için çalışalım. 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

26 

Kürtler Kendilerini Yönetmek 
istiyorlar 

İHSAN AKSOY: İlk defa 1966'da Kürtçe bir şiiri Yeni Akış adlı dergide yayınlandı ve böyle

ce Kürt siyasi ve edebi yaşamına adım attı. 1969'da DDKO içinde yer aldı ve aynı zamanda 

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesiydi. 1971'de DDKO davasından tutuklandı ve Diyarbakır Sı

kıyönetim Askeri Mahkemesinde Yargılandı. Tutukluluğu sürerken, 1974' te çıkarılan Genel 

Aftan yararlanarak tahliye edildi ... 1975 yılında bazı arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Kürdis

tanı Sosyalist Partisi kuruluşunda yer aldı .. Özgürlük Yolu dergisinde siyasi makaleler ve 

Kürtçe şiirleri yayınlandı. 1976'da Ağrı'da Demokrasi adlı bir gazete çıkardı. 1980 Eylül as

keri darbesi döneminde Almanya'ya gitti. Almanya'da bazı arkadaşlarıyla birlikte Wekhevi, 

Gaziya Welat adlı dergileri çıkardı. Kılama Kurda adlı Kürtçe bir romanı yayınlandı; ro

man, Almanca 'ya ve Türkçe'ye de çevrildi. Yurtdışında Kürtlerle ilgili yapılan birçok konfe

ransa konuşmacı veya katılımcı olarak katıldı. Şimdi Türkiye'de yaşıyor 30 Ekim 2004 tari

hinde Ankara'da düzenlenen toplantının çağrıcılardan ve toplantıyı yönetenlerden birisiydi. 

Serbestf: GerekAB'nin ilerleme raporun

dan sonra gerekse son günlerde çıkarılan ve 

yoğun tartışmalara yol açan Başbakanlık İnsan 

Hakları Denetleme Kurulu'nun raporundan 

sonra çeşitli, kavramlar tartışılmaya açıldı: 

"azınlık", "kurucu unsur" ve "Türkiyeli/ik" gibi. 

Siz, bazı Kürtlerin "biz kurucu ve asli unsuruz" 

söylemleri hakkmda ne düşünüyorsunuz? 

İhsan Aksoy: Hayır, kanaatime göre bu, 

doğru bir ifade değildir. Çünkü biz, Türk dev

letinin kuruluşunda asli unsur değiliz. Bir

çok Kürt ağanın, Kürt beyin Mustafa Kemal 

hareketine katıldığı bir hakikattir. Ancak bu 

katılımın, halk düzeyinde de olduğu söylene

mez. Savaş, Türklerin savaşıydı, bazı Kürt ağa, 

beg ve feoddl şefleri de kendi menfaatleri için 

Mustafa Kemal hareketini desteklediler. Da

ha Türkiye Cumhuriyeti' nin kuruluşunda 

Kürtlere hiçbir hak hukuk tanınmadı. Eğer biz 

gerçekten asli unsur olmuş olsaydık, hiç ol

mazsa devletin kuruluşunda Türklere tanınan 

bütün haklar, Kürtlere de tanınmış olacaktı. 

Kürtler, daha cumhuriyetin kuruluşundan ön

cesinden başlayarak, bugüne kadar hep Türk 

egemenliği altında yönetilen ve ezilen bir halk 

olarak yaşamıştır. 

Serbestf: Peki siz azmlık kavramı hakkın

da ne düşünüyorsunuz; yani azınlıktarla ilgili 

bir çözüm formülü Kürt meselesini halleder 

mi? 
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Kürtlerin nüfusu 20 milyon civarındadır; e ger sayı olarak ve Tür

kiye geneli düşünülürse, Kürtler Türklerden azdır. Ancak şöyle bir 

İhsan Aksoy: Türki- hakikol var; Kürtler kendi topraklorında yaşıyorlar ve kendi top- lavya diyorlardı. Bu, Boş-
ye'de bu konuda hiçbir za- ki d lk d ~·ıı b .. k l s· d" k d nak, Hırvat, Sırp v.d .. bir ro arın o azın ı egı er; unu, gorme azım. ım ıye o or 
man ciddi bir araştırma ya- ' arada yaşaması anlamına 
pılmamıştır. ı 923 Lozan azınlıklar için öngörülen haklar daha çok onodil ve egitim konu- geliyordu. Ancak şimdi 
Antlaşmasına göre, Türki- sundodır. Sadece onodil ve onodille egitim Kürtlerin taleplerini Sırbistan-Karabağ diyorlar, 
ye, gayri Müslimler için bir k l Sırbiya demiyorlar. Çekos-

orsı oyomoz. 
takım azınlık haklarını ta- ' lovakya'da sadece bir etnik 
nımıştır; bu hakların çoğu 

da kağıt üzerinde kalmıştır. Ancak o günden bugüne 

çok şey değişti. Bu konuda şunu söyleyebilirim: ulu

sal azınlık ayıp bir şey değil. Çünkü bazıları ulusal 

azınlık kavramının, azınlıkları küçümsemek anlamın

da kullanıldığını anlıyorlar. Hayır, bu doğru değil; 

ulusal azınlıkların, ulusal ve uluslararası hukukta ye

ri ve garantileri vardır. Bu garantiler, ulusal azınlıkla

rın haklarını her halükarda çoğunluğa karşı korumak

tadır, yoksa çoğunluktan daha az haklara sahip olduk

ları anlamına gelmemektedir. Kürtler azınlık katego

risine giriyor mu, girmiyor mu? Bu, ayrı bir konu; 

söylemek istediğim, azınlık kavramının insanların 

hakkını, hukukunu sınırlayan bir anlayış değil tam 

tersine azınlıkları (cinsiyet, din, grup mezhep, etnik), 

çoğunlukla eşit konuma getiren bir anlayıştır... 

Türkiye'de Kürtlerin nüfusu 20 milyon civarında

dır; eğer sayı olarak ve Türkiye geneli düşünülürse, 

Kürtler Türklerden azdır. Ancak şöyle bir hakikat var; 

Kürtler kendi topraklarında yaşıyorlar ve kendi top

raklarında azınlık değiller; bunu, görmek lazım. Şim

diye kadar azınlıklar için öngörülen haklar daha çok 

anadil ve eğitim konusundadır. Sadece anadil ve ana

dille eğitim Kürtlerin taleplerini karşılayamaz. 

grubun adını taşımıyordu. 

O nedenle Türkiyelilik kavramını ileriye sürerek, bu 

kavramın Kürtleri ve diğer etnik ve dini grupları da 

kapsaclığını söylemek gerçeği tersyüz etmektir. 

Serbestf: AB'nin Türkiye ile üyelik görüşmelerini 

Kürtler açısmdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Türki

ye bir Kürt meselesi yokmuş gibi hareket ederken, AB 

de Kürt meselesini do,~rudan gündeme getirmiyor. Ta

raflar bu konuda pek samimi gözükmüyor/ar ... 

İhsan Aksoy: Şimdi, Kürtler bugüne kadar öyle 

bir baskının altında yaşamışlar ki, en ufak bir umut 

ışığına da büyük bir hasret duyuyorlar. Şimdiye kadar 

Kürt meselesini halletmek için, Türkler en ufak bir iyi 

niyet göstermemişler, bu konuda dürüst davranma

mışlar. Eğer iyi niyet varsa Kürt meselesini halletmek 

zor bir şey değil. Kürtler zaten kendi topraklarında 

yaşıyorlar, yapılacak tek şey Türk devletinin baskı 

politikalarına son vermek ve Kürtlerin kendi kendile

rini yönetmesine yol vermektir. 

Serbestf: Birçok çevre sık sık, Kürtlerin ne iste

diklerini bilmedikleri iddia ediyorlar... Siz bu iddi

aya katılıyor musunuz? 

İhsan Aksoy: Kürtler ne istediklerini çok iyi bili

yorlar. Bir defa ne olursa olsun, Kürtler kendi kendi-

Serbestf: Osmanlımn çöküşü döneminde Yusuf lerini yönetmek istiyorlar. Kürtlerin bu temel talebini 

Akçura tarafindan ortaya atılan Üç Tarz-i Siyaset' in 

Türkçü/ük şıkk1, bugünkü Türk devletinin kuramsal 

temeli oldu. Ancak bu kuramsal temelin bugün sar

Slntıda oldu,~u görülüyor olacak ki, Başbakanlik İn
san Haklan Denetleme Kurulunun raporunda, 

Türkçü/ük yerine "Türkiye/ilik" kavrami öneriliyor. 

Türkiyelilik kavramuun Kürtler açlSindan bir anlami 

var m1? 

İhsan Aksoy: Hayır bu ifadenin Kürtler açısın

dan hiçbir manası yok. Çünkü Türkiye, Türklerin ülke

si olarak adlandırılmış, yani Türkiyeliliğin referansı yi

ne Türklerdir. Bu Türkiyelilik kavramının ileriye sürül

ınesi de gösteriyor ki, hiçbir şekilde Kürt meselesini 

Kürtlerin ülkesiyle birlikte gündeme getirmek istemi

yorlar. Bilindiği gibi daha önce Yugoslavya'ya Yugos-

bir muamma haline getirmenin anlamı yok. Kendi 

kendini yönetmek ille de ayrılmak anlamına da gelmi

yor. Örneğin İsviçre'de bütün farklı gruplar kendi ken

dini yönetiyorlar ve hiç kimse de ayrılmak istemiyor. 

Ancak Türk devleti, Kürtlerin her talebini bir "bölücü

lük" olarak görüyor ve buna karşı sert önlemler alıyor. 

Böylesi bir durumda "Kürtlerin ne istediklerini biln;e

diklerini" söylemek insafsızlıktır. Bugüne kadar hangi 

Türk çıkıp, "Bunlar Kürttür, kendi topraklarında yaşı

yorlar ve kendi kendini yönetsinler, bu şekilde birlik

te yaşayalım" dedi. Bunu asla dile getirmiyorlar. 

Birlikte yaşayacağız ama ufak tefek haklada yeti

nin diyorlar .Yani Kürtçe konuşabilir ve nihayetinde 

Kürtçe kursuna da gidebilirsiniz; yayınsa, onu da 

devlet belirler, okul konusunda da belki gelecekte ba-
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Kerkük'ün Kürtlerin eline geçmemesi için her türlü çoboyı sarf edi

yorlar. Bu ülkelerin tutumu büyük bir hukuksuzluktur, uluslarara-

zı Kürtçe okulların açılma- sı hukukun çiğnenmesidir ve uluslarorası borışı do tehlikeye soku- için eşsiz bir mücadele ver-

sına da izin veririz diyor- .. .. . . . . . meleri gerekiyor. 
yor; buyuk bır hoksızlıktır. Uluslarorası borıs ıcın de, ıyı komsuluk 

lar; bununla hiçbir şey hal- ' ' ' Serbestf: Sizce Kuzey(i 

lolmaz. Kürtlerin büyük bir ilişkileri açısından do geçerli bir tutum degildir. Kürtlerin ve Kürt aydın la-

nüfusu var ve kendi toprak-

larında yaşıyorlar; çözüm yolları da Kürtlerin reel du

rumuna uygun olmalıdır. 

Serbestf: Peki, sizce Kürt cephesinde ne gibi siya

si eksiklikler var? 

İhsan Aksoy: Bugüne kadar siyasi anlamda bir 

kaç kategori üzerinde çok duruldu. Bu kategorilerden 

birisi sömürge ve sömürgeci kategorisidir. Kürdistan 

sömürge mi değil mi? Kürtler kendi başına örgütlene

bilir mi? Bir diğeri de, Kürtlerin Türklerle birlikte 

hareket etmesi gerektiği tezidir. 

1960'dan 2000 yılına kadar Kürtler bu konuları bir 

netFğe kavuşturamadılar. Kürtlerin elbette eksiklikle

ri vardı. Çünkü ıncealleri yoktu. Her şeyden önce le

gal siyaset yapmalanna izin verilmiyordu. Merkezci 

illegal örgütlerde, hiçbir sorun sağlıklı bir şekilde tar

tışılamaz. Ama eğer bundan sonra Kürt siyaseti ger

çek anlamda legalleşir ve açık siyaset yapma imkanı 

bulabilirse, Kürtler, sorun gibi görünen bütün mesele

lerine çözüm bulabilirler. 

Serbestf: Siz böyle bir imkam bulabiliyor musu

nuz? Türk devleti, Kürtlerin kendi kiml(~iyle siyaset 

yapmasına ne kadar hazır? AB Komisyonu İlerleme 

Raporu'na göre Türkiye üyelik müzakerelerine başla

mak için öngörülen kriterlerin yerine getirmiştir. Siz 

yıllarca Avrupa'da yaşadınız ve şimdi de Türkiye'de 

hayatın içindesiniz; siz ne görüyorsunuz? 

İhsan Aksoy: Bu konuda çok enteresan bir durum 

var. Örneğin Türkiye Başbakanı Avrupa'ya gidiyor, 

Fransa'dan uçak alıyor, bunun karşılığında Fransa 

Devlet Başkanı, AB üyeliği konusunda Türkiye'ye 

karşı tavır almayacaklarını söylüyor. Keza Türkiye 

tank ihalesini Almanya'ya vermek istiyor, bunun kar

şılığında Almanya'nın desteğini alıyor. Yani burada 

karşılıklı birbirini memnun etme, adeta bir rüşvet ver

me olayı gibi bir durum var. Rüşvetle yürüyen bir iş, 

nasıl doğru olabilir? 

Bu nedenle yine işin büyük kısmı Kürtlere düşü

yor. Kürtler bütün demokratik imkanları sonuna ka

dar kullanmalı ve legal siyaset yapmalıdırlar. Bun 

rının, Güney Kürdistan'a 

ilişkin nasıl bir tutumu var veya bu konuda ne yapma

ları gerekiyor? 

İhsan Aksoy: Bu, çok önemli bir konu. Gün geç

miyor ki, Türk basınında oraya ilişkin düşmanca bir 

tutum sergilenmesin veya onlara küfür edilmesin. 

Türk generalleri ve devlet yetkilileri de sürekli Gü

neydeki Kürt liderlerini aşağılıyorlar, küçük görüyor

lar ve onlardan Türkiye'nin isteği doğrultusunda hare

ket etmelerini istiyorlar. Bu, realist bir tutum değildir; 

uluslararası hukuka da aykırıdır. Orada bir halk var; 

büyük bedeller ödeyerek bugüne gelmiş. Kürt aydın

ları Türk devletinin bu hukuk dışı ve düşmanca tu

tumuna karşı seslerini yükseltmelidirler. 

Örneğin Kerkük meselesi; Kerkük tamamıyla Irak 

Kürdistanı'nın bir parçasıdır. Kürdistan halkı bu me

seleyi Irak halkıyla birlikte halledecektir. Bu, Türki

ye'yi doğrudan ilgilendiren bir durum değildir. Ancak 

görüyoruz ki, Türkiye, İran ve Suriye Kerkük'ü ken

dileri için büyük bir hedef haline getirmişler. Ker

kük'ün Kürtlerin eline geçmemesi için her türlü çaba

yı sarf ediyorlar. Bu ülkelerin tutumu büyük bir hu

kuksuzluktur, uluslararası hukukun çiğnenmesidir ve 

uluslararası barışı da tehlikeye sokuyor; büyük bir 

haksızlıktır. Uluslararası barış için de, iyi komşuluk 

ilişkileri açısından da geçerli bir tutum değildir. 

Kürtlerin oradaki konumu çok önemlidir. Kürtle

rin konumunu sarsmak uluslararası barış durumunu 

da temelden sarsacaktır. 

Ayrıca şahsen ben, gelecekte Türkiye'nin Kürdistan 

ile çok iyi ilişkiler kuracağına inanıyorum. Ekonomik 

ve siyasi çıkarları bunu gerektirdiği için ilişki kuracak

tır. Türkiye, Kürt düşmanlığını ilelebet sürdüremez. 

Mevcut coğrafyaları alıp başka bir yere taşıya

mayız; Diğer taraftan Kürtler artık, her parçada ak

tüel tarihin içinde yer alıyorlar ve kendi haklarını ve 

hukuklarını elde etmek içinde büyük bir çaba sarf 

ediyorlar. 

Daha çok eksiklikler var; ancak ben Kürtlerin ge

leceğinden çok umutluyum. 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

Veysi Zeydonhoglu: 

Türkiyeliliğin Kürtler Aç1smdon 
Bir Muhtevos1 Yok 

Serbestf: Son günlerde, Başbakanlık insan 
Halklan Denetleme Kurulu tarafindan hazır
lanan rapor, farklı kesimlerde yo,~un tartışma

lara neden oldu. "Bu rapor Türkiye'yi bölmeye 
götürür" diyenler var. Bu nedenle devlet v·e hü
kümet yetkilileri de rapora karşı çıktılar. Oysa 
raporu hazırlayanların iddiası, rapora koy
dukları "Türkiyelilik" üst kimlik formülüyle 

ancak Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün sa,~

lanaca,ğı yönündedir. Sizce Türkiyelilik ka v
ramı neyi kurtarır veya neyi ifade ediyor? 

Veysi Zeydanhoğlu: İnsan Hakları Danış
ma Kurulu raporunun, kamuoyuna açıklanma
sı sert tepkileri ve yoğun tartışmaları da birlik
te getirdi. Neden olduğu tartışmalar yönünden 
çok önemli bir rol oynamış oldu. Çok yararlı 
tartışmalara da vesile oluyor. Ayrıca tartışma
ya açtığı konular göz önüne alındığında , bu ra
poru hazırlayanlar yönünden de cesurca bir çı
kış olarak saymak gerekir. Değinilen bir çok 
konu, halen tartışılmaz ve tabu sayılmaktadır. 

"Türkiyelilik Üst Kimliği" yanında , azınlık , 

resmi dil ve benzeri başka konu ve kavramları 
da tartışmaya açıyor. "Türkiyelilik Üst Kimli-
ği" soyut olarak ele alındığında; Kürtlerin 
varlığı ve hakları açısından pek de yen·i bir şey 
ifade etmiş olmuyor. "Türkiyelilik" kavramı da 
"Türklük" gibi etnik çağrışımlar yapmakta 
ve kapsayıcı bir muhteva taşımamaktadır. 

Son tahlilde; ttynı kapıya, "Türkleştirme" 

ya da herkesi Türk sayma sonucuna varabilir. 
I 920'li yılların başlarında Mustafa Kemal ta
rafından zaman zaman kullanılmıştır. Bu dö-

nemde "Türkiye Halkı" yanında , doğrudan ve
ya dalaylı biçimlerde, Kürtler için yerel yöne
tim ve bundan da öte "mahalli muhtariyet" ten 
de bahsedilmiştir. Ancak "Lozan" sonrasmda 
tamamen terk edilerek unutulmuştur. 

Rapor sonrası yoğun tartışmalara konu 
olan "Türkiyelilik Üst Kimliği" muhteva ola
rak neyi ifade ediyor açık değildir. Ama daha 
önce değindiğim gibi; sırf tartışılmazlan tartış
maya açması yönünden önemlidir ve küçümse
nemez. Bu kavramın somutlaştırılarak tartışıl
ması gerekir. Böyle bir kavramın üst kimlik 
olarak ele alınması durumunda, Kürtler bir halk 
olarak ifade edilmiş olacak mıdır? Konumu , 
yeri ve hakları belirlenmiş ve güvence altına 
alınmış olacak bir kapsayıcılık içeriyor mudur? 
Tartışmaların bu noktalarda da yoğunlaşmas ı 

gerekir. Aksi halde soyut ve içi boş bir kavram 
olmaktan öte bir anlam taşımış olmayacaktır. 

"Türkiyelilik" kavramı , Kürtleri coğrafi 

olarak da kapsayan bir kavram olmadığı gibi , 
Türkiye'de ki Türk, Kürt ve diğer halk toplu
luklarını kapsayıcı bir yenilik de getirmiyor. 
Zaten geçmişte kullanıldığında da, "Anasır-ı 
İslamiye" kastedilmiştir. Bugün bu anlamda 
kullanılmadığı da açıktır. Ama bu üst kimlikle 
var olan bütün etnisiteleri , halkları eşitlik te
melinde ele alan yeni bir yapılanmaya ulaşma
yı ifade edecekse bunun ileri ve demokratik bir 
içerik taşıyacağı muhakkaktır. 

Serbestf: Peki , Kürtler açısından azmlık 
kavramı konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Veysi Zeydanhoğlu : Azınlık kavramı tar

tışmaları bu rapordan önce AB Komisyonu tav-
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Onlara göre, bir devletin vatandaşlarının bir bölümü; etnik, dinsel 

veya dilsel olarak çoğunluktan farklı ve egemen değilse, bunları 

siye raporunda Kürtler ve kısaca azınlık olarak adlandırmak lazımdır. Elbette ki Kürtler, AB'nin azınlık anlayışı

Aleviler'den ulusal ve din- . ~ .. .. . . . nın gereği olarak Türki-

l ı kl ı k balı kendı cografyalarında yaşadıkları butun baskı, şıddet, asımılas- , . . . 
se azın ı ar o ara se- ye ye kabul ettırmek ıstedı-

dildi. Bu tespite karşı Ale- yon, sürgün ve katliamlam rağmen bugün de çoğunluktadırlar. ği bir takım hukuki mües-

vi çevreler yanında, Kürt 

çevreleri de hemen ani ve sert tepkiler gösterdiler. Ka

nımca bu tepkileri çok duygusal ve Türkiye'deki 

"Gayri Müslim Azınlıklar" ın sayısal azlığına benze

tilmek ve onların maruz kalmış oldukları muamelele

re uğrayacağımız korkusuna dayanmaktaydı. Hemen 

paniğe kapıldılar ve hiç bir hesap kitap yapmadan öl

çüsüz redde yöneldiler. Bence bu yaklaşımlar, biz 

Kürtlerin daha önceden bu gelişmeleri izlemediğimiz, 

tartışmadığımız ve fikren hazır almadığımızdan kay

naklanıyor. "Biz 20 milyonluk bir halkız. Nasıl bize 

azınlık denilir?" anlayışıyla hareket edilmektedir. 

Öte yandan "AB bize azınlık derse, artık alnımı

za bir damga vurulmuş, azınlık olarak kaderimiz çi

zilmiş olacaktır" paniğine kapılmışlardır. Halbuki 

Türkiye'deki devlet ve hükümet yetkilileri de bu be

lirlemeleri tepki ve endişe ile karşıladı. Büyük çaba

lar gösterilerek Kürtlerin belgelere ulusal azınlık ola

rak yansımasını engellemeyi, kısmen de olsa başar

mış oldular. Devlet yetkililerinin endişesi açıktı; tıpkı 

Lozan görüşmelerinde olduğu gibi Kürtlerin uluslara

rası belgelerde hak sahibi bir süje, bir topluluk olarak 

anılmasının doğurabileceği sakıncalar vardı. Bu du

rumun uzun vadede birtakım uluslararası güvenceler 

ve denetimler getirebileceği endişesiydi. Sanırım 

AB çevrelerinde asıl şaşkınlık yaratan tavır, bazı Kürt 

çevrelerin tepkisi olmuştur. Belki de "Bu Kürtler ne 

istiyor?" demişlerdir. Çünkü AB nin azınlık anlayışı, 

bizim anlayışımızdan çok farklı bir anlayış. 

Onlara göre, bir devletin vatandaşlarının bir bölü

mü; etnik, dinsel veya dilsel olarak çoğunluktan farklı 

ve egemen değilse, bunları kısaca azınlık olarak adlan

dırmak lazımdır. Elbette ki Kürtler, kendi coğrafyala

rında yaşadıklan bütün baskı, şiddet, asimilasyon, sür

gün ve katharnlara rağmen bugün de çoğunluktadırlar. 

Zaten 20 milyonluk bir halk bizim anladığımız anlam

da da bir azınlık olmaz. Bana göre yerinde olmayan tu

tum ve davranış, oluşacak kazanımları reddeden bir 

tutuma girmek, "Biz Asli Unsuruz" "Biz Kurucu Un

suruz" kavramlarının arkasına sığınmış olunması ve 

uluslararası hukukun sağlayacağı olanaklan engelle

mek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmesi sonucunu do

ğurmuş olmasıdır. 

seseler vardır. Bunlar Kürt

ler açısından önemli kazanımlar olacaktır. Özellikle; 

"Ulusal Azınlıkların Korunmasına ilişkin Çerçeve 

Sözleşme" ile" Bölgesel Diller, Azınlık dilleri Avru

pa Şartı" diye adlandırılan Avrupa Konseyinin oluş

turduğu sözleşmelerin, Türkiye tarafından çekinceler 

koymadan imzalamasının sağlanmalıdır. 

Bunlar Kürtlerin hakları açısından önemli sonuç

lar do ğurabilecek hususlardır. Vakıa, bu sözleşmeler

de öngörülen haklar, bireysel haklardır. Kendi coğraf

yasında yoğun olarak bu hakları kullanan milyonlar, 

önemli kazanımlar elde etmiş olacaklardır. Ancak bu 

hakların bilinçli olarak ve ferasetle kullanması, fiilen 

grupsal olarak cereyan edeceğinden, kolektif haklar 

sonucunu doğuracaktır .. 

"Azınlık sayılıyoruz" korku ve paniğine kapılıp, 

asli unsur, kurucu unsur tepkileşmesi, amiyane tabi

riyle "dolduruşa gelip" küçük kazanımları reddetmek 

gibi bir tutum, çok yanlış bir tutum olacaktır. Zaten 

çok büyük hedefler ve talepler peşinde koşup, sonra

dan da çok gerilere razı olmaya ve hatta hiçbir şey el

de etmemekte ustalığımıza da diyecek yok. 

Aynı şey geçmişte de ,Lozan Müzakereleri döne

minde de yaşanmıştır. Zamanın Hükümet yetkilileri, 

Kürtlerin Lozan' da azınlık olarak belgelere yansıma

ması için cansiperane savaş verirken; Kürt toplumunun 

mahalli şefleri, önderleri Lozan'a telgraflar yağdırıyor; 

"Biz azınlık değil asli unsuruz, kurucu unsuruz" anla

mında niyet ve protestolar gönderiyorlardı. Mecliste

ki Kürt temsilcileri ise büyük bir coşkuya kapılmış 

"Müslüman azınlık" reddiyesi nutuklan atıyorlardı. 

Hükümet yetkilileri ise bu arada biraz önce kullandı

ğım deyimle "Kürtleri dolduruşa getiriyor "ve Kürtle

rin azınlık hakaretini kabul edebileceklerine hiç inan

madıklarını haykırıyorlardı. Hatta bu "dolduruşa getir

me" öyle boyutlara gelmiş olmalı ki, H.Rauf Orbay 

Lozan görüşmeleri ve azınlıklar meselesi konusunda 

Mecliste konuşurken, Kürtlerden "Necip Kürt Mille

ti" diyerek söz ediyor, Kürtlerin ne kadar asli unsur ol

duklarına inandırıyordu. Ama Lozan'da Kürtlerin adı

nın geçmemesi sağlandıktan sonra Kürt olarak hiçbir 

hakkı olmayan bu asli unsurlar, başlayan olaylar sonra

sı kurulan "Divan-ı Harpler'de" ve "İstiklal Mahkeme-
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Elbette Kürt Halkı'nın do dünyanın diğer halkları gibi kendi kode

rini belirleme hakkı vardır. Ve olmalıdır. Bu hak ve talepler ulus-
Ieri'nde" Lozan'a çekmiş ol- lar orası hukukta halklor için öngörülmüş ve uygun görülmüş hak- yor; diğer yanda ise Kürt 
dukları telgraf kayıtlarını, .. .. siyasal kesimlerinin önem-.. kl . .

1 
k 

1 
d lardır. Bu hakların, sadece somurgelere tanınmış ve onlarla sınırlı . .. .. .. . ome en ı e oyun arın an lı bolumu şıddetten arınma, 

çıkarıp göstererek, kendile- kalmış, dönemini tamamlamış, olmuş bitmiş haklar olarak onla- şiddet kullanımı ile arasına 
rini darağaçlarından ve git- momok gerekir. 
tikleri o acılı sürgünlerden 

kuıtarmaya çalışıyorlardı. Tabii ki bu asli unsurların 
çoğu kendisini kurtaramamıştır da. Elbette bunlar unu
tulmuş ve tarihte kalmıştır. 

Sonuç olarak, kanımca AB sürecinin getirebilece
ği demokratik kazanımları bir kalemde göz ardı etme
mek gerekir. Bu kazanımları birer baz almak ve daha 
ileri haklar için çaba göstermek gerekir. Azınlık den
di diye "azınlık" olunmaz ve en geniş hakların elde 
edilmesi ipotek altına almış olmaz. Önemli olan 
Kürt Halkı'nın kendi kendisini nasıl tanımlaması ve 
bunun genel bir kabule ulaşmasıdır. 

Serbestf: Ama Kürtler, azınlzk veya bireysel 
haklardan daha çok genel olarak, kendi kaderini ta
yin etme hakkı çerçevesinde Kürt meselesine bir çö
züm bulunmasını istiyorlar? 

Veysi Zeydanhoğlu: Elbette Kürt Halkı'nın da 
dünyanın diğer halkları gibi kendi kaderini belirleme 
hakkı vardır. Ve olmalıdır. Bu hak ve talepler uluslar 
arası hukukta halklar için öngörülmüş ve uygun gö
rülmüş haklardır. Bu hakların, sadece sömürgelere ta
nınmış ve onlarla sınırlı kalmış, dönemini tamamla
mış, olmuş bitmiş haklar olarak anlamamak gerekir. 
Ancak bu hakkın gerçekleşmesi, iç ve dış şartlara, 
konjonktüre ve içinde yaşanılan devletin demokrasi, 
hukuk ilkeleri ve temsil gibi unsurları engellemiş ve
ya ortadan kaldırmış olup olmaması gibi durumlara 
bağlı kılmaktadır. 

Bugün için aktüel olan AB sürecinin getireceği 
demokratikleşme ve ulusal demokratik hakların elde 
edilmesi sürecidir. Daha önce sözünü ettiğim sözleş
meler ve uluslararası hukukun sağlayacağı kazanım
lar, daha ileri boyuttaki hak taleplerini hertaraf edici 
unsurlar değildir. 

Serbestf: DEHAP, Leyla Zana ve arkadaşlarının 
temsilcil(~ini yaptı,~ı siyaset tarzının güdümlü oldu,~u 
ortadadır ve bu güdümlü siyasetin dışında da Türki
ye'de Kürtler ciddi bir siyasi irade koyamıyorlar. Bu 
durum nasıl aşı/u; siz bu duruma nasıl bakıyorsunuz? 

Veysi Zeydanlıoğlu: Bugün gelinen noktada Kürt 
Demokratik muhalefeti genel bir tıkanmayı ve bir aç
mazı yaşıyor. Bir tarafta demokratik zeminlerde mü
cadele vermenin gerekliliği ve zorunluluğu dayatı-

ciddi bir mesafe koyma ve 
güdümlü olmaktan kurtu

lup bağımsız olma yolunda kendisini netleş tirememe
si duruyor. Sözünü ettiğim kesimlerin dışındaki bü
yük çoğunluk ise dağınık ve bir araya gelmekten uzak 
duran, bir araya gelerek ortak zeminler yaratmak, si
yasal projelere ulaşma yönünde sıcak bir yakınlık 
duymuyorlar. 

Bence Kürt muhalefetinin tıkanmayı aşmasının ön 
şartı, siyasal yaşamın her alanında şiddetten arınılma
sı, güdümlülükten kurtulması, sadece demokratik is
temlerde bulunmanın yetmediği, kendi içinde de de
mokratik yapılanmanın oluşturulup hayata geçirilme
si gibi ana meselelerdir. Bu konuda çok umut verici 
çaba ve gelişmeler ne yazık ki görülmemektedir. Bi
linen bazı çevreler de, "ne yardan oluyorlar, ne de ser
den". Bunu aşmak ,bu kesime düşen bir görevdir. 
Kürt Demokratları, ancak bunları aştığında bağımsız 
ve güçlü bir iradeyi yaratabilir inancındayım. 

Leyla Zana ve arkadaşlarının temsil ettiği siyaset 
tarzı ile ilgili soru hakkında şöyle diyebilirim. Bu tarz 
birkaç kez denendi. Yanlış yaptıklarını bu çevreler 
tekrar tekrar belirtiyorlar. Yanlış sonrası her defasın
da aynı tarzda ısrar ediyorlar. Görünen o ki: bu kez de 
ısrarda ısrarlı olacaklar. 

Serbestf.· Sizin de imzacı oldu,~unuz bir ça,~rı met
ni var. Bu metinde "ortak bir aklın imkanlarını ara
ma" şeklinde bir ibare var. Siz bunu biraz açabilir mi
siniz? Kürtlerin buluşabilece,~i ortak akıl nedir veya 
bu ortak aklı nasıl anlamak gerekiyor? 

Veysi Zeydanlıoğlu: Tabii ki "Ortak Akıl" her 
şeyden önce bir araya gelmek ortak arayışları birleş
tirebilmek, siyasal projeler yaratarak son tahlilde de, 
özgürlüğü ve demokrasiyi gerçekleştirmek için he
defleri tespit ekmek; barışçıl mücadele tarz ve yön
temlerini öngören ortak siyasal programlara ulaşmak
tır. Ama bütün bu saydığım hususlar, ancak bir diya
logu gerektirir. Kürt aydınlarının, Kürt siyaset çev
relerinin öncelikle bir araya gelebilmeleri, diyaloglar 
oluşturmaları, birbirleriyle çalışabilmelerini kabul et
meleri gerekiyor. 

Yine de, tüm karamsar verilere rağmen umutlu ol
mak gerekir. 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

Ümit Fırat 

32 

Dayatmalan Reddediyoruz 

Bugün alakah alakasız bir yığın insan, Kürtler için hayati ve stratejik laflar ediyorlar ve ya

zıyorlar. Siyasetle ilgilenen herkes Nevzat Tandoğan'ı bilir. Nevzat Tandoğan gerçekten bir 

Türk müydü bunu bilemiyorum. "Eğer bu memleket için komünizm gerekiyorsa, onu da biz 

getiririz." ünlü ve veciz sözünü söylerken, bu sözü sadece kendi adına veya Türk seçkinleri 

adına kullanmamış olduğunu düşünüyorum. Bir anlamda Kürtlerin de aynı özelliklere sa

hip olduğunu ve bu sözün Kürt ileri gelenleri veya her nasılsa bazı yetkileri olanları için de 

geçerli olduğunu vurgulayabiliriz .. 

Gündemimizi Neler İşgal Ediyor? 

Siyasi hayatımızda işler öyle çığırından çık

mış ki, her türlü hak ve yetkiyi kendilerinde gö

ren yazar, çizer, siyasetçi, eski faşist ve Kürt 

düşmanı olarak tanınıp bilinen bir sürü yeni 

Nevzat Tandoğan, Kürtler için uygun olduğuna 

hükmettikleri, genç, fantastik ve fotojenik bir 

liderin nihayet bulunduğunu ilan etmektedirler. 

Kürtleri bundan sonra kimin daha iyi temsil et

mesi gerektiğine karar vermişler ve bunu müj

deliyorlar. Bulduklan lider adayı, tabii ki bütün 

cehaletine ve edilgen kişiliğine rağmen bir 

Kürt. Ama zaten cahil olması ve bağımsız bir 

kişilikten yoksun olması, kendisini keşfedenler 

açısından Kürtler için daha da cazip kılmakta. 

Bizler kendi adımıza davranabilen, özgür 

irade ve şahsiyet sahibi kişiler olarak bir top

lantı gerçekleştirirken, bu yapılanların Kürtle

re nasıl bir hakaret anlamına geldiğinin farkın

dayız. Ama ne yazık ki, bunları kendimize kar

şı yapılmış bir hakaret olarak algıladığımız 

halde, kendimizi ifade edebileceğimiz bir ta

kım platformlardan da yoksun olduğumuzu be

lirtmek gerek. 

PKK lideri, daha Şam' dan İmralı Adasına 

taşınmadan önce, yani henüz "Kürt Halk Ön

deri" olarak değil de, sadece "önderlik" olarak 

tanımlandığı dönemlerde, çeşitli medya organ

larında kendisiyle yapılan bazı röportajlarda ve 

haftada en az bir defa olmak üzere MED-TV 

'deki mutat canlı telefon bağlantılarında, bütün 

bir Kürt toplumunu ve siyasetini kendisinin 

temsil ettiğini söylüyordu. Kürtlerin aşk ro

manlarını, Kürtlerin şiirlerini kendisinin yaza

cağını; Kürt sinemasını kendisinin yaratacağı

nı ve Kürtler için eksik olan hemen ne varsa, ki 

zaten bu eksikleri sadece o görüp tespit edebi

lirdi, hepsini gene kendisinin yerine getirece

ğini söylüyordu. 

Parti lazımsa parti, parlamento lazımsa par

lamento, enstitü lazımsa enstitü, vakıf lazımsa 

vakıf, TV lazımsa TV, dershane lazımsa ders

hane, barış lazımsa barış, savaş lazımsa savaş. 
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Kurucu unsur nedir veya ne anlama gelmektedir? Türkiye, Os

manlının devamı olarak cumhuriyete dönüşüp, ardından do hilo-

Hayatımızın hemen bütün feti sona erdirerek aslında bir rejim değişikliği veya bir devrim mi Azınlık nedir? Modern 
alanlarında kendisini belir- k . . . ~ .. . . dünyanın veya Avrupa Bir-
ı . . 

1 
hakk h. yaptı, yo so yenı bır devlet mı oldu?. Eger oyle bır sey oldu ıse ey ıcı o ma ına sa ıp ' ' liği' nin kastettiği azınlık 

görmekteydi; hatta kendisi- Kürtler bu devrimin/darbenin neresinde yer almışlardı ve ne ko- tanımını doğru aniayıp 
ni adeta bir avatara', tanrı- dar hisse ile ortak oldular? 
sal bir kudret ve yetki sahi-

bi gibi görüp algılamaktaydı! 

İmralı Adası'nda da aynı duygu ve davranışlan 
sergilerneye devam etmekte olduğu gibi, üstüne üst
lük, artık Kürtleri de ben yarattım demektedir. "Sümer 
Rahipleri", "Savunmamdan Yararlanın", "Mitoloji", 
"Ekolojik ve Demokratik Cumhuriyet", "Tanrıça Ka
dınlar", "Ayfer Ne Yapıyor?", "Bana Bağlı mı?", "Os
man'ın Karısı", "Irak - Türkiye- Ortadoğu", "BOP 
bana karşı", "İlkel Milliyetçilik", "Nakşilik", "Türki
ye elden gidiyor", "Herkes Beni Anlıyor, Siz Beni An
layamıyorsunuz", "Türkiye AB İlişkileri", "Leylagil", 
"Marx, Lenin, Wallerstein, Bookchin", "Biz Kaç Şehit 
Verdik? Onlardan Kaç Asker Öldü?", "Demokratik 
Toplum Partisi/Hareketi", "Her Şey Demokratik Ola
cak" gibi konularda yoğunlaşıp derinleşmektedir! 

Ayrıca bu yeni hayatında Kemalizm'in tamamla
yamadıklannı, eksik bıraktıklarını, veya başaramadık
larını da Türkler ve hepimiz için yeniden düzenlemek 
ve hayata geçirmek için yoğunlaştı; derin çözümleme
ler geliştirdi! Keza uluslararası bilim ve siyaset dün
yasında hatalı bulunan ne varsa düzeltmek, eksik ka
lan ne varsa tamamlamak ve dünya halklarına da artık 
bir yön vermek gerektiğini fark edip, omuzlarına yı
kılmış olan bu ağır misyonu da üstlendi! 

Kurucu Hissedar mıyız, Rezerv miyiz, 
Unsur muyuz, Ulus muyuz? 

Başımızdaki bu trajikomik durumu bir kenara bı
rakarak, biraz da aslında kafa yormamız gereken ha
kiki sorunlarımızı tartışmak istiyorum: 

Kimlik sorunumuz hakkında derli toplu bir pers
peklife sahip miyiz? Bir milli kimlik mücadelesi ve
riyoruz ama bundan ne anlıyoruz, veya aynı şeyleri 
anlıyor ve algılıyor muyuz? Türkiyelilik bir üst kim
lik olabilir mi, olursa bu bizi mutlu eder mi? Bilemi
yorum ama, bizler kabul edip mutlu olsak bile, Türk
ler ve Türk soyundan olmayan diğer "Türkiyeliler" 
bunu nasıl karşılamaktadırlar? Acaba bunları da hesa

ba katıyor muyuz? 

doğru okuyabiliyor mu

yuz? Bu bizi tatmin ediyor 
mu? Aslında biz azınlıktan ne anlıyoruz? Eğer ken
dimizi azınlık olarak tanımlamak istemiyorsak, bunu 
açıklayacak ve alternatifler olabilecek ne gibi argü
manlara sahibiz? Peki biz neyiz, ne olarak tanımlan
mak istiyoruz? Her birimizin bu sorulara karşı vere
bileceğimiz cevaplarımız vardır elbette; ama neden 
bunları bir araya gelip tartışıp geliştirmiyoruz? 

Güney Afrika yerli halkını oluşturan siyah tenli 
insanlar azınlık olarak mı tanımlanmıştılar? Onların 
bunu nasıl karşılamışlardı. itirazları var mıydı ve var
dıysa bunlar neydi? Daha modern toplumlar olarak. 
Belçika'daki Walonlar, Hamanlar veya Almanlar 
azınlık olarak mı, tanımlanıyorlar, yoksa başka bir ta
nımla mı ifade ediliyorlar? Keza İspanya' da Katalan 
veya Basklılar ne olarak tanımlanıyorlar? Bunları bil
memiz ve tartışmamız gerekir. 

Asli unsur nedir? Asli unsur olmak için ne olmak 
gerekiyor? M. Kemal bir tarihte İzmit'te bir şey söy
lemişse, gerçekten bu sözler bugün bizler için bir şey 
ifade ediyor mu? Asli olmak bir ayrıcalık hakkı mı
dır? Asli unsur olmayanlar kimlerdir ve bu unsurların 
bir tanımı var mıdır? Asli unsur olmak acaba bir sayı
sal nitelik midir, belirli bir sayısal barajın üstündeki 
halklar/etnik topluluklar asli unsur mu sayılmalıdır? 
Veya yerli bir halk olmak asli unsur sayılmak için ye
terli midir? Eğer öyle ise, Kürtler ve dünyanın bütün 
yerlileri ile"ötekileri" neden hep perişan durumdalar? 
Yoksa bu asli unsurluk bir kötü kader veya bir züğürt 
teseliisi midir? 

Kurucu unsur nedir veya ne anlama gelmektedir? 
Türkiye, Osmanlının devamı olarak cumhuriyete dö
nüşüp, ardından da bilafeti sona erdirerek aslında bir 
rejim değişikliği veya bir devrim mi yaptı, yoksa ye
ni bir devlet mi oldu?. 

Eğer öyle bir şey oldu ise, Kürtler bu devri
min/darbenin neresinde yer almışlardı ve ne kadar 
hisse ilc ortak oldular? Böyle bir gizli ortaklık kurul
muşsa, bu ortaklıkta Kürt hisselerini kim temsil et
mişti? Yıllarca düşman bilip yıkmak için savaştıkları 
devletin ortağı kurucusu olduklarını nasıl birden bire 
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Şunu da belirtmeliyiz ki; Kürtler, bir Türk ulus devleti projesi ola

rak ortaya çıkan cumhuriyete, kurucu olmak bir yana, kendilerini 

nasıl öğrendiler? Bu kuru- dışiayıp yok sayan bir yapı olarak baktılar. Bir güven duymadılar, bilenler tarafından ele alı

culuk bazı gizli belgelerde .. l'k b' d' . . h k . d d'' l d'l b . l nıp tartışılacağı bir zemine uste ı ır ızı ısyan are etı e uzen e ı er ve u ısyan ar sonu-
kayıtlıydı da, DEP'liler bu ihtiyacımız vardır. Bu ifa-
metni ele geçirip AB 'nin cunda ağır bedeller de ödediler. deler bütün bir toplumu ta-

Brüksel şovunda Leyla Za- nımlayan ve ifade eden 

na'ya mı okuttular. Türkler veya bugün kendini Türk kavramlar da olabilir, fazla bir iddia taşımayan ve çok 

olarak tanımlayanların da bu kurucuktan haberleri var az şey ifade eden kavramlar da olabilir. Ama hiç de

mıydı? ğilse bunları tartışabiliriz; tartışmak için daha farklı 

Eğer Kürtler ve Türkler kurucu unsur olarak ta- ve hazırlıklı toplantılar düzenleyebiliriz. 

nımlanacaksa, bunların dışında kalanlar hangi unsur 

sayılacaklar? Diğer unsurların hepsini saydığımızı 

zannedip birilerini sayınayı gene unutursak bu kez 

devleti bir kez daha mı kurmak gerekecek? Keza ku

rucu unsur olunca haklar ve özgürlüklerin teminatı 

daha mı sağlama alınmış olacak? 

İspanyol da olmayan, ama İspanyolların kurduğu 

sömürge bir devleti İngilizler ele geçirip yönettiğinde 

kurucu unsur olma hakkı kimin elinde olacaktır? Da

ha sonra o sömürge ülke İngiltere 'ye bağlı bir krallık 

veya bir askeri cunta ile yönetilirken Birleşmiş Mil

letler kararıyla "bağımsız" bir statü kazanınca, bu kez 

kurucu unsur statüsü kime devredilecek veya kimin 

eline geçecektir? 

Keza Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı, Ürdün'ü, Mı

sır'ı, Hindistan'ı, kim kurdu? Kurucuları olan İngilte

re ve Fransa şimdi ne gibi haklara sahipler? Acaba 

oralarda da asli unsurlar var mıdır? 

Ayrıca ille de bir kuruculuktan söz edilecekse, bu

nun tartışılmaz sahibi de Türk Silahlı Kuvvetleridir. 

Birkaç kez askeri darbeyle yeniden kurduğu veya ku

rucu olarak sahiplendiği böylesine jakoben bir devle

tin kuruculuğunu kimseyle paylaşmak istemeyecektir; 

hatta gerekirse bır kez daha kurmayı deneyebilecek 

güce de sahiptir .. Hem böylesi bir yapının kuruculuğu 

Kürtler için çok mu gurur verici bir hadisedir? 

Şunu da belirtmeliyiz ki; Kürtler, bir Türk ulus 

devleti projesi olarak ortaya çıkan cumhuriyete, kuru

cu olmak bir yana, kendilerini dışlayıp yok sayan bir 

yapı olarak baktılar. Bir güven duymadılar, üstelik bir 

dizi isyan hareketi de düzenlediler ve bu isyanlar so

nucunda ağır bedeller de ödediler. 

Bu tanım ve kavramlar, adeta bir konu mankeni 

gibi eline tutuşturolan metni bile güç bela heceleye

rek okuyabilen birilerinin ifade edip tartışabileceği 

şeyler değildir. Bu kavramların, anlamlarını kavraya-

Avrupa Birliği Bir Umut mudur? 

Avrupa Birliği, Kürtler için bir kurtuluş umudu 

mudur, bizim çaresizlik ve güçsüzlüğümüzden kay

naklanan bir uluslararası şemsiye midir? Bize, yani 

Kürtlere, bizim kendisine baktığımız gibi mi bak-

maktadır? 

Avrupa Birliği, Kongra-Gel örgütünü 25-26 Mart 

2004 tarihli oturumlarında terör örgütleri listesine al

dı. Ardından da aynı örgütün atası sayılan ve gene 

kendi kararlarıyla terör örgütleri listesinde yer alan 

PKK'nin üyesi olarak yargılanan eski parlamenterle

ri, "Turkish Delegation" statüsü ile 13-14 Ekim 2004 

tarihlerinde Brüksel' e davet etti. Düzenlediği abartılı 

ve şatafatlı temsili (temsiliydi, çünkü hakikisini I 995 

ocak ayında Brüksel'de Eşi ve Avukatı için düzenle

miştiler), "sözde barış ödülü" töreninde çifte stan

dartlı ve ikiyüzlü bir politika sergilemiştir. Sırf Türki

ye yöneticilerine inat olsun diye bir Kürde barış ödü

lü vermek istiyorlardıysa, bunu savaşın ortasında ve 

savaş devam ederken ve de savaşın taraftarlarından 

biri olarak yargılanmakta olan birine mi vermeliydi

ler? Ortada barış adına yapılmış tek bir girişim yoktu 

ve gerçekten barış için bir şeyler yapmak istiyorlar

d~ysa, devletlerinin savaşa verdikleri desteğe karşı çı

kamazlar mıydı? 

Bu yaptıkları bizlerin yetersizliğinden dolayı bir en

formasyon kargaşasından mı kaynaklanmakta, yoksa 

Türkiye ile yaptıkları pazarlıklarda ellerini güçlenciir

mek üzere bilerek ve doğru değerlendirerek uyguladık

ları bir politika mıdır? Bunları konuşup tartışmalıyız. 

Fakat aslında Kürtlerin de bir Avrupa Birliği proje

leri yok. Yaşadığımız koşullardan daha iyi imkanlara 

sahip olacağımıza inandığımız için; Keza Türkiye'nin 

iç dinamikleriyle veya bizim kendi gücümüzle elde 

edip gerçekleştirmeınİzin epey zor olduğunu sandığı-
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Güneyde, kısa bir süre önce hayal bile etmekte zorlondığımız ge

lişmeler yoşonmosı karşısında, Kürtlerin bugün sözüm ono en bü-

mız, özgürlük ve demokra- yük siyasi örgütünün "önderlik"i de bu gelişmelerin önünü kes- rnek; ve de bu çağda kim
sinin gerçekleşeceğini dü- . . . . .. .. senin aklına estiği gibi bir 

.. .. V.. .. . . , . . meye çalışmakta; foşıst gelenekiere sahıp sıyosı guçlere, stotuko-
şundugumuz ıçın AB yı ıs- savaşı başlatmaya gücünün 
tiyoruz. Ama ne yazık ki, culoro ve Türk Genel Kurmayına yardımcı olmoya çalışmakta, yetmeyeceğini, bir fotoğraf 
bu işi de devlete ve AB 'nin 

seçip ilişki kurduğu kurum ve şahsiyetlere delege et
miş durumdayız. 

AB' nin muhatabı da elbette Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti olacaktır. Ancak bizler iyi organize olup de
mokratik bir takım baskı grupları yarattığımız za
man, aynı statüde muhatap almasalar da, verecekleri 

kararlarda bizi dikkate almak zorunda kalacaklardır. 

Savaş ve Şiddet Ne Kazandırdı? 

Savaşın hiçbir sorunumuzu çözmediği gibi, işleri 

iyice de karmaşıklaştırdığını, çözüm bekleyen sorun
ların sayısını artırdığını görmezden gelemeyiz. Savaşı 
yücelten, ölüme tapanlar ve bütün olumsuzluklardan 
sorumlu olması gerekenler de, halen topluma ve haya
tımıza yön vermeye devam etmeye çalışmakta; yeni
den lastik bulup kuş sapanı yapmayı denemektedirler. 

Doğup büyüdüğümüz, özgür ve egemen birer in
san olarak yaşamak istediğimiz topraklardaki hiçbir 
şeyin savaş sonrasında daha iyi olduğunu söyleyeme
yiz. Binlerce ölü ve sakat insanın yanı sıra,· milyon
larca insanımızın topraklarını zorla terk etmeleri sağ
landı; milyonlarca insanımız açlık, hastalık ve sefa
letle karşı karşıya bırakıldı. 

Şimdi bir de bu insanların köylerine dönüş prob
lemi diye problemimiz var. Tekrar köye dönüşler 
mümkün olabilir mi? Ben pek mümkün görmüyorum 
ama bu işin nasıl bir çözümle sonuçlanması gerekti
ğine de kafa yormak gerekiyor. 

Gerçekten savaşın karşısında mıyız? Savaşarak 
bir şeyler kazanılacağına inanıyor muyuz? Beynimi
ze enjekte edilen "kol kırılır yen içinde kalır" anlayı
şını mutlak olarak kırmalıyız. Bizden birileri gibi al
gıladığımız kişi ve kuruluşların yanlışları ve felaket
lerle sonuçlanan maceralan karşısında tepkilerimizi 
göstermeliyiz, susmamalıyız. 

Savaşların artık modasının geçtiğini, hak-hukuk 

ve özgürlük mücadelelerinin artık farklı enstrüman

Iada elde edilmekte olduğunu kavramamız gerek. Sa
vaşın ve şiddetin kimlere ne kazandınp kaybettirdiği
ni, sonunda kimin hangi hakkı elde edebildiğini gör-

sergisi açmanın bile span
sor bulmadan gerçekleşmediğini bilmeliyiz. 

Nereden Nereye Geldik? 

Bizler sonunda verilen şeylerin yeterli mi, yetersiz 
mi olduklannı tartışır hale geldik. Acaba hiçbirimizin 
Kürtçe dershane açılması gibi bir talebimiz var mıy

dı? Veya Kürtler olarak böylesi kurumlara acilen ihti
yacımız var mıydı? Keza TRT'de başlayan Kürtçe ya
yınlar hakkında ne düşünüyoruz? Biz ne istiyorduk? 

Son zamanlarda unuttuğumuz bir şeye de dikkat 
çekmek istiyorum: Avrupa birliği falan derken, Bir
leşmiş Milletler Sözleşmesinin 1 numaralı maddesini 
de unuttuk. Sahi bizim bir self-determinasyon hakkı 
iddiamız yok muydu? Bütün bu toz duman arasında, . 
"unsur muyuz, rezerv miyiz?" derken yoksa millet 
olmayı mı unuttuk, hepimize aynı ilaçtan içirip bir 
akıl tutulmasına mı uğrattılar?. 

Güneyde, kısa bir süre önce hayal bile etmekte 
zorlandığımız gelişmeler yaşanınası karşısında, 

Kürtlerin bugün sözüm ona en büyük siyasi örgütü
nün "önderlik"i de bu gelişmelerin önünü kesmeye 
çalışmakta; faşist gelenekiere sahip siyasi güçlere, 
statükoculara ve Türk Genel Kurmayına yardımcı ol
maya çalışmakta, bölge devletlerinin Kürtler üzerine 
kurulu istikrarlarının/istikrarsızlıklarının devamı için 

elinden geleni yapmaktadır. Bu konuda da aktif rir 
pozisyon belirlemeliyiz. 

Ortak Bir Akıl Bulabilmeliyiz 

Uzun zamandan beri bir şeyler konuşuyor veya 

yazıyorduk. Ama hep tek başımıza yazıyor veya ko
nuşuyorduk. Hiç kuşkusuz bunların da birer anlamı 
ve değerleri vardı. Ama bunları bir arada söylemek 
çok daha anlamlı ve değerli olacaktı. 

Bu toplantılara katılanlar içersinde gerek farklı si

yasi geleneklerden gelen arkadaşlanmız, gerekse de 

halen farklı siyasi anlayış ve yapılarda yer alan arka

daşlarımız bulunmalıdır. Kürtlerin bir araya gelmele

rinin de mutlaka bir siyasi parti oluşumunu hedef al
ması gerekmiyor zaten. Amacımız, biraz alışılmışın 
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Kürtlerin de ellerini uzattıklorında dokunobilecekleri gerçek insan

ların bulunabileceği kurumlara ihtiyaçları vardır; kendi gelecekle-

ötesinde bir şeyleri başlat- rini aydınlotocak yopılonmoloro yönelmeleri kaçınılmazdır. Önleri- Hayatın her alanına mü

mak ve geliştirmektir. Bu b" "k h d fl k .. .. l . d h k" "k dalıale edip yön vermeye 
. . . ne uyu e e er oyan orgut erın yanı sıra, o o ucu , somut . 

toplantılardan bır sıyası · çalışan lıderlerin ve örgüt-

parti çıkarmak yönünde ve gerçekleştirilebilir hedefler koyan yapı ve örgütlerin de insan ve lerin artık modasının geçti-

önümüze bir hedef koyma- toplum hayatı için ne kodor gerekli olduğu onloşılocoktır. ğini düşünüyorum. Bunlar 

makla birlikte, katılımcı ar- çağ dışında kalmış, totali-

kadaşlarımızdan bir kısmının böylesi hedefleri varsa 

veya olacaksa buna engel olunmayacağı gibi, çalış

malarını da saygıyla da karşılamak gerekir. 

Kürtlerin değişik eğilim ve uğraşılarını geliştire

bildikleri yeterli sivil toplum kuruluşları veya olu

şumları bulunmamaktadır. Bugüne kadar zar zor olu

şan birkaç Kürt kuruluşu da genellikle, ya kısıtlı bir 

alanda kalmaya mecbur bırakılmışlar, ya da bazı siya

si uzlaşma ve ittifaklar sonucu gerçekleştirilebilmiş

lerdir. Bir yerlerde bizler için bir şeyler konuşolup 

tartışılıyor. Elbette ki bazı pazarlıklar da yapılıyordur. 

Bizler bu pazarlıklar karşısında hiçbir tavır takınamı

yoruz. Çünkü organize değiliz ve neler konuşulduğu

nu da bilmiyoruz. Zaten olmamız gereken yerde ol

madığımız için, bir takım yapılara ihtiyaç duyduğu

muzu ifade etmek için bu toplantıları düzenleme ge

reği duymaktayız. 

Sustuğumuz veya sesimizi çıkarmakta geç kaldı

ğımız zamanlarda başımıza ne tür belalar açıldığını 

görmeliyiz; açık yüreklilikle "biz onlardan değiliz" 

diyebilecek cesaret ve kararlılığı gösterebilmeliyiz. 

Neler yapmalıyız? Artık bunları tartışabilmeliyiz. 

*) Hinduizmde insan veya hayvan bedenine bürünmüş tanrı. 

ter rejimierin ve kaderci anlayışların ürünü olarak or

taya çıkmış yapılardır. Modern dünyada liderler de. 

örgütler de, şeffaflaşmışlardır; demokratikleşmekte

dirler, denetime açıktırlar ve gelişen dünyaya ayak 

uydurabilmek için sık sık kendilerini ve liderlerini de 

yenileyebilmektedirler. 

Bu gelişmeler karşısında, elbette ki Kürtlerin de 

ellerini uzattıklarında dokunabilecekleri gerçek in

sanların bulunabileceği kurumlara ihtiyaçları vardır; 

kendi geleceklerini aydınlatacak yapılanmalara yö

nelmeleri kaçınılmazdır. Önlerine büyük hedefler ko

yan örgütlerin yanı sıra, daha küçük, somut ve ger

çekleştirilebilir hedefler koyan yapı ve örgütlerin de 

insan ve toplum hayatı için ne kadar gerekli olduğu 

anlaşılacaktır. Bu tip oluşumların hem pratik, hem et

kili, hem de daha başarılı olabileceklerini ve oldukla

rını düşünüyorum. 

İşte bizler bir araya gelerek gerçekleştirebileceği

miz toplantılar sonucunda, bütün bunları konuşabilir, 

tartışahilir ve değerlendirebiliriz; ortak bir akılsızlığı 

değil, ortak bir aklı arayıp bulup geliştirebiliriz. 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

ibrahim Güçlü'nün 30 Ekim'de Ankara Toplantısına Sunduğu Metin 

Kürdistan/Kürt Ayd1n Hareketi'nin Gelişmesi/Geliştirilmesi 
Üzerine Baz1 Düsünceler , 

Değerli Dostlar, 

Kürt/Kürdistan, Türkiye Bölge ve Avrupa Birliği (AB) konularm üzerinde "aydınlar" olarak "daha 

derinlikli" tartışmalar yapmak üzere bu toplantıyı tertipteyen yedi yakın arkadaşıma teşekkürlerimi 

iletirim. Çalışmalarda, tüm toplantı katıhıncısı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Toplantının, olumlu 

sonuçlanmasmı, bazı temel ve yapımıza uygun kararlar merkezinde yeni bir aydın hareketi tarzını ya

ratınada bir adım olmasını içtenlikle dilerim. 

Yakın tarihimizde, 49'larla başlayan, DDKO, DDKD, Kürt dergi ve gazeteleri, siyasi parti oluşumla
rı için metropol Türk şehirlerinde yapılan binlerce toplantı geleneğinin son bulması, bundan böyle top
lantılarımızın Kürdistan şehirlerinde yapılması dileğiyle, hepiniz içtenlikle selamlarım. 

Bu toplantıda önemli konuları konuşmak olanağı bulacağız. Ama derinlikli tartışmamız ve istediğimiz 
sonuçlara varmamız, zaman, metot ve vasıta kısırlığından dolayı olanaklı olmayacaktır. Bu toplantıda, an
cak derinlikli tartışmanın yol ve yöntemlerini tayin etmemiz olanaklıdır. Bu nedenle, bu platformda öneri 
ve görüşlerimi sunacağım. 

I- Dünya değişiyor, yeniden yapılanıyor. Çoğulcu/federal demokratik sistem genişliyor ve derinleşiyor. 
Ortadoğu, Türkiye, Kürdistan ve Kürtler de objektif parametreler çerçevesinde kaçınılmaz olarak değiş
meyle karşı karşıya kalıyor; ne yazık ki ismi geçen alanlarda çoğulcu demokratikleşmenin sancıları da kriz
ler boyutunda kendisini ortaya koyuyor. Statükocu/Otoriter{fotaliter{feokratik/Oligarşik ve faşist zihniyet
ler ve sistemler, egemenliklerini sürdürmektc direnç gösteriyorlar, değişime ve yeniden yapılanmaya karşı 
duruyorlar. 

Kürdistanlı biz aydınlar, çağa ve dünyanın çoğulcu/federal tarzda yeniden yapılanmasına ilişkin olarak 
kendimize düşenleri yapmak zorundayız. Soğuk savaş döneminin düşünce sistemlerini ve değer ya!gılarını 
aşarak, yerelliliği temel alan daha global, bütünlülük, demokratik ve çağdaş düşünce parametrelerine ulaşma
lıyız. bunun için, yeniden bir düşünme ve davranış tarzını edinmeliyiz. Eski kavramlarla yeni döneminin so
runlarının açıklanmayacağını bilince çıkarmalıyız. 

Geleneksel, otoriter, özgürlükçü ve hukuka dayalı olmayan davranış tarzımızı değiştirmeliyiz. Slogan
lardan ve şablonlardan kurtulmalıyız. 

1990'lardan sonunda başlayan, bütün dünyaya yayılan ve Sosyalist sistemin demokratikleşmesini sağ
layan "perestroika" ve "glasnost" zihniyetini benimsemeli, kendimizi ve içinde bulunduğumuz kurumları 
bu zihniyete uygun olarak yapılandırmalıyız; Kürt toplumunu bu zihniyetle etkilemeye çaba gösterme !iyiz. 
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Yeni bir Kürt rönesansı ve reformunu gündemimize almalıyız 

Kürt düşünce platformunda varolan otoriter zihniyetin, bağımlılık ilişkisinin ve müritleşmenin son 

bulması için, soru sorma, sorgulama ve yargılama zihniyetinin gelişmesi için çaba göstermeliyiz. Bunun 

yol ve yöntemleri konusunda platformlar tayin etmeliyiz. Otoriterleşmeye yol açan hukuk dışılığın ifa

desi olan imtiyazlı konumları ortadan kalkması için, aydın sorumluluğu göstermeliyiz. 

Kollektif geleneksel ve otoriter kültüıün/zihniyetin sebep olduğu özgürsüzlüğe, sevgisizliğe ve üre

timsizliğe son vermeliyiz. Özgürlüğümüz ve halkımızın özgürlüğü için her şeyi göze alabilmeliyiz. O za

man ulusumuzun özgürlüğü ve bireysel özgürlüğümüz bir değer kazanır. 

Değerli Arkadaşlar, 

II- Çalışmalarımızın merkezinin saptanması, bu aşamadan sonra daha büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu nedenle, çalışma merkezimiz olarak Kürdistan'ı seçmeliyiz. Türk metropol merkezlerinin bize fazla 

ihtiyaçlarının olduğunu düşünmüyorum. Çalışmalarında Kürdistan'ı merkez alan aydınların, kendilerini 

değiştirmesi için verili koşullar daha elverişlidir. Halkımız etkilemek açısından daha fazla olanaklar var. 

Özcesi, değişrnek ve değiştirmek için Kürdistan merkez seçilmelidir. 

III- Aydınlar olarak çalışma platformumuzu hem sosyal kategori ve hem de ulusal kimlik anlamında 

doğru tanımlamalıyız. Bir aydın platformu ya da inisiyatifi olarak kendimizi tanımlamalıyız. Kürt/Kür

distan kimliğimizi öne çıkarmalıyız. 

Verili koşullar, Kürdistan'da bir aydın hareketinin oluşumunun olanaklı olduğunu gösteriyor. Bundan 

dolayı, bir aydın platformunun oluşumuna karar verilmesi halinde, diğer aydın platformlarıyla, DE

MOS 'la, diğer aydın gruplarıyla ve tek aydıntarla birleşmenin sağlanması için bir Çalışma Grubu olu~

turmalıyız. 

Bu toplantıda yer alan aydınların, tek başlarına ve birlikte çok iş yapacaklarından şüphe duymuyo

rum. Ama diğer aydın platformları ve aydıntarla birleşmemiz halinde, daha büyük işler, ulusal çapta iş

ler yapmamız daha olanaklıdır. 

IV- Öncelikle, dünya, Türkiye ve Kürdistan hakkında bugüne kadar yaptığımız eksik, yanlış saptama

larımızı ortaya çıkarmalıyız. Doğru tespit ve tanımlara, derinlikli kavrarnlara ve düşünce parametreleri

ne ulaşmak için yeni yol ve yöntemler belirlemeli, yeni araçların ortaya çıkarılması için çaba gösterme

liyiz. Ayrıca, Kürt ulusal demokratik hareketinin yararlanacağı kapsamlı düşüncelerin ortaya çıkarılma

sı için çaba içinde olunmalıdır. 

Bu noktada yapacağım öneri: Ortak olarak düşünceler yaratabileceğimiz, yazılar yazabileceğimiz 

mevcut yayın organlarını (dergi ve gazeteleri) saptayarak, onları yeniden yapılandırmak için ortaklaşma

lıyız. Bunun yanında, olanaklarımızı zorlayarak yeni yaygın organların oluşturmak için ortak bir çaba 

içine girmeliyiz. 

Bu konsepti hayata geçirmek için de ikinci Çalışma Grubunu oluşturmalıyız. 

V- Kürdistan'la ilgili hem her parça ile ilgili, hem de Kuzey Kürdistan'la ilgili sağlıklı düşüncelerin 

üretilmesi için, ortaklaşalım. 

Özellikle İmralı sürecinden sonra, Kürtlük, Kürt düşüncesi ve ulusal demokratik hareketin hedefleri 

açısından Kuzey Kürdistan aydınlarının yeni düşünceler üretmeleri gerekir. 

Güney Kürdistan' daki gelişmeler, hem yerel ve hem de evrensel değerler ve parametreler açısından 

bir laboratuar özelliği taşımaktadır. Bunun ötesinde, millet olarak var olma ve yok olmamızı tayin eden 

alanlardan biridir. Bu nedenle, verili koşullarda Güney Kürdistan'daki gelişmeleri; yaşanan deneyi ya

kından ve alanında izieyecek ve araştıracak; bu gelişmeleri raporlarla sentezleştirecek, ulaşılan yeni sen

tezlerden kuzey Kürdistan ulusal demokratik hareketinin ve halkımızın yararlanabileceği biçimler ve 

araçlarla paylaşımını sağlayacak bir yapılanınaya gitmemiz gerekir. 
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Bu yapılanmanın, üçüncü Çalışma Grubunu hemen oluşturmakla olanaklı olacağını düşünüyorum. 
VI- AB, Kürtler için hayati ve yeni bir sorundur. Önümüzdeki on/onbeş yol, yani Türkiye'nin AB 

üyeliği süreci, Kürtler ve Kürt ulusu açısından önemli olacaktır. Bu nedenle, AB konusunda derinlikli 
kapsamlı ortak bir yaklaşım yaratmalıyız. Bu işi yapabilmek için "AB 'yi İzleme ve İnceleme Çalışma 
Grubu" oluşturmalıyız. 

Önümüzdeki dönemde, "Kürt/Kürdistan AB Hareketi" gibi sivil demokratik bir harekete ihtiyaç du
yulacağı ortadadır. Bu hareketin gelişmesi ve geliştirilmesi için, teşvik edici ve destekleyici olmalıyız. 

Türkiye'nin AB üyeliği için gerekli olan on/onbeş yılda kriz politikasının aydınlar tarafından teşvik 
edilmesi, çoğulcu ve demokratik ayrışma yı hızlandıracak, Kıbrıs sorununda olduğu gibi, AB 'nin Türki
ye'ye Kürt sorununun çözümünü dayatmasını sağlayacaktır. 

Son gönlerde, ikinci ülkem olan İsveç Başbakanı'nın söyledikleri önemlidir ve kulak verilmesi 
gerekir. 

Değerli Göran Persson'a göre: "Türkiye'nin müzakere tarihini alması, Kürt sorununu çözdüğü gibi 
bir zehaba kapılmamasını gerektirir. Önümüzdeki müzakere döneminde, Kürt sorununun çözümü birin
cil sorun olacaktır. Kürt sorununun çözümü de eşitlikçi ve demokratik bir tarzda olacaktır ... " 

VII- Kürt dilinin kamusal alanda kullanılması, ikinci bir resmi idari, siyasi, eğitim-öğretim dili olma
sı için çaba gösterilmeli, bu alanda projeler geliştirmeliyiz. Ya da bu alcında geliştirilen projelere destek 
olmalıyız. 

VIII- Kürdistan'da ve Türkiye'de, yeni, demokratik ve çağdaş siyasi bir kültürün gelişmesi; çoğul
cu/federal demokrasinin bir hayat tarzı ve kültür haline gelmesi için projeler geliştirmeli, bu alanda ge
liştirilen projelere destek olmalıyız. 

IX- Devlet şiddetine karşı olmalıyız. Devlet şiddeti kime yönelik olursa olsun, yüksek sesle, evren
sel metotlarla protesto etmeli, durdurulması için eylem içine girmeliyiz. 

Kürt ulusal demokratik muhalefetinin her türlü şiddet yöntemlerine karşı olmalıyız. Bulunduğumuz 
aşamada, Kürt ulusunun kendi haklarını kazanmak için silahlı mücadeleye baş vurmasının gerekli olma
dığını, tersine silahlı mücadelenin Kürt ulusunun aleyhine olacağını yüksek sesle ifade etmeliyiz. 

Özellikle de, Kürtlük adına halkımıza, yurtsevedere yönelik şiddet ve teröre karşı durmalıyız. Bu kar
şı tutumumuzun kapsamına, örgüt içi kirli ve insanlık dışı infazları tartışmasız almalıyız. Bulunduğumuz 
aşamada, Öcalan Kliğinin Osman Öcalan ekibine karşı başlattığı saldırı ve cinayetleri de teşhir etmeli
yiz. Bunların durdurulması için çaba göstermeliyiz. 

Öcalan'ın bu saldırı politikası için kullandığı ölçülere, anlayışın kapsamına bakılırsa, önümüzdeki 
dönemde hem Kuzey Kürdistan'da ve hem de diğer Kürdistan parçalarında yeni imha niteliğindeki sal
dırıların olacağı görünmektedir. Bunun önüne geçilmelidir. Böyle bir gelişme, devletin karanlık güçleri
ni ve kirli katil unsurlarını da arkalayarak, tehlikeli bir noktaya gelmeye adaydır. 

X- Ama bunun yanında, "Sivil itaatsizlik Hareketi"nden yana olmak, bu kültürü aydınlar olarak ge
liştirmek durumundayız. Verili koşullar gösteriyor ki, mevcut otoriter, kolonyal sistem, Kürt/Kürdistan 
alanındaki sorunları çözümü konusunda reformcu bir tarzda değişmeyeceğini politikalarıyla ortaya 
koymaktadır. 

Hoşça kalınız. 
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Mahsun Kırtaş ve ihsan Aksoy'un 30 Ekim'de Ankara'da Yapılan Toplanya Sunduklorı Bildirge 

Toplanti Başkanhğ1na 

Toplantıda bulunanlarm dikkatine suluhmak üzere iki konu üzerindeki değerlendirmemizin okunma

sım diliyoruz. 

İlk konu Irak Kürdistanıyla ilgili: 

Günümüz dünyasının yakıcı, en dikkat çekici bölgesi Ortadoğu'da ekonomik, toplumsal ve siyasal ha

reketlilik gelişimini dinamik bir biçimde sürdürüyor. Çoğunlukla anti-demokratik yönetimlere sahip olan 

bu ülkeler; sorunlarını baskı yöntemleriyle çözmeyi benimsemişlerdir. Her türlü hak ve özgürlükler kısıt

lanmış; genellikle yok edilmiştir. Küçük bir azınlığın sultası yıllar yılı sürgit devam etmektedir. Ülkenin 

maddi değerleri adil olmayan bir biçimde üleştirilmekte, kolluk güçlerine ulusal gelirden büyük paylar ve

rilmekte, silahianma harcamaları asıronomik rakamlarla ifadesini bulmaktadır. Baskı ve sindirme yöntem

leri toplumsal eşitsizliği büyük boyutlara ulaştırıyor. Toplumsal dengesizlikle birlikte ulusal eşitsizlik, bas

kı ve zulüm da katmerlidir. Büyük yeraltı zenginliklerine karşın bu ülke halkları yoksulluk ve sefalet için

dedir. Rüşvet, adam kayırma, irtikap gibi toplumsal çürümüşlük belirtileri belirgindir. 

Müttefik güçlerin müdahalesiyle öne çıkan ve en dikkat çekici duruma gelen Orta Doğu ülkesi Irak'tır. 

Yıllar yılı en azgın baskılarla sindirilm eye çalışılan Irak halkları, Baas Partisinin iktidarıyla birlikte bir 

profesyonel katiller güruhunun hegemonyasına girdi. 

Zengin petrol yataklarına ve yeterli tarım olanaklarına karşın, Irak'ta yoksulluk, sefalet ve toplumsal ko

kuşmuşluk kol gezdi. Ulusal ve toplumsal baskılar zapturapta gelmez bir hal aldı. işkence ve cinayetler ola

ğanlaştırıldı. komşu ülkelere karşı kışkırtmalara girişildi. Saldırganlık savaşla sonuçlandı ve milyonlarca 

insanın yaşamına, çilesine, yoksulluk ve sefaletin katınerleşmesine mal oldu. Milyarlarca dolarla ifade edi

len varlıklar heder edildi. Ülke viran, toplum perişan oldu. Toplum yaşamın her alanında çürüdü, kokuştu. 

Yoksulluk dayanılmaz sınırlara vardı. Dünyada bir korku devleti modeli oluşturuldu. 

Yıllar yılı ulusal-demokratik hakları için savaşım veren Kürt halkı zulüm ve baskıdan en büyük payı al

dı. Gaz bombaları ve napalmlarla ülkeleri viraneye döndü. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, genç, milyona varan 

insan canından oldu. On binlereesi sefil ve perişan bir halde komşu ülkelere sığındı. Kürt halkı dağ başla

rında sefil ve perişan bir yaşama mecbur edildi. 
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1991 'de Kuveyt'in işgalinden sonra Müttefik güçlerin müdahalesiyle birlikte bilinen gelişmeler ya
şandı. Kürt halkı soluklandı. Kürtler ikinci körfez hareketine müttefiklerin saflarında katıldı. 

Şimdi on yılı aşkın bir süreden beri Kürt toplumu Irak'ta önemli ulusal demokratik kazanımlara sa
hiptir. Kürt halkı bu kazanımları kuşkusuz havadan elde etmedi. Ancak, Irak Kürdistan'ına komşu olan 
ülkeler daha açık bir ifade ile Kürtlerin yaşadığı bölge devletleri, Türkiye, İran ve Suriye durumundan 
hoşnut değiller. Her türlü araca başvurarak Irak Kürdistan'ındaki yapılanınayı çözmeyi ya da güdükleş
tirmeyi hedeflemekteler. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, hangi argümanlar ileri sürülürse sürülsün Kürt 
halkına karşı takınılan bu tavır düşmanca bir tavrıo uluslararası anlamda bir ifadesidir. Kürt halkı Irak 
Kürdistan'ında meşru ve vazgeçilmez ulusal demokratik haklarını yaşama geçirerek kendi toprakları 
üzerinde egemen olmak istiyor. Bu onun doğal ve meşru hakkıdır. Buna karşı çıkmak, aynı zamanda 
uluslararası hukuka, ulusların eşitliği ilkesine, iyi komşuluk ilişkilerine ve en önemlisi barışa karşı çık
maktır. Gerginlik politikası ve savaş kışkırtıcılığı bölgenin sonu belirsiz maceralara sürüklenmesi de
mektir. Böylesi bir durum ırkçı, faşist, şoven unsurların güçlenınesini sağlayarak bölge ve tümüyle in
sanlığı savaş tehlikesi altına sokar. Irak'a kendi istedikleri bir modeli dayatmak; Irak Kürdistan 'ının coğ
rafi yapısını düzenlemeye heveslenmek gerçekçi ve mantıklı bir anlayış değildir. Irak Kürdistan'ını ta
rihsel, ekonomik ve coğrafi bir parçası olan Kerkük'e yönelik kışkırtıcı söylem ve girişimler hem Irak'ın 
içişlerine müdahaledir, hem de dostluk ve işi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayan macerası ve şoven bir 
davranış tır. 

Bugüne kadar, bu konuda Türkiye'deki Kürt aydınlarının sessiz kalmaları, aydın ve demokrat kişilik
le bağdaşmıyor. Özgürlük, eşitlik, insan hakları ve adaletin tutarlı ve kararlı savunucuları olduğuna kuş
ku duymadığımız Kürt aydınlarının bu konuda açık ve net bir biçimde seslerini duyurmalarını talep edi
yoruz ... 

İkinci konu, siyasal örgütlenme konusudur ... 

Belirtmeye gerek yok ki, gerek Türk ve gerekse Kürt kesiminde demokratik ve özgürlükçü alanda 
ciddi bir eksiklik ve buna bağlı olarak bir kaynaşma ve arayış vardır. Türkiye' de bugün demokrasi ve öz
gürlük. savaşımı örgütlü ve güç halinde değildir. Kuşkusuz aydın olmak sadece fikir beyan etmek ve eleş
tirrnek değildir. Kuşkusuz demokrasi güçleri örgütlenerek amaçları doğrultusunda yürür. Örgütlenmede 
de en büyük görev aydınlara düşmektedir. Kürt aydınları da elbette ki bu sorumluluklarının bilincindedir. 
İnsanlar sorumluluklarını gereği gibi yerine getirebilmek için koşulları en iyi bir biçimde değerlendir
mek durumundadırlar. Zamanlama en iyi bir biçimde değerlendirilmelidir. Yaşam hem acele edeni, hem 
de gecikeni cezalandırır. 

Kısaca şunu demek istiyoruz ki; Kürt siyasal ortamının fevkalade bulanık ve karman çarman olduğu 
bu dönemde aydın sorumluluğunun bilincinde olarak geniş yurtsever Kürt kesimine durumu etraflıca 
düşünüp değerlendirme fırsatı vermeyi gözetmeliyiz. Kuşkusuz örgütlenme hedefine varmanın görev ve 
sorumluluğunun bilincinde olarak ... 

Sevgi ve saygılarımızla ... 
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Arif Zerevon* 

*Gazeteci 
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Halid salih: Kürtler Ne Olduklan 
Konusunda Kendileri Karar 
Vermelidir 
STOCKHOLM, 30/10 2003 - Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye hakkındaki raporunu 

açıkladıktan sonra, Kürtlerin rolü ve kimliği konusunda geniş bir yelpazede yoğun tartışma

lar yapılmaya başlandı. Bu konuyla ilgili, Odensey'de bulunan "University of Southern Den

mark"da öğretim görevlisi olan Dr. Halid Salih ile bir söyleşi yaptım. Halid Salih, Türkiye'nin 

AB üyeliğiyle ilgili bir araştırma yapıyor; bu araştırmasını da, bir kitap şeklinde hazırlıyor. 

Halid Salih, AB'nin, Türkiye'yi değişim ve AB üyelik sürecinin içine tam sokmak için, şimdi

lik taktik olarak Türkiye'nin üzerine gitmediğini söylüyor ve katılımla ilgili müzakereler baş

ladıktan sonra, asıl önemli değişikliklerin Türkiye'de gündeme geleceğini belirtiyor. 

Arif Zere van:- AB Kürtleri azınlık olarak ediliyor. Bu yılki raporda ise, toplam 45 defa 

tammlamıyor; bu, Kürtler açısından olumlu Kürt ve Kürtçe ifadeleri geçiyor. Bu, kendi ba-

mu, olumsuz mu? şma büyük bir değişikliktir. 

Halid Salih:- Kuşkusuz bu, Kürtler için - 1999'dan bu yana AB'nin özgün bir 

hem olumlu hem olumsuz. Eğer AB, Kürtleri stratejisi vardı. Bu strateji, etnik ayrımcılığı 

azınlık olarak kabul ediyorsa, bu, Kürtleri ne içeren kanuniann ortadan kaldırılmasını amaç

şekilde azınlık olarak kabul ettiğine bağlıdır. lıyordu. Üyelik görüşmelerinden sonra, AB 

Eğer ulusal bir azınlık olarak kabul ediliyorsa, üyeliğinin ikinci aşamasının stratejisi başlıyor. 

bunun üzerinde özel olarak tartışmak gereki- AB' nin burada izlediği taktik çok açıktır. O ne

y or. Eğer genel bir azınlık kategorisi veya dil- denle bütün sorunlarla ilgili tartışmaları bir de

sel bir azınlık olarak görüyorsa, Kürtler açısın- fasında yapmak istememiştir. 

dan bu kötüdür. Unutmamak gerekiyor ki, ra- Arif Zerevan: - Peki, e,~er bu aşamada 

porda azınlık olarak Kürtlerden söz edilmiştir AB, Kürtleri azınlık olarak da kabul ederse, 

ancak bu, üyelik müzakereleri aşamasından ön- daha sonra Kürtler, bu azınlık kavramı nt aştp, 

ceki bir süreçtir. Kürtlerle ilgili azınlık kavra

mının nasıl bir form alacağı henüz belli değil. 

- 1998 'den şimdiye kadar çıkan AB Ko

misyon Raporlarını karşılaştırdım. 1998 'den 

bir ulus olarak davalarını öne süremezler mi? 

E,~er Kürtlerin haklan azmlık statüsünde de 

kabul ediliyorsa, çok yakın bir zamanda, Tür

kiye' nin bu konuda bazı sorumlulukları m yeri-

2003 'e kadar çıkan raporlarda, azınlık hakla- ne getirmesi gerekiyor. Bu, Kürtler için iyi de

rından, Kürtçe'den ve Kürtlerden çok az söz ,~il mi? 
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Türkiye devletinin kuruluşundon önce de, Kürdistan'ın kuzeyinde 

Kürt toprakları vardı ve Kürtler bu toprakların sohipleridir. O ne-
Halid Salih: - Farklı denle Kürtler kendini azınlık olarak görmüyorlar. Kürtler, Türk Arif Zerevan: - DE-

i.~i mekanizma bulunuyor. devletinin ortaklığı konusunda tortısamozlar, cünkü Kürtlerin bu HAP Genel Başkanı ile di
Ornek olması bakımından ' ' ğer bazı Kürtler, AB' nin 
birisi, OECD mekanizma- devlette hiçbir hakkı hukuku bulunmuyor. Türkiye'nin veya başka- Kürtleri azznlık olarak gör-

sıdır ki, üye olan her ülke larının Kürtlere bir tanım bulmasına yol verilmemesi için, Kürtler mesini kabul etmeyecekle
kendi bağımsızlığını koru- h k d k d'l . . l t l d ki rini söylüyorlar ve aynı za-emen, en ya ın zaman a, en ı erını nosı onım o ı arı ve ne 
yor. Türkiye OECD'ye manda Türkiye Anayasasi 
üyedir ve kendi bağımsız- istedikleri konusunda çok yoğun bir tartışmayı boşlatmolıdırlor. da, Kürtleri Türk devleti-
lığı için, Kürtlerin ve diğer 
azınlık haklarının verilmesini engelliyor. AB meka
nizmasında ise, üye ülkelerin önüne çok farklı bir 
süreç çıkmaktadır. Herhangi bir ülke AB 'ye üye ol
duktan sonra veya üyelik müzakerelerine başladık
tan sonra, kendi iç işlerinde bağımsız olduğundan 
söz edemez. Çünkü AB 'nin birlik projesi OECD'nin
kinden çok farklıdır. AB projesinde, bazı çok önem
li ortak normlar ve ortak prensipler bulunmaktadır 
ki, üye olan bütün ülkelerin bu prensipiere katılma
sı gerekiyor. 

• - O nedenle Kürtler kendi önüne çok farklı strate-
jiler koyabilirler. Bir, liberal bireysel hakların savun
masıdır ki, her Kürt bu çerçevede kendi bireysel hak
larını savunabilir. Eğer liberalizmin esaslarından hare
ket ederseniz, siz. kendiniz birey olarak, kendi dilini
zin bir diyalekt olup olmadığına karar verebilirsiniz; 
sonra Kürtler, bölgeleri veya Kürdistan bölgesini esas 
alarak, kendilerini azınlık görüp görmediklerinin kara
rını verebilirler; çünkü liberalizmin prensiplerine göre 
devletin, kimlerin azınlık olup olmadığı yönünde bir 
karar vermeye hakkı yoktur. O bakımından Kürtlerin 
ne oldukları konusunda kendilerinin karar vermesi ge
rekiyor. Ayrıca liberal prensipler çerçevesinde, Türkiye 
ve Avrupa' da büyük bir tartışma gündeme getirilebilir. 

- Bugünlerde Türkiye Başbakanı ve Dışişleri 

Bakanı, Kürtlerin azınlık olup olmadığı konusunda 
dış ülkelerin karışmasına izin vermeyeceklerini, çün
kü Kürtlerin azınlık değil çoğunluğun ortağı olduğu
nu söylüyorlar. İyi güzel; eğer Kürtler, çoğunluğun 
ortağıysa, bu da demektir ki, Türkiye'nin Kürtlerin 
haklarını engellemeye hakkı bulunmuyor; çünkü 
Türklerin ne kadar siyasi, ekonomik ve kültürel hak
ları varsa Kürtlerin de o kadar vardır. Yani, söyledi
ğim gibi, Kürtler ister azınlık, ister çoğunluk olsunlar, 
kendi haklarına ilişkin karar verme hakkına sahiptir
ler. Ne devletin, ne hükümetin, ne de askerlerin Kürt
lerin liberal haklarını engellemeye hakkı yoktur. 

nin orta,~! olarak görmü
yor. Bu durumda Kürtler ne yapabilir? 

Halid Salih:- Temel sorun şu ki, Kürtlerin ken
dileri, kendilerine ne ad koyuyorlarsa, kendilerinin ka
rar vermesi gerekiyor. Eğer Kürtler, kendilerini azın
lık olarak görüyorlarsa, azınlık hakları farklıdır; yok 
eğer kendilerini çoğunluk olarak görüyorlarsa çoğun
luğun hakları farklıdır. Türkiye devletinin kuruluşun
dan önce de, Kürdistan'ın kuzeyinde Kürt toprakları 
vardı ve Kürtler bu toprakların sahipleridir. O nedenle 
Kürtler kendini azınlık olarak görmüyorlar. Kürtler, 
Türk devletinin ortaklığı konusunda tartışamazlar, 

çünkü Kürtlerin bu devlette hiçbir hakkı hukuku bu
lunmuyor. Türkiye'nin veya başkalarının Kürtlere bir 
tanım bulmasına yol verilmemesi için, Kürtler hemen, 
en yakın zamanda, kendilerini nasıl tanımladıkları ve 
ne istedikleri konusunda çok yoğun bir tartışmayı baş
latmalıdırlar. Ancak bunun için de bir sürece ihtiyaç 
vardır. Bu süreç dört-beş yıl sürebilir. Çünkü Türk 
devletinin kuruluşundan bu yana Kürtlerin kendi hak
ları konusunda bir karar verme imkanı bulunmuyordu. 
Bir Kürt partisi de tek başına Kürtlerin adı/tanı

mı/kimliği konusunda bir karar veremez. 

- Kürtlerin kendi kolektif kimlikleri üzerinde bir 
karar verebilmesi için, kendi aralarında entelektüel ve 
siyasi bir anlaşma sağlamaları gerekiyor. Eğer, sadece 
bir Kürt partisi kendi siyasi kararını bütün Kürtlerin 
üzerinde zorunlu kılmaya çalışırsa, bu, liberal dünya 
görüşünün dışında bir durum olur. Bütün Kürt fertle
rinin kendi kimlikleri ve istemleri konusunda karar 
verebilmesi için, bir ortak yolun bulunması gerekiyor. 

Arif Zerevan: -Peki, Kürtler kolektif taleplerini 
nasil formüle ederlerse, bir meşruiyeti olur? 

Halid Salih:- Bu konuda stratejiler çok. En iyi 
strateji, Türkiye, AB ile müzakerelere başlar başla
maz, Kürtlerin hemen AB 'nin büyük organizasyonla
rıyla ilişkiye geçip, AB'nin Kürdistan'ın kuzeyinde 
Kürtlerin kendi gündemlerin korkusuz bir şekilde tar-
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Şimdiye kadar Türkiye, devlet olarak bağımsız hareket etmeye 

sahipti ve eğer Türkiye kendisi bir takım degişiklikleri yapmamış 

tışmalarını sağlamasıdır. olsaydı, AB Türkiye'yi degişiklik yapması için zorlayamazdı. Ancak şimdiye kadar Kürtler bu 

Kürtler, kendi durum ve .. l'k .. k l . .. . d .. k' . .. . . . süreçte aktör değildi· ancak 

ı k d 
.. .. uye ı muza ere erı surecın e Tur ıye'nın daha oneekı gıbı bo- ' 

sorun arı onusun a ozgur- bu gelecek on yıl içinde bu 

ce tartışabilmeleri için, Av- ğımsız hareket etme şansı kalmayacaktır ve bu süreçte AB'den bo- meselenin bir aktörü olabi-

rupalı parti, NGO, kurum zı istisnalar talep edemez. lirler. 1994'ten bu yana, 

üniversite ve entelektüelli- Türkiye'de yapılan reform-

leriyle ilişki kurmalı, onlardan destek almalıdır. Şim- lar hakkında Kürtler, bağımsız bir rapor yazmamış ve 

diye kadar Kürtler Türkiye'nin AB 'ye üyelik süreci- Kürtlerin hiçbir akademik veya araştırma kuruluşu 

nin dışında kaldılar. Çünkü Türkler, Kürtlere yol ver- son dört senede yapılan değişikliklerin Kürdistan 'ın 

miyordu, Kürtler de öne çıkmaktan korkuyorlardı. kuzeyine yansıyıp yansımadığı konusunda bir çalış

Ancak bundan sonra Kürtler, üyelik müzakereleri sü- ma yapmamıştır. 

recinde daha aktif bir rol oynayabilirler. Arif Zerevan: _ AB Komisyonu her ne kadar 

Arif Zerevan:- Şimdiye kadar Kürtler, e,~er Tür- kendi raporunda "Kürt" ve "Kürtçe" ifadelerine yer 

kiye Kopenhag Kriterlerini yerine getirirse, AB'ye veriyorsa da, raporun tamamında Türk devletinin 

alısın şeklinde bir fikir beyan ediyorlardi. Şimdi AB termina/ojisi hakim. Örne,~in, "Türkiye' nin do,~usu, 

Komisyonunun Raporuna göre Türkiye bu kriterleri Türkiye' nin güneydoğusu, Türk yurttaşların günlük 

yerine getirmiştir. Gerçekten Türkiye, Kopenhag Kri- yaşamlannda kullandıklan dil" ve bunlara benzer 

terlerini yerine getirmiş mi? birçok ifade ye kavram kullanılıyor. AB Komisyonu 

Halid Salih: -AB Komisyonunun Raporu, siya- neden bu kadar "Türkçü" bir tutum alıyor? 

si bir rapordur ve Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin Halid Salih:- Bu, bugünkü AB stratejisine bağ

başlatılması tavsiyesinde bulunuyor. Şimdiye kadar lı olan bir şey. AB Komisyonu, Türkiye karşısında 

Türkiye, devlet olarak bağımsız hareket etmeye sa

hipti ve eğer Türkiye kendisi bir takım değişiklikleri 

yapmamış olsaydı, AB Türkiye'yi değişiklik yapması 

için zorlayamazdı. Ancak üyelik müzakereleri süre

cinde Türkiye 'nin daha önceki gibi bağımsız hareket 

etme şansı kalmayacaktır ve bu süreçte AB'den bazı 

istisnalar talep edemez. Avrupalılar, buna yol vermez

ler. Eğer Avrupalılar, Türkiye için bazı istisnaiara izin 

verirlerse, AB 'nin üzerinde inşa edildiği liberal de

ğerler ve onun topyekün değerler sistemi çöker. 

- O nedenle ben diyorum ki, Türkiye 'yi üyelik 

müzakereleri sürecinin içine çekerek değiştirmek 

için, AB, kendi raporunda taktik bir tutum almıştır. 

Rapor, Türkiye'nin yönetici elitinin değişimden yana 

olan niyetinin iyi olduğunu ancak haHi birçok eksikli

ğin bulunduğunu hesaplıyor. Ve eğer Türk devleti, 

müzakere süreciyle birlikte gereken değişiklikleri 

yapmaz veya bu süreçten vazgeçerse, o zaman AB de 

görüşmeleri kesebilir. 

duran bir taraf olarak, kendi karşısında bulunan tara

fın kanaat ve tutumianna karşı saygı göstermek duru

mundadır. O nedenle AB, kolektif bir şekilde birçok 

şeyi söyleyemiyor. Ancak AB hükümeti, kendi fikir

lerini söyleyebilir. 

ArifZerevan:-AB Komisyonu, Türkiye'nin üye

liğinin etkilerinden söz eden raporunda, stratejik açı

dan Türkiye' nin çok önemli oldu,ijundan, Türkiye üze

rinden AB sınırlarının Ortadoğu ve Kafkasya'ya ka

dar uzanacağından söz ediyor. Rapor aynı zamanda, 

AB ordusunun güçlenmesi için, Türk ordusunun öne

mine vurgu yapıyor. Acaba bu güvenlik meseleleri di

.~er konulardan daha mı çok önemlidir? 

Halid Salih:- AB ülkeleri, Türkiye'nin üyeliği 

konusunda kendi kamuoyunu ikna etmek için, bazı 

argümanlara ihtiyaçları vardır. O nedenle güvenlik 

meselesini bir argüman olarak öne sürüyorlar. Özel

likle Almanya Başbakanı Gerhard Schroder, mesele

nin bu yönünden çok söz ediyor. Çünkü Alman halkı-

-Kürtler ise, şimdiye kadar kendilerini bir aktör nın içinde Türkiye'nin üyeliğine karşı güçlü bir tepki 

olarak göstermemişler. Kürtler, bir partner olarak öne var. Bunlarla birlikte, AB 'nin, kendi liberal prensiple

çıkamıyorlar, çünkü Türk devleti bağımsız bir devlet rinden taviz vereceğine ve Türkiye'ye bazı konularda 

olarak AB ile görüşmelerde bulunuyor. Ancak üyelik göz yumacağına inanmıyorum. 

müzakereleri başladığı zaman, Kürtler, bu sürecin bir Arif Zerevan:- Eğer Türkiye Avrupa Birl(~ine 

aktörü olarak öne çıkıp kendini tanıtabilirler. Yani üye olursa, o zaman Kürdistan' ında bir par~·ası 
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Kürtler, en yakın bir zamonda Brüksel'de bir konferans düzenle

yerek, son dört yılda AB'nin Kürdistankuzeyiiçin ne yaptığını sor-
AB' ye katılacaktır. Ancak molıdırlor. AB temsilcileri, bu konferansa gelip, Kürdistan'ın kuze- mak [yurttaş mı, azınlık 
eğer Kürtlerin bağımsız . k d h d ki K" d' k ... AB mı, ulusal azanlık mı, ulus yıne ne o or para orco ı arını, ur ıston uzeyı ıcın sıra-büyük Kürdistan' ı kurma · mu?] ve bu tanımı AB 'ye 
gibi bir niyetleri varsa, tejisinin ne oldugunu oçıklomolıdırlor. kabul ettirmek için çok 
Türkiye' nin üyeliği, büyük Kürdistan' a ne gibi en
geller çıkarabilir? 

Halid Salih:- Şimdiye kadar, Kürdistan'ın dört 
parçasının birleştirilmesi yönünde bir aktivite yok. 
Kürtler, her dört parçayı birleştirmeden önce, her 
dört parçayı bir, bir mevcut devletlerden ayırmaları 
gerekiyor. Birçok kimse diyor ki, eğer Türkiye, 
AB'ye üye olursa, o zaman, AB Ortadoğu'nun üç 
devletine komşu olacaktır. Ben, "hayır" diyorum ve 
diyorum ki, eğer Türkiye'nin üyeliği gerçekleşirse, o 
zaman AB, Ortadoğu'nun üç ülkesinde Kürdistan'a 
komşu olacaktır. 

Arif Zerevan:- Peki, Diyarbekir ve Cizreli bir 
Kürt için, Zaho ve Hewler' le birleşrnek istanbul ve 
Brüksel' le bir/eşrnekten daha iyi değil mi? 

Hali~ Salih:- Zaten AB 'nin bir özelliği de, böl
ge ve yerel yönetimlerinin özerkleştirilmesidir. Bir 
bölge, kendi başına komşu ülkelerle nasıl bir ilişki 
geliştirilebileceği konusunda karar verebilir. Eğer 

Türkiye'nin AB üyelik projesi başanya ulaşır ve 
Kürdistan'ın kuzeyindeki Kürtler, Kürdistan'ın gü
neyindeki Kürtlerle bölgesel düzeyde ilişkilerini ge
liştirirlerse, o zaman güneydeki Kürtler kendilerini 
Diyarbekir'e daha yakın bulacaklar ve Bağdat'a ya
kınlaşmak istemezler. 

Arif Zere van: -AB Komisyon Raporu açıklandı. 

yönlü bir çalışama yürütebilirler. Ayrıca, Kürtler bu 
sürede, AB örgütlerini Kürdistan' a götürmehdider 
ki, bu örgütler kendi gözleriyle Kürdistan'daki duru
mun ne olduğuna tanık olabilsinler. Acaba AB 'nin 
şimdiye kadar Türkiye'ye verdiği paranın ne kadarı 
Kürdistan'ın kuzeyine sarf edilmiştir? 

Arif Zerevan:- Eğer DEHAP, HAK-PAR ve di
ğer sivil Kürt örgütleri bir araya gelip, kendi taleple
rini formüle eder ve bu talepler çerçevesinde bir mil
yon imza toplayıp AB' ye iletirlerse, bu, AB'ye nasıl 
bir etki yapacaktır? 

Halid Salih: - Büyük bir etkisi olacaktır. Eğer 
Kürtler böyle bir çalışmaya başlar ve bu çalışma 
Türk devleti tarafından engellemezse, o zaman ger
çekten Türkiye' de reformların yapıldığına inanılır; 
yok eğer böyle bir çalışma Türkiye tarafından engel
lenirse, o da Türkiye'nin değişrnek istemediğini açı
ğa çıkaracaktır. 

- Kürtler, en yakın bir zamanda Brüksel' de bir 
konferans düzenleyerek, son dört yılda AB'nin Kür
distan kuzeyi için ne yaptığını sormalıdırlar. AB tem
silcileri, bu konferansa gelip, Kürdistan'ın kuzeyine 
ne kadar para harcadıklarını, Kürdistan kuzeyi için 
AB stratejisinin ne olduğunu açıklamalıdırlar. 

- Kurdistan'ın kuzeyinde 20 milyondan fazla 
Kürt yaşıyor ve dilleri Kürtçedir. AB her üç raporunu 

Ancak karar 12 'ci ayın 17'sinde verilecek. Kürtler . da Kürtçe'ye de çevirmeliydi ki, Kürtler de AB 'nin 
bugünden Aralık'ın 17'sine kadar ne yapmalıdır? 

Halid Salih: -Kürtler birçok şey yapabilirler. 
Kürtler, Kürtlerin 12ci ayda unutulmaması için, AB 
kurumlarıyla ilişkiye geçebilirler; bu bir. İkincisi de, 
Kürdistan 'ın kuzeyinde Kürtler, kendilerini tanımla-

ne yaptığını ve niyetinin ne olduğunu öğrenebilsin
lerdi. Mademki, 20 milyon Kürt AB 'ye katılıyor, o 
zaman AB hakkındaki enformasyonun Kürtçesinin 
de bulunması gerekiyor. 

Kaynak: Kerkük-Kurdistan.com 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

irfan Güler 

46 

Parti Modeli ve 
Kurumsaliasma Ac1s1ndan 

1 1 

Kürt Partileri 
Bu kısa çalışmada, Angelo Panebianco'nun Parti Modelleriyle ilgili görüşünden hareketle, 

Türkiye' de ilk kurulan legal Kürt siyasi partisinin, parti kuruluş modelini ve kurumsallaş

ma sürecini test etmeye çalışacağız. Ancak, konumuzun smırlarmm belirlenmesi için bir kaç 

hususa değinmemiz gerekiyor. 

Birincisi, aşağıda daha geniş şekilde açıkla

yacağımız gibi, Türkiye'de ilk legal Kürt Par

tisi 1990 yılında Halkın Emek Partisi (HEP) 

adıyla kurulmuştur. Ancak bu parti kurulusun

dan bir süre sonra kapatılmış, akabinde bu par

tinin devamı şeklinde kurulan partilerden üçü 

daha kapatılmış, son olarak kurulan Demok

ratik Halk Partisi (DEHAP) ise, hakkında ka

patma davası olmasına rağmen halen siyasi fa

aliyetlerini yürütmektedir. Bu nedenle HEP'

ten DE HAP' a kadar olan bu partileri bir bütün 

olarak ele alıp (aralarında bazı küçük farklılık

lar olmakla birlikte), incelememizi bu çerçeve

de yapacağız. 

İkincisi, bu parti ailesi dışında da kurulan 

Kürt partileri olmakla birlikte, çalışmamızı 

yalnızca bu parti ailesiyle sınırlı tutacak ve ça

lışmayı kolaylaştıncı olduğundan aşağıda kul

lanacağımız "Kürt Partileri" ifadesini, y.alnızca 

bu parti ailesini kapsar şekrlde kullanacağız. 

Üçüncüsü, yaptığımız araştırmada bu an

lamda Kürt partileriyle ilgili yapılmış herhangi 

bir çalışmaya rastlamadık Kürt partileriyle il

gili var olan bir-iki makale ise daha çok bu par

tilerin secim performansı ve Türkiye demokra-

sisi içindeki yerini incelemektedirler. Bu ne

denle aşağıda belirteceğimiz görüşler daha çok 

kişisel gözlemlerimizi yansıtmaktadır. 

İncelememizi Panebianco' yu takip ederek 

iki bölüm halinde yapacağız. İlkin, partilerin 

kuruluş modeliyle ilgili Panebianco 'nun teorik 

görüşünü özetleyecek ve bu bağlamda Kürt 

partilerinin kuruluş modelini test etmeye çalı

şacağız. Bundan amaç, partinin kuruluş aşama

sında onun karakteristik özelliklerini belirle

yen, örgütsel yapısında derin izler bırakan ve 

farklı biçimde gelişmesini sağlayan faktörleri 

açığa çıkarmaktır. Daha sonra, yine 

Panebianco' nun kurumsallaşmayla ilgili 

görüşlerini özetleyecek ve bu bağlamda Kürt 

partilerinin kurumsallaşmasını incelemeye ça

lışacağız. Bundan amaç ise, partinin örgütsel 

yapısının pekiştirilme biçimini (formunu) ve 

sürecini ana hatlarıyla ortaya çıkarmaktır. 

1- Kuruluş Modeli Açısmdan 

A) Genel olarak 

Tüm partilerin örgütsel özellikleri, diğerle

rinin yanında, onun tarihine, nasıl kurulduğuna 
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Her şeyden önce ayni orijindeki partiler orasındaki farklılıkları 

açıklayıcı değil. Parlamento doğumlu partiler çok farklı tiplerde 
ve nasıl takviye olduğuna d 1 b'l' l .. " . . . mey ono ge e ı ır er. Ayrıca, parlamento dışında doğan partiler ı- Orgütün kuruluş bi-
baglıdır. Bır partının kuru- . · · · luş sürecindeki özellikleri, (kı Duverger için bunlar öncelikle kitle portileridir) arasında do çı~~nın başlangıç ve gelişi-.. · · · .. ı· f kil ki b 1 ınının göz önünde bulun-yonetımının yansıtmış ol- onem ı ar ı ı or u unmaktadır. Hatta bazen, bazı porlamenter 
d 

" . . durulması: 
ugu nıtelıkler onun kuru- ... ı· t'l 'd · 1 b k d orııın ı por ı er, ı arı yapı arı o ı m ın on, aynı orijinli (porlamen- B· t · · .. .. luş aşamasındaki yapısını . ır par ının orgutsel ya-

etkiler. Örgütün kuruluş ter) partılerden çok, parlamento dışında kurulan partilere daha yılması -dar anlamda örgü-
aşamasındaki biçimi ve çok benzemektedir. tün kuruluşu- üç şekilde 
onu kuranların politik ve 
idari kararları örgütte derin izler bırakır. Bu nedenle 
partilerin kuruluş aşaması temel önemdedir. 

Partilerin kuruluş modelleriyle ilgili en klasik te
orilerden biri Duverger'e aittir. Duverger partilerin 
kuruluşuyla ilgili ikili bir ayırım yapmaktadır. Duver
ger'e göre, partiler ; ya parlamenter orijinlidir ( cre
aci6n interna) ya da parlamento dışında kurulmuştur 
(creaci6n externa). 

Panebianco, bu görüşe itiraz ederek, bir çok parti 
hakkında yapılan tarihsel araştırmaların da gösterdi
ği gibi, partilerin kuruluşuyla ilgili yapılan bu eski 
ayrımı, ancak kısmen tatmin edici bulmaktadır. Her 
şeyden önce ayni orijindeki partiler arasındaki fark
lılıkları açıklayıcı değil. Parlamento doğumlu parti
ler çok farklı tiplerde meydana gelebilirler. Ayrıca, 
parlamento dışında doğan partiler (ki Duverger için 
bunlar öncelikle kitle partileridir) arasında da önem
li farklılıklar bulunmaktadır. Hatta bazen, bazı parla
menter orijinli partiler, idari yapıları bakımından, ay
nı orijinli (parlamenter) partilerden çok, parlamento 
dışında kurulan partilere daha çok benzemektedir. 
Bu nedenle, içsel ve dışsal orijin ayırımı, partilerin 
kuruluşundaki temel farklılığı açıklamaya yetmez 
der Panebianco. 

Bir partinin kuruluş süreci, çoğu örnekte görüle
ceği üzere, kompleks bir süreçtir ve bir çok politik 
grubun kümelenmesine neden olur ve bazen de güçlü 
bir şekilde heterojendir. Bununla birlikte her bir par
tinin kuruluş modelini etkileyen bazı faktörleri belir
lemek mümkündür, der Panebianco. Bu faktörler: 

- Örgütün kuruluş biçiminin başlangıç ve gelişi
minin göz önünde bulundurulması , 

-Örgütün kuruluşunda bir dış "koruyucu-sponsor" 
un varlığı veya yokluğu, 

- Parti biçiminin karizmatik bir karakter taşıyıp ta
şımadığı. 

meydana gelebilir. Bunlar; 

a) Merkezden çevreye yayılma (penetraci6n terri
torial) 

b) Çevreden yayılma (difusi6n territorial) veya, 

c) Her ikisinin karışımı (kombinasyonu) şeklinde 
oluş ab ilir. 

Penetraci6n territorial, örgütlenmenin bir "mer
kez" kontrolünde çevreye (periferiye) doğru yayıl
masıdır. Difusi6n territorial ise, yayılmanın (örgüt
lenmenin) kendiliğinden (spontane) oluştuğu biçimi 
ifade eder. Önce yerel elitler tarafından lokal gruplar 
kurulur, daha sonra bu lokal gruplar ulusal bir örgüt
lenmede birleşirler. Difusi6n/penetraci6n ayrımı Du
verger'in modelindeki interna/externa aynınma denk 
gelmez, ondan farklılıklar taşır. Bu yayılma biçimle
ri ( difusi6n/penetraci6n) her iki parti modelini de 
(interna/externa) karakterize edebilir, her ikisi için 
de ayrı ayrı geçerli olabilir. Muhafazakar ve liberal 
partiler genellikle parlamenter orijinli oldukları hal
de, muhafazakar partilerin hemen tümü öncelikli ola
rak penetraci6n territorialdirler; liberal partiler ise 
difusi6n territorialdir. Bazen de karışık modele denk 
gelirler. Başlangıçta örgütlenme yerel düzeyde (difu
si6n) gerçekleşiyor, daha sonra ulusal bir örgütlenme 
haline geliyor ve bu aşamada da henüz örgütlenme
nin olmadığı yerlere doğru bir açılım yaparak (penet
raciôn) şeklinde gelişebiliyorlar. Özellikle liberal 
partiler bu örneğe uygundur. Bununla birlikte genel 
olarak hakim olan modeli belirlemek olasıdır. Örne
ğin, muhafazakar partiler gibi, komünist partiler de 
ilkesel olarak penetraciôn şeklinde yayılım (örgüt
lenme) gösterirler. 

Buna karşılık, sosyalist partilerin ve dini ağırlıklı 
partilerin çoğu, ilkesel olarak difusiôn şeklinde kuru
lup yayılırlar. 

Merkezden çevreye doğru yayılım gösteren bir 
partide, partinin kuruluş aşamasında bir "merkez"in 
var olması yeterlidir. Bu merkez, küçük bir grup ulu-
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Türkiye' de Kürt sorunu, Türkiye Devleti'nin kuruluş tarihinden 

( 1923) itibaren mevcuHur. Bu tarihten sonra Kürtlere yönelik res-

sallider olup, organizasyo- mi devlet politikası Kürtlerin inkôrı ve asimilasyonu üzerine kurul- yıp taşımadığıdır. Bu du

na hayat veren ve onu bi- d B b VI d .k b··ı lk" ı·kı· . . .1 . k l rum iki şekilde olabilir. Ya 
u. u ag am o etnı ve o gese ım ı ı sıyası partı erın uru -

çimiendiren geleceğinin partinin lideri karizmatik 

merkezi karar organıdır ması da yasaklandı. bir kişiliktir, ya da parti ku-

(coalici6n dominante). Bu-

na karşılık çevreden merkeze yayılınada ise, partinin 

kuruluş aşaması oldukça kompleks ve fırtınalı olup, 

bir çok yerellider sahnede görünür -ki yerel otono

mik güçler seklinde kendi özel gruplarına sahiptirler

ve ulusal liderlik için yarışırlar. Özellikle bir çok 

farklı grubun federasyon seklinde bir araya geldiği 

örgütlerde bu durum daha belirgindir. Bu nedenle 

çevreden merkeze yayılma şeklindeki örgütlenme

lerde (istisnalar olmakla birlikte) örgütün kuruluşun

daki yerelleşme ve yarı otonom yapı ile merkezdeki 

kesim ( coalici6n do minan te) parçalıdır ve liderlik 

için çalışırlar. 

2- Örgütün kuruluşunda bir dış "koruyucu/spon

sor/patrocine"nin bulunup bulunmadığı: 

Bir partinin kuruluşunda bir dış "koruyucu/spon

sor/patrocine"nin varlığı veya yokluğu, onun kuruluş 

modelini karakterize etmede önemli bir etkiye sahip

tir. Böyle bir "dış" kurumun varlığı veya yokluğu, li

derlerin meşruiyet kaynağını da değiştirebilirler. Eğer 

böyle bir dış kurum varsa, parti bu dış gücün "politik 

kanadı" altında doğar ve ona gebe kalır. İki nedenden 

dolayı; 

1) partiyi kuran sadakatler doğrudan sadakatler 

değil, öncelikle dış kuruma, daha sonra partiye sada

kat seklinde gelişir, 2) devamla, bu dış kurum, lider-

rulduğunda "karizmatik bir 

durum" ( carisına de situaci6n) vardır. Bir partinin ku

ruluşunda her zaman karizmatik bileşenler var olmuş

tur. Bir partinin biçimi her zaman -az veya çok yo

ğunlu- kendi kuruluş dönemindeki özellikleri taşır ve 

tipik olarak kolektif heyecan döneminde (partinin ku

ruluşunda) şu veya bu biçimde karizma etkili olmuş

tur. Partinin kuruluşunda karizmatik bir liderin olma

sı, politik sembollerle birlikte (partinin ideolojik ele

mentleri) onun kişiliğinin derin izlerini taşır ve onun 

kişiliğinden ayrı düşünülemez. 

B) Kuruluş Modeli Açısından Kürt Partileri 

Türkiye'de ilk legal Kürt partisi 1990 yılında Hal

kın Emek Partisi (HEP) ismiyle kurulmuştur. Ancak 

bu parti 1993 yılında kapatılmış, bunun devamı sek

linde kurulan partiler (ÖZDEP 1993; DEP 1994, HA

DEP 2003 ) de kapatılmış, son olarak mevcut olan 

DEHAP hakkında açılan kapatma davası devam et

mektedir. Bu partinin kuruluş modelini belirlemeden 

önce, partinin kuruluşuna neden olan olayları ve bu

nunla bağlantılı olarak Türkiye' deki Kürt sorununa 

ana hatlarıyla değineceğiz. 

Türkiye'de Kürt sorunu, Türkiye Devleti'nin ku

ruluş tarihinden (1923) itibaren mevcuttur. Bu tarih

ten sonra Kürtlere yönelik resmi devlet politikası 

lerin meşruluğunun kaynağıdır ve iç liderlik için ve- Kürtlerininkarı ve asimilasyonu üzerine kuruldu. Bu 

rilen mücadelede dış kurum bir balans ayarı görüp, bağlamda etnik ve bölgesel kimlikli siyasi partilerin 

biri veya ötekini destekleyip sonucu etkiler. Burada 

liderler için bir dışsal meşruluk söz konusudur. Bu 

nedenle partiler arasında içsel/dışsal meşruluk (legiti

maci6n) ayrımı yapılmaktadır. 

Fakat, "dış" kurumun varlığının etkileri farklıdır 

ve bu .dış kurum ister aynı toplumun parçası olsun 

(örneğin, bir kilise, bir sendika vs) ister bu toplumun 

dışında bir kurum olsun (örneğin, Komüntern vs) ku

rumsallaşmaya farklı biçimler verebilirler. 

3- Parti biçiminin karizmatik bir karakter taşıyıp 

taşımadığı: 

Göz önünde bulundurulması gereken diğer bir 

faktör de, parti biçiminin karizmatik bir karakter taşı-

kurulması da yasaklandı. 

Kürtlerin kendi kimliklerini özgürce ifade etmele

ri yasal olarak engellendiğinden, Kürt ulusal hareketi 

de, illegal bir şekle büründü. Yasadışı örgütler kurul

du. Bunların içerisinde en önemlisi 1977 yılında Ab

dullah Öcalan tarafından kurulan Partiya Karkeren 

Kurdistan (PKK) isimli örgüttür. 

Bu örgüt ve lideri durumundaki Abdullah Öcalan 

daha sonra Türkiye'deki Kürt ulusal hareketinin ka

derini belirleyecektir. 

PKK ilk kurulduğunda kendisini Marksist-Leni

nist olarak tanımladı ve Bağımsız, Birleşik, Sosyalist 

bir Kürdistan kurulmasını hedefledi. Bu amaca var-
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Partinin kuruluşunu hızlandıran olay ise, 1989 yılında Paris 'te 

Kürt sorunuyla ilgili yapılan Uluslararası bir Konferansa katıldık-
mak için de silahlı mücade- ları gerekçesiyle, partilerinden (Sosyal Demokrat Halkçı Parti- sokmuş, seçimlerden son
le (şiddet) yöntemini seçti SHP) .h d'l 7 l . l l ·ıh l .. ra milletvekili sayısını da 

84 
. ı rac e ı en par amenterın o ayı o mustur. rac o ayı uze-ve 19 yılında da sılahlı ' ' ' artmıştır. 

mücadeleye başladr, 0 ta- rine bu parlamenterler öncülüğünde Kürt sorununun çözümünü Parti, Panebianco' nun 
rihten, örgütün lideri olan temel alan bir parti kurulmuştur. partilerin kuruluş modeliy-
Abdullah Öcalan'ın, başını le ilgili sınıflamasına göre; merkezden çevreye (pe-
ABD'nin çektiği uluslararası bir operasyonla yakala
nıp Türkiye'ye teslim edildiği 15 Şubat 1999 tarihine 
kadar, bu savaşta 30 OOO'den fazla insan yaşamını 
kaybetti. 

PKK'nin silahlı mücadeleye başlaması; merkezi 
devletin de buna karşı sert tepki göstermesi ve bu 
arada hiç bir sınır tanımayarak yoğun insan hakları 
ihlalleri baş göstermesi üzerine, PKK Kürt kitlesi 
içerisinde önemli oranda kitleselleşti. 1990' lı yıllara 
gelindiğinde, bir taraftan hareketin kitleselleşmesi, 
diğer yandan globalizasyonun etkisiyle Kürt ulusal 
hareketinde de önemli değişikler yaşanmış, o güne 
kadar kendisini yalnızca silahlı olarak ifade eden bu 
hareket, sivil-politik siyaset yapmanın yollarını ara
maya başlamıştır. Nitekim, bu arayışın sonunda da 
1990 yılında ilk yasal Kürt partisi kurulmuştur. 

Partinin kuruluşunu hızlandıran olay ise, 1989 yı
lında Paris'te Kürt sorunuyla ilgili yapılan Uluslara
rası bir Konferansa katıldıkları gerekçesiyle, partile
rinden (Sosyal Demokrat Halkçı Parti-SHP) ihraç 
edilen 7 parlarneoterin olayı olmuştur. ihraç olayı 
üzerine bu parlamenterler öncülüğünde Kürt sorunu
nun çözümünü temel alan bir parti kurulmuştur. 

Böylece Türkiye'deki ilk legal Kürt partisi, Du
verger'in partilerin kuruluşuyla ilgili sınıflamasına 
göre parlamenter orijinlidir. Ancak, partinin kuru
luşuna bu parlamenterler öncülük etse de, parti, 
parlamento dışındaki Kürt gruplarının katılımıyla 
kurulmuştur. 

Bu parti, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkİ 
çerçevesinde, Kürtlerin politik ve kültürel haklarını 
temel alan bir yaklaşım göstermiştir. Partinin sosyal 
tabanı (la base social) büyük oranda Kürt kitlesi, 
özellikle Kürt ulusal hareketine şu veya bu oranda 
bağlı olan veya sempati duyan kesimler olmuş, parti
nin amacını ise (el teleolôgico) büyük oranda «Kürt 
sorununun çözümü » oluşturmuştur. Parti, kendini 
demokratik ve sol bir parti olarak tanımlamıştır. 1991 
genel seçimlerine SHP ile ittifak yaparak katılan par
ti, milletvekili adaylarını SHP listelerinden seçime 

netraci6n territorial) doğru bir yayılım göstermiştir. 
Partinin kurulduğu yıllarda Türkiye' de bir iç savaş 
yaşanmaktaydı ve resmi anlamda Kürt realitesi hala 
kabul edilmiyordu. Bu nedenle o koşullarda Kürtler 
açısından bir parti örgütlenmesinin yapılması çok 
zordu. Parti örgütlenmesine katılanlar, tehdit edili
yor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve hatta öldürü
lüyordu. 1990' li yıllarda içlerinde biri parlamenter 
olmak üzere, yüzün üzerinde parti üyesi «faili meç
hul» şekilde öldürülmüştür. Örgütlenme özgürlüğü
nün olmadığı böyle bir ortamda, parti örgütlenmesi 
de bir «merkez»in (coalici6n dominante) kontrolün
de ve merkezin sıkı denetimi altında yapılmış ve ge
lişim göstermiştir. 

Panebianco 'nun partilerin kuruluş modeliyle ilgi
li belirtmiş olduğu faktörler içerisinden Kürt partile
rine en iyi denk geleni dış bir «sponsor»un (patroci
ne) bulunması olgusudur. Gerçekten de, partinin ku
ruluşundaki en önemli -ve bu parti ailesinde halen de 
devam eden - özelliği, dış bir kurumun varlığıdır. Bu 
partinin gerek kurumsal yapısını, isleyişini ve gerek
se de ideolojisini belirleyen temel etken dış «ku
rum» olmuştur. Bu dış sponsor ise PKK' dir. Parti, 
kuruluşundan itibaren bu dış gücün «politik kanatla
rı» altında oluşmuş ve gelişim göstermiştir. Bu dış 
gücün etkisi zaman içerisinde değişiklik gösterse de 
her zaman var olmuştur. Partinin ideolojisini belirle
yen de bu dış güç olmuştur. Dış gücün süreç içerisin
de düşüncelerinin değişmesi aynen partiye yansımış 
ve parti de, bu temelde görüşlerini değiştirmiştir. Her 
iki kurumda aynı toplumun parçasıdır. Partiye bağlı
lık ve sadakat, öncelikle dış güce bağlılık ve sadakat 
şeklinde olmuştur. Somut olayımızda bu durum dış 
güce bağlılık sınırlarını da aşarak, dış gücün liderine 
bağlılık ve sadakat biçiminde gelişmiştir. Partinin ku
ruluşunda olduğu gibi, bugün de dış gücün liderini 
eleştirerek (somut olayımızda Abdullah Öcalan'ı) 
parti içerisinde faaliyet yürütmek mümkün değildir. 
Yine, parti başkanlarının meşruluk kaynağı, parti kit
lesi değil, dış gücün kendisi olmuştur. Somut olayı-
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Her iki süreç, sistemin iç teşviklerinde birleşmektedir. Sistemin iç 

teşvikleri iki tanedir. Birincisi, bireysel teşvikler (ki bunlar prestij-

mızda Abdullah Öcalan 'ın li görevler, kariyer yapma olanakları vs.}, ikincisi ise, kolektif teş- için, ilk kuruluşlarından ili
onayını alamayan bir kişi- 'ki d' b . . . ·v· . . . .. . baren kendi üyelerine bi-
. . . . vı er ır ( unlar da partının kımlıgıyle ılgılı olanlar, orneğın, par- . 

nın partı lıderı olması reysel teşvıkleri sunmak 

mümkün olmamıştır. Dış tinin ideolojisi gibi}. zorundadır. 
güç, kadroları vasıtasıyla 

partiyi yönetmiştir. Nitekim, bugün dış gücün (PKK) 

lideri ve yardımcısı konumunda bulunan kişiler, par

tinin eski parlamenter üyeleridir. 

Partinin biçimini belirleyen diğer etmen ise, kariz

matİk bir yapı taşımasıdır. Bu husus partinin kurulu

şunda karizmatik bir liderin bulunuşunda değil, fakat, 

karizmatik bir durumun ( carisına de situaciôn) var lı

ğından kaynaklanmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz 

üzere, parti kurulduğunda, "ulusal kurtuluş mücade

lesi" hedefiyle silahlı bir mücadele verilmekteydi ve 

bu parti de, "ulusal kurtuluş mücadelesi"nin siyasi ka

nadı olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla parti bu duy

gusal atmosfer altında kurulmuş, bağlılık ve sadakat

ler bu şekilde kurulmuştur. Partinin gerek örgütsel ya

pısı, gerekse ideolojisi bu kolektif heyecan dönemi

nin derin izlerini taşır. Partinin kuruluş dönemi kariz

matİk bir liderin ortaya çıkması için çok müsait olma

sına rağmen, ne o gün ne de bugün, parti den kariz

matİk bir lider çıkarılamamıştır. Kişisel görüşümüze 

göre, bunun en önemli nedeni, aynı toplumsal temeli 

paylaştığı "patrocine"nin liderinin (somut olayımızda 

Abdullah Öcalan) varlığıdır. Zira, Abdullah Öcalan 

karizmatik bir lider olarak, belirtilen kitle üzerinde 

sonsuz bir etkiye sahiptir. Nitekim, partinin kurulu

şundan beri yaşadığı en önemli sorun, liderlik sorunu 

olmuştur. 

II. Kurumsallaşma Açısından 

A) Genel Olarak 

Kurumsallaşma, parti kurucularının organizasyo

nun amaçlarını yarattıkları sürecin bir sonucudur. Ku

rumsallaşmayı tahrik eden süreçler temel olarak iki 

tanedir ve eş zamanlı biçimde gelişirler. Bunlar; a

menfaatler, b- sadakatlerdir. 

Her iki süreç, sistemin iç teşviklerinde birleşmek-

Bütün partiler aynı yo

ğunlukta ve aynı biçimde kurumsallaşmazlar. Arala

rında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bütün parti

ler yaşamak için belli bir düzeyde kurumsallaşmalı

dırlar. Ancak bu düzey, bazı partilerde güçlü, diğerle

rinde ise zayıftır. Panebianco 'ya göre, partileri birbi

rinden ayıran temel farklılık, onların kurumsallaşma 

dereceleridir ve bu husus Panebianco'nun hipotezin

de merkezi önemde rol oynar. 

Panebianco'ya göre, örgütsel kurumsallaşmanın 

temel olarak iki boyutu vardır. Bunlar; 

Bir, çevreye karşı olan özerkliğinin (autonomfa) 

derecesi, 

İki, sistematikleşme derecesi, yani organizasyonu 

oluşturan farklı bölümler arasındaki karşılıklı bağım

lılık derecesi. 

Bu iki boyut özerklik/bağımlılık, kurumun kendisi

ni saran çevresiyle olan ilişkisinin derecesini belirler. 

Bütün organizasyonlar zorunlu olarak kendi çevrele

riyle ilişki alış-verişinde bulunmak durumundadırlar. 

Eğer kurum, çevreyle olan ilişkilerinde doğrudan 

kontrol kapasitesine sahipse özerkliğinin varlığından 

bahsedilir; ancak eğer onun varlığı için zorunlu olan 

kaynaklar (örneğin finansman gibi) dışarıdan, dış bir 

organizasyon tarafından kontrol ediliyorsa kurum ba

ğımlıdır. Dışarıya bağımlı olan partilerde, örneğin se

çimlerde dışarıdakiler tarafından önerilen adaylar, 

parti içinde öncesinden herhangi bir faaliyeti, çalış

ması ve kariyeri bulunmasa dahi listede yer alabilir

ler. Kurumsallaşma, en azından belli derecede kendi 

çevresinden "autonomizaci6n"u gerektirir. Partiler 

arasındaki fark bu derecenin büyüklüğüne veya kü

çüklüğüne bağlıdır. Bununla birlikte hiç bir parti tam 

olarak kendi çevresinden bağımsız değildir. 

Kurumsallaşmanın ikinci boyutu olan "sistemati

zaci6n" ise, kurumun kendi iç yapısındaki bağlılığı, 

tedir. Sistemin iç teşvikleri iki tanedir. Birincisi, bi- bütünlüğü ifade eder. Kurum içindeki alt üniteler ile 

reysel teşvikler (ki bunlar prestijli görevler, kariyer merkez arasındaki ilişkiler düşük düzeyde ise, alt-

yapma olanakları vs.), ikincisi ise, kolektif teşvikler

dir (bunlar da partinin kimliğiyle ilgili olanlar, örne

ğin, partinin ideolojisi gibi). Bütün partiler, yaşamak 

üniteler daha otonomdur ve heterojenlik vardır. Bu 

ilişki yüksek düzeyde ise, merkez kontrolü hakimdir 

ve homojenlik vardır. 
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Parti ideolojik ve örgütsel olorok "dış" bir güce bağlı olduğundan, 

yeni ve farklı düşünen nesillerin portiye katılımı ve değişime yol 

Güçlü bir kurum zayıf oçmolorı oldukça zordur. Parti merkezden çevreye doğru bir geli- denle kendi temsilcileri va-
bir kurumdan daha daya- . .. ·~· . .. . . . . sıtasıyla partiyi doğrudan 

k ı b ·ı· 
0
.. ıı·kı b. şım gosterdıgınden, coolıcıon damınonte orosındo bırlık vardır. .. . 

nı sız o a ı ır. ze ı e ır yonetme şansına sahıp ola-
kriz döneminde merkezin Kürt portileri içerisindeki en büyük bölünme kimin doha çok "dış" bilirler. 

kontrol ettiği güçlü örgüt- güce yakın olduğu yönünde olmaktadır. 
lerin bu krizden etkilenme-

si diğerlerine ( alt-ünitelerin o ton om olduğu örgü tl ere) 

nazaran daha sert olur. Otonomi göreceli olarak krizi 
aşmayı kolaylaştırır. 

Güçlü sistematikleştirilmiş partilerde yenilenme
ler zor, yavaş ve sınırlı olur. Zayıf sistematikleştiril

miş partilerde ise tersi olur. Ve bu partilere yeni nesil
lerin katılımı ve değişime yol açmaları (ideolojik ve 
örgütsel olarak) daha kolaydır. 

Partilerin kurumsallaşma dereceleriyle ilgili ola
rak en az beş göstergeden bahsedilir. Bunlar: Bürok

rasİ ( merkezileş me), homojenlik, finansman, partiye 
yakın olan kurumlarla ilişki ve partinin kuruluş norm

ları. 

Zayıf bir kurumsallaşma, genel olarak, coalici6n 

B) Kurumsallaşma Açısından Kürt Partileri 

Diğer partilerde olduğu gibi Kürt partilerin gelişi
minde de iki süreç eş zamanlı olarak gelişmiştir. Bun
lar, partinin sunmuş olduğu olanaklar, menfaatler (in
centivos selectivos), ve partiye yönelik ideolojik bağ
lılıklardır (incentivos colectivos). Başlangıçta partiye 

yönelik duygusal bağlılıklar daha yoğunken, özellik
le partinin seçimlere girmesiyle kişisel menfaatler de 
gelişmiş, parti kadrolarının dışında, menfaat grupları 
ve profesyonel kişiler de partiye yönelmiştir. Bu du
rum, özellikle partinin Kürt nüfusun yaşadığı Kürdis
tan bölgesinde yerel seçimlerde birinci parti olarak 
seçimleri kazanmasıyla daha da artmıştır. 

Özerklik/bağımlılık açısından değerlendirdiği
mizde, Kürt partilerinin özerk olmadığını söyleyebi-

doruinantenin içinde fraksiyonların oluşmasına ve liriz. Bunun en önemli nedeni, partinin güçlü bir şe
birliğinin az olmasına, güçlü kurumsallaşma ise tersi- kilde dış bir güce bağlı olması ve finansmanının da 
ne neden olur. Parti kurumsallaşması ne kadar zayıf büyük oranda bu dış güç tarafından karşılanması ve 
ise, içindeki menfaat gruplarının örgütlenmesi o dere
ce güçlü; kurumsallaşmanın güçlü olmaması halinde 
ise tersi olur. 

Penetraci6n şeklindeki örgütlenmeler güçlü bir 
kurum yaratırlar. Difusi6n şeklindekiler ise zayıf bir 
kurumdur. İlkinde elitler arasında birlik varken ikin
cisinde elitler bölünmüştür; bu nedenle tartışma ve 
uzlaşmalar gruplar arasında olur. 

Aynı biçimde bir "sponsorun" bulunup bulunma
ması da kurumsallaşmanın derecesini etkiler . Eğer 
böyle bir dış "koruyucu" varsa, genel olarak, bu zayıf 
bir kurumdur. Bu nedenle eşit koşullarda, güçlü ku
rumsallaşmaların içsel meşruiyeti olan partilerde da
ha rahatlıkla kurulabileceğini söylemek mümkündür. 
Ancak bunun çok önemli bir istisnası var. O da, ko

münist partilerin durumudur; ki, dış bir örgüt tarafın

dan (komüntern gibi) korunmalarına rağmen güçlü 
bir kurumsallaşma yaratabilmişlerdir. 

Bir dış "patrocinadora"nin bulunması durumunda, 
çifte militanlıktan bahsedilir. Bu durumda partinin 
üyeleri aynı zamanda bir sendika üyesi veya dinsel 
topluluğun vs. üyesidirler. Dış organizasyon bu ne-

kontrol edilmesinden kaynaklanmaktadır. Yine, Kürt 
partilerinde bu bağımlılık özellikle seçim listelerinin 
düzenlendiği dönemlerde daha açık görülebilir. Se
çim listeleri büyük oranda bu "dış" güç tarafından ha
zırlandığı gibi, aday olmak için daha önce partide gö
rev alıp kariyer yapmaktan değil, "dış" güce yakınlık 
derecesine göre belirlenir. Somut olayımızda, örne
ğin, Abdullah Öcalan'ın avukatı olmak adaylık için 
yeterli bir koşuldur. 

Kurumsallaşmanın ikinci boyutu olan "sistemati
zaci6n" bakımından ise şunlar söylenebilir: Kurumun 
kendi iç yapısında bütünlük söz konusudur .. Kurun1 

içindeki alt üniteler ile merkez arasındaki ilişkiler 
yüksek düzeyde olup, merkez kontrolü hakimdir ve 

homojenlik vardır. Parti ideolojik ve örgütsel olarak 

"dış" bir güce bağlı olduğundan, yeni ve farklı düşü

nen nesillerin partiye katılımı ve değişime yol açma
ları oldukça zordur. Parti merkezden çevreye doğru 

bir gelişim gösterdiğinden, coalici6n dominante ara
sında birlik vardır. Kürt partileri içerisindeki en bü
yük bölünme kimin daha çok "dış" güce yakın oldu
ğu yönünde olmaktadır. 
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Yukarıda belirtildiği gibi, normal olarak dış bir zasyon bu nedenle kendi temsilcileri vasıtasıyla par

"sponsorun" bulunması halinde kurumun zayıf olu- tiyi doğrudan yönetme şansına sahiptir. 

şundan bahsedilmekle birlikte, komünist parti örne-

ğinde olduğu gibi, Kürt partileri de bu konuda istisna Sonuç 

teşkil etmektedirler. Gerçekten de, dış bir gücün var- Kürt Parti(si)lerinin kuruluşu ve genişlemesi mer-

lığına rağmen Kürt partileri kendi içinde güçlü bir kezden çevreye (penetraci6n territorial) şeklinde ol

birliktelik sağlayabilmiştir. muştur. Karizmatik bir durumdan doğmuştur. Dış bir 

Yine, Kürt partilerinde de çifte militanlık söz ko- "sponsor"a bağlı olup, meşruluk kaynağı dışsaldır 

nusudur. Partinin bir çok üyesi aynı zamanda "dış ve hakim grup (coalici6n dominante) politik olarak 

güç"e de şu veya bu derece de bağımlıdır. Dış organi- bütüncüldür. Güçlü bir iç kurumsaliaşmaya sahiptir. 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

Zeynel Abidin 
Kızılyap ro k* 

*Gazeteci 

Daldon Dolo: Aydms1zhğ1m1z, Yer 
Zeminine inen Talepler Ç1tom1z, 
Güney, AB, Diosporo, vs. yo do 
Duvar Dibi Sohbeti 
1- Giriş Yerine 

Eğer özgürlük, Hegel'in dediği gibi, özgürlük kavramıyla paradoks oluşturan bir zemine 

işaret edercesine "zorunluluklar dünyasının bilincine varmak" değilse, nedir ki? .. Özgür

leşrnek için ilk koşul oluyor bu: Zorunluluklar sınırını, bir baŞka anlatımla engeller duvarını 

hissetmek ve sınırları/duvarları aşmaya çalışmak ... Sınır boylarının serbestliğiyle duvar 

ötelerinin hürriyete çağıran cazibesinin altmda yatan da bu olsa gerek ... 

Ancak, duvara dayanmışsanız ve fakat du
varın farkında değilseniz, hiç kuşku yok ki du
varı aşmak bilinciniz de olmayacaktır. Bu du
rumda, açık ki, yakınlarında dolaştığınız öz
gürleşmenin tersi bir kulvarda koşmaya çalışa
caksınız ve buna artık koşma da denemeyecek: 
Duvarın dibinde debelenen bir görüntü, bu du
ruma daha yakın bir resim olacaktır ve sosyo
logların bu resme ilişkin değerlendirmeleri da
ha az estetik olacaktır: Çürüme ... 

Kürt entelektüel dünyasını -Türkiye Kür
distanı açısından- bu çerçeveye oturtmaya ça
lışırsak, zorlanır mıyız? .. 

Maalesef; çok fazla zorlanmayacağımıza 

inanıyorum ... 

Maalesef; bir adım daha atmak 'imkanımı
zın' olduğunu söyleyebiliyorum: "Türkiye"de 
özgün bir Kürt düşünce dünyasının bulunup 
bulunmadığı bile epey tartışmalı ... Bunun, 

acılı tarihten bugünlere uzanan nedenleri de 
epey tartışmalı ve bu konu, adam akıllı 'uzun 
bir hikaye'. 

Ancak, dayandığımıza inandığım duvann 
yapıtaşlarını ele veriyor olması bakımından, 

belki de -şu günlerde, daha geniş bir araştırma 
konusu olarak didiklerneye çalıştığım-bu 'hika
ye 'ye ucundan/kıyısından değinmektc yarar var. 

Her genelierne irili ufaklı somutlukları ih
mal eder ve üstelik, beylik deyimle, genel bö
lümlemeler geçirgendir de; her bir periyodun 
baskın özelliğine bir diğerinde de rastlamak 
her zaman mümkündür. Bu kayıtlarla, Kürt dü
şün dünyasının üç 'makus' tarihsel bölümün
den söz edebiliyoruz: 

Birincisi, fiziksel imhadır ve elbette her 
şiddet gibi asıl hedefi beyinlerdir. Türkiye 
Kürdistanı 'nın ve daha özelde Kürt düşünce 
dünyasının yaşadığı bu birinci bölümü, kaba-
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ikinci dönemde saldırı doho oz fiziksel ve doho çok düşünseldir ve 

bunu do -yine koboco- 1970'1i yılların boşıylo 1980'Ierin son yo-

ca, 1920'li yılların başıyla rısıno torihlendirebiliyoruz: 'Enternasyonal' bir üniformoyla -ki, de tarif etmek epey güç. 

1930'lu yılların sonuna ta- . , Geçelim 
·hı d. b·ı· B b. bu ünıformo sık sık sivil' porko oluyordu- gelmistir ve dünyevi ··· 

rı en ıre ı ıyoruz. u, ı- · Ge erken dönemlerin3 

liniyor ve açık bir imha sü- amaçlarının teorik yüceliğiyle çelişik olorok, Kürtler ocısındon, k ~- 11 .k'l . V. 

· orta oze ı erıne degın-

reci olduğundan kuşku Kürtsüzleştirmeyi getirmiştir. Bu döneme,' soldon Türkleşfirma dö- mekte yarar var (tabii her 

yoktur; resmi kayıtlar bile, ., d d' b'l' b. ct·· · · · d b. b 
nemı e ıye ııyoruz. ır oneının ıçın e ır aş-

her bir Kürt kalkışmasında 

öldürülenleri zaman zaman "onbinlerce" olarak ifade 

etmiştir. Her fiziksel saldırı gibi bu da düşünce dün

yasının (da) iğdiş edilmesi anlamına gelmiştir; hem 

direkt hem de dalaylı olarak. Üstelik, saldırının dü

şünsel etkilerinin ve geriletici reflekslerinin, tahmin

Ierin ötesinde olduğu da söylenebilir: Özellikle Kürt 

kentlerinin Türkleştirilme sürecinde, resmi mekaniz

malardan, kurumlardan vb çok, bu saldırının beyin

lerde yarattığı tahribatın büyük işlev gördüğünü söy

leyebiliyoruz. 

İkinci dönemde saldırı daha az fiziksel ve daha 

çok düşünseldir ve bunu da -yine kabaca- 1970'li yıl

ların başıyla 1980'lerin son yarısına tarihlendirebili

yoruz: 'Enternasyonal' bir üniformayla -ki, bu ünifor

ma sık sık 'sivil' parka oluyordu- gelmiştir ve dünye

vi amaçlarının teorik yüceliğiyle çelişik olarak, Kürt

ler açısından, KQrtsüzleştirmeyi getirmiştir. Bu döne

me, 'soldan Türkleştirme dönemi' de diyebiliyoruz. 

Üçüncü dönemi aştık mı, emin değilim; ancak, bir 

fark olarak, birinci dönemle ikinci dönem arasında 

var olanın' tersine, bir 'ara'nın bulunmadığını görü

yoruz: Aşağı yukarı 1980'lerin ikinci yarısında başlı

yor ve bitişi konusunda henüz tarih veremiyoruz. 

Kısmen hala devam ettiği de söylenebilir, bazı olgu

lar bakımından 2000'li yılların başında -yerini bir ka

osa ya da belli belirsiz başka bir döneme bırakarak

bittiği de. "PKK dönemi" olarak adlandırdığımız bu 

periyodun baskın özelliğinin 'köylüleştirme' olduğu

nu görebiliyoruz. Hiç kuşku yok ki köylüleştirme, po

tansiyelden kinetiğe çevrilen gücün görünür halin

den, yani köylülerin 'çokluğu'ndan ya da somut var

lığından bir hayli farklı ve soyut bir 'şey'dir ve Kürt 

düşünce dünyası açısından2 asıl anlamı, zapturapt 

yöntemler eşliğinde zihinlerin çoraklaştırılmasıdır. 

Peki eğer üçüncü dönem bitmişse, yaşadığımız 

dönemi 'Avrupalllaşma seline kapılma' dönemi ola

rak bölümleyebilir miyiz? Bu peryodizasyonun hata 

payı yüksek olabilir, çünkü, en başta, hala somut 

olarak yaşanılıyor olan tarihi soyut bir bölüm halin-

ka dönemin özelliğinin de 

görülebileceği uyarımızı yeniden dikkate alarak, yani 

genelleştirmenin bir mutlakıyet olmadığı ve yalnızca 

tarihi üstten okumanın bir yöntemi olduğunu bilerek): 

a) İlki fiziki, diğerleri düşünsel saldırılar biçimin

de olsa da, her üç (dört?) dönemin Kürt düşünce dün

yası açısından birer kırım dönemi oldukları görül

mektedir; fiziki ya da değil, fakat sonuçta 'beyin'le

rin kırımı... 

b) Her üç (dört?) dönem, bir tür 'Türkleştirme' da

yatmıştır. Üçüncü dönemin bu konuda bir istisna ol

duğu iddia edilebilir, ancak yalnızca geldiği nokta 

("üniter devlet içinde anayasal vatandaşlık", "Türki

ye ulusu", vs) bakımından değil, az sonraki 'c' şıkkı 

açısından düşünüldüğünde, örtük olarak böyle bir 

özelliği bu dönemin de taşıdığı fark edilmektedir. 

c) Her üç (dört?) dönemin en baskın ortak özelli

ği, Kürt düşünce dünyasını geleneklerinden kopar

mak şeklinde özetlenebilir. Burada önemli olan "Kürt 

geleneklerinin hepten iyi ya da kötü" olup olmadıkla

rı değildir; açıktır ki burada önemli olan, sosyolojik 

bakımdan bir ulusun DNA'sı sayılabilecek geleneksel 

kökleri ve kimi geleneksel argümanlarıdır. Her üç 

(dört?) dönemin, doğrudan doğruya Kürt geleneksel 

değerlerini hedef aldıklarını ve/veya geleneğe mey

dan okuduklarını görüyoruz; tarihsel, kültürel, politik 

vb cephelerden. Ve DNA'ya bu tür bir müdahalenin 

hücre yapısının kimyasını zedelemekle kalmayıp dü

şünsel bozukluklara da yol açacağını bilmek için ge

netik uzmanı olmak gerekmemektedir4
• 

İşte dayandığımız duvarın yapıtaşları. .. Ya da, du

varın dibinde bir an için düşündüğümüzde, gözleri

mizin önünden akıp giden film ş eri di ... 

Peki, "duvar nerde?" mi? .. Bakmasını bilen her 

Kürt aydınının yanı başında: inisiyatif kaybında ve 

üretimsizlikte ... Kurumlarımızın kurum bağlamışça

sına hareketsizliğinde ... İfrit-tefrit savrulmalarından 

kurtulmayan, bir dönem şuraya bir dönem buraya 

frensiz savrulan günübirlik yaklaşımlarımızda ... Eğer 
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Duvarı oşmonın, daha çok do entelektüel dünya açısından ve tabii 

ki düşünsel anlamda, özgürleşmeyle eşdeğer olduğu; ikincisi, 'bil-
nostaljik sohbetlerin bıktı- me' nin kişisel değil toplumsol bir faaliyet olduğu ... Belki bir üçün- Evet; az önce, duvarı 
ncı döngüsü dışında haHl .. k d h ki b'l' . D d'b' d ki k aşmaktan başka yol yok cu sı o o e eye ı ırım: uvor ı ın e yumru or yeme fen salıiden var iseler, ölü atla- · dedik; ancak bu, tam doğru 
rı kırbaçlayan jokerler gö- bıktığımı do biliyorum ve belki de bunun kızgınlığıdır yazıyı ko- değil. Bir başka 'seçenek' 
rüntüsü veren politik yapı- romsor yapan ... 
larımızda ... Bir tür "kahpe 
felek" edebiyatıyla, olumsuzluklarımızın tümünü dış
sal faktörlere bağlama kolaycılığını pek sevrnemizde 
ve kendimizi herhangi bir' öteki'nin karşıtlığıyla tarif 
etme sığlığımızda ... Birken iki olamamızda, iki olun
ca ise ikiyi tekleştirme hoşgörüsüzlüğüyle çokluğu 
çoklu problem sayma arasında gidip gelmemizde ... 
Ufuksuzluğumuzda, heyecansızlığımızda ve kendi
mizi yinelemekten hala hoşnut olabilmemizde, vs, 
vs ... 

(Peki, yumurta mı tavuktan 'çıkar, tavuk mu yu
murtadan: Duvarı büyüten yapıtaşları mıdır, yoksa 
duvarın farkında olmamak mı? .. Bu da galiba ayrı bir 
tartışma konusu ... ) 

Evet; duvara yaslanmış durumdayız. Gerisi, yok; 
geride, bir adım daha atacağımız yer bile kalmadı. 
Gerisi, duvarı aşmak: Başka yolu yok ... 

Kimi 'steril' grupların/kişilerin "biz dediydik"leri
nin de yararı yok, istisnaların kaideyi bozma olanağı 
da: Duvar dibinde, maalesef, muafiyet yok: Hep bir
likte duvarın dibine dayanmış d urumdayız ... 

Eğer birileri, zaman zaman söylendiği gibi, bu du
rumdan kurtulmanın 'harika' reçetesine/reçetelerine 
sahip olduğunu söylüyorsa; örneğin "hepimiz birleşe
lim!" vb formüllerio derdİmize deva olacağını söylü
yorsa, ya duvar dibinde kımıldamayı duvarı aşmak 
olarak anlıyordur, ya da sayı saymasını bilmiyordur ... 

İyi de; nedir duvarı aşmak ve nasıldır? .. 

Eğer, "madem bilmiyorsun, ne diye bu sayfaları 
işgal ediyorsun?" diyecekse Serbest! okurları, onlara 
hak vererek ve onlardan özür dileyerek belirtmeliyim 
ki, ben de bilmiyorum ... 

Bilmediğim şeyler bir yana; bildiğim iki şey var 
yalnızca: Duvarı aşmanın, daha çok da entelektüel 
dünya açısından ve tabii ki düşünsel anlamda, özgür
leşmeyle eşdeğer olduğu; ikincisi, 'bilme'nin kişisel 
değil toplumsal bir faaliyet olduğu ... Belki bir üçün
cü şık daha ekleyebilirim: Duvar dibinde yumruklar 
yemekten bıktığımı da biliyorum ve belki de bunun 
kızgınlığıdır yazıyı karamsar yapan ... 

daha varmış demek ki: Sır
tınız duvara dayalı, habire 

kafamza-kafamza darbeler almak ... Ve zaten, kelime
nin düşünsel anlamında, böylesi yumrukları her gün 
yiyoruz ... 

Güzel olan tarafı şu ki, artık bundan bıkıyoruz; 
bunun güçlü ipuçları ve bu anlamda Serbestf'nin gü
zel devamlılığı, sevindirici ... 

2- Kafamıza-Kafamıza Darbeler 

Gazete/dergi/kitap okurken, tv izlerken, bir top
lantıyı/tartışmayı izlerken, Kürtlerle ilgili olarak ka
falarımıza an be an darbeler indirildiğini fark etme
mek mümkün değil. Bunları fark etmemek için artık 
ya Kürt olmaktan vazgeçmiş olmak, ya kafadan mah
rum olmak ya da kafa sahibi olmanın pek bir işe ya
ramadığı izbe kuytuluklarda -sanal- halinden mem
nunlukları oynamak gerekiyor. 

Dört alıntıya tahammül edilmesini rica edeceğim, 
kafamıza-kafamıza darbelerin ulaştığı. boyutu ya da 
pervasızlığı göstermesi açısından: . 

''Bu ·koşullarda, Türk ve yabancı bilim insanları, 
yorumcular ve politikacılar 'ulus', 'azınlık', 'halk' vb 
terimlerini kullanırken özellikle dikkatli olmalıdırlar. 
( ... )Özellikle 'ulus' terimi, siyaset yüklü bir terimdir. 
Belli bir gruba ulus demenin, geniş kapsamlı ve bo
zucu sonuçları olabilir. ( ... ) Bu incelemenin önemli 
gözlemlerinden biri de, bir bireyin kendini hem Türk 
hem de Kürt hissedebileceğidir ... "5 

"Mustafa Kemal ( ... ) 'Ne mutlu Türküro diyene' 
kavramını nasıl yorumlamak gerekir denebilir. Onun 
kaynağında Osmanlı döneminde kullanıla~ 'İdraksiz 
Türkler' anlayışı var. Anadolu'da yaşayan Türkmen
leri idraksİz Türkler şeklinde değerlendirip vatandaş 
saymıyorlardı. Bu yanlış anlayışı yıkmak ve vatan
daşların kendilerine güveninin gelmesi için kullan
mıştır. Doğal bir asimilasyon sürecinde bunu kullanı
yor. ( ... ) Bu doğal asimilasyon sürecinde Türkleşen 
Kürtler de var, Kürtleşen Türkler de var. Gelelim ulus 
terimine: Benim ulus tanımım çağdaştır. Türkiye so
mutunda konuşuyorum. Türkiyelilik değil, Türkiye 

Serbest!- 18 (Kasım- Aralık 2004) 55 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



56 

'Akademik' kostümlerle boy gösterilen cambazlıklar dünyasında 

Kürt sorununda basit ve temel doğruları görmezden gelme işine 

l;llusu kavramının daha çö- 'katkı' yapan-yapana olmuştur; iş, bir Kürt örgütünün liderinin mayesinde Güney Kürdis

zümleyici olduğuna inanı- "T" k' l "k l 'k k, k d l . . B k tan'da bir müddete kadar 
· ur ıye u usu avramıy a at ı sına a ar ge mıstır. u avra-

yorum. ( ... ) Türkiye'de de · yaşayabilirler. Ancak şunu 

çeşitli uluslar olabilir, ama mm diğer parçalardaki Kürtleri de anlatıp aniatmadığı ya da diğer çok iyi bilsinler ki bu kafa 

Türkiye ulusu kavramı ol- parçaları da mesela "iran ulusu", "Irak ulusu". 

malı. Baskın Oran'ı zorla 

yapısı, bu anlayış ve hare

ket tarzıyla hiçbir zaman 

sıkıştırsak çatlar, bölünmeyi derinleştirir. Resmi dil 

Türkçe' dir.( ... ) 'Bir milliyete bir devlet' tehlikeli bir 

yaklaşımdır. Ne kadar etnisite, ne kadar milliyet, o 

kadar devlet, o kadar federasyon bötünmeyi derinleş

tirir. ( ... ) Devletin üst kimliği vatandaşlık bağını ifa

de eder. Avrupa ulusu da bir üst kimliktir ... "6 

"Eğer kendilerine Kürt diyorlarsa, 'bizim Türk

lerle ayrımız gayrımız yoktur' dedirtmek de bize dü

şer.( ... ) Dağdakileri, (Güney Kürdistan'da konuşlan

mış PKK gerillalarını kastediyor -benim notum) 

Barzani ve Talabani'ye karşı konuşlandırmamız la

zımdır. ( ... ) Barzani'yi büyütmek, Türkiye devletini 

küçültmektir. ( ... ) Bundan önceki Diyarbakır Beledi

ye Başkanı Feridun Çelik, Kuzey Irak'ta kim olduğu

nu bilmediğimiz bazı kimseler, Talabani ve Barza

ni'nin karargahiarına ayrı ayrı bomba attığı zaman üç 

gün milll yas ilan etti. Belediye Başkanı devlet me

murudur, başka bir devlette olan bir bombalama ey

le.mi için, 'milll yas' çağırdı. Devletten, hükümetten 

çıt çıkmadı. .. "
7 

"Hizbullah-PKK çatışmasının başladığı günden 

şimdiye kadar PKK bütün propaganda araçlarını dev

reye koyarak gerçek dışı, zalimane ve ahlaksız bir şe

kilde Bizbullah cemaatini kontra örgütü olarak kara

layıp yanlış tanıtmaya ve böylece Müslüman Kürt 

halkının gönlünden ve gözünden düşürmeye ve yıp

ratmaya çalışmıştır. ( ... ) Maalesef sadece PKK'liler

de değil bütün marksist Kürtlerde adeta bir Bizbullah 

paranoyasının yaşandığı, bu insanların korku ve pa

nik psikolojisiyle islama ve Müslümanlara karşı düş

manca bir tutum içerisinde oldukları gözlenmektedir. 

Marksist Kürtlerin bu saplantıları, bu kesimin Kürt 

halkı içindeki sayısal oranı ile halkı temsil düzeyi ay

rıca ele alınıp bu çerçevede bazı gerçekler balyoz gi

bi kafalarına vurulmalıdır ki bu makalenin konusu bu 

değildir. ( ... ) Kendilerine (PKK' den ayrılan ve fakat 

Bizbullah 'ı eleştirmeyi sürdüren PWD yetkililerine 

-BN) şu hatırlatınada bulunmak isteriz ki, canı gö

nülden umut bağladıkları ve adeta bir misyoner gibi 

hizmet ettikleri emperyalist işgalcilerin gölgesi ve hi-

Kuzey Kürdistan' da tutunma ve yaşama şansı bulma

yacaklardır. Vesellam." 8 

Budur: Adım adım atılmıştır yumruklar kafamıza-

kafamıza ve iş, bizbil-kontra'nın kendini temize çı-

karmaya yeltenmesine kadar varmıştır. Budur: Bun

lar, duvar. di binden yumruk sesleridir ... 

İlk alıntı, yazarlarından biri 'yerli' olsa bile çalış

malarının kendisi 'yerli' olmayan9 bir araştırmadan; 

ikincisi Abdullah Öcalan' dan; üçüncüsü Yalçın Kü

çük'ten ve dördüncüsü 'M.Ali Farqini' imzasıyla 

'Nasname' sitesine gönderilen ve yayınlanan bir 

açıklamadan alınmıştır. 

Her birinin içeriğini tartışmak abesle iştigal ola

caktır, ancak şu kadarı söylenmelidir: Tümünün (ve 

artık her gün yinelenen buna benzerlerinin) ortak 

özelliği, aklımıza hakarettir; Kürt aklına hakarettir... 

a) 'Bilim' ve 'araştırma' ambalajıyla örtülmüş 

pişkinliklerle, Kürtlerin 60'lı yıllarda bitirdiği tartış

malardan şüphe etmeleri arzu edilmektedir; "parça

lanmış bir ulus" gerçeği gibi en basit bir doğruyu, 

'akademik' cambazlıklar dünyasına feda etmemiz is

tenmektedir ... 

b) Üstelik bu, yer yer resmen dalga geçilerek ya

pılabilmektedir ("bir birey kendini hem Türk hem de 

Kürt hissedebilir"!?) Üstelik hangi özgür ortamda bu 

tür 'bilimsel' olguların ortaya çıkabileceği hesap/ki

tap edilmeksizin ... 

c) Ortaokul ders kitaplarından başlayarak enjekte 

edilen ve son yıllarda belki de 'bir Kürt eliyle (de) şı

rınga edilirse iyi olacağı' varsayılan ko miklikler 

("Mustafa Kemal, 'Ne mutlu Türküm diyene' kavra

mını yanlış anlayışı yıkmak ve vatandaşların kendile

rine güveninin gelmesi için kullanmıştır"), önceki 

yılların tersine artık gülmememiz istenerek piyasaya 

çıkabilmiş tir... 

d) 'Akademik' kostumleri e boy gösterilen cam

bazlıklar dünyasında Kürt sorununda basit ve temel 

doğruları görmezden gelme işine 'katkı' yapan-yapa

na olmuştur; iş, bir Kürt örgütünün liderinin "Türki-
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Boşton beri Güney'le gerilim içinde bulunan örgüt, tartışılmaz oto

rite olon liderinin ağzından, tom do Güney'in belli bir hukuksol 

ye ulusu" kavramıyla 'kat- statüye kovuşocoğı zornon diliminde, anti-güney söylemini artır- lare edebilme cesaretini 
kı'sına kadar gelmiştir. Bu t "TSK' K l k't k' l ~ b··ı·· .. PKK .. .. bulmuştur; yukandaki dör-mıs ır. nın uzey ro o ı var ıgı o ucu terorun e en-
kavramın diğer parçalarda- · düncü alıntının anlamı, bu-
ki Kürtleri de anlatıp anlat- dekslidir. PKK orada olduğu sürece TSK do Kuzey Irak'ta bulun- dur. Ve bu, bize belleğimizi 
madığı ya da diğer parçala- maya devam edecektir." 
n da mesela "İran ulusu", 

"Irak ulusu" ve "Suriye ulusu" (ve belki de ilave ola
rak "BDT ulusu") şeklinde tarif edebilip edemeyece
ğimiz üzerine güldürücü bir hasbıhalden şimdilik 

mahrum da bırakılsak, bu cüretle oralara da uzanmak 
işten sayılmamalıdır ... 

e) Bir örgüt silahlı mücadeleden vazgeçtiğini 

açıklar ve fakat silahını bırakmazsa, ne olur? Peki ay
nı örgüt, bir süre sonra, sanki 2 Ağustos 1999 kararı 
basit bir ateşkesmişçesine, 2004'lerde "tek yanlı ateş
kesin sona erdiğini" açıklarsa ne olur? İlk sorunun 
yanıtı biliniyor: 'Silahlı mücadeleyi bırakan' örgütün 
silahlı güçleri, Güney Kürdistan' da konumlanır ... 
İkincisinin yanıtı biraz flu olabilir, ama bilenler bili
yor: Yitmekte olan heyecanı bir şekilde yeniden di
riltmeye ve liderlerinin serbest bırakılınasına dair bir
kaç amacın10 gereği olarak bir kısım askeri güçlerin 
Kuzey' e dönmesi için 'meşru' bir gerekçe yaratılmış 
olur, ama esaslı güç hala Güney'de kalmış olur; fakat 
"ateşkes bitti"lerle aynı zamanda 'herhangi bir çatış
ma' (Güney'de?!) için de 'meşru' bir sahne açılmış 
olur. Peki neler oluyor? İşte özetin özeti: 

el) Baştan beri Güney'le gerilim içinde bulunan 
örgüt, tartışılmaz otorite olan liderinin ağzından, tam 
da Güney'in belli bir hukuksal statüye kavuşacağı za
man diliminde, anti-güney söylemini artırmıştır. 11 

e2) "TSK'nın Kuzey Irak'taki varlığı bölücü PKK 
terörüne endekslidir. PKK orada olduğu sürece TSK 
da Kuzey Irak'ta bulunmaya devam edecektir."12 

e3) Gerisini zaten en bariz haliyle Yalçın Küçük 
ifade etmiş bulunuyor: "Dağdakileri, Barzani ve Ta
labani'ye karşı konuşlandırmamız lazımdır." 

Artık (e) şıkkım bitirme zamanıdır ve açık olması 
gerekiyor: Aklımıza bu denli hakaret gerçekten bıktı
rıcıdır ... 

f) Bu şık artık ipin ucunun kaçtığına delalettir ve 
çok açıktır: Kanlı ve karanlık geçmişinden bu yana 
ilk kez "Kürt Hizbullahı" (eğer aklınız hala yitip git
mediyse siz bunu yine "hizbul-kontra" olarak oku
yun), Kürt kamuoyuna kendini olumlu imajlarla dek-

de yitirmeyi önermektedir. 

Hizbul-kontra' nın (PKK 
ekseninde olan, o dönemler olması da doğal sayılabi
lecek olan) Kürt halkının en atılgan yerel önderlerini 
birer birer ve -sağır sultanların bile duyduğu şekilde
devletin açık ya da dolaylı desteğiyle katletmeleri, ne 
yazık, bugünlerde meşrulaştırılmaya bile çalışılmak
tadır: Duvar dibinde bir sızıdır bu tablo, bir "bunu da 
mı görecektİk! "dir ... 

g) Ve yukarıdaki her bir alıntı ve her bir şık, sos
yolojik olarak, birbirinin azmettiricisi, yardım/yatak
çısı ve kollayıcısıdır. Bu tabloya, devletlfılerden her
hangi bir alıntı bile eklemek gerekmemektedir; oysa 
'biz', 'anti-Kürtlük' söz konusu olduğunda, evvelden, 
reis-i cumhurların filan demeçlerini sıralayarak baş
lardık ... Ne yazık, çoğaldıkça çoğaldı karşıtların alın
tıları. Onlar mı çoğaldı, biz mi çoğalttık onları: belki 
bu da bir başka 'tavuk-yumurta' tartışmasıdır ... 

3- Sopalar Bizden! 

İşin belki de en kötü tarafı budur: Duvar dibinde 
kafamıza-kafamıza gelen darbelerin sopalarını ço
ğunlukla 'biz' hazırlıyoruz ... 

Gazetelerde ya da tv programlannda boy gösteren 
Kürtlerimizin çoğunun asıl derdi, Türkiye yönetenle
rini ve hatta sokaktaki Türk milliyetçiliğini 'ikna et
mek', onları kendilerinin 'zararsız' olduklarına inan
dırmak oluyor. Söze "üniter devlet"in "ortak payda" 
olduğundan başlanıyor ve yanlış soruların yanlış ya
nıtlara yol açması kaçınılmaz oluyor. 

Gerçekten inanarak mı söylüyor/yazıyorlar? 13 

Eğer bir tür 'takıyye' ise, bu daha da vahim bir du
rum: İş, politik şizofreniye kadar uzanıyor ve bir sü
re sonra inanılınayanın inanç haline gelmesine/geti
rilmesine kadar vanyor; kişilik parçalanması ise ayrı 
bir zayiat olarak kaydediliyor ... 

Oysa çok mu zor, Midas'ın eşek kulaklarının ol
duğunu söylemek? .. Çok mu zor, her şeyi özgürce 
tartışabilmek için evvelemir özgür bir ortam·talep et

mek? .. 
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Bu satırların yazarı radikal bir AB karşıtı da degildir, coşkulu bir 

AB sevdalısı da ... Hatta, 'AB sosyal/siyasal/hukuksal mükteseba-

Açık ki, duvarın bu ya- tı'nın kötü bir şey olmadığını; hatta ve hatta göreceli olarak iyi bir ler dengesi, toplumsal ol-

kasında, yani biten tarafın- Id _ b'l d'' .. · k d' A k b b k b' d' gunluk, tahkimat düzeyi vb 
sey o ugunu ı e usunme te ır. nca u as a ır sey ır, -

da, argümanlar dünyası 'bi- ' ' ' ' bakımından değil, sunulan, 

ze ait' olmaktan çıkmıştır; AB'ye ilişkin diğer boyutlar saklı kalmak kaydıyla- "Kürdistan-AB verili olan ucuz tezgahlar-

ortak bir argümanlar dün- ilişkileri" üzerine sorgulayıcı olmak başka bir şey... dan seçilmektedir. Böylesi 

yası da söz konusu değildir bir ısrar yitimi tablosunda 

ve tüm 'tartışmalar', alt ve üst normlan egemen olan

larca belirlenmiş bir kulvarda yürütülmektedir. Bazı 

kalkış noktaları 'ortak temel' varsayılmış ve her şeye 

bu temelden yaklaşmak adet haline getirilmiştir: 

'Aşırılık' ve 'ılımlılık', artık bu temelin fukara var

yantıarıdır ve artık işin esasına ilişkin değildir ... 

Bunun kaçınılmaz sonucu olarak, Kürt aydın dün

yasında ve daha genel olarak 'aktörler' dünyasında 

omurgasızlık, yükselen trend haline gelmiştir/getiril

miştir. Bu, o kadar "kör, kör parmağım gözüne" şek

linde olmaktadır ki, dün her yerde ve bugün kapalı 

mahallerde bir örgüte küfreden (ve rotasyonlu olarak 

bir dönem hain bir dönem 'yararlı unsur' addedilen) 

anlı-şanlı kimi politikacılarımız, bugün aynı örgütün 

kurduğu partinin vitrininde boy gösterebilmektedir: 

Utanma duygusu bile belkemiksizlik ve basit yararlar 

uğruna terk edilebilmektedir.. .. 

Ve gazetelerde/tv'lerde bir Rauf Denktaş 'ımız bi

le bulunmamaktadır! Benzetrnek uygunsa, gazete 

sayfalarında ve tv ekranlarda hepimiz M. Ali Talat' 

laştık ... Benzetmeyi, Kıbrıs sorununda biri -kendileri

ne göre- 'gerekli 'yi, diğeri 'mümkün 'ü kutsayan tarz

lan hatırlatmak için yapıyorum: Rauf Denktaş, hiçbir 

zaman kendisince 'gerekli' olandan geri adım atma

mış ve her 'mümkün'ü hep reddetmiştir. Bunun kişi

sel bir meziyet olmadığının; Kuzey Kıbrıs'taki Türk 

albayı önünde bile hazırolda duran birinin bu argü

manları yalnız başına savunmadığının vb elbette far

kındayız, fakat siyaset tarzı bakımından yine de bir 

örnek olabileceğini görüyoruz. 

'Gerekli' ile 'mümkün' arasında hep bir gerilim 

olduğu doğrudur, fakat ikisi arasında bir denge ya da 

barışıklık oluşturmaksızın herhangi birini kutsamanın 

yanlış olacağı da doğrudur: İlkinin yindenınesi kısır

lığa, ikincisinin baş tacı edilmesi ise bir hayalden bi

le yoksun olma vahametine götürmektedir ... 

Ancak, geldiğimiz nokta bakımından 'bizim' du

rumumuz bence daha da vahimdir: 'Gerekli' ağza bi

le alınmamakta ve hatta sözünün edilmesi bir tür 'di

nozorluk' sayılmakta; öte yandan ise 'mümkün', güç-

'gerekli'yi savunma özgürlüğünü savunmaktan bile 

aciz olabiliyor ve defterlerden 'gerekli'yi silmeye can 

atan rnekanİzınayı hoş görebiliyoruz; üstelik çözüş

türme amacı adamakıllı açıkken, adına bir de "çözüm 

arayışları" diyerek! .. 14 

"Sömürgeciliği hoş gördüğü sürece, sömürgeleşti

rilen insanın önündeki muhtemel tek alternatif, asimi

lasyon ya da taşlaşmadır"15 sözünün eksik kaldığını 

görebiliyoruz: Sömürgeleştirilenin duvar dibinde ka

fasına-kafasına inen darbeler, talepler çıtası yerlerde 

sürüneo mağdurun buna cevaz veren duruşundan fi

lizlenmiş sopalarla vurulmaktadır ... 

4- Ve Final: Avrupai Dayak ... 

Kafamıza-kafamıza darbelerin son turunda meş

hur AB konusu var. 

Yanlış anlarnalara pek eğilimli halet-i ruhiyemize 

karşı önceden belirtmeliyim ki, bu satırların yazan 

radikal bir AB karşıtı da değildir, coşkulu bir AB sev

dalısı da ... Hatta, 'AB sosyal/siyasal/hukuksal mükte

sebatı 'nın kötü bir şey olmadığını; hatta ve hatta gö

receli olarak iyi bir şey olduğunu bile düşünmektedir. 

Ancak bu başka bir şeydir, -AB 'ye ilişkin diğer bo

yutlar saklı kalmak kaydıyla- "Kürdistan-AB ilişkile

ri" üzerine sorgulay•rı oım;ık başka bir şey ... 

Peki bu konuda kafalanmıza ne tür darbeler aldık 

ve almaktay ız? .. 

AB, yeni üyeler için 1993 'te "Kopenhag Kriterle

ri"ni belirledi. Biz "Türkiye Kürtleri", fiziksel dayak

tan bıkıp yorulmuştuk ve bu dayakları savuşturmak 

için kafalanmızı düşünsel darbelere açık hale getir

ınede sakınca görmedik: Kriterleri idealize ettik (ya 

da ettirdiler) ve Türkiye yönetenlerinin bu 'ideal' i 

gerçekleştiremeyeceğine inandık. 1999 Helsinki zir

vesi kararı bizi şaşırttı, ama biz idealizasyonu sürdür

dük: "Türkiye, Kopenhag Kriterlerini yerine getir

mekten uzaktır" plağımızı çalmaya devam ettik. 16 Ko

penhag -siyasi- kriterleri kötü bir şey değildir ve hat

ta 'normal olaraktan' iyidir elbette ve fakat içinde 
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MHP genel boşkanı olmadon yozdıgı'sosyolojik' bir makalesinde 

Devlet Bahçeli, "Kürde Kürt olarak hiçbir şey, Türk olarak her 
spesifik olarak Kürt soru- şey" sloganını formüle etmişti. Türkiye yönetenleri de, örneğin, le etmişti. Türkiye yöne
nunun. çözümüne deva bir K'' . ki k Id ~ .b. , b , b k k b'l tenleri de, örneğin, Kürtçe-urtceyı yasa or en o ugu gı ı, onu ser est ıra ır en ı e 
şey yoktur ... Yalnız bu kri- · yi yasaklarken olduğu gibi, 
terlerde değil; AB temel 'Kürt' demerne boşarısını (!)göstermişlerdir ve bu tutumlarını de- onu 'serbest' bırakırken bi-
dokümanlarında da Kürt vom ettirmektedirler. le 'Kürt' demerne başarısı-
sorununun çözümüne spe- nı(!) göstermişlerdir ve bu 
sifik olarak cevaz verecek bir şey yoktur. Olmaması tutumlarını devam ettirmektedirler. Anayasanın va
da çok şaşırtıcı değildir ve bu ısrarın 'Kürt tarafın- tandaşlığı tarif eder gibi görünen maddesindeki "Türk 
dan' gelmesi gerekirdi: AB dokümanları, değiştirile- devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
meyecek kutsal metinler değildir ... 

Kürt düşünce dünyası, AB konusunda ilk darbeyi, 
kendini bir taraf ilan etmemekle almıştır. Oysa 
"AB 'ye girmiş bir Türkiye" tablosunda Kürtler, Av
rupa' nın devletsiz en kalabalık etnisitesi olacaklardır. 
AB 'nin son ilerleme raporunun bir dipnotunda Kürt
ler, "Kürt asıllı Türk vatandaşları" olarak nitelenmek
te ve devamla, "sayılarının 15-20 milyon olduğu tah
min edilmektedir" denilmektedir: "15-20 milyon"un 
temsiliyetinin egemen devlete havalesi ·olacak şey 
midir? 'AB içinde temsiliyet' için devlet şart değildir 
ve belki de AB 'ye yapabileceğimiz en büyük katkı da 
bu olacaktı: AB içinde halkların temsiliyetine daha 
fazla cevaz verecek mekanizmalar/imkanlar yaratıl
masını talep etmek ... 

Kriterler mevzuundan sonra, 'sorunumuz'un çö
zümünde bir bütün olarak AB 'yi idealize ettik ve ga
liba bunu halen de sürdürüyoruz. Oysa: 

a) 1963 tarihli Ankara Antlaşması'nda, yani o za
manki adıyla AET ile Türkiye arasındaki işbirliğinin 
başlangıç dokümanında, tek bir "Kürt" kelimesi bile 
geçme m ektedir; tersine, birçok paragrafta Türkiye' de 
yaşayanlara atfen, "Türk halkı" deyimi kullanılmak
tadır: "Türk halkı ile AET içinde bir araya gelmiş 
halklar"; "Türk halkının yaşama seviyesini iyileştir
me çabası" vb. 17 

b) Son ilerleme raporunda da Kürtler açısından di
şe dokunur bir şeyler bulmak mümkün değildir. Nite
leme ve tarifte bile Türk resmiyet dünyasının kav
ramlarını kullanmaya özen gösteren 18 birçok resmi 
AB dokümanı gibi 6 Ekim 2004 tarihli son İlerleme 
Raporu da AB resmiyet dünyasının Kürt sorununa ba
kışını somutlaştırmıştır: İnsan hakları kapsamında bir 
sorun! .. 

c) MHP genel başkanı olmadan yazdığı 'sosyolo
jik' bir makalesinde Devlet Bahçeli, "Kürde Kürt ola
rak hiçbir şey, Türk olarak her şey" sloganını formü-

Türk'tür" belirlemesi üzerinde hfila bir tartışmaya bi
le tanık olunmamaktadır. Üzerine yalnızca kimi cila
lar atılmış Türk resmiyet dünyasının bu geleneksel 
yaklaşımıyla19 AB resmiyet dünyasının duruşu arasın
da açık bir paralelellik bulunmaktadır; tartışma, daha 
çok 'bireysel insan hak ve özgürlükleri'nin hacmiyle 
ilgilidir. Bu gerçeğin görülememiş olması Kürt ente
lenjiyası adına önemli bir kayıp ya da illüzyondur. 

d) Türkiye'nin birçok maddesine çekince koyarak 
imzaladığı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şar
tı'nın tüm maddelerinin kabulü halinde 'sorunumuz'a 
çare getireceği beklentisi de bir illüzyondan ibarettir: 
Bu Şart'ın hükümleri, Kürt sorununda herhangi bir 
adım atılmaksızın da tüm Türkiye için uygulanabilir 
esneklikler taşımaktadır ve zaten esas misyonu ulusal 
sorunları çözmek falan da değildir. 20 

Tüm bunlardan dolayı AB 'ye öfkelenmek belki 
hoş bir iç rahatlatma seansı olabilir, ama anlamsızdır. 
Asıl olarak kendi işimizi yapmıyor olmamıza kızma
mız gerekmektedir. Öte yandan, AB resmiyet dünya
sını da etkileyebilecek AB 'nin sivil ve halklar zemi
nindeki performans düşüklüğümüz de kızgınlığı baş
ka yerlerde aramamızı anlamsızlaştırmaktadır. 

Oysa performansın ilk koşulu belli bir ufka sahip 
olmaktır; şimdilerde buna 'politik proje' de diyorlar. 
Fakat 'biz', "AB 'ye girmiş bir Türkiye"21 tablosunun 
kendi ulusumuz üzerindeki yalın renklerini bile hala 
yeterince fark edebiimiş değiliz: S ahi, AB 'nin güney
doğu sınırı Hakkari olacaksa, sınırın ötesi n' o le ak? .. 
Biz, diğer parçalardaki Kürtlerin "Avrupalı komşula
rı" mı olacağız? Peki onlar bizim neyimiz olacak? .. 
Peki, biz daha işin başlarında, bir tür 'Diyarbakır Kri
teri' olarak, AB 'ye "Kürtlerin birlik perspektifinin 
muhafazası"nı kabul ettirmemiş isek, önceleri cebel
leşilen devlet sayısı birkaç iken gelecekte tüm AB ül
keleriyle mi gırtlak gırtlağa gireceğiz? .. 'AB sınırla
rının tartışılmazlığı' ile 'bizim' hayalleriınİzin tartışıl-
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Bir Kürt, örneğin, "Kürdistan kavramı üzerindeki sansürün kaldı

rıldığı"nı yazabiliyorken25 bunu sınamamış olmak; örneğin Kür-

mazlığı arasındaki denge distan adını taşıyan ve genel ulusal amaçlarını takiyesiz ifade tespitini bile dayatamamış

ya da dengesizlik n'olcak, de b" . b l k b"" l h 'AB larsa, allah aşkına Kürt di-
e n ır partı asvurusu yapmamıs o ma ve oy ece em re-

vs, vs... · · asporası (daha doğrusu di-

Kürt düşün dünyasının formları'nın ne derece içselleştiğini ve hem de AB'nin olası tepki- aspora aydınları) bugüne 

bunları gündemine alması- lerini izlemek şansından mahrum olmak nasıl bir bulutlar üstü yü- kadar ne yapmıştır?! .. 

na fırsat ve takat kalmadan rüyüştür, ya rabbi!.. 
AB aşkı dalga dalga yayıl-

mıştır ve yayılmaya da devam etmektedir. Kürtler ar

tık AB 'ye en abartılı destek veren kesim durumunda

dır; bir araştırmaya göre "AB 'ye evet" diyenierin ora

nı, DE HAP seçmenleri arasında % 87.8 ile en yüksek 

seviyeye çıkmaktadır.22 Bir başka ankette ise en yük

sek "AB'ye evet" oranı,% 97.7 ile Türkiye Kürdista

nı'ndandır.23 Bu yoğun aşk trafiğinde, bizzat siyasal 

aktörlerimizin ağzından özgüvenin yerlerde şu şekil

lerde sürüklenmesine artık şaşıramıyoruz: "Şu açık 

ki, Türkiye' deki ceberrut yapının panzehiri AB' dir ... 

Bir İspanyol düşünür, 'İspanya'daki Franco'ları biz 

yenmedik, AB yendi' diyor. Türkiye'deki Franco'ları 

da AB yenecek."24 (Bizim bildiğimiz, İspanyolların 

Franco'ları yendikten sonra AB 'ye girdikleridir ama, 

neyse; önemli olan bizim kimseyi yenerneyecek za

yıflıkta olduğumuzu ilanen keşfetmektir!..) 

İşin tuhaf tarafı, 'AB 'leştiğimiz/demokratikleşti

ğimiz şu mübarek günlerde', bu günleri test edecek 

adımlardan da imtina edebilmemizdir. Hem de bir 

Kürt, örneğin, "Kürdistan kavramı üzerindeki sansü

rün kaldırıldığı"nı yazabiliyorken25 bunu sınamamış 

olmak; örneğin Kürdistan adını taşıyan ve genel ulu

sal amaçlarını takiyesiz ifade eden bir parti başvuru

su yapmamış olmak ve böylece hem 'AB reformla

rı' nın ne derece içselleştiğini ve hem de AB' nin olası 

tepkilerini izlemek şansından mahrum olmak nasıl bir 

bulutlar üstü yürüyüştür, ya rabbi!.. 

4-1- Avrupai Dayağa Diaspora Katkısı 

a) Hem Türkiye'de ga-

zetlerde/tv 'lerde 'Kürt so

runu' üzerine alıkarn kesenlerden ve hem de raporla

rında Kürt nüfusunu "15-20 milyon" şeklinde yuvar

iayan AB komiserlerinden, "affedersiniz ama, önce, 

bu sınırlar içinde Kürtler filan ne kadardır; bunu bil

mek gerekmez mi? .. Bunun bilmenin ilk ve tek yolu, 

özgür bir ortamda bir nüfus sayımı yapmak değil mi

dir?" dememiz gerekmez mi? 

b) 'Özgür ve sahici bir atmosferde nüfus sayımı' 

hedefinin ilk basamağının diaspora olmasından doğal 

ne olabilir: Bu, hem mümkün, hem de gereklidir ... Di

asporanın bunu başarabilmesi, aynı şeyin "Türkiye''de 

de yapılmasına moral ve hukuk desteği sağlayacaktır. 

c) Ancak 'bizim' diaspora aydınımız, bunun dışın

da her şeyi yapmıştır: Türkiye Kürdistanı toplumu- · 

nun adını bile rluymadığı örgütler kurmak da dahil... 

Üstelik o örgütlerin çoğunun bir tür cemaat dayanış

ması ve kooperatİf işlevi gördükleri, yani aslında 

apolitik oldukları da herkesin bildiği bir sır iken ... 

Diğer yandan, her diaspora aydını gibi Kürt dias

pora aydını daAvrupa'da halkının bir tür elçisi/diplo

ınatı olabilir ve çeşitli hedeflere ilişkin projelerin ve 

kabullendirme çabalarının çok önemli bir ayağı duru

muna gelebilirdi: Olamadı, gelemedi ... 

(Napolyon, bir çatışmayı kaybeden birlik komuta

nına yenilgisinin nedenini sormuş. Komutan, "en az 

on neden vardı" demiş: "birincisi, barulumuz yok

tu ... " Napolyon, konuşmasını kesmiş: "Tamam; di

ğerlerini sayınana gerek yok" demiş ... ) 

Birincisi, dil bilmiyorlar ... 

AB Komisyonu'nun son İlerleme Raporu'nda, Bilenler mi? Bilenlerin bir kısmı da kendi halkın-

"Türkler, bugünkü AB sınırları dahilinde 3 milyonun dan hızla uzaklaşarak hızla Avrupalılaşmaya çalışı

üzerindeki nüfuslarıyla yasal olarak İkarnet eden en yorlar ve çok garip bir görüntü ortaya çıkarıyorlar: 

büyük uyruktur" şeklinde bir cümle var; sayının azlı- Doğuya doğru giden AB treninde batıya doğru koşu

ğı-çokluğu bir yana, Avrupa'daki Kürtlerin de bu ni- yorlar; trenin içinde koşuyorlar ve trenin tersi istika

telemeye ve sayıya dahil edildikleri biliniyor. Peki, metinde koşuyorlar ... Sayıca az bu kesime "Kürt dias

AB ülkelerindeki Kürt nüfus ne kadardır? Rivayet porasının aristokrat karikatürleri" diyebiliyoruz: bir 

muhtelif: Sekiz yüz binden bir buçuk milyona kadar karikatür çizgisi kadar sahici aristokrat ve bir çizgi 

değişik sayılar telaffuz edilebiliyor. İyi de; bir nüfus kadar etkin olabiliyorlar ... 
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Az sayıdaki kişi ve kurumu tenzih ederek belirt
meliyiz ki,. uzun yıllar boyunca AB dİasporasındaki 
Kürt aydını, her şeyi yapmaya heveslenip hiçbir şeyi 
yapamayan bir sığ kasaba politikacısı tipolojisinin 
ötesine geçememiştir. Bu haliyle, ya gettolaşmış 

semtindeki dükkanına o ülkenin yeriisi bir Avrupalı 
girdiğinde çırağına "oğlum bak, bir turist geldi; sor, 
ne istiyormuş" diyen cemaat üyeleri arasında erirnek 
ya da cemaatine hepten yabancilaşmak arasında gi
dip gelmektedir ... 

5- Sonuç Yerine 

Bu yazı, bir duvar dibi tutanağıdır. Tutanağın ha
zırunu olmakta da maalesef muafiyet yoktur ... 

Dipnotlar 

Ve bu yazı, tüm renkleri ve sınıflarıyla Türkiye 

Kürdistanı toplumunun önde gelenlerini, 'aktörler'ini 

ve tabii ki asıl olarak aydınlarını, basit bir şeyi savun

maya daha fazla tahrik ve teşvik etme amacıyla yazıl
mıştır: Aklımız ı. .. 

Bu yazıda geçen tekil herhangi bir somut olgu

nun/olayın/örgütün/kurumun önemi yoktur; bir bütün 

olarak 'ortak Kürt aklı'nı -ortak olması kesinlikle ge

rekmeyen kalkış noktalarından hareketle- darbeler

den korumak ve sonrasında bu aklı duvarın ötesinde

ki bir başka minderde güreştirrnek çağrısıdır, burada 
(da) yapılmaya çalışılan ... 

Ve biz, ta Balzac'tan biliyoruz ki, "hiçbir şey için 
hiçbir zaman geç değildir" ... 

1) İlk iki dönem ya da kırım arasındaki 'aralığa', Kürtler açısından özgün kıpırdanışlar günleri de denebilir ve bu 'ara'da bunun 
izlerine sıkça rastlamak şaşırtıcı olmaz: Gelenekle bağların aranmaya başlandığı görülmekte ve gelenekten fiziksel kopuşun 
tedavisi çabalarına tanık olunmaktadır. 

2) Bundan sonra da yazıda geçecek olan "Kürt düşünce dünyası" ya da "Kürt aydınları" vb kavramları Türkiye Kürdistanı 'na iliş
kindir, diğer parçalara değil. 

3) Toplumunun genel eğiliminin aksine, Türkiye Kürdistanı aydınlarının din ile kuşatıldıkları bir dönemi yaşamamış olmaları 
hem ilginç, hem de enielektüel değerler adına bir kıvançtır. Paradoksal gibi görünen tarihsel bazı faktörlerin yanı sıra, bunda 
kuşkusuz sol' un etkisi büyük olmuştur. 

4) Önceleri, PKK liderinin "kişilik çözümlemeleri"ni Ortadoğu diktatorya! eğilimlerinin bir varyantı, bir tür otoriteye bağlama 
mekanizması olarak düşünüyordum; eksikli bir düşünce olduğunu fark etmiş bulunuyorum: Esas olarak, gelenekten koparına 
amaçlı bir tür siyasal hipnoz olduğunu anlıyorum. "Çözümlemeler"i (de) böyle okumak elbette yeni bir keşif sayılmamalı; geç 
anladığımı belirtmek istiyorum. 

5) Kemal Kirişçi/Gareth M. Winrow, Kürt Sorunu Kökeni ve Gelişimi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. baskı, İstanbul, s. 213-2ı4 
6) Abdullah Öcalan'ın ı O Kasım 2004 tarihli avukat görüşme notlarından, Özgür Politika 12 Kasım 2004 ve www.rizgari.org 
7) Yalçın Küçük, Yankı dergisi, sayı: ı 023, 16-30 Eylül 2004 

8) http://www.nasname.com/modules.php?opymodload&nameyNews&fileyarticle&sidy3097&modeythread&orderyO&tholdyO 
9) Önsözünden anlaşıldığı kadarıyla, bir ABD bursuyla hazırlanan ve İngilizce olarak basıldıktan sonra Türkçeye çevrilen kitap, 

"Kürt sorunu üzerine uluslararası akademik literatüre Türkiye'nin katkısı"nı sağlamak için yazılmıştır; 'yerli' sayma olanağı 
bulunmuyor. (Kemal Kirişçi!Gareth M. Winrow. age, 'teşekkür' bölümü.) 

10) Ve tabii bu hal ve şartla, bir PKK sempatizanının şaşkın ifadeyle söylediği "yahu 'anayasa! vatandaşlık' için adam öldürülür 
mi?!" sorusu boşlukta salın~p durur ... 

1 1) Evet, doğrudur: Ortadoğu'da bir örgüt ideoloji falan bile değiştirdiğinde pek 'sorun' çıkmaz; ancak, bazı 'şeyler' bir örgüt için 
kavşak noktası haline gelir ve PKK açısından Güney Kürdistan 'ın bir temel ayrım haline geldiği ve geleceği görülmektedir. 
Bu örgüt içindeki son ayrılığı, işin magazin boyutu ötesinde ve ayrılanların kendilerini el yordamıyla tarif etmelerine rağmen 
bu çerçeveden okumak yararlı gözükmektedir. Bu arada: PKK'nin Güney ve diğer politikalarıııı, bazı geleneksel PKK karşıt
larının okuduğu gibi 'kriminal' öğelerle ("İmralı, devletle anlaşmıştır", vs) izah etmek bence hem doğru değildir (aynı hattı sa
vunan örgütün diğer yöneticiler hapiste filan değildir!), hem de -apolitik bir yaklaşım olduğundan- anlamlı değildir. İşin özü: 
PKK, -özellikle- Güney konusunda kökleri eskiye de dayanan bir politik hat belirlemiştir ve bu hat, devletle bir 'yan yanalık' 
sergilemektedir: Yanlış ve yanlış olduğu kadar da tehlikelidir; bir kavşak noktası haline geldiği de görülüyor ... 

12) Orgeneral İlker Başbuğ, Hürriyet gazetesi, 9 Temmuz 2004. Bu al ınııyı şu soru tamamlayabilir: Türkiye yönetenleri niçin 'dağ
dakiler' için bir af ilan etmekte isteksizdir? .. 

13) Militan gençlik dönemirnde nenem, sık sık, "oğlum he;· şey birdenbire olmaz; adım adım" derdi. Bir de, "amacını kalbinde 
sakla" derdi. Birincisine hak vermemek mümkün değil, ancak ikincisi bana korkaklık gibi görünüyor. Fakat kalpterin tersini 
dillendirrrıek, beni korumak isteyen nenerrıin bile aklına gelmeyen bir riyakarlık oluyor ... 

14) Tuhaf bir coğrafyada ve 'eksikli' yaşıyoruz: Ne Kürt yeterince Kürt, ne solcu yeterince solcu, ne Müslüman yeterince Müslü
man ... Bunun, bu coğrafyanın egemenlerinin politika yapış tarzlarındaki yanar-dönerliklerin sivil topluma sirayeliyle ilgisi var 
ınıdır acaba: 
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a) Türk ordusunun Kırım Savaşı'ndan sonraki ilk taarruzu olan Kıbrıs işgali, 'solcu' görünen bir lidere, Ecevit' e, yaptırılmıştır. 

b) Hem de 'İslamcılar'ın çok ümmetçi oldukları bir dönemde, 1 960'ların sonlarında, "Han", "Türk", "Oğuz" ve "Asil" kav

ramları bir araya gelip bir isim ve soyisim oluşturabilmiştir: Bu dönemde, 'İslamcı' politikaya atılacak olan Hekimhanlı 

Durmuş Durduyan, mahkemeye başvurarak adını/soyadını, "Muhammed" ya da "Mümin" vb olarak değil, "Oğuzhan Asil

türk" olarak değiştirme ihtiyacı duymuştur. .. 

c) Türkiye tarihinin İsrail 'le en kapsamlı stratejik işbirliği antlaşmasının altında, kendini hep İsrail karşıthğıyla tarif etmiş olan 

'Refahyol'un başbakanı Necmettin Erbakan'ın imzası bulunmaktadır. .. 

d) PKK lideri Abdullah Öcalan'ın idam edilmemesini sağlayan hükümet protokolünün altında, Öcalan'ın "ipini çekmek" va

adiyle oy toplamış Devlet Bahçeli'nin imzası görülmektedir ... 

e) 'AB reformları'nın, yakın zamana kadar AB 'yi "Hırıstiyan Klübü" sayanların oluşturduğu 'ılımlı İslamcı' bir hükümet eliy

le gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur ... 

1 5) Allıert Memmi, Sömürgeci ve Sömürgeleştirilen İnsan, Öteki yayınev i, 1996 Ankara, s. 98 

16) Örnek için: "Türkiye, Kopehnag Kriterleri'nin gereğini yapmaktan çok uzaktır. Biz Türkiye'nin AB'ye girmesini isteriz. ama 

gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla.( ... ) Kopenhag Kriterleri'nin göstermelik biçimde, baypas edilerek değil, gerçek kap

samıyla hayata geçirilmesini istemeliyiz." (Kemal Burkay, Dema Nu, hejmar: 27, 15 İlan 2002. 

1 7) Bkz. www.byegm.gov.tr 

1 8) "Kürt kökenli kişilerin yaşadığı ülkenin doğusu ve güneydoğusu ... " (Son İlerleme Raporu 'ndan) 

1 9) Aslında geleneksel yaklaşım, kendini yönetsel bazda da devam ettirmektedir. Umumi Müfettişlikler, sıkıyönetim ve en son 

OHAL kaldırılmıştır ancak, bu kez de Türkiye Kürdistanı, Türkiye'nin toplam dört ordusunun ikisine evsahipliği yapan bir si

lah ve asker deposu haline getirilmiştir. Üstelik, esas amacı "indirim" olan bir anlaşma (Avrupa Avrupa Konvansiyonel Silah

ları Sınırlama Antiaşması -AKKA) sayesinde ve anlaşmaya "terörle savaş muafiyet bölgesi" hükmü koyarak! (AKKA ve Tür

kiye Kürdistanı 'na etkileri için bkz. Mahmut Kılınç, Kürdistan Ulusal Sorunu ve Türkiye'nin Stratejik Önemi, Almanya 1998, 

s. 309-312 

20) Kürt sorunu gibi bölge çapında bir soruna uluslararası hukukta dayanaklar aranacaksa, bence asıl kaynağı, yani Birleşıniş Mil

letler Sözleşmesi'nin 1. maddesini referans almak daha doğru olacaktır: "Bütün halklar kendi kaderlerini tayin hakkına sahip

tir. Bu hak vasıtasıyla halklar kendi siyasal statülerini serbestçe tayin edebilir ve ekenomik, sosyal ve siyasal gelişmelerini ser

bestçe tayin edebilirler." 

21) Aslında bunu bir temel veri saymak gerekiyor: Türkiye, müzakare süreci nasıl olursa olsun ve nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, 

artıkAB'nin içihdedir. Özellikle Gümrük Birliği'nden bu yana bu artık bir realitedir. Ve bu realite, daha şimdiden (GB'nin ve 

diğer mevzuatların 'genel' bağlayıcılığı bakımından) Türkiye Kürdistanı'nı da kapsamaktadır, Kürtlerin söz hakkı bulunmak

sızın ... 

22) (Radikal gazetesi, 23 Temmuz 2004). 

23) www.euturkey.org.tr/abportal/uploads/files/Anket.doc). 

24) Sırrı Sakık'ın gazeteci Neşe Düzel'\e röportajından, Radikal gazetesi, 19 Temmuz 2004 

25) Nebi Kesen, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri-Kürtler, Apec Förlag, İsveç, tarihsiz, s. 12. 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

ismail Beşikçi* 

• Sosyolog 

Ziya Gökalp Üzerine ... 
Ziya Gökalp Türk milliyetçiliği yapmıştı, İsmail Beşikçi de Kürt milliyetçiliği yapıyor deni

yor. Bu yanlış kanı çok kaba ve çok yüzeysel bir karşılaştırma sonucu ortaya çıkıyor. Bu yan

lış kanıyı dile getirenlerden biri de PKK lideri Abdullah Öcalan oldu. Öcalan, "Ziya Gökalp 

Türk milliyetçiliğini geliştirmişti, Beşikçi de Kürt milliyetçiliğini geliştirmeye çalışıyor. 

Kürtlerin milliyetçilik yapmaya da, Ziya Gökalp'e de ihtiyaçları yoktur" diyor. (bk. Özgür 

Politika, 8 Ağustos 2004 " Kendi Demokrasimizi Geliştirelim") 

Öcalan bu eleştiriyi, "Öcalan'ın duruşu çü
rüktür" şeklindeki eleştirilere karşı yapıyor. 

Bu çok yanlış ve yaygın kanıya ilişkin bazı 
duygularımı ve düşüncelerimi belirtmeyi, 
bunları kamuoyuna da sunmayı gerekli gör
düm. B eşik çi 'nin Kürt sorununa yaklaşımı 

farklı bir toplumsal kategoriyi anlamaya ve 
kavramaya çalışmak olarak beliriyor. Bu fark
lı toplumsal kategorinin algılanması ve kav
ranması ise resmi ideolojiye muhalefet, resmi 
ideolojiye eleştiri olarak ortaya çıkıyor. 

1960 ' lı yılları düşünelim. Türkiye' de yaşayan 
herkesin Türk olduğu, kendilerine "Kürt" de
nen insanların asıllarının da Türk olduğu, bun
ların da Orta Asya'dan gelen Oğuz boyların
dan biri olduğu, "Kürtçe" denen dilin aslının 
da Türk dili olduğu, sadece bir "ağız" olduğu, 
ilkel bir dil olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. 
Bu düşünceler, bu görüşler kanıtlanmaya çalı
şılıyor. Beşikçi, 1960 'lı yılların başında , var lı 
ğıyla, varolmasıyla, yaşayan bir varlık olma
sıyla, bu görüşleri, bu iddiaları doğrulamayan, 
bilakis çürüten farklı bir toplumsal, kültürel 
ve dilsel kategoriyle karşılaşmış ... Çaba bu 
farklı toplumsal ve kültürel kategoriyi anlama, 
kavrama çabasıdır. Bu, bilimsel bir heyecan
dır. Bu heyecana yön veren esas dürtü, bir "ih
tiyaç"ı karşılamak, bir "ihtiyaç"a cevap olmak 
vs. değildir, olguları , olgular arasındaki ilişki
leri anlamaya, kavramaya çalışmaktır. 

Yine 1960 ' lı , 1970'li, 1980'li, 1990'lı yıl
ları düşünelim. Kürtlere, Kürtçe 'ye, Kürdis
tan ' a ilişkin araştırmalara ve incelemelere kar
şı çok yoğun bir baskı olduğu görülüyor. Bu 
konulardaki düşünceler, görüşler çok yoğun 
idari ve cezai yaptırımlada karşılaşıyor. Kürt
leri Türkleştirme, Kürtleri, Kürtçe'yi inkar, 
resmi görüşün yani Kemalizm'in önemli gö
rüşlerinden, Kemalist programın en önemli bo
yutlarından biri oluyor. Bu görüşleri benimse
meınek, eleştirrnek de çok ağır idari ve cezai 
yaptırırnlara bağlanıyor. Bu konularda düşün 
özgürlüğünün olmadığı açık bir gerçektir. 
1960 ' 1ı yıllardan 2000'lere doğru gelişen sü
reç, Türk siyasal hayatı dikkatle irdelendiğin
de, düşün yasaklarının hep bu konuların ifade 
edilmesine engel olmak için konulduğu açıkça 
görülür. Bu ağır baskılar, idari ve cezai yaptı
rımlar ise, sorunu politikleştiriyor. Böylece 
toplumsal bir sorunu anlama ve kavrama çaba
sı politik bir sorun olarak da algılanabiliyor. 
Öte yandan yazılanlar, bu arada Beşikçi'nin 
yazıları, bazı kişiler ve gruplar üzerinde, şu ve
ya bu şekilde etki yaratmış olabilir; kişilerin, 
grupların kendilerini sorgulamalarına, bazı tar
tışmalara neden olmuş olabilir. Uzun yıllar 

baskı altında tutulmuş bir konuda bu tür etkile
şimierin olması da doğaldır. 

Ziya Gökalp benzetmesiyle ilgili olarak ba
zı düşüncelerimi de ifade etmek istiyorum : 
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Gökalp'in, kendisinin etnik kökeniyle, Ililesinin ve halkının etnik 

kökeniyle ilgili sorunları vardır. Kürtlerin Türkleşmeleri gerektiği-

Ziya Gökalp, 1910 yı- ni vurgulamaktadır. Ziya Gökalp, Kürt diye bir halkın, Kürtçe di- anlatmaya çalışmaktadır. 

lında, Ömer Seyfettin ve . .. . . . Gökalp'in, kendisinin etnik 
. . .. b. ye bir dilin varolmadığını söylememektedır; boyle bır ıddıası yok- k.. . 

1 
.
1 

. . h 
1 Alı Can ıp Y ontem 'le ır- okenıy e, aı e sının ve a -

likte, Genç Kalemler dergi- tur; fakat, "medenileşmek" için, "uygarlaşmak" için, dünya ile ile- kının etnik kökeniyle ilgili 

sini çıkarmaya başladığın- tişim kurabilmesi ve dünya ile bütünleşebilmesi için, Kürtlerin sorunları vardır. Kürtlerin 

dan beri, İttihat ve Terakki .. ki l . k ·v· . .. l k d' Türkleşmeleri gerektiğini 
F k , T .. k .. h k Tur esme erı gere tıgını soy erne te ır. G 

ır ası nın, ur çu are e- ' vurgulamaktadır. Ziya ö-

tin içindedir; bu harekette önemli bir mevkidedir; kalp, Kürt diye bir halkın, Kürtçe diye bir dilin varol-

Türkçü-Turancı hareketin önemli sözcülerindendir. 

İttihat ve Terakki Fırkası, Osmanlı Devleti'nin son 

döneminde Türk siyasal hayatının en önemli siyasi 

örgütüdür. Muhalefetteyken de, iktidardayken de si

yasal hayat üzerinde egemen olan, belirleyici ve yön

lendirici olan ittihat ve Terakki Fırkası' dır. İttihat ve 

Terakki, ordudaki genç subaylara dayalı bir siyasal 

hareketi örgütlerneye çalışmaktadır. Ziya Gökalp, Bi

rinci Dünya Savaşı sırasında, İstanbul'da Yeni Mec

mua'yı çıkarmaya başladı. Yeni Mecmua da, İttihat 

ve Terakki'nin himayesinde yayımlanan bir dergiydi. 

Ziya Gökalp'ın Türk milli mücadelesi sonlarına doğ

ru, Diyarbakır'da Küçük Mecmua'yı çıkardığını gö

rüyoruz. Küçük Mecmua'daki yazılarda, Kürtlerin 

Türklerce asimilasyonundan sağlanacak yararların 

dile getirildiği görülmektedir. Ziya Gökalp, her za

man devlete ve iktidara yakın olmuştur. Devlet ve ik

tidarın önemli kişilerden biri olmuştur. Gerek İttihat 

ve Terakki döneminde, gerek Kuvva-i Milliye ve 

Cumhuriyet dönemlerinde resmi ideolojinin yapıcıla

rından ve uygulayıcılarından biri olmuştur. Cumhuri

yetin gerek düşünce olarak, gerek eylem olarak İttihat 

ve Terakki'nin bir devamı olduğu da söylenebilir. Bu 

bakımdan Ziya Gökalp'in, örneğin; Enver Paşa ve 

Talat Paşa için yaptığı övgüleri Atatürk için de yap

ması bir çelişki gibi görünmemektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta şudur: Resmi ideolojinin ya

pıcısı ve uygulayıcısı olan .bir kişiyle, o resmi ideolo

jiyi benimsemediği ve· eleştirdiği için idari ve cezai 

yaptırımlada karşılaşan bir kişi ar~sında çok büyük 

düşün ve tavır-davranış farkları olduğu açıktır. Bu 

farklar, bu karşılaştırmanın ne kadar yüzeysel, kaba 

ve anlamsız olduğunu ortaya koy!llaktadır. 

Ziya Gökalp 'ın ikinci bir niteliğini daha ortaya 

koymak gerekir. Ziya Gökalp, bir Kürt aileden gel

mektedir. Fakat kendisini Türk hissettiğini, Kürtlerin 

Türkler tarafından asimile edilmeleri gerektiğini, 

Kürtlerin yaranna olanın da, bu olduğunu söylemekte

dir. Şiirlerinde, yazılarında, hep Türklerin yüceliğin

den söz edilmektedir; yazılarında, Kürtlerin ilkelliğini 

madığını söylememektedir; böyle bir iddiası yoktur; 

fakat, "medenileşmek" için, "uygarlaşmak" için. dün

ya ile iletişim kurabilmesi ve dünya ile bütünleşebil

mesi için, Kürtlerin Türkleşmelen gerektiğini söyle

mektedir. 1922 yaz aylarında, Diyarbakır'da hazırladı

ğı, "Kürt Aşiretleri Üzerinde Sosyolojik Tetkikler" 

isimli çalışması, aslında Sılılıiye Vekaleti'nin talebi 

üzerine hazırlanmış bir rapordur. Kürtlerin nasıl asimi

le edilecekleri, neden asimile edilmeleri gereği üzeri

ne bilgiler içeren bir rapor ... Bu dürtüyle, bu amaçla 

hazırlanmış bir rapor .. Bu rapor o zamanki Sıhhıye Ve

kili Dr. Rıza Nur'un talebi üzerine hazırlanmıştır. Dr. 

Rıza Nur, Türkçü-Turancı hareketin önemli bir kişisi

dir. Kürtlerin asimilasyonu üzerinde düşünceler geliş

tirmektedir, kafa yorrnaktadır, öneriler hazırlamakta

dır. Dr. Rıza Nur'un bu konudaki düşünceleri şöyledir: 

"Sıhhiye Vekili iken, iskanın da o vakit bu veka

lete ait olmasından istifade ederek Ziya Gökalp'a 

Kürtleri tetkik ettirdim. Maksadım, bu gibi maluma

tı toplayıp vaziyeti ilmi, iktisadi bir surette öğrendik

ten sonra, Kürtlere Türk olduklarını anlatmak için 

teşkilat yapıp faaliyete geçecektim. Bugün Kürt de

nilen bu adamların çoğunun Türk olduğunu çoktan 

bilirim. Yalnız onlara bunu bildirmek, öğretmek la

zımdı. Türk, zavallıdır. Hadi Mısır' da, Cezayir' de 

yüz binlerce Türk'ü kaybetmişiz, Araplaşmışlar, Fa

kat Kürdistan henüz elimizden çıkmamıştır ve ana

yurtta Türkleri Kürtleşmeye bırakmış ız." (Doğu 

Mecmuası, Sayı 12, Ekim 1943, s. 14-15, Söz eden, 

Şevket Beysanoğlu, s. 6. Şevket Beysanoğlu 'dan ve 

yazısından daha sonra söz edilecek). 

Dr. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım kitabında da bu 

konularla ilgili düşüncelerini açıklamaktadır. Bu anı

lar kitabında da şunlar söylenmektedir: 

"Kürtler meselesi beni üzüyor. Bir şey yok ama, 

bir gün milli davaya kalkacaklar. Bunları temsil et

mek lazım. Tetkikata başladım. Temsil usullerine da

ir kitaplar getirttim. Kürtler hakkında kitaplar buldur

dum. Diyarbekir'de olan Ziya Gökalp'e para yollayıp 
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Bir aroda yaşadığı halkları asimile edebilen, doğal asimilasyonu ger

çekleştirebilen bir dil ve kültür "ilkel" sözcüğüyle anlatılabilir mi? Zi-
Kürtlerin coğrafi , lisani , ya Gökalp'in Kürtlerin asimilasyonu için gösterdiği çabalar, alanlarda, tı sulh zamanına bıraktılar. 
kavmi , içtimai ahvalini tet- Gökalp öldü " (Doğu Der-kık . d. B. .. köylerde, kahvehanelerde, carsılarda, pazarlarda bu konuda aktif bir · ettır ım. ır rapor gon- ' · gisi , Sayı 12, Ekim ı943 , s. 
derdi . Maksactım oranın bir propaganda yapması. 1992 yılında, Şerefettin Güneli'nin, Dr. Cemşid 14, Söz eden Şevket Bey-
Makedonya olmadan, kö- Bender'e yazdığı mektuplarda bütün açıklığıyla belirtilmektedir. sanoğlu, s. 8). 
künden meselenin halli idi" 
(Cilt III , Altındağ Yayınevi , İstanbul ı 968 , s. 906). 

Metinde geçen temsil etmek tabirinin asimile et
mek anlamına geldiği bilinmektedir. Raporun dört 
nüsha hazırlandığı anlaşılmaktadır. · Birinci nüsha 
Atatürk 'e gönderilmiştir. İkinci nüsha, Aleviler, Bek
taşiler üzerine araştırmalar yapan Baha Said 'e veril
miştir. Üçüncü nüsha Dr. Rıza Nur 'un Sinop 'daki, 
"Rıza Nur Kütüphanesi"ne kaydedilmiştir. Dördün
cü nüsha, Ziya Gökalp 'in varisieri tarafından, Türk 
Tarih Kurumu 'na satılan Felsefe Ders Notları arasın
da bulunmuştur. 

Bu rapor 1975 yılına kadar gizli kalmıştır. 1975 
yılında , Kornal Yayınevi bu raporu , bir önsözle birlik
te "Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik incelemeler" 
ismiyle yayımlamıştır. (Ankara, Haziran 1975) Sos
yal Yayınlar, ı 992 'de, bu raporu , "Kürt Aşiretleri 
Hakkında Sosyolojik Tetkikler" ismiyle yayımlamış
tıl'. Kitabın başında , Şevket Beysanoğlu 'nun "Eser 
hakkında birkaç söz" başlıklı bir incelemesi yer al
maktadır (s . 5-8). Yukarıda belirtilmeye çalışılan dört 
nüshada da birbirlerini tutmayan bölümler, cümleler 
vardır. Sosyal Yayınlar tarafından basılan nüshanın , 

raporun tam orijinali olduğu sanılmaktadır. 

Ziya Gökalp'in damadı Ali Nüzhet Göksel'in de 
yukarıda dile getirmeye çalıştığımız konulara ilişkin 
görüşleri vardır. Ali Nüzhet Göksel şöyle yazmaktadır: 

" .. . Şark vilayetlerindeki aşiretlerin iskanı mesele
sini Rıza Nur benimsedi. Ve ilmi bir şekilde resmen 
işe başlamak üzere Ziya Gökalp ' ten bir tetkik eseri 
istedi. Gökalp de Diyarbakır ve havalİsinden başlaya
rak, aşiretler arasında bulunan ve Türklüklerini mu
hafaza edenlerle iktisadi sebepler yüzünden Kürtle
şen Türklerin, dillerini tarihlerini ırk ve adetlerini göz 
önüne alarak bunları Türkleştirmek konusunda bazı 
etnografik tetkiklerle işe başlaması metotlarını yüz 
sayfalık bir deftere yazıp Rıza Nur'a gönderdi. 

Bu tetkik Vekiller Heyeti'nce çok beğenildi. Ata
türk takdir etti . Gökalp 'e üç yüz lira gönderdiler ve 
ayrıca bütün vilayetlerden bir tetkik seyahatına çık
ması için arzularını sordular. Gökalp o zaman hastay
dı. Elinde , çalışacak seçkin gençler yoktu . Bu seyaha-

Ziya Gökalp, ömrünün 
son iki-üç yılını , Diyarbakır 'da Türklerin asimilasyo
nunu sağlayabilmek için çok yoğun bir çaba içinde 
geçirmiştir. Karakeçililer ·in Türk olduğu Ziya Gö
kalp tarafından iddia edilmektedir.. Bu iddiayı kanıt
Iayabilmek Ziya Gökalp 'in çok önemli bir çabası ol
muştur. Bizzat Karakeçililer'in bu görüşe karşı çık
maları , Kürtçe konuşan , Türkçe bilmeyen Karakeçili
ler'in bu iddiaya muhalefet etmeleri Ziya Gökalp ' i 
durduramamaktadır. O zaman da "Türkmenlerin 
Kürtleşmesi" gibi bir iddia ortaya atılmaktadır. Bu id
dia ise, "Kürtler ilkeldir", "Kürtçe ilkel bir dildir" gi
bi iddiaları çürüten bir niteliğe sahiptir. Bir arada ya
şadığı halkları asimile edebilen, doğal asimilasyonu 
gerçekleştirebilen bir dil ve kültür "ilkel" sözcüğüyle 
anlatılabilir mi? 

Ziya Gökalp'in Kürtlerin asimilasyonu için göster
diği çabalar, alanlarda, köylerde, kahvehanelerde, çar
şılarda , pazarlarda bu konuda aktif bir propaganda 
yapması. 1992 yılında , Şerafettİn Güneli 'nin , Dr. 
Cemşid Bender 'e yazdığı mektuplarda bütün açıklı
ğıyla belirtilmektedir. Şerafettİn Güneli , bu mektup
larda 1920'li yıllara ilişkin anılarını , ilkokul hayatını 
anlatmaktadır. 1992 yılı Kasım ve Aralık aylarında ya
zılan bu mektupların birer fotokopisini Cemşid Ben
der bana da göndermiştir. Bu mektuplarda Ziya Gö
kalp'in duygu ve düşünceleri , niyetleri , çabaları . bu 
niyet ve çabalara karşı da Kürtlerin tepkileri ayrıntıla
rıyla anlatılmaktadır. Şerafettİn Güneli-Çemşid Ben
der mektuplaşmaları değerli bir kaynaktır. Bu mektup
ların kamuoyuna açıklanması da şüphesiz önemlidir. 
Bütün bunlar Ziya Gökalp'in kendisiyle, ailesiyle, 
halkının etnik kökeniyle ilgili birtakım sorunlarının 
olduğunu göstermektedir. Beşikçi ' nin ise kendisiyle, 
ailesiyle, halkının etnik kökeniyle ilgili hiçbir sorunu 
yoktur. Doğal olarak, Türkiye 'de Türklerin bir milli ve 
etnik sorunları da yoktur. 

İttihat ve Terakki yönetiminin önemli kurumların
dan biri de , Ermeniler 'e karşı etkili bir şekilde kulla
nılmış olan Teşkilat-ı Mahsusa örgütüdür. 1914-15-16 
yıllarında gerçekleştirilen Ermeni soykırımında bu ör
gütün çok büyük bir rolü vardır. Teşkilat-ı Mahsu-
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Buno rağmen düşün özgürlüğünü önemle vurgulomok, düşün öz

gürlüğünün yoşomo geçmesi için, kururnlaşması için mücadele et-

sa'nın kurulmasında, örgüt- rnek gerekir. Fokot "Kemalizm ilericidir, çoğdoştır, Kürtler gerici- lanmaya çalışılması, düşün 

lenmesinde, eylemlerinde d' ·ık Id' ll d' k Abd ll h o·· ı . . d'' .. .. .. , .. V .. özgürlüğünü kurumlaştıra-
ır, ı e ır ıye onuson u o co on ıcın usun ozgur ugu .. 

Ziya Gökalp'in büyük bir ' .. ' · mamaktadır. Orneğin bu 

rolü olduğu da bilinmekte- diye bir sorun yoktur. Zoten, Ocolon'ın böyle bir istemi de yoktur. kriterlerin gereği olarak Te-

dir. Bu da, Gökalp'in dik-

katlerden uzak tutulmaması gereken önemli bir yönü

dür. Teşkilat-ı Mahsusa, Osmanlı ülkesinde yaşayan 

halkların tamamen Türk yapılmasını amaçlayan, etnik 

bakımdan Türk olmayan halkların temizlenmesini 

gerçekleştirmek isteyen bir örgüttür. Ekonominin mil

lileştirilmesi için böyle bir örgüte gerek duyulmakta

dır. Rumların Ege'ye, Yunanistan'a sürgünleri; Erme

ni ve Asuri nüfusunun tehcirle soykırımla yok edilme

leri, Kürtlerin, Çerkezlerin, Lazların asimilasyonu; 

tek dil, tek kültür, tek millet yaratmanın önemli bir 

programıdır. Bu, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 

bir programdır. Devletin baskı aygıtlan kullanılarak 

gerçekleştirilen bir programdır. 

Bütün bunlar bilimin ve siyasetin kavramlarıyla 

özgürce konuşulabilmeli ve yazılabilmelidir. Düşün 

özgürlüğü çok önemli bir kurumdur. Özgür eleştiri 

önemli bir kurumdur. Bilimin temel koşulu özgür 

eleştirin dinamik bir şekilde işlemesidir. Demokrasi

nin temel koşulu yine özgür eleştiri kurumunun var

lığıdır. Halbuki resmi ideoloji Türk siyasal hayatını 

belirleyen, yönlendiren bir konuma sahiptir. Resmi 

ideolojinin varlığını sürdürmesi, gereklerinin etkili 

bir şekilde yerine getirilmesi, bilimi de demokrasiyi 

de boğmaktadır. Ziya Gökalp'in, Dr. Rıza Nur'un, 

Ali Nüzhet Göksel'in yukarıda belirtilen yazılarında, 

özellikle bir kavram dikkati çekmektedir: "İlmi bir 

şekilde". Bu kavramının sık sık kullanıldığı görül

mektedir. Toplumsal olguların ilmi bir şekilde ele 

alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Bilimin temel 

koşulu ise özgür eleştiridir, özgür tartışmadır. Halbu

ki resmi ideoloji bilim ortamının oluşmasını, bilim 

anlayışının kurulmasını engellemektedir; özgürlükle

ri boğmaktadır. "İlmi bir şekilde" kavramı bugün de 

sık sık kullanılmaktadır; ama, bilimi, özgür eleştiri 

ve tartışmayı boğan resmi ideoloji kurumuna hiç dik

kat çekilmemektedir. Halbuki seksen ~ılı aşkın bir 

zamandır Türk siyasal sisteminin en önemli kurumu, 

iç ve dış siyaseti, bilimi ve hukuku belirleyen, yön

lendiren en önemli kurum resmi ideoloji kurumudur. 

Avrupa istiyor diye yapılan düzenlemeler, Avru

pa'ya uygum paketleri, Kopenhag kriterlerinin karşı-

rörle Mücadele Yasası'nın 

8. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Kitaplarımızın 

büyük bir kısmı hakkında bu maddeye göre soruştur

ma açıldığı, malıkurniyet kararları verildiği de bilini

yor. Buna rağmen bu kitapların çoğu hakkında verilen 

toplatma ve dağıtımının yasaklanmasına ilişkin karar

lar kaldırılmamıştır. 8. madde yürürlükten kaldırılmış 

olmasına rağmen kitaplada ilgili yasak kararlan sür

dürülmektedir. 8. Madde yürürlükten kaldırıldıktan 

sonra Yurt Kitap Yayın sahibi ve sorumlusu Ünsal Öz

türk ve avukatımız Levent Kanat, kitaplar üzerindeki 

toplatma ve dağıtımını yasaklama kararlannın kaldı

rılması için ilgili mahkemelere başvurmuşlardır. 

Mahkemeler, bazı kitaplar üzerindeki yasağı kaldır

makla beraber kitapların çoğu hakkındaki istemi red

detmişler ve şöyle bir gerekçe ileri sürmüşlerdir: "Her 

ne kadar 8. madde kaldırılmışsa da, bu kitapların içe

riği, mevzuatımızın öteki maddelerine göre de suç ol

maya devam etmektedir ... " Mahkeme kararlannın ço

ğunda, bu maddelerin hangileri olduğunun bile belir

tilmesine gerek duyulmamıştır. Birkaç kararda ise Te

rörle Mücadele Yasası'nın 7. maddesi, TCK 159, 312 

gibi maddeleri sayılmaktadır. Bunların da hukuk dışı 

kararlar olduğu açıktır. Ünsal Öztürk, bu kararlar üze

rine de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvur

muştur ... Görüldüğü gibi 8. maddenin yürürlükten 

kaldırılması bu maddeye göre verilen kitap toplatma

ya ve yasaklama kararlarının kaldırılması sonucunu 

doğurmamıştır. Bunun nedeni resmi ideolojinin belir

leyiciliği ve yönlendiriciliği karşısında hukukun üs

tünlüğü ilke ve anlayışının kurumlaşamamasıdır. Kal

dı ki düşün özgürlüğünün etkili bir şekilde yaşama 

geçirilmesi, kurumlaşması, bilim ortamının oluşması, 

yasa, yönetmelik sorunu değildir, zihniyet değişimi 

sorunudur. Bu da ancak uzun vadede yaşama geçebi

lecek bir değişimdir. Buna rağmen düşün özgürlüğü

nü önemle vurgulamak, düşün özgürlüğünün yaşama 

geçmesi için, kururnlaşması için mücadele etmek ge

rekir. Fakat "Kemalizm ilericidir, çağdaştır, Kürtler 

gericidir, ilkeldir" diye konuşan Abdullah Öcalan için 

düşün özgürlüğü diye bir sorun yoktur. Zaten, Öca

lan'ın böyle bir istemi de yoktur. 
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SiYASİ İSLAM 

Bütün Siyasal islamci 
Ak1mlann Hedefi 
Tek ci Bir ·Yönetimdir 

1 

NİYAZ SAİD ALİ: Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde eğitim gör

dü. Son sınıftayken siyasi faaliyetleri nedeniyle okulu terk etmek zorunda kaldı. Özellikle Si

yasal İslam ile ilgili yayınlanmış çok sayıda makalesi ve broşürü bulunmaktadır. Başta ye

rel radyo, tv ve gazeteler olmak üzere çok sayıda uluslararası televizyon kanaları, gazete ve 

dergiler de Siyasi İsH1mla ilgili kendisi ile röportajlar yapılmıştır. Şu anda YNK (Kürdistan 

Yurtseverler Birliği) Kadro Eğitim Merkezinin Eğitim Sorumlusudur. Ayrıca YNK'nin Eği

tim Araştırma Merkezinin de üyesidir. Siyasal İslam alanında uzmandır. 

Serbestf: Kürdistan'da ve Kürtler içinde 
mevcut din ve dinsel inanışlar hakkında ve 
Kürtlerdeki İslam anlayışından bahsedebilir mi
siniz? Kürtlerdeki İslam anlayışı ile Türk, Arap 
ve F arslm·daki İslam anlayışı arasında fark var 
mıdır, varsa nasıl bir farklılıktan bahsedilebilir? 

Niyaz Said Ali: Kürtler Müslüman halklar
dan biridir. Kürtlerin İslamiyet'i kabul etmeye 
başlaması çok eski olmasına karşın tümden İs
larnlaşması çok uzun süren bir süreçtir. Tabii 
ki, ülke İslamiaşmaya karşı ciddi bir direniş 
sergilemiş ve adım adım İslamlaştırılabilmiş
tir. Öyle ki, İslamiyet'i son dört-beş yüzyılda 
kabul eden bölgelerimiz dahi mevcuttur. 

Şüphesiz Kürtler İslamiyet'i kolay kabul et
memişler ve ciddi direnişler göstermişlerdir. 
Halen Hewraman, Şehrezor, Xoşnav gibi böl
gelerimizde Kürtlerle yaptıkları savaşlarda ha
yatını kaybeden çok sayıda İslam savaşçısının 
mezarıarına rastlamak mümkün. 

Bilindiği gibi İslamiyet'ten önce Kürtlerin 
kendilerine özgü farklı dinsel inançları vardı. 
Kürtlerin en eski dini inançları Zerdüşt inancı-

dır. Daha sonraki tarih kesitinde Kürtlerin bir 
bölümü Hıristiyan din inancını benimsemiş, 

bir bölümü Ezdi (Yezidi) inanışını benimse
mişler ki, bu inanç sistemi halen Kürdistan'ın 
değişik bölgelerinde -Irak, Türkiye ve Suriye 
Kürdistanı ile eski Sovyetlerde- varlığını güç
lü bir biçimde sürdürmektedir. 

Fakat, yazık ki Zerdüştlük inancı Kürtler 
arasında varlığını bugüne kadar sürdüreme
miştir. Çok az sayıda Zerdüş inananı Farslar 
arasında varlığını sürdürebilmiştir. Ayrıca sayı

ca çok azalmakla beraber Hıristiyanlık inancı
na mensup Kürtlerden de bahsedilebilir. Bir 
dönem Hıristiyanlığı seçen çok sayıda Kürt ol
masına rağmen daha sonraki İslamiaştırma po
litikaları başarılı olmuş ve bu inanca sahip 
Kürtlerin sayısı çok azalmıştır. 

Genelierne yapılacak olursa Kürtlerin ezici 
bir çoğunluğu Müslüman olup bunların da bü
yük bir çoğunluğu Sünnidir; çok daha az bir 
kısmı da Şii İslam inancına mensuptur. Irak 
Kürdistanı'ndaki Şii Kürtler daha çok Xane
qin, Mendeli bölgelerinde yaşarların ve Feyli 
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Müslüman Kardeşler Örgütü enternasyonal bir örgütlenmedir. Ko. 

münist Enternasyonal gibi uluslarorası bir örgütlenmedir.Yoklıışık 

Kürtlerdir. Yine Irak Kürt- 70·80 ülkede örgütlenmiş ve oralarında organik baglar olon ulusla· Niyaz Said Ali: Siyasal 

leri arasında özellikle Sin- . .. .. .. . .. İslam, Halifeliğin ortadan 

Ş A .b. b .. 
1 

d rorosı bır yopılonmodır. Bu orgutun merkezı organının kararları tum . 
car, exan gı ı o geler e kaldırılmasından sonra Is-

eski Kürt dini inançların- diger Müslüman Kardeşler organizasyonlarını baglayıcı niteliktedir. lam dünyasında ortaya çı-

dan Ezidilik (Yezidi) belir- kan bir olgudur. Birinci 

gin bir biçimde varlığını sürdürmektedir. dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğunun 

Hewraman ve Kerkük vilayetine bağlı Dakok böl

gesinde sadece birkaç köyde çok az sayıda kalınakla 

beraber eski Kürt dini inançlarının kalıntılarından Ka

keyilik de varlığını bu güne kadar koruyabilmiştir. 

Serbestf: Bu inançların Kürtler arasındaki oran

ları ile ilgili elinizde bazı veriler var mıdır ? 

Niyaz Said Ali: Şu anda yanımızda kaynaklar bu

lunmamakla beraber yaklaşık olarak Kürtlerin %90'nı

nın Müslüman ,(yaklaşık %75 i Sünni, %15 Şii) oldu

ğunu söyleyebiliriz. Kalan % lO'luk kesimini de Ezi

diler, Hıristiyanlar ve Kakeyiler oluşturmaktadır. 

Serbestf: Biraz önce en eski Kürt inanç sisteminin 

Zerdüşt inancı olduğundan bahsettiniz, acaba Zer

düşt inancının etkilerinin Kürtler tarafindan kabul 

edilen İslam veya diğer dini inanç/ara karıştırılarak 

bu dini inançların içinde yaşatıldı,~ım söyleyebilir 

miyiz? Eğer öyle ise bunu daha çok hangi bölgelerde 

görebiliriz? 

Niyaz Said Ali:Bence Zerdüşt inancının Kürtler 

içinde pek etkisinin kaldığını söylemek zor. Ancak 

Zerdüşt inancının kültürel etkisi çok sınırlı olarak 

Hewraman bölgesinde görülebilir. Bilindiği gibi bu 

bölge Kürtler içinde Müslümanlığı en son kabul eden 

bölgedir.Bu bölge yaklaşık olarak 400-500 yıl önce 

İslamlaşmıştır. Onun için kısmen de olsa Zerdüşt et

kisi hissedilebilir. Ancak bu etki çok sınırlı olduğu 

için bize Zerdüştlük konusunda ciddi bir fikir ver

mekten uzaktır. 

Kürtler, Zerdüştlük gibi çok eski ve daha sonra or

taya çıkan diğer dinler üzerinde ciddi etkiler bırakan 

bir dine sahip olmaktan hoşnutlar. Hatta bazı çevre

lerde bu inanç sistemini anlandırıp Kürtlerin ulusal 

değerleri arasına katma çabası var, ancak bu başarıl

ması mümkün olmayan bir düşüncedir. 

Halifeliğin Yıkılmasıyla Birlikte Siyasal İslam 

Ortaya Çıktı 

Serbestf: Siyasal İslam'dan bahsedebilir misiniz, 

sizce nerede ve nasıl ortaya çıktı? 

dağılması ve yerine seküler Türk devletinin ortaya çı

kışı ile Halifelik ortadan kaldırıldı. Sonrasında İslam 

ülkelerinde çok sayıda milli devletler ortaya çıktı. Hi

lafetin ortadan kaldırılması, İslam dünyasında, Müs

lümanlar adına karar verebilecek bir merciin olma

ması anlamına gelir. 

İşte bu koşullarda Mısır'da 1928 yılında Müslü

man Kardeşler (İhvan-ül Müslimin) adıyla bir siya

sal hareket ortaya çıktı. Halifeliğin ortadan kaldırıl

masından sonra ortaya çıkan bu hareketin amacı İs

lam ülkelerinde islamı esas alan siyasal sistemler kur

maktı. Mısır'da kurulan bu örgüt yavaş yavaş İslam 

dünyasında yayılarak hemen tüm İslam ülkelerinde 

örgüHenecek bir zemin bulabildi. Bir çok İslam ülke

sinde bugün siyasal İslam dediğimiz örgütlenmelerin 

kökü Müslüman Kardeşler örgütüne dayanmaktadır. 

Bu örgüt bu tür yapılanmaların çoğunun anası duru

mundadır. 

Müslüman Kardeşler Örgütü enternasyonal bir ör

gütlenmedir. Komünist Enternasyonal gibi uluslara

rası bir örgütlenmedir.Yaklaşık 70-80 ülkede örgüt

lenmiş ve aralarında organik bağlar olan uluslararası 

bir yapılanmadır. Bu örgütün merkezi organının ka

rarları tüm diğer Müslüman Kardeşler organizasyon

larını bağlayıcı niteliktedir. Müslüman Kardeşler Ör

gütü, Sünni İslam'ın temsilcisidir ve bu nedenle en 

yaygın Siyasal İslamcı örgütlenmedir. Tüm İslam ül

kelerinde kolları ve örgütlenmeleri mevcuttur. Bazı 

ülkelerde ise birden fazla kolları bulunabilmektedir. 

Örneğin Irak'ta 3 (üç) kolu, ya da farklı birimi vardır. 

Müslüman Kardeşler, her ülkede aynı adı kullan

mayabiliyor. Bir çok ülkede farklı isimlerle faaliyet

lerini sürdürmektedir. Pakistan'da Cemaatül İslam 

(İslam toplumu), Lübnan'da El Cemaa İslami, Ceza

yir'de Heretül Müşteme'e Slım. 

Irak'ta üç ayrı Müslüman Kardeşler örgütlenme

sinden bahsetmiştik; Kürtler için olanı Hizbi Yekgır

tuya İslami (İslami Birlik Partisi), Türkmenler için 

Hizbil Edale we İnka fil Şeebul Turkınani el Irak, 

Sünni Araplar için de; Hizbül İslamiye Irakiyye (Irak 
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Bir diğer uluslarorası Siyasal islômi çizgi de, El Koide hareketi ve 

bağlı örgütlerdir. Bu gün boşta Suudi Arabistan, Ürdün, lrok1 Kür-

İslam Paitisi)dir. Bir çok diston, Mısır, Suriye, Kuveyt, Türkiye, Pakistan, Afganistan gibi 1-İhvan-ül Müslim'in 
ülkede birden fazla Müslü- d V "lk l .. 

1 
. . . . . . .. (Müslüman Kardeşler) an-K d 

1 
k"k 

1
. .. Orta ogu u e erı ı e, Sıngopur, Malezya, Hındıstan Fılıpın vb. nu-

man ar eş er o en ı or- layışı, ki bu akımın Siyasal 
güt vardır. Bunlar değişik fusu Müslüman olon veya Müslüman azınlıklar borındıran ülkeler- İslam'ın başat akımı oldu-

nedenlerle bölünmüş ve de El Koide bağlantılı çok soyıda örgüt mevcuttur. ğunu söyleyebiliriz .. Bu 
farklı isimlerle ortaya çık- gün hareketin uluslararası 
mış, aynı kökenden gelen, aralarında küçük farklılık
lar olan aynı eğilimli örgütlenmelerdir. 

Bütün dünyadaki Siyasal İslam anlayışının kayna
ğı Müslüman Kardeşler örgütüdür. Siyasal İslam akı
mının bir diğer kolu da Şii İslam anlayışının iktidarı
nı hedefleyen Rizbullah (Allah'ın Partisi) örgütlen
mesidir. Afganistan Hizbullah'ı, Pakistan, Lübnan ve 
hatta Sünni İslam mezhebine mensup olmakla bera
ber Türkiye'deki Rizbullah İran radikal 'devrimci' po
litikalarının izleyicileridirler. İran İslam devriminin 
takipçisi ve İran yönetimi tarafından beslenip koru
nan bu örgütlenmeler, şiddeti tek çıkar yol olarak kul
lanan örgütlerdir. Irak Kürdistanı'ndaki Hizbullah'da 
yine İran İslam radikalizmini benimsemiş ve o doğ
rultuda faaliyet gösteren bir örgüttür. 

Bir diğer uluslararası Siyasal İslami çizgi de, El 
Kaide hareketi ve bağlı örgütlerdir. Bu gün başta Su
udi Arabistan, Ürdün, Irak, Kürdistan, Mısır, Suriye, 
Kuveyt, Türkiye, Pakistan, Afganistan gibi Ortadoğu 
ülkeleri ile, Singapur, Malezya, Hindistan Filipin vb. 
nüfusu Müslüman olan veya Müslüman azınlıklar ba
rındıran ülkelerde El Kaide bağlantılı çok sayıda ör
güt mevcuttur. 

El Kaide örgütlenmesi, sadece Müslüman ülkeleri 
örgüdenmek ve eylem alanı olarak tayin etmekle ye
tinmemiştir. Akla gelebilecek hemen hemen tüm batı 
ülkelerinde örgütlenmiş ve rahatlıkla büyük eylemler 
organize edebilecek güç ve etkinliğe ulaşmıştır. 

Son olarak, yine Sünni İslam anlayışına sahip, bi
limsel literatürde Selefilik olarak adlandırılan Yalıa
bilik akımından bahsedebiliriz. Suudi Arabistan kö
kenli bu İslami akım, Şiiliği şiddetle reddetmekte ve 
bu mezhebi İslam dışı olarak değerlendirmektedir. İs
lami akideleri tıpkı El Kaide gibi, Şiiler içinde çalış
malarına ve örgütlenmelerine imkan vermemektedir. 

Vahabilerle Şii İslam anlayışı arasında çok büyük 
çelişkiler vardır. Bu iki akım birbirilerini İslam dışı 
akımlar olarak değerlendirmektedirler. 

Kısaca; yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Siyasi İs
lam anlayışının dört temel akımından bahsedebiliriz: 

ana merkezi Londra'dır. 

2- U same Bin Laden liderliğindeki El Kaide hare
keti; bu hareket, esas olarak illegal çalışma yöntemi
ni seçmiş olup, günümüzdeki en etkili şiddet eylem
lerini yapan Siyasal İslami akımdır. Yukarıda da be

lirttiğimiz gibi dünyanın bir çok ülkesinde örgütlen
miş durumdadır. 

3- İran merkezli Siyasal İslami hareketler; bu ha
reket daha çok Şii kesimde örgütlenmekle beraber ba
zen Sünniliğin hakim olduğu alanlarda da zemin bu
labilmektedir. Uluslararası arenada Rizbullah adıyla 
bilinen bu hareketler İran kökenli olup pek çok ülke
de örgütlüdür. 

4- Değişik ülkelerde kendi koşulları çerçevesinde, 
zaman zaman şiddeti esas alan, zaman zaman da 
mevcut yasal boşlukları kullanarak barışçıl, yasal 
yolları deneyen, kimi yerde zayıf, kimi yerde de güç
lenip iktidar ortağı , bazen de iktidar olabilen akımlar. 
Bu akım bazı ülkelerde de örgütlenmelerine henüz 
yeni başlamış durumdadır. Doğal olarak her ülkenin 
kendine has koşulları var, bu ülkelerde her siyasal 
akımın da kendi güç ve olanaklarına göre bir çalışma
sı. Legal çalışma alanını seçen bu örgütlerin kimi he
nüz işin başında iken, bazılarının uzun bir geçmişi 
vardır. 

Siyasal İslam olgusu tüm İslam dünyasında bir ol
gu olarak kendini göstermiştir ve hemen hemen tüm 
ülkelerdeki bu hareketler birbirleri ile ilişkilidir. An
cak biraz önce de belirttiğimiz gibi her ülkenin ken

dine has özellikleri ve koşulları olduğu için bu ülke
lerin her birinde de·farklı özelliklerde, güç ve etkin

likte İslami örgütler ortaya çıkmıştır. 

Yine her ülkedeki sosyal, siyasal, idari kültürel 
veya ekonomik koşullar bu ülkelerde siyasal İslam 
olgusunun güçlenmesi veya zayıflamasında etkili 
olabilmektedir. Mevcut yasalar ve iktidarların Siyasal 
İslam olgusuna yaklaşımları da bu ülkelerde siyasal 

İslami akımın belirleyeceği siyasetin tayin edilmesin
de rol oynamaktadır. Ülkenin yukarıda belirttiğimiz 
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Kürtler arasında Siyasal islam olgusu Müslüman Kardeşler Örgütü 

ile başlamıştır diyebiliriz. Bu örgütün 1928 yılında kurulduğunu 

koşulları 0 ülkede Siyasal belirtmiştik; Irak kolu da 1946 yılında kurulur. Daha önce Müslü- Kürdistan'da yaygındır. 
İslam'ın zemin bulup ör- ,. .. . . . . . . Güney Irak Şii mezhebine 

.. 
1 

. man Kardeşler ın Sunnı Islam aniayısının bır temsılcısı oldugunu ' 
gut enmesınde her zaman · mensup olduğu için Müslü-

tayin edici olmuştur. Örne- belirtmiştik. man Kardeşlerin buralarda 

ğin Türkiye'de yeni bir par-

ti olmasına ve ılımlı Siyasal İslami bir motifi olması

na rağmen AKP, uzun süreden beri ilk defa tek başı

na iktidara gelen bir parti olmayı başarmıştır. Türki

ye İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok partili haya

ta geçmiş bir ülkedir ve tarihinde ilk defa ılımlı da ol

sa İsla,mi bir parti tek başına iktidar olmayı başarmış

tır. Bunun sebeplerine baktığımızda; ülkenin toplum

sal, ekonomik koşulları ile uzun süren koalisyon yö

netimlerinin ülke sorunlarını çözmedeki beceriksiz

likleri de AKP'nin bu başarısında etkili olmuştur. Bil

diğiniz gibi Türkiye'de kimlik sorunu, ekonomik so

runlar, kültürel, toplumsal sorunlara ciddi bir işsizlik 

sorunu da eklenince bu ülkede Siyasal İslam'ın geli

şip güçlenmesi ve başarılı olması için tüm koşullar 

tamamlanmış oldu. 

Görüldüğü gibi Seküler partilerin ülke sorunlarını 

çözmekte ki başarısızlığı, Türkiye'de İslami bir parti

nin iktidara gelmesinde önemli bir role sahip. Ancak 

çok partili yaşamın olduğu ülkelerde yapılacak seçim

lerle, farklı bir partinin halk tarafından seçilip göreve 

getirilmesi her zaman mümkündür. Bu da yine toplum

sal, siyasal, ekonomik koşullarla ilgili bir durumdur. 

Kürdistan'da Siyasal İslam 

Serbestf: Özellikle de Irak Kürdistan'ındaki siya

sal h>lam'dan ve siyasal islami örgütlenmelerden 

ba~~çedebilir misiniz? 

Niyaz Said Ali: Kürdistan ve Irak Kürdistanı da 

İslam dünyasının bir parçasıdır. Bilindiği gibi halkı

nın büyük bir çoğunluğu da Müslüman'dır. Onunu 

için de İslam dünyasındaki siyasal akımların Kürdis

tan'a yansıması da çok doğal bir geli~medir. A,ncak 

Kürdistan'ın koşulları doğal olarak diğer ülkelerden 

bazı farklılıklar da göstermektedir. 

Kürtler arasında Siyasal İslam olgusu Müslüman 

Kardeşler Örgütü ile başlamıştır diyebiliriz. Bu örgü

tün ı 928 yılında kurulduğunu belirtmiştik; Irak kolu 

da ı 946 yılında kurulur. Daha önce Müslüman Kar

deşler'in Sünni İslam anlayışının bir temsilcisi oldu

ğunu belirtmiştik. Sünni İslam, Irak'ın kuzeyi ile 

örgütlenmesi mümkün de

ğildir. Bu nedenle Irak'ta Muhammed Mahmud Sav

vaf adlı bir Iraklı Arap tarafından 1946 yılında kuru

lan Müslüman Kardeşler, çalışmalarına doğal olarak 

Sünni Araplada yine Sünni olan Kürtler arasında 

başlamıştır. (Savvaf, Mısır'daki El Ezher Üniversite

sinde öğrenci iken 1946 yılında Müslüman Kadeşler

le ilişki kurmuş ve aynı yıl örgütün kurucusu ve lide

ri Şeyh Hasan Benna ile bir görüşme yaparak hemen 

Irak'ta hareketin bir kolunu faaliyete geçirmiştir.) 

Irak'ta Sünni Müslümanlar arasında faaliyetlerine 

başlayan Müslüman Kardeşler, Kürtlerle ilişkiye 

Bağdat'taki iiniversite öğrencileri ile Kürt din adam

larına ulaşınaya başlamıştır. Kürtler arasındaki bu ça

lışmalar, 1954 yılına gelindiğinde, Savvafın Halep

çe'de bir din adarnma yaptığı ziyarette Büyük Cami

de bir konuşma yapar. Bu ziyaretle bu şehirde Müs

lüman Kardeşler'in ilk hücresi de kurulmuştur. Ancak 

bu bağımsız bir örgüt değildir. Tamamen Irak Müslü

man Kardeşler Örgütünün bir hücresi konumundaki 

bu nüve Irak Kürdista'nındaki ilk İslami siyasal ör

gütlenmedir. Çalışmalarına devam eden bu grup çok 

ciddi bir gelişme gösterme başarısı yakalayamamış

tır.Bu çevre, 1960 yılında Irak İslam Partisi adıyla bir 

parti kurmuş, ancak herhangi bir başarı gösteremeye

rek 196 ı yılında kapanmış tır. 

1971 yılına gelindiğinde Irak'taki Müslüman Kar

deşler Örgütü, çalışmalarını durdurarak yöneticileri 

yurt dışına kaçmıştır. Çoğunlukla Batı Avrupa ülkele

rine, Suudi Arabistan ve Arap Bınirliklerine yerleşen 

Örgüt yöneticileri, ancak 2003 yılında, Saddam'ın yı

kılmasından sonra Irak'a dönçbilmişlerdir.Yönetici

leri yurt dışına kaçan grubun bazı illegal faaliyetleri 

zayıf da olsa devam etti ve bazı kadroları kendilerini 

koruyabildiler. 

ı970'li yılların sonlarına doğru İran'da gelişme 

gösteren İslami hareket, İran İslam devrimi ile birlik

te çevre ülkelerde de etkisini gösterir. İran'a yakın ol

ması sebebi ile Halepçe'deki bazı kadrolar İran'la ba

zı ilişkiler geliştirdiler. İran'ın desteği ile ilk defa 

Kürdistan Alimler Birliği adıyla bir grup oluşturuldu. 

1984 yılında Şeyh Muhammed Berzenci liderliğinde 
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Müttefiklerin Irak'la savaşından sonra ABD ve YNK birlikleri bu 

gruba saldırarak bir çoğunu öldürdü. Kalanların bir kısmı değişik 

kurulan bu grup silahlı bir ülkelere, bir kısmı da Irak içine dağılarak yeraltına çekildi. Gru- kümelendi. Üçüncü grup 
güç olarak ortaya çıktı ve b ki . . , .. Biyare kasabası ve çevre-
h ı kı I

. , d un artı arından bır kısmı bır araya gelerek Ceys ıl Ensar Sunne 
a en artı arı ran ın a · sinde örgütlenen, Heze Du-

desteğiyle mevcudiyetini adıyla çalışmakta, Musul, Telafer, Kerkük ve Erbil civarındaki Te- yi Soran (Soran Birlikleri) 

korumaktadır. rörist eylemlerin önemli bir kısmı bu grup tarafından organize adıyla bilinen gruptur. Bu 

Yine 1987 de Şeyh Os- edilmektedir. grup en etkili Siyasi İslami 
man ve ailesi İran'a götürü- Militer güç idi. Bu grup 

lür. 1980 yılından beri cılız bir faaliyet içinde olan Bi- 1997 yılında Bizutnaweden ayrılan ve kendilerine 
zutnaweyi İslami Kurdistan'a Iraq grubunun (Irak Heze Hamas (Hamas Güçleri) adını veren küçük 

Kürdistan'ı İslami Hareketi) liderliğini üstlenerek grupla birleşti. 

Kürdistan'a döner ve faaliyetlerini hızlandırır. 

Kendilerini Müslüman Kardeşler Örgütüne men

sup gören bazı kesimler de varlıklarını korumaktay dı

lar. Başını Selahaddin Muhammed Sahadin'in çektiği 

bu grup, daha sonra Şubat 1994'te Yekgirtuyi İslami 

(İslami Birlik)adını alarak partileşti ve bu gün çalış

malarını ılımlı İslami bir çizgide sürdürmektedir. 

Müslüman Kardeşler Örgütüne bağlı bu grup 

1992 yılında bir bölünme yaşamıştı. Bölünme sonra

sında Sıddık Abdulaziz liderliğinde toplananlar, 22 

Kasım 1992 tarihinde Bizutnaweyi Raperini İslami 

(İslami Direniş Hareketi) adıyla bir partinin kuruluşu

nu ilan etmişlerdi. 

1999 yılında Bzutnaweyi İslami ile Bizutnaweyi 

Raperini İslami örgütleri birleşerek Bizutnaweyi Yek

buni İslami adını aldılar. (21.08 1999) 2000 yılı ya

zında 1. Kongrelerini yapan bu grup yeni bir bölünme 

yaşayarak tekrar farklı hiziplere bölündüler. Bu hizip

terden biri olan Teketüli Hevpeymaneti (İttifak Gru

bu) güçlü ve etkiliydi. Kongreye kendi tezlerini kabul 

ettirmeyi başardı. Ancak eski yönetim seçilen yeni yö

netimi tanımadı. Tartışmalar aylarca sürdü, İran devle

ti araya girerek onları bir arada tutmaya çalıştı. 

Ancak tüm bu çalışmalar sonuçsuz kaldı. 

Kongrede etkili olan grup, Ali Bapir liderliğinde 

Komela İslami Kurdistani Irak adıyla bir parti kura

rak çalışmalarına devam ettiler. Bu partinin lideri 

olan Ali Bapir şu anda Amerika'da tutuklu olup, ma

nevi liderleri Şeyh Mahmut Berzenci'dir. 

Yine bu bölünmeden sonra bir başka ayrışma ya

şandı. Kendilerine Belayenekan (Tarafsızlar) adını 

veren bu grup yine kısa bir zaman içinde üç ayrı gru

ba ayrıldılar. Şeyh Muhammed Berzenci liderliğinde

ki bir grup Komela İslami ile birleştiler. Diğer bir 

grup Mela Krekar adıyla bilinen kişinin çevresinde 

Bir başka grup da Hewler (Erbil) şehrinde ayrıl

mış olup kendilerine Komela Tewhidi İslami (İslami 

Birlik Örgütü) adını vermişlerdi. 

Bizutnawe ve Tewhid grupları birleşme kararına 

vardı. Heze Dfiyi Soran'da (Soran Güçleri) bunlara 

katılarak O 1 Eylül 2000 tarihinde Cundul İslami Kur

distan adlı örgütü oluşturdular. Bu örgüt kısa bir süre 

içinde Biyare kasabasını ele geçirerek burada İslam 

Emirliği kurduklarını ilan ettiler. El Kaide örgütüne 

bağlıydılar. Yetkilileri El Kaide Örgütüne giderek on

lardan yetki alıp El Kaide kurallarına göre içtihatlara 

başlamışlardır. 

Daha sonra Bzutnaweyi Yekbuyi İslami lideri Me

le Ali Abdulaziz 12 Eylül 2001 'de Bizutneweyi 

Yekbuyi grubunu dağıtarak Bzutneweyi İslami adıyla 

yeni bir örgüt kuruluşunu ilan etti. 

Bir süre sonra, Mela Krekar grupçuğu, Cund'ul İs

lam grubu ile birleşerek 10 aralık 2001 tarihinde En

sar'il İslam Örgütünü kurdular. Mele Krekar 'da bu 

örgütün 'Emir'i olarak ilan edildi. Bu grup da El Ka

ide Örgütüne bağlı idi. 

Müttefiklerin Irak'la savaşından sonra ABD ve 

YNK birlikleri bu gruba saldırarak bir çoğunu öldür

dü. Kalanların bir kısmı değişik ülkelere, bir kısmı da 

Irak içine dağılarak yeraltına çekildi. Grubun artıkla

rından bir kısmı bir araya gelerek Ceyş'ıl Ensar Sün

ne adıyla çalışmakta, Musul, Telafer, Kerkük ve Erbil 

civarındaki Terörist eylemlerin önemli bir kısmı bu 

grup tarafından organize edilmektedir. Grubun bazı 

üyeleri de Musa Zerkavi liderliğindeki Tevhid ve Ci

hat örgütünün içinde yer alarak terörist eylemlerine 

devam etmektedirler. 

Bu gruplar Irak Kürdistan'ındaki bilinen ve belli 

bir etkinliği olan Siyasal İslami akımlardır. Bunların 

dışında irili ufaklı bazı gruplar da var olmakla birlik-
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Siyasalislam'ın Kürtlerin Müslümanlığına ilgisi ise bu halkın için

de Müslümanlığın yaygınlaşması gibi bir amaç değil. Onların ama-

te, pek etkili olarnamakla cı kendi siyasal gayeleri için yönetimi ele geçirmek, yani iktidar tanı' nda ulusal haklar ve 

ve gözle görülür bir çalış- l k H d fl d'kl . ll l d K.. 1. . k d' . l demokrasi mücadelesi her 
ı o ma tır. e e e ı en s am an ayısı a urt erın en ı ls am 

ma arı yoktur. · zaman çağdaş seküler güç-

Serbestf: Kürdistan'da- anlayışını özgürce yaşatmak yerine, bağlı bulundukları dış odak- ler tarafından verilmiştir. 

ki Siyasal islami akımlar ların islam anlayışını bu topluluğa empoze etmektir. Sadece Yekgırtuyi İs-

ile iran, Irak, Suriye ve 

Türkiye gibi komşu ülkelerdeki Siyasal islam arasın

daki fark ve bu ülkelerdeki örgütlenmeler arasında 

bir ilişkiden bahsedilebilir misiniz? 

Niyaz Said Ali: Kürt toplumunun Müslüman ve 

aynı zamanda dindar bir halk olduğunu, dini inançla

rını yaşama konusunda da oldukça hassas olduğunu 

söyleyebiliriz. Kendi içinde değişik inançlara uygun 

farklı ibadet ve tapınma konularında toleranslı ve ol

dukça da özgürdürler. Bu özgür ortam, İslam'ın fark

lı mezheplerinde olduğu gibi, Sünni İslam içinde de

ğişik tarikatların kendilerini özgürce ifade etme ve 

kendilerine taraftar bulma konusunda da geçerlidir. 

Siyasal İslam'ın Kürtlerin Müslümanlığına ilgisi 

ise bu halkın içinde Müslümanlığın yaygınlaşması gi

bi bir amaç değil. Onların amacı kendi siyasal gaye

leri için yönetimi ele geçirmek, yani iktidar olmaktır. 

Hedefledikleri İslam anlayışı da Kürtlerin kendi İs

lam anlayışını özgürce yaşatmak yerine, bağlı bulun

dukları dış odakların İslam anlayışını bu topluluğa 

empoze etmektir. Biraz önce de belirttiğimiz gibi; 

Yekgırtuyi İslami, Müslüman Kardeşler Örgütüyle, 

Ensar ül İslam El Kaide Örgütüyle, Bizutneweyi İsla

mi de İran'la bağlantılı bir örgütlenmedir. Bu örgütle

rin hiç biri de bağımsız örgütlenmeler değildir. 

Hiçbir Siyasal İslami akım, Kürdistan'ın koşulları

nın doğurduğu bir hareket değildir. Bu örgütler Kürt

leri içinde bulunduğu baskı ve zulüm cenderesinden 

kurtarmak amacıyla kurulmuş örgütler değildir. Aksi" 

ne Kürt ulusal kurtuluş hareketini sulandırmak, herta

raf etmek, bağlı bulundukları merkezlerin siyasal he

deflerine kanalize etmek için bu ülkeye yönlendiril

mişler. Kürt Siyasal İslami hareketleri hiçbir zaman 

Kürt halkının Ulusal talepleri ile ilgili bir programa 

sahip olmamışlardır.Onların böyle bir derdi de yok

tur. Sadece bağlı bulundukları merkezlerin politikala

rını uygulamakla mükelleftirler. 

Bilindiği gibi Irak Kürdistanı'nda yaklaşık olarak 

80 yıldır süren bir ulusal kurtuluş mücadelesi vardır. 

İslamcılar bu tarihi süreç boyunca hiçbir zaman kav

ganın, mücadelenin tarafı olmamışlardır. Irak Kürdis-

lami grubunun Irak Kürdis

tanı'nda toplumsal, siyasal bir rolü olduğunu söyle

yebiliriz. Bu da son 12 yılda ülkemizdeki gelişmeler

le ilgili bir olgudur. Bilindiği gibi geçen 12 yılda ül

kemiz üzerindeki ambargolar, siyasal çekişmeler ve 

diğer nedenlerden dolayı ciddi boyutta bir yokluk ve 

yoksulluk yaşandı. İşte bu ortam, farklı siyasal akım

ların ortaya çıkıp gelişmesi için uygun bir ortamdır. 

Yekgırtuyi İslami bu uygun ortamdan yararlanarak 

bir gelişme gösterebilmiş, ancak bu koşulların değiş

mesi ile beraber bu hareket de etkisini kaybetmeye 

başlamıştır. Ekonominin düzelmesiyle beraber daha 

da zayıflayacaklardır. 

Serbestf: Sormak isted(~imiz şey bu örgütler şu 

andaki kazanımlara, örneğin Parlamentoya, Federal 

Hükümete ve diğer ulusal kazanımlara bakışları na

sıl? Federasyondan vazgeçilmesi gibi bir yaklaşımın 

içinde olabilirler mi? 

Niyaz Said Ali: Bilindiği gibi federalizm talebi ve 

kararı iki büyük Kürt partisinin ve Kürdistan Parla

mentosunun kararı ile ortaya çıkmış bir taleptir. Bir 

anlamda milli mutabakat ile varılmış bir karardır.Bu 

anlamda bundan geri bir talep, örneğin otonomi tale

binin halkımız tarafından kabul edilmesi düşünüle

mez. Bunların da böyle bir talebi dile getirmeleri söz 

konusu değil. Ancak Ensar el İslam gibi grupların za

ten bağımsız, federal veya otonam Kürdistan diye 

milli bir dertleri yoktur. Onların derdi bağlı bulun

dukları merkezlerin politikalarını uygulamaktır. 

Ihmh Siyasal İslam Kavramı Doğru Değil 

Serbestf: Bilindiği gibi bazı islami örgütler legal, 

meşru bir zeminde çalışmalarını sürdürmektedir/er. 

Ancak ideolojik olarak bu partiler Amerikan müda

halesine karşıdır/ar. Fakat Irak genelinde ya da Kür

distan'da herhangi bir terörist faaliyetin içinde de de

'~iller.Bu ılımlı partiler halk içindeki çalışmalannda 

bu durumu nasıl dile getiriyorlar? 

Niyaz Said Ali: Ben ılımlı İslam kavramını doğru 

bulmuyorum. Siyasal İslamın radikal ya da ılırolısı 
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Bu gün Türkiye'de iktidarda olon AKP, Müslüman Kardeşler Örgü

tünün tecrübelerinden oldukça yararionmış ve o çizgide Islami bir 

yoktur. Bu kavramlar sade- portidir.Tek başına iktidar olabilen bu parti Türkiye'nin özgün ko- Müslüman Kardeşler 

ce çalışma yöntemleri ile ll d d l k''l . t . d' . k l k 'd l d" .. örgütü için 'ılımlı' bir örgüt . su arın on o ayı se u er sıs emı ını uro ve oı e ere on us-
ilgilidir. Siyasal Islamın ' ' olduğu, barışçıl yöntemler-
ılımlı olması söz konusu türme konusunda çok yavaş hareket etmek zorundadır. le çalıştığı söylenir. Şimdi 
değil. Ilımlı İslam denilen 

güç, iktidar olması halinde radikal olarak değerlendi

rilen örgütlerden farklı bir uygulamanın içinde olma

yacaklardır. Bu sadece güç sorunudur. İslami örgütler 

kendilerinde gerekli gücü gördüğü anda kendinden 

farklı düşüneniere hayat hakkı tanımaz. Herkesi de 

kendi kurallarına uymak zorunda bırakır. Bütün Siya

sal İslami akımların tek bir stratejisi vardır, o da bü

tün İslam dünyasında çağdaş yaşam biçimini, çağdaş 

demokratik değerleri ortadan kaldırmak, tüm insanla

rı kendi yaşam tarzlarına, kendi inançlarına göre ya

şamaya zorlamaktır. Aralarındaki fark, seküler yaşa

mı hangi yöntemlerle ortadan kaldıracakları konu

sundadır. Hiç birisi kendilerinden farklı olana taham

mül etmek gibi bir anlayışı savunamaz. 

Siyasal İslamın ortaya çıkışı, biraz önce de belirt

tiğimiz gibi, Hilafetin yıkılmasından sonra Müslü

man ülkelerde ortaya çıkan seküler siyasal yönetim

leri ortadan kaldırmak, yeniden İslami siyasal yöne

timleri iktidara getirmektir. Bunu için de sekülerizm 

Siyasal İslamın temel hedefidir. 

Siyasal İslami bir örgütün radikalliği onun silahlı 

milisieri olması ile ölçülemez. Silahlı olmayan ancak 

ideolojik olarak oldukça radikal gruplar da vardır. 

Bunun örneklerini Türkiye'de de görebilirsiniz. An

cak silahlı olduğu halde nispeten daha 'ılımlı' da ola-

bilirler. Sorun bu örgütlerin ideolojik yapısındadır. 

bu örgütün demokrat oldu

ğunu söylemek mümkün müdür? Bir örgüt eğer ken

di üyelerine karşı hiçbir özgürlük tanımıyor, bütün 

üyelerini tekçi bir mantıkla yetiştiriyorsa, onun de

mokratlığından bahsedilebilir mi? Örgüt üyelerinin 

çocuklarına isim koyma hakkı dahi elinden alınıp bu 

hak örgüte ait ise demokrasi nerede kalır? İşte bu tür 

örgütlerin yarın parlamentolarda veya iktidarda de

mokratik olması bu ve buna benzer nedenlerle müm

kün değildir. 

Bu gün Türkiye'de iktidarda olan AKP, Müslüman 

Kardeşler Örgütünün tecrübelerinden oldukça yarar

lanmış ve o çizgide İslami bir partidir. Tek başına ik

tidar olabilen bu parti Türkiye'nin özgün koşulların

dan dolayı seküler sistemi dini kurili ve kaidelere dö

nüştürme konusunda çok yavaş hareket etmek zorun

dadır. Bilindiği gibi Türk Ordusu laiklik konusunda 

katı Kemalist ilkelere bağlı bir ordudur. Bu ordu her 

zaman siyasi iktidarlar üzerinde bir vesayet ve kont

rol mekanizması oluşturabilmiştir. Bugün de siyasal 

iktidarın kendi gerçek programını uygulamasının 

önündeki en önemli güç durumundadır. Yine bu ordu, 

geçmişte üç defa askeri darbe yapmış, değişik zaman

larda hükümetler düşürmüş, parlamentodan bazı ya

saların yapılmasını isteyerek iktidarlar üzerinde· her 

zaman etkili olmayı bilmiştir. İşte bu gücün varlığ~ ve 

hükümet üzerindeki etkisi AKP hükümetinin istediği 

değişiklikleri yapmasının önündeki engeldir. Deniyor 
Bir örgütün radikal ya da ılımlı olması o örgütün ki bu hükümet (AKP) ılımlı bir İslami anlayışa sahip

birlikte barış içinde yaşam, demokrasi, çoğulculuk, 

toplumsal eşitlik, kadınlara bakışı, çağdaş yaşama ha

kışında saklıdır. Kendilerine ılımlı İslam diyenlerin, 

demokrasiye ne kadar inandığı, yukarıda saydığımız 

temel prensipiere ne kadar bağlı olduğudur önemli 

olan. 

Siyasal İslam demokratik değildir. Ancak demok-

tir. Peki İran İslam Devriminin yıldönümünde Kudüs 

gecesi düzenlediği için Türkiye'de ciddi bir rejim kri-

zi yaratan Belediye Başkanı bunların arkadaşı değil 

miydi? Laiklik karşıtı eylemler düzenleyen, bu tür 

eylemleri düzenleyenleri destekleyen, Sivas şehrinde 

laik aydınları yakarak öldüreniere destek çıkanlar bu 

partinin yandaşları değil miydi? Bugünkü Başbakan 
rasiyi sever. En çok ta iktidarların kendilerine karşı anti laik söylemlerinden dolayı tutuklanıp hapse atıl

demokrat olmasını isterler ki, kendileri rahatça örgüt- madı mı? Yine bugünkü Başbakan geçmişte demok

lenerek iktidara gelmenin yollarını bulsunlar. Fakat rasiyi iktidar yolunda kullanılacak bir araç olarak de

demokrat olmadıkları için iktidara geldikleri zaman ğerlendirmedi mi? Bütün bunlar henüz hafızalarda 

kendilerinde o gücü bulmaları halinde asla iktidarı iken, ılımlı İslamın katı Fundamantalist bir yönetim 

devretme gibi bir düşünceleri yoktur. kurmak istemeyeceğinin garantisi nedir? 
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Siyasal islam kendini kutsal bir gücün temsilcisi olarak görür. Bir 

onlamda Tonrının temsilcisidir. 

Siyasi İslam toplumu Siyasal islam kendisini tek meşru siyasal güç olarak görür. işte bu- ABD'nin Hedefi Direkt 

kendi inançlarına göre şe- . . . l .11 'd k' . l h k .. .. ı··kı d k . Siyasal İslamdır · nun ıcın sıyoso s om o ısıse o ve ozgur u er, emo rası, 
killendirmek üzere kurgu- · · 
lanmıştır. İnançlarının ge- çoğulculuk gibi kavrarnlara yer yoktur. Yukarıda saydığımız ne- Serbestf: H er ne kadar 

rektirdiği gibi hareket eden- denlerden dolayı do siyasal islam'ın her türü rodikoldir. 'ılımlı' siyasal islam kavra-

lerin rasyonel davranmala-

rını bekleyemezsiniz. Diğer bir deyişle; dogmatik dü

şünce sistemi rasyonel davranış gösteremez. Eğer kimi 

rasyonel davranışlar sergiliyorlarsa da bu bazı zorunlu

luklardan dolayıdır. Türkiye örneğinde görülen zorun

luluk ise, ordunun gücü karşısında mevcut hükümetin 

kendi gerçek programını uygulayamamasıdır. 

Programatik olarak Siyasal İslam çağdaş bir ide

olojiye sahip değildir. Yine Siyasal İslam düşünce 

olarak akli değil naklidir (var olan bir düşüncenin tar

tışmasız uygulanması). 

Siyasal İslam kendini tekamül etmiş, mükemmel 

bir düşünce sistemine sahip görür. 

Siyasal İslam kendini kutsal bir gücün temsilcisi 

olarak görür. Bir anlamda Tanrının temsilcisidir. 

Siyasal İslam kendisini tek meşru siyasal güç ola

rak görür. İşte bunun için siyasal İslam'da kişisel hak 

ve özgürlükler, demokrasi, çoğulculuk gibi kavramla

ra yer yoktur. Yukarıda saydığımız nedenlerden dola

yı da siyasal· İslam'ın her türü radikaldir. 

İslami radikalizmi uygulamak için gerekli güç ve 

araçların ele geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için 

radikal ya da ılımlı olmak dönemsel olabilir. Aşama 

aşama gerçek programlarını uygulamaya geçirmek 

gereği duyabilirler. Bazen masum gibi görünen bir 

yasa taslağı bile bu tür partilerin gerçek niyetlerini bi

ze gösterebilir. 

Somut bir durumla olayı biraz daha netleştirebili

riz; Bu gün Irak'ta meydana gelen terör eylemleri ra

dikal İslamcılar tarafından yapılmaktadır. Siz zanne

diyor musunuz ki Ilımlı İslami bir parti olarak bilinen 

Müslüman Kardeşler Örgütü bu eylemlerden oldukça 

hoşnut değil. Bu örgüt Müttefiklere karşı yapılan te

rör eylemlerinin bizzat içinde olmasa bile bir biçim

de bu eylemlerden hoşlanmakta ve arka planında da 

yer almaktadır. İşte Ilımlı Siyasi İslam ile Radikal Si

yasi İslam arasındaki fark bu kadardır. 

Bütün bu nedenlerden dolayı ben 'Ilımlı' Siyasi İs

lam kavramını doğru bulmuyorum, bu kavramın yanıl

tıcı olduğuna inanıyorum. 

mım kabul etmeseniz de, bu 

tür ılımiz Kürt örgütleri ABD'nin bölgeye ve özellikle 

de Kürdistan'a gelmesini nasıl karşılıyorlar? Saddam 

rejimini yıkmış olmaları nasıl değerlendiriliyor? 

Niyaz Said Ali: İdeolojik olarak tüm İslami örgüt

lenmeler, eğer dürüst konuşurlarsa ABD'nin bölgeye 

gelişine karşı olmak zorundadırlar. Çünkü ABD'nin 

bölgeye gelişinin bazı amaçları ve hedefleri vardır. Ne

dir bu hedefler? Bir; geliş amaçlarının başında ll Ey

lül saldırısının failieri ve arka planındaki güçleri herta

raf etmek. İki; ll Eylül saldırısının ideolojik alt yapısı

nı oluşturan ülkelerde değişim ve dönüşüm sağlamak. 

Bu ülkelerin başında Afganistan ve Irak gelmekte idi. 

Bunun yanında Suriye, kimilerine göre İran, Bizbullah 

ve Filistin örgütleri de bahsettiğimiz ve değişmesi ge

reken güçler olarak değerlendirilmektedir. Anlaşılması 

için söylüyorum: Amerikan güçleri Afganistan ve 

Irak'a geldiğinde ilk iş olarak ne yapmışlardır? İlk etap

ta yapılan, Siyasal İslami terörist örgütlenmeleri koru

yup kollayan iktidarları ortadan kaldırmıştır. 

Bilindiği gibi Afganistan'da yıkılan rejim İslami bir 

rejimdir. Onun yerine ikame edilen ise tüm dinlere, 

mezheplere, etnik kimliklere ve siyasal düşüncelere 

eşit mesafede seküler bir yönetimdir.Yani hedef direkt 

olarak Siyasal İslamdır. Irak'ta da istenen yönetim Si

yasal İslamın dışında, tamamen seküler bir yönetimdir. 

Bu konuda seküler partilere oldukça yardımcı da ol

maktadır. Örneğin YNK'ye yardımcı olarak Ensar ül 

İslam örgütüne karşı saldırmış ve onları Kürdistan'dan 

çıkarmalarına yardımcı olmuştur. Gerek Kürdistan'da 

gerek Irak genelinde özellikle seküler parti ve örgütle

ri destekleyerek güçlenmelerine yardımcı olmaktadır. 

Yine ABD kitle tabanı açısından zayıf oldukları halde 

seküler partilerin taraftar veya üyelerine görevler vere

rek onları iktidara taşımaktadır. Şu anda hükümetteki 

Başbakan ve bakanların çoğu bu partilere yakın isim

lerden oluşmaktadır. ABD Irak genelinde zorunlu ol

madıkça İslami çevrelere pek güç vermemektedir. Kı

sacası ABD'nin bölgede bulunmasının hiçbir biçimde 

Siyasal İslami akımların çıkarına olmadığı ortada iken, 

bu akımın durumdan memnun olması beklenemez. 
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ABD ile Siyasal islam arasında soğuk savaş döneminde 'Muta ni

kahıyla' kısa süren bir evlilik olmuştur. Bu ortaklık stratejik ola-

ABD'nin bölgede bu- rak artık pek olası görünmemektedir. Aksine ABD ve Batılı siste- Müslüman ülkeler çıkmak-
lunması karşısında sessiz .. . . . . .. . tadzr. Aynı çevrelerin neden 

k ı I
. 

1 1 
me karsı en onemlı dırenıs artık Sıyasalislam tarafından gosterıl-

a an s amcı çevre er sa- ' ' okul, yol, su, köprü gibi baş-
dece 'zamanın' uygun ol- mekte ve bu iki düşünce sistemi arasındaki amansız mücadele bu ka gerekli yatırımlar ya da 

maması nedeniyle sessiz döneme damgasını vuracak gibi görünüyor. yardımlar yapmadığını me-

kalmaktadırlar, ancak rak ediyorum. Ayrıca bu pa-

ABD'nin başarısız olması için de her türlü gizli- açık 

mücadelenin de tarafıdırlar. Bildiğiniz gibi şu anda 

Irak'ta Amerika ve müttefik güçlere karşı gösterilen 

direniş bu çevreler tarafından organize edilmektedir. 

Yine İran İslami rejimi tarafından Amerikalı ve 

müttefik güçlere karşı verilen savaş gizli bir biçimde, 

ancak kararlı olarak desteklenmekte, Amerika'nın 

Irak'ta başarılı olup kendi İslami rejimini tehdit etme

mesi için sınırlarını bu güçlere kullandımrak her tür

lü askeri ve lojistik desteği sunmaktadır. Çünkü böl

gede başarılı olmuş bir Amerikan projesi, bölgede en 

çok bu ülkenin 25 yıldır süren çağdışı yönetimini ve 

rejimini etkileyecektir. 

ABD ile Siyasal İslam arasında soğuk savaş döne

minde 'Muta nikahıyla' kısa süren bir evlilik olmuştur. 

Bu ortaklık stratejik olarak artık pek olası görünme

mektedir. Aksine ABD ve Batılı sisteme karşı en önem

li direniş artık Siyasal İslam tarafından gösterilmekte 

ve bu iki düşünce sistemi arasındaki amansız mücade

le bu döneme damgasını vuracak gibi görünüyor. 

Bir zamanların sol-sosyalist hareketlerini semboli

ze eden Kızıl Bayrak gibi bugün de Siyasal islamı 

sembolize eden Yeşil Bayraklı güçler Amerikan ve Ba

tılı güçlere karşı direniş sergilemektedirler, güçlenen 

globalizm akımının karşısında durınaktadırlar. Uzun 

sürecek ve şiddetli geçecek gibi görünen bu mücadele 

bu iki akım arsında ne yaparlarsa yapsınlar bir güven 

ortamının tesis edilmesi olanaklı görünmüyor. Bunun 

için de Amerika her ne kadar onların da düşmanı olan 

Saddam ve Baas rejimini devirmiş olsa bile, ABD ile 

ralarnereden geliyor? 

Niyaz Said Ali: Siyasal İslamın yukarıda bahset

tiğimiz Müslüman Kardeşler çizgisi eskiden beri ha

yırseverlik olgusunu öne çıkarmışlar, kendilerini 

Müslümanlara, muhtaç ve yoksullara yardım etmeyi 

seven bir siyasi aksiyon olarak lanse etmişlerdir. 

Doğrusu bu çevrelerde hayırseverlerin sayısı da çok

tur; Çok sayıda kişi, kurum ve kuruluş hayır işlerine 

ciddi bağışlar yapmaktadırlar. Doğal olarak bu hayır 

sahiplerinin ilk· tercihleri yaptıkları bağışların İslam 

için kullanılmasıdır. İşte bu bağışlar her ülkedeki bu 

siyasi çizgideki örgüdere akmakta ve bu örgütler de 

Siyasal islamı güçlendirecek bu tür faaliyetlerde kul

lanmaktadırlar. Böylece bu örgüt ve partiler halk ara

sında hayırseverlik, yoksullara yardım, dini mekanlar 

kurmak gibi iyi vasıflarla anılmaya, iyi bir şöhret 

edinmeye başlıyorlar. Böylece bu örgütlerin iktidar 

gibi bir dertlerinin olmadığı, sadece ve sadece halka 

hizmet gibi ulvi işlerle meşgul oldukları tezi işlen

mekte, halka bu gücün iktidara gelmesi halinde hep 

böyle hayır işleri yapacağı, toplumun yararına çalışa

cağı mesajı verilmektedir. 

Bu çevrenin yaptığı işlerin tümünün belli bir ama

ca yönelik olduğu gözden kaçmamalı. Sizin de dikka

tinizi çekmiş, neden hep camii yaptıklarını sordunuz. 

Çünkü; cami, rahatlıkla kullanabilecekleri bir mekan

dır. Camide hem rahatlıkla propaganda yapabilirler, 

hem de halkı örgütlernek için toplantılarını yapabilir

ler. En kolay ve masrafsız kullanılabilecek mekan ca

midir. Bilindiği gibi tüm Siyasal İslami hareketler ca-

milerden sokaklara taşarak kitlelere ulaşmış, güç ha-'samimi' görünmek Siyasal İslamcı çevreler için iyi bir 
line gelmiş ve iktidara gelmişlerdir. görüntü olmaz. Ve onlar ABD ve müttefik güçlerin bir 

an evvel Irak ve Ortadoğu'yu terk etmelerini isterler. 

Kürdistan'da Ekonomik Durum Düzeldikçe 

Siyasal İslam da Güç Kaybediyor 

Müslüman toplumlarda cami önemli bir kurum

dur. Toplumun bir çok işi de camilerde halledilir. Ge

rek Kürdistan' da, gerekse diğer Müslüman ülkelerde 

küçük köylerden tutun kasaba ve şehirler içinde çok 

sayıda cami mevcuttur. Bu camileri iyi kullanan bir 
Serbestf: Dikkatimi çekiyor; birkaç hanelik köyler- siyasi hareket oldukça etkili bir mekanizma kurabilir, 

de bile oldukça güzel, büyük ve modern camiler yapılı- bununla sokakları, kamu oyunu ve toplumu rahatlık

yor. Bu camiierin kimler tarafindan yapıldığını sordu- la kontrol altında tutabilir. Düşünün; günde beş defa 

ğumuzda karşımıza hep İslami çevreler vakıflar ve bazı tabanı etkilemek için şansı olan başka herhangi bir 
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toplu buluşulan bir mekandan daha etkili ne olabilir? 

Tanınmış bir aydin, bir entelektüel bir konferans ver

diğinde bütün çabalarımıza rağmen en fazla bin kadar 

kişiye hitap edebilme şansına sahip olabilir. Ancak, 

cahil ve eğitimsiz bir imaını binlerce, hatta on binler

ce kişi ağlayarak, kendinden geçerek dinleyip etkile

nebilir. İşte caminin gücü burada, onun için cami iyi 

bir propaganda ve örgütlenme yeridir. 

Hayır işlerinin diğer boyutlarına gelince; Siyasal 

İslami bir kişi örneğin Kurban Bayramında kurban eti 

dağıtacaksa benim gibi birine vermez etini. Çünkü 

beni bir kilo et ile kazanamayacağını bilir. Onun için 

de politik bilinç ve bilgiden yoksun, kolayca etkilene

bilecek kişilere gider, kurban etini vererek yeni bir 

ilişki kurar hem de kazanılma ihtimali olan yeni bir 

taraftar bulur. 

Bu yardımların kaynağına gelince; Birincisi, başını 

Körfez Emirliklerinin çektiği zengin Arap ülkeleridir. 

Bilindiği gibi bu ülkeler petrol zengini ülkeler olup 

güçlü bir İslam geleneğine de sahiptirler. Ve gerçek an

lamda hayır yapma kaygısı da taşımaktadırlar. Ancak 

bu hayır kurum ve kanallarını çoğunlukla Siyasal İsla

mi hareketler ele geçirmiş bulunmaktadır. İkincisi; 

Batı Avrupa ülkelerindeki Müslüman topluluklar. 

Bu topluluklar, her zaman kendi ülkeleri ve Müslü

man ülkelerdeki kardeşlerine ulaştırılmak amacıyla 

ciddi bağışlar yapmaktadırlar. Bu ülkelerde kurulan 

cami, dernek ve vakıflar aracılığıyla toplanan bağış

lar Siyasal islama hizmet amacıyla kullanılmakta

dır.Üçüncüsü; Bizzat bu örgütler tarafından yerel ola

rak kurulan hayır kurumlarıdır. 

Hayır amacıyla toplanan bu para topluma hayır 

sahiplerinin amaçları doğrultusunda ve onları ismi ile 

dağıtılmaz. Parti veya örgütün yardımı olarak dağıtı
larak örgütün propagandası yapılmış olur. Ayrıca eğer 

propaganda yapma ihtimali zayıfsa bu bir camii yap

mak olsa bile ancak ana yolların yakınındaki yerleşim 

birimlerine kurulur ki, çok sayıda insan bu camiden 

haberdar olsun, çok sayıda insan bu propagandanın 

etkisinde kalsın. Çünkü burada amaç hayır yapmak 

değil, siyasal amaçlarına hizmet edecek bir propagan

da aracı oluşturmaktır. 

Siyasal İslam özellikle insan psikolojisini etkile

rneye çalışarak faaliyet gösteren bir siyasal aksiyon

dur. Yerine göre kitleyi kandırarak veya korkutarak et

kilemektedir. İnsanları cehennemle korkutur, Allah'la 

ibadetle, toplumdan dışıanınakla ve benzer dini motif

ler kullanarak korkuttuğu gibi onları kandırarak da et

ki altına alabilmektedirler. 

Siyasal İslam, toplumdaki yozlaşma, yoksulluk, 

yolsuzluk, ahlaksızlık gibi göstergeleri de iyi kullana

rak kitleler içinde ahlak ve dinin temsilcisi rolünü oy

nayıp çalışmalar yaparak da örgütlenmektedir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Siyasal İslam top

lumun içinde bulunduğu yoksulluk, yolsuzluk, kötü 

yönetim gibi ortamlardan azami ölçüde yararlanarak 

örgütlenebilen, bu koşulları alabildiğine kullanabilen 

bir akımdır. Türkiye'de bahsettiğimiz bu ortamı çok iyi 

kullanarak tek başına iktidara gelme başarısı göster

miştir. Aksine son birkaç yıldır Irak Kürdistanı'nda gö

rülen ekonomik iyileşme, daha iyi yönetim ve barış or

tamı işsizlik ve yoksulluğu büyük oranda ortadan kal

dırdığı için Siyasal İslam gittikçe gerilemekte, etkisini 

kaybetmektedir. Başla!flış olan iyiye doğru gelişme bu 

akımların kitle tabanı bulmasını zorlaştırmaktadır. 

Bildiğiniz gibi mikrop pis ortamlarda yaşam şansı 

bulmaktadır. Siyasal İslam da güvensiz, sağlıksız or

tamlarda kendine yaşam alanı bulmaya çalışır. Eğer 

bu sağlıksız ortamı giderebilirsek bu tür hareketlerin 

gelişmesinin önüne geçebiliriz. Sadece terör ve teh

ditle ayakta kalmasının şansı olmaz. Önemli olan on

ların gelişmesi için gerekli ortamın oluşmasına mey

dan vermemektir. 

Serbestf: Son olarak Serbestf okuyucularına ver

mek istediğiniz bir mesajınız var mı? 

Ni yaz Said Ali: Öncelikle Serbest! gibi kaliteli bir 

yayını tüm zorluklara rağmen çıkarıp sürdürdüğünüz 

için tüm çalışanlarınızı kutluyorum. Ellerioize sağlık. 

Ayrıca gerek Türk, gerekse Kürt tüm okuyuculan

mza da selamlarımı iletmenizi isterim. Birbirlerine say

gı temelinde kardeşçe yaşayabilmek için çareler arama

ları için ellerinden geleni esirgememelerini ve bu konu

da çalışmalarının en doğru yol olduğuna inanıyorum. 

Özellikle derginiz okuyucusu olan Türk aydınları

nın, demokratlarının Türkiye'deki Kürt sorununun 

barışçı bir biçimde çözüme kavuşması için gerekli 

duyarlılıkla merkezi hükümet üzerinde bir baskı un

suru olarak çalışması, acılar yaşanmadan iki halkın 

modern dünyanın gerektirdiği hak ve özgürlükler 

içinde yaşamasına katkı sunmasını diliyorum. 

Madem hayat bize birbirimize komşu olmayı da

yattı iyi komşuluk, karşılıklı haklara saygı temelinde 

kalkınma ve gelişmenin önünü açmaya çalışmak Kürt 

ve Türk halklarının yararına olacaktır. 

Benimle bu röportajı yapmak için buraya kadar 

zahmet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyor çalış

malarınızda başarılar diliyorum. 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

Şerofettin Elçi'nin 1 Ekim 2004'te Paris Kürt Konferansında Sunduğu Bildirge 

Türkiye'de Kürt Sorununun Çözümü 

Panelimizin konusu olan "Kürt sorununun çözümüne" sağlıklı yaklaşabilmemiz için, sorunu açık, net 

ve sansürsüz ortaya koymamız gerekir. Açıklamalarımı Türkiye'de Kürt sorununun çözümü ile sınırlı 

tutacağım. 

Kürt Sorunu Nedir? 

Kürt sorunu kısaca Kürt halkının var olma, varlığını koruma ve sürdürme sorunudur. 

Osmanlının mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti, çoğulcu bir toplum devraldı. Türk'ler ve 

Kürt'ler bu toplumun asli unsurlarını diğer gruplar da azınlıkları oluşturuyordu. 

Kuruluş aşamasında Türk ve Kürt'lerin eşitliği temelinde ortak bir devlet kurulacağı vaat edildi. Devle

tin kuruluşunun resmi belgeleri olan Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya Protokol un' da 

"Kürt'lerin her türlü ırkı ve sosyal haklarının korunacağı" açıkça ifade edildi. 23 Nisan 1920'de açılan 

BMM'sine Kürt'ler "Kürdistan Milletvekilleri" sıfatıyla katıldılar. 

Bağımsızlık kazanıldıktan sonra, şoven Türk Milliyetçiliği ideolojisi devlete egemen oldu. Bu anlayış 

doğrultusunda 1924 Anayasası düzenlendi. Çoğulcu toplumsal yapıdan ırk ve kültür temeline dayalı bir 

Türk Milleti yaratmak ve herkesi Türk potasında eritmek devletin temel politikası oldu. Bu politikayı dev

letin kurucu lideri Mustafa Kemal şöyle formüle etti: "Amacımız Irken ve Harsen Vahdet olan Türk Mille

ti yaratmaktır." Yani soy ve kültürel birliği olan Türk Milleti yaratmaktır. 

Bu politikanın gereği olarak Türk'lerin dışındaki bütün farklı unsurların Türklük potasında eritilip yok 

edilmesi gerekiyordu. Bu amaca ulaşmak için her yol mubah görüldü. Korkunç zulüm ve baskı uygulandı. 

Kürt'lerin dışındaki farklı unsurlar çabucak teslim olup Türkleştiler. Hatta Türk'lerden daha aşırı Türkçü 

oldular. Kürt'ler ise yok sayılmaya ve yok edilmeye razı olmadılar ve direndiler. Her seferinde direnişleri 

çok kanlı bir biçimde acımasızca bastırıldı. Bölgeleri yaşanılmaz bir cehenneme çevrildi. Buna rağmen 

Kürt'ler çok ağır bedel ödeyerek varlıklarını ve ulusal değerlerini koruyabildiler. Kürt'lerin ulusal ve var

lığını ve kimliğini koruma mücadelesi halen devam etmektedir. Kısaca Kürt sorunu budur. 

Sorunun Çözümü 

Soruna kalıcı bir çözüm, ancak gerçekçi ve köklü bir yaklaşımla mümkündür. Kürt gerçeğini tanımak 

ve kavramak gerekir. 
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Kürt'ler Ortadoğu'nun en eski ve en köklü Halklarındandır. Kendilerine özgü tarih, ülke, dil ve kül

türe sahipler. istila, işgal, baskı, göçertme ve kısmi asimilasyona rağmen coğrafyalarında halen çoğun

luktalar. Kendilerine egemen olan uluslardan farklı ulusal bilince sahipler. 

Bu nitelikleriyle Kürt'ler bir halktır. Kürt'leri sıradan bir etnik grup veya dil azınlığı gibi nitelernek 

yanlıştır. Kürt'lerin istemlerini ve sahip olmaları gereken hakları, "halk statüsü" çerçevesinde değerlen

dirmek gerekir. Birleşmiş Milletler Şartı gereğince Kürt'ler de diğer dünya halklarına eşittir ve her halk 

gibi kendi kaderini özgürce belirleme hakkına sahiptir. 

Kendi kaderini belirleme hakkı, mutlaka bağımsız bir devlet şeklinde kullanılması gerekmeyebilir. 

Farklı halkların, eşit koşullarda bir devlet çatışı altında beraber yaşamları mümkündür. Belçika örneğin

de olduğu gibi. Belçika, Hamanlar ve Walonların eşitliğine dayalı federatif bir devlettir. Aynı zamanda 

Belçika çok geniş bir siyasi birlik olan AB'nin üyesidir. 

Kürtler de, Türk'lerle eşit koşullarda Türkiye'nin sınırları içinde kalarak kaderini özgürce belirleme 

hakkını kullanabilir. Halen Kürt halkının büyük çoğunluğunun tercihi budur. Kürtlerin amacı devleti böl

mek değil, devlet yönetimine ortak olmaktır. 

Kürt sorununun çözümü için detaylı ve somut çözüm formülleri üretmek zor değildir. Yeter ki hak

kaniyet, adalet, insaf ve çağımızın yükselen değerleri doğrultusunda soruna yaklaşabilelim. Hakkaniyet, 

adalet ve insaf adil olmayı ve nefse kıyas etmeyi gerektirir. Kendi için hak saydığın bir şeyin, başları için 

de hak olduğu gerçeğini kabullenmektedir. 

Türkiye'nin üye olmak istediği AB 'de liberal, çoğulcu, katılımcı demokrasi işlemektedir. bu demok

ratik anlayışta özgürlük esas ve geniş, özgürlüklerin kısıtlanması ise istisna ve çok dar tutulmuştur. Ço

ğulculuğun gereği olarak, farklılıklar korunmakta ve toplumsal zenginlik sayılmaktadır. Katılımcılığın 

gereği olarak, olabildiğince halkın yönetime katılması sağlanır, halkın kendi kendini yönetmesine fırsat 

tanınır. Bu da merkeziyetçi sistemle değil, ademi merkeziyetçi sistemle olabilir. AB'de "üniter devlet", 

"ulus devlet", "kutsal devlet" anlayışı önemini kaybetmiştir. Etnik ve bölgesel farklılıkların korunması 

yükselen değerler olmuştur. AB 'ye üye olmak isteyen Türkiye, salt ekonomik çıkar açısından AB 'ye 

yaklaşmamalı. Samimi olarak AB 'nin hukuki, siyasi ve etik değerlerini benimsemeli, içselleştirmeli ve 

uygulamalıdır. Bu da ciddi bir zihniyet değişikliğini gerektirir. 

Türkler, yayılmacı, işgalci, hegemonyacı, başkaları boyunduruk altına almayı ve dilediği gibi yönet

meyi kendileri için hak gören bir anlayış, devlet yönetimi olarak asırlar boyu sürdürmüşlerdir. Bu anla

yıştan gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları, devleti kutsayan, Türk Milliyetçiliğini temel alan tota

liter-otoriter bir devlet yapısı kurdular. Asırların birikimi olan bir zihniyeti değiştirmek kolay değil. Bu 

nedenle son derece yararlı ve gerekli olduğu biline biline, çağdaş anlayışa ayak uydurmakta ·zorluk çe

kilmektedir. 

Zihniyet değişikliğine gidebildiği takdirde, Kürt sorununa çözüm bulmak hiç de zor değil. Çok fazla 

kafa yormaya da gerek yok. Önümüzde Türkiye'nin Kıbrıs Türkleri için ileri sürdüğü çözüm formülleri 

var. Kıbrısla ilgili BM'nin Annan planı var. Ki bu plan AB tarafından da benimsenmiştir. Bu plan, Kıb

rıs Türklerine göre daha tercilıli haklara sahip olması gereken Türkiye'deki Kürt'ler için de çözüm for

mülü olabilir. Yeter ki, AB Kürt sorununa bu çerçevede samirniyetle ve kararlılıkla yaklaşabilsin. 

Ne yazık ki, AB Kürt sorununa bugüne kadar gerektiği kadar önem vermemiştir. Belki de Kürtler 

avukatsız bir halk olduğu için haklı davaları uluslararası kurumlarda gerekli ilgi ve desteği bulamıyor. 

Oysa çağımızın en büyük insanlık dramı Kürtlerin durumudur. 

Sadece Türkiye'nin sınırları içinde 250 bin kilometrekarenin üzerinde kendilerine ait coğrafyaya sa

hipler. Nüfusları da Yirmi milyonun üzerindedir. Böylesine bir halkın hiçbir siyasi ve hukuki statüye sa

hip olmaması, hatta resmiyette adlarının bile kullanılmaması vicdanla ve insafla bağdaşamaz. Çağımız

da dünyada bunun başka bir örneği yoktur. Bu büyük bir insanlık ayıbıdır. 
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Kürt sorununa yakın bir ilglli artık AB için kaçınılmaz oluyor. 17 Aralık'ta AB 'nin Türkiye'ye mü
zakere tarihi vermesi kuvvetle muhtemeldir. Bundan böyle Türkiye 'nin Kürt sorunu, AB 'nin Kürt soru
nuna dönüşecektir. Böylesine büyük ve çetin bir sorunu çözmeden, AB devralmaya hazır mı? Buna razı 
olabilir mi? Razı değilse AB, ivedilikle ve yoğun bir biçimde Kürt sorununa kalıcı bir çözüm bulma gay
reti içinde olmalıdır. 

Palyatif, günü kurtarmaya yönelik çözüm formülleri, sorunun çözümü değildir. Sadece sorunu bir sü
re ertelemektir. Derinden gelen, köklü tarihi dayanakları olan sorunların çözümüne köklü ve kalıcı ola
bilecek tedbirlerle yaklaşmak gerekir. 

Bize göre çözüm formülü: Türk-Kürt eşitliğine dayalı federatif sistem içinde aranmalıdır. Federatif 
sistem devletin bölünmesi değildir. Zira federal devlet uluslararası hukuk ve anayasa hukuku açısından 
tek bir devlettir. Ancak federe devlette iç yönetim bağımsızlığı sağlanır. 

Fazla zaman geçirmeden Kürtler, uluslararası hukuk açısından meşru ve makul bir çözüm formülünü 
ulusal hedef olarak belirlemeliler. Çözüm formülünü belirlerken, acaba Türkiye bunu kabul eder mi en
dişesiyle hareket etmemeliler. Hak ve istemlerini Türkiye'nin iradesine endekslememeli. Zira Türkiye, 
kendi arzusuyla Kürt'lere en ufak bir hak kırınıısı bile tanımaya niyetli değil. Ancak şartlarını zor
lamasıyla bazı şeyleri kabullenmek zorunda kalabilir. Kürtler açısından çözüm formüllerinde ölçü, ulus
lararası meşruiyet çerçevesi olma1ı. 

AB, bundan böyle Kürtleri ilgilendiren müzakere ve karar süreçlerinde, devletin resmi temsilcilerinin 
yanında Kürtlerle de diyalog içinde olmalı. 

Sorunun çözümünde esas büyük görev Kürtlere düşmektedir. Kürtler hak arama mücadelesinde çağ
daş dünyanın ölçülerine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmalı. Sorunun çözüm formüllerini savunur
ken ayrılıkçı bir amaç gütmemeli, geçmişe takılmamalı, geleceğe yönelmelidir. Tutum, davranış ve söy
lemleriyle inandırıcı bir şekilde Türklere güven vermeli. Çözüm formüllerinin Türklerin zararına ol
madığını, aksine gerektiği çözüm formülünün herkesin yararına işleyen bir devlet yapısını hedeflediğini 
topluma inandırıcı bir biçimde anlatmanın gayreti içinde bulunmalıdır. 

Kürtler haklı davalarını savunurken haksız bir pozisyona düşmemeye çok özen göstermeliler. 

Not: Konuşma, 1 Ekim 2004'te Fransa Parlamento binasındaki Victor Hugo Salonunda düzenlenen 
Uluslararası Konferansta yapılmıştır. 
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Nozif Koleli* 

* Araştırmacı-Yazar 
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T orihi Gelisim i ci nde , , 

Kürtler ve Politika -ll-
XIX. Yüzyıl Ortalarına Doğru Kürdistan' daki Durum Ve Bedirxan Bey'in Mücadelesi 

Kürdistan'ın Kürtlerin bağ1ms1z yönetimine geçmesi ve bağ1ms1z bir Kürt devletinin oluşma

SI elbet Osmanlllann ve İranll'larm işlerine gelmiyordu. Onlar Kürtleri egemenlikleri altm

da tutup, Kürdistan'dan sağladiklari askeri ve mali imkanlari ellerinde tutmak, ülkenin zen

ginliklerinden yararlanmak istiyorlardi. Bu nedenle yer, yer Osmanli ve İran işbirliğiyle, za

man, zaman da Rusya ve diğer Avrupa devletlerinden gelen destekle, Kürdistan'm fethinin 

ilk aşamasi 1839 yilmda tamamlanmiş oldu. Böylece denetimin Osmanlllara geçmesiyle, Kürt 

bölgelerinin yöneticileri de Osmanli İmparatorluğu tarafmdan atanmaya başlandi ve bunun

la birlikte ülke yönetiminin merkezileştirilmesi konusunda önemli bir ad1m atilmiş oldu. 

Ne var ki, gerek Avrupallların gerekse doğu 

bölgelerindeki halkın beklentileri karşılanama

dı, anarşi, rüşvet aldı başını gitti, geri kalmışli

ğa çare bulunamadı. Memurların kariyer hırsı, 

Sultana yaranma uğruna birçok melanetin top

lumu sarması, kim daha büyük rüşvet getirirse 

onun daha fazla iltifat görmesi, yağma, Osman

lı'nın büyük baş ağrısı olarak gündemde kaldı. 

İstanbul' dan Kürdistan' a gönderilen paşa

lar ve onların görevli memurları Kürtlere karşı 

büyük bir baskıyı devam ettirerek, onları bo

yun eğdirmeye ·çalışıyorlardı. Buna rağmen 

Kürtlere boyun eğdiremediler. Rüşvet ve keyfi 

yönetimden zara gelen halkın nefretini kaza

nan Osmanlı İmparatorluğu, çareyi bazı ön

lemler geliştirmektc bulmuş, eyaletlerde ve 

sancaklarda, yöneticilerin yanında bölge reis

Ierinin temsilcilerinden oluşan kurullar teşkil 

edilmiştir, ama bu önlemler de olumlu sonuç 

vermemiş, hatta bu kurullar da yeni kötülük 

kaynaklarına dönüşmüştür. · 

Kürt halkı bu yağma, baskı ve haksızliklar

la uzlaşamamıştır. Kürtler, Osmanli boyundu

ruğuna ve Sultan' a karşı kesin bir mücadelenin 

yürütülmesi gerektiğine tam kanaat getirmiş

lerdi. Vergilerin ağırliğı, toplanmasındaki bas

kı ve şiddet de halkı başkaldırıya teşvik eden 

nedenler arasındaydı. 

Osmanlı yönetiminden sadece Kürtler de

ğil, aynı zamanda Araplar, Ermeniler, Asurlu

lar gibi komşu halklar da memnun değillerdi. 

İ.Berezin, "Çöl Arapları, günün birinde Musul 

duvarları yakınındaki kamplarını dağıttılar ve 

şehir duvarlarına mızraklarıyla saldırdılar" di

ye yazar. 

Bu şartlar altında Kürtlerin mücadelesi ye

niden alevlenmeye başlar, merkezi Bobtan'da 

ciddi özgürlük mücadelesi başlar. Bu mücade

lenin önderi Bedirxan Bey, Cizre Emiridir. 

Bobtan'daki Kürt isyanı ve Bedirxan Bey'in 

iktidarı, Bobtan'ın büyük bir bölgesine yayıl

mıştır. Bedirxan Bey, genç yaşına rağmen ikti-
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Bedirxan Bey'in toprağına yerleşen her Kürt köylüsü bir parça 

toprak elde eder, biraz para öder. Bundan başka, sürü için küçük 
darını sağlamlaştırmış ve bir vergi öder. Köylüler Bedirxan Bey'e, toprak gelirlerinin üçte Asurluların güvenini kaza
komşu Kürt önderlerinin b". . .. .. .. .. .. .. .. nan Bedirxan Bey' e bazı . - . . k d. . . ırını odemek zorundadırlar. Butun bu yukumlulukler, Osmanlı otorıtesını, en ı otorıtesı Ermeni ve Asurlu uzmanla-
doğrultusunda yönlendire- iktidarı altındaki yükümlülüklerden oldukça azdır. Bu nedenle, rın danışmanlık yaptıkları 
bilmiştir. Koyduğu kural- herkes bu uygulamalardan memnunlukla bahseder. da bilinmektedir. 
lar, iktidarının sağlamlaş-

masına yardımcı olmuştur. Bedirxan Bey, sadece 
Bobtan'la yetinmemiş, onu genişletmeyi de bilmiştir. 
Kendisini çevreleyen birçok sorunu zaman ve mekan 
şartları içinde çözebildiği için, bu başarıları sağlaya
bilmiştir. Özellikle, 1830' lu yıllarda Bedirxan Bey, 
Reşid Paşa'nın ordularıyla doğrudan savaşmaktan 

kaçındığı için, ordularını korumayı başarabilmiştir. 
Bedirxan Bey'in kimi başarılı manevraları ve giderek 
gücünü göstermesi karşısında, Bağdat ve Musul Pa-

Yukarıda anlattığımız 

birlik ve güven ortamı oluştuktan sonra, Bedirxan 
Bey'in programındaki bölgenin ekonomik durumunun 
düzenlenmesine sıra gelmiştir. Bu düzenlemeye göre: 

1) iktidarındaki bölgede halkın can ve mal güven
liğini sağlamak, yağmaya, çapulculuğa son vermek, 

2) Vergi toplanmasını düzenlemek 

Bedirxan Bey bu sorunları çözerek, "Osmanlı ik
tidarına karşı durabileceğini, halk arasında büyük bir 

şaları bile onun iktidarını gözetmek durumunda kal- otorite elde edebileceğini ve Osmanlı yöneticilerinin 
mışlardır. Öte yandan, Di yarbekir bölgesinde Osman- keyfi davranışlarından halkı kurtaran lider olabilece-
lı yönetimi hakim olmasına rağmen, o bölgedeki 
Kürtler ve onların liderleri Bedirxan Bey'in iktidarı
na tabi olmuşlardır. Bedirxan Bey bir yandan gücünü 
arttırırken, diğer yandan da Emirliği içerisinde Os
ınanlılar tarafından girişilen hile ve oyunların kökünü 
kazımakla uğraşmıştır. 

Bedirxan Bey, çök yönlü çabayı bir arada yürüt
mek konusunda ustadır. Bir yandan yukarıda sıraladı
ğımız başarıları kaydederken, diğer yandan da, Kürt 
Beyleri, aşiret reisieri ile ilişki kurup, onları birliğe 
çağırmıştır. Bu çağrılar sonucunda; Muş'un, Van'ın, 
Hakkari'nin ve Hizan'ın bazı şeyh ve aşiret reisieriy
le tam bir anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaya göre; 
Kürt önderleri Osmanlı 'ya karşı ortak bir başkaldırı
da bulunmak ve farklı bir bağımsız devlet kurmak 
için bir "kutsal birlik" oluşturmuşlardır. Bu "kutsal 
birlik"e, Mustafa Bey, Davreş Bey, Xan Mahmut, 

ğini" anlamıştır. Gerçekten de, Osmanlı vergi toplayı
cıları tarafından baskıya uğrayan komşu bölgelerdeki 
Kürtler bu önlemlere sevinmişlerdir. "Bedirxan 

· Bey'in yönetiminin normal bir yaşam için garanti ola
cağını ve barış içinde çalışılabileceğini" düşünen pek 
çok Kürt, Bedirxan Bey'in nüfuz alanındaki bölgele
re yerleşmiştir. 

Bedirxan Bey'in toprağına yerleşen her Kürt köy
lüsü bir parça toprak elde eder, biraz para öder. Bun
dan başka, sürü için küçük bir vergi öder. Köylüler 
Bedirxan Bey'e, toprak gelirlerinin üçte birini öde
mek zorundadırlar. Bütün bu yükümlülükler, Osman
lı iktidarı altındaki yükümlülüklerden oldukça azdır. 
Bu nedenle, herkes bu uygulamalardan memnunlukla 
bahseder. 

Bedirxan Bey'in Van Gölü'nde gemi işletmeciliği 
için o,Juşturduğu koşullar önemli bir olaydır. Bu, ge-

Nurullah Bey, Hakkari'den Fatalı Bey, Muş'tan Şerif rek halk, gerekse Bedirxan Bey'i destekleyen Kürt li-
Bey, Kasr Bölgesi'ndeki Kürt kabilelerinin reisi Kör 
Hüseyin Bey katılmışlardır. Oluşturulan bu Kürt Bir
liği'nin başına geçen Bedirxan Bey, bu birliğe 

İran'daki büyük Kürt yöneticisi Vali Ardalana'yı da 
çekmişti. 

derler nezdinde büyük bir beğeni toplamış ve onay 
görmüştür. Gölde gemi çalıştırılması öncelikle gölün 
kıyısındaki bölgelerde ticareti canlandırmış, o bölge
lerin ekonomik hayatını canlandırmıştır. Ayrıca ulaşı
mı kolaylaştırmış, birlik içinde olan liderler arasında-

Bedixan Bey'in politik programında, "yüzyıllardır ki bağın sağlanmasına da ciddi katkılar getirmiştir. 
Kürtlerle birlikte yaşayan Ermeni ve Asur halklarıyla Tüm bunlarla birlikte, Bedirxan Bey, Avrupa'ya gemi 
karşılıklı dostluk ilişkilerini sürdürmek" yer almıştır. yapımcılığını öğrenmek için elemanlar göndermiş, 
Bedirxan Bey, Ermeni ve Asur halklarını, Osmanlı- böylece gemi yapımcılığını kurmuştur. 
larla olan mücadelesinde dayanışma içinde olmaya Bedirxan Bey bu çalışmalarının yanı sıra, savaş 
çekmek için de çaba göstermiştir. Ermenilerin ve araç ve gereçlerinden kendilerinin yapabilecekleri tü-
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Kürdistan'daki gelişmeler, Bedirxan Bey'in bağımsızlığını ilan et

mesi, sadece Osmanlı imparatorluğu'nu değil, aynı zamanda bir 

fek, top, mermi gibi silah- dizi Avrupa devletini de telaşa düşürmüştür. Çünkü, Kürdistan' da- Hıristiyanlık inancim 

lada halkın gereksinimleri- k" 1. l l 1. "k k "k k l d ~ d .1 seçmiş olan Ermeniler ve 
ı ge ısme er, on arın po ıtı ve e onomı cı or arını ogru an ı -

ni karşıtayabilen bir takım · · Asurlular, Yakın Doğuda 

eşyaların imali işine de yo- gilendirmektedir. propaganda için uygun 

ğunlaştı. Bu faaliyetler hız- halklardır. Ermeniler, Asur-

la yürütülürken, tam da, bu sıralarda Bedirxan Bey'in lular ve Kürtler bir dizi bölgede birlikte yaşasalar da 

hakim olduğu bölge olan Bobtan'da Nasturi'ler öte- misyonerler, Kürtleri çok fazla etkileyememişlerdir. 

den beri ödemekte oldukları vergileri ödememek için Asurlular genelde Hakkari ve Bathan arasındaki 

ayaklandılar. Bedirxan Bey işleri yoluna koymaktay- bölgelere yerleşmişlerdir. Bu bölgede Asurlular'ın 

ken baş gösteren bu ayaklanmayı bastırabilmek için yanı sıra Kürtler de yaşamaktadır. 1840'lı yıllara ka-

zorunlu olarak, Nasturi'lerin üzerine asker göndererek 

ayaklanmayı bastırdı. 

Doğubilimciler, bu olaydan öncesine kadar, gerek 

bu bölgede yaşayan Nasturilerin, gerekse diğer Hris

tiyanların Kürtlerle birlikte kardeşçe yaşadıkları ko

nusunda birleşmektedirler. Birden bire Bedirxan 

Bey'in aleyhine dönmelerinin temel nedeni; Osman

lı'ların, İran'ın ve Osmanlı-İran yönetimlerini kışkır

tan yabancı devletlerin (özellikle İngiltere'nin) çı

karlarıdır. Nitekim, Bedirxan Bey'in kaydettiği başa

rıları ve adım, adım bağımsız bir Kürt devletine doğ

ru gidişi sindiremeyen Osmanlı İmparatorluğu bu 

durumu fırsat bilerek harekete geçti ve Bedirxan 

Bey'den Nasturi olayının hesabını sormaya kalkıştı. 

Sonra da, Bedirxan Bey'in Kürtleri birleştirme çalış

malarından vazgeçmesi istendi. Bu İstekierin redde

dilmesi üzerine, Osmanlı Paşası Hafız Paşa yöneti

mindeki güçler Bedirxan Bey' in üzerine gönderildi. 

Kanlı ve şiddetli çarpışmalardan sonra, Hafız Paşa 

kuvvetleri ağır bir yenilgiye uğrayarak geri çekilmek 

zorunda kaldılar. 

Bedirxan Bey bu savaştan sonra en önemli adım

larından birini daha atarak, 1842 yılında bağımsızlı~ 

ğını ilan etti. Kendi adına para bastırdı. Böylece, Be

dirxan Bey, ciddi politik öneme sahip bağımsız bir 

Kürt Emirliği Kurmuş oldu. 

Kürdistan'daki gelişmeler, Bedirxan Bey'in ba

ğımsızlığını ilan etmesi, sadece Osmanlı İmparatorlu

ğu'nu değil, aynı zamanda bir dizi Avrupa devletini 

de telaşa düşürmüştür. Çünkü, Kürdistan'daki geliş

meler, onların politik ve ekonomik çıkarlarını doğru

dan ilgilendirmektedir. Batı' nın çıkar politikalarının 

yönetilmesindeki temel halka, bazı halkları elde ede

bilmek için, Katalik ya da Protestan inancını yayma 

yolunu izleyen İngiltere, Fransa ve ABD'nin misyo

ner topluluklarıdır. 

dar bu bölgedeki Kürtler ve Asurlular arasındaki 

dostça ilişkiler İngilizlerin, daha sonra ise, Amerikan 

misyonerlerinin ve diplomatik temsilcilerinin faali

yetlerinin de etkileriyle yıkılmıştır. Kaynaklar, Batılı 

temsilcilerin farklı diniere mensup Kürtlerle Asurlu

ları birbirlerine karşıt duruma düşüren entrikalar dü

zenlediklerini kanıtlamaktadır. 

· Bedirxan Bey bir yandan bu entrikaların üstesin

den gelmeye çalışırken bir yandan da Musul yakınla

rında kendisine karşı gelişen birtakım olayları yalış

tırmaya çalışıyordu. Bu olayları bir şekilde yoluna 

koyduktan sonra, Aşna ve Urmiye'yi de işgal etti. Bu 

sırada, Osmanlıların yeni birlikleriyle Urmiye yakın

larında karşı karşıya geldi. Savaş sürerken Bedirxan 

Bey' e Cizre şehrinin işgal edildiği haberi geldi. 

Bedirxan Bey, sefere çıkarken arkasında bıraktığı 

güvenlik kuvvetlerinin komutanı olan yeğeni Yezdan 

İzzetin Şer, Osmanlılar tarafından aldatılarak ihanete 

sürüklenmişti. Bu sebeple de Osmanlılar Cizre'yi iş

gal etmişlerdi. İki savaş cephesi arasında gidip-gelme 

durumunda kalan Bedirxan Bey kuvvetleri, sonunda 

Osmanlı kuvvetleri karşısında dağılma durumunda 

kaldı. Böylece artık toparlanamayan Bedirxan Bey de 

mücadeleyi kaybelrnek durumunda kalmıştı. 

Mir Muhammed ve Bedirxan Bey'in bu iki ciddi 

mücadelesiyle birlikte "Kürdistanın birleşmesi ve ba

ğımsızlığı" için yapılan savaşlar, XIX yüzyılın ilk ya

rısıy la birlikte sürer. 184 7' den sonra bağımsız Kürt 

Beyliği olan Bobtan da yenilgiye uğrar. İlginç nokta; 

Kürtlere karşı savaşan Osmanlı ordularının , büyük 

Avrupa devletlerinden gelen danışmanlara sahip ol

maları ve onlardan yardım almalarıdır. Örneğin, Os

manlı ordusunda, o zaman genç bir yüzbaşı olan Hel

mut von Moltke danışmanlık yapmaktadır. 

184 7' den 1881 'e kadar bir Kürt Devleti kurmak 

amacıyla, geleneksel ve çoğu kez dinsel önderlerin 
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Kürt liderlerin kabile çatışmaları ve rekabeti olduğu gerçeğinin de 

altını çizmek gerek. Bunların yanı sıra, Osmanlı yöneticilerinin bu 
yönetiminde yeni ayaklan- çatışmaları körüklemesi ve bundan yarorlanmasıyla birlikte Kürt geçtikleri gerçeği Yezdanı-
malar meydana gelir Birin- ' · h · . 

0
.. S , ·k d liderlerin futarsızlıkları ve kimilerinin ihaneti yüzünden Kürt hal- şır areketıyle de kanıtlan-cı unya avaşı na a ar, ' maktad ç·· k .. Yi d ır. un u, ez anı-

bunları bir dizi yöresel ve kı, bu mücadelenin bedelini kendi kanıyla ödemiştir. şir hareketi patlak verir 
dağınık mücadeleler izle-
yecek, hepsi de sert biçimde bastırılacaktır. 

Otoritenin parçalanması, sosyal yapıdaki dağınık 
şekillenmeler ve liderlikleri, Kürt beyleri ve soylula
rı arasındaki üstünlük kavgalan ve rekabetler, büyük 
devletlerin Osmanlıların yanında yer almaları gibi 
nedenler, bu hareketlerin başarısızlığa uğramasında 
etkin olmuştur. 

Sonuçlarla ilgili Kritik/er: 

Özellikle Mir Muhammed'in ve Bedirxan Bey'in 
Kürdistan'ı birleştirme ve bağımsız olma hareketle
rinin önemli başarılar kaydettikten sonra yenilgiye 
uğraması, herşeyin sonu değildi elbet. Bu olay, aynı 
zamanda Osmanlı'nın Kürdistanı kolay, kolay fethe
demeyeceklerini de göstermiştir. Çünkü, Kürtler bü
tün dezavantajlarına rağmen, elde silah, Osmanlı or
dularına karşı savaşmışlar ve çoğu kez de kazanmış
lardır. Ne var ki, değişik faktörler geçici de olsa, on
ların bağımsızlık mücadelelerini kaybetmelerine ne
den olmuştur. 

Osmanlı yöneticilerinin Kürtlerle olan mücadele
si, Kürt bağımsızlık hareketlerinin politik temelleri
nin oluşmasına ciddi girişimleri yapan Rewanduz ve 
Cezire'nin Kürdistanın iki önemli merkezi olduğu 
dönemde gelişmiştir. 

Gerçekte, Osmanlı İmparatorluğu 'nun Kürtlere 
karşı askeri seferleri, "ülke için merkezi yönetim 
oluşturma sloganı" altında gelişmiş, fakat bu girişim, 
Osmanlı yönetiminin olduğu bölgelerde Osmanlı 
toplumsal yapısının eksikliklerinin daha da belirgin 
olarak ortaya konulduğunu göstermiştir. 

1847 yılından sonraki olaylar, Sultan yönetimi 
yeniliklerinin hiçbir şekilde halkın yaşamını iyileştir
meye yardımcı olmadığını, tersine kötü yönetim, 
keyfilik ve anarşiyi daha da arttırdığını kanıtlamıştır. 

Kırım Savaşı'nın başladığı yıllarda (1853-1856) 
Yezdanışir'in liderliğinde kuvvetli bir Kürt hareketi 
baş göstermiştir. Osmanlı Sultanı 'nın Kürdistan 'da 
gerçekten varolmasına rağmen, Kürtlerin bir takım 
oluşurnlara gitmeleri ve sıra geldiğinde de harekete 

vermez, kısa sürede Os
manlı İmparatorluğu 'nun Doğu bölgelerine yayıla
bilmiştir. 

Ne yazık ki, bu dönemde Kürt halkının önündeki 
engellerin, iç savaş, Kürt liderlerin kabile çatışmala
rı ve rekabeti olduğu gerçeğinin de altını çizmek ge
rek. Bunların yanı sıra, Osmanlı yöneticilerinin bu 
çatışmalan körüklemesi ve bundan yararlanmasıyla 
birlikte, Kürt liderlerin tutarsızlıkları ve kimilerinin 
ihaneti yüzünden, Kürt halkı, bu mücadelenin bede
lini kendi kanıyla ödemiştir. 

Diğer bir etken, bütün organize olma çalışmalan
na rağmen, Osmanlı ordularına karşı direniş çoğun
lukla zayıf bir şekilde teşkilatlandırılmıştır. Her ne 
kadar Mir Muhammed ve Bedirxan Bey düzenli or
dular oluşturma ve teçhizatlandırma çabalarını ısrar
lı bir şekilde sürdürmüşlerse de, çağdaş savaş sanatı
nın stratejik ve taktik bilgilerine sahip güçlü bir çe
kirdek oluşturmayı başaramamışlardır. 

Mir Muhammed ve Bedirxan Bey'in oluşturdukla
rı Kabile önderlerinden müteşekkil ittifakların zaafla
n da bir takım olumsuzluklara neden olmuŞtur. Çün
kü, kabile liderleri müfrezeleri zaman, zaman kendi 
çıkarları için kullanmışlardır. Bu yüzden, Kürt halkı
nın yurtsever azmi zaafa uğramış, mücadele bölük
pörçük odakların direnişinden öteye gidememiştir. 

Kürt aristokrasisinin bir bölümü, özellikle kimi 
Müslüman şeyhlerinin kendi amaçlan için kullandık
ları dini çelişkiler, Kürdistan ve Batı Ermenistan'da 
olumsuz bir rol oynamıştır. 

İngiltere ve Rusya'nın konumu ve izledikleri po
litikalar, bu dönemdeki Kürt özgürlük mücadelesine 
engel teşkil eden faktörlerden diğer biridir. İngiltere 
neden bu kadar Kürt işlt~rine bumunu sokmaktadır? 

Doğubilimcilerin ve Kürt tarihçilerio bu konuda 
birleştikleri ortak nokta; İngilizlerin Yakın Doğuda 
güçleome arzusu için, Mezopotamya'nın anahtar rol 
oynamasıdır. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun boyun eğdirme poli
tikası, Kürtlerin bağımsızlık mücadelesindeki azim
lerini azaltmamış, üstelik Osmanlı 'nın boyunduruğu 
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iki Kürt Beyi'nin birlik ve bağımsızlık mücadelelerinin bir hayli 

yıproHığı Osmanlı imparatorluğu aynı zamonda Batıdon do sıkış-

altındaki halk kitlelerinin tırılmoktoydı. 19.yüzyılın ortolonnda Osmanlılar artık fetihlere çı- Belge-l: 

mücadele nedeni olan sos- "S rf d. h " 
. . . komıyor etrafına yıldırıcı korkular solomıyordu. Mevcudu koruma ı pa ışa ımız eıen-

yal ve ulusal çelışkılerı . . . . .. .. . .. . dimizin eseri olarak eşkıya 
güçlendirmiş onların öz- goyretı ıcınde olon Imparatorluk, stroteıık oneme sahıp Kurdısto- 1. d k ıl b ık· 

' · e ın en urtar an ve e ı 

gürlük mücadelesine daha nı elinde tutabiirnek için politikolar geliştirmeye, projeler üretme- de bu surette yeniden fethe-

aktif katılımını gerçekleş- b 1 t dilen Kürdistan bölgesinin 
ye oş om ış ı. 

tirmiştir. 

iki Belge: 

İki Kürt Beyi'nin birlik ve bağımsızlık mücadele

lerinin bir hayli yıprattığı Osmanlı İmparatorluğu ay

nı zamanda Batıdan da sıkıştırılmaktaydı.l9.yüzyılın 

ortalarında Osmanlılar artık fetihlere çıkamıyor etra

fına yıldırıcı korkular salamıyordu. Mevcudu koruma 

gayreti içinde olan imparatorluk, stratejik öneme sa

hip Kürdistanı elinde tutabiirnek için politikalar geliş

tirmeye, projeler üretmeye başlamıştı. 

Özellik Bedirxan Bey'in birlik ve bağımsızlık mü

cadelesi Osmanlıyı bir hayli ürkütmüştü. Çünkü Be

dirxan Bey'in hareketi, diğer Kürt hareketlerinden 

daha farklı boyutlardaydı ve nitelik olarak da bir de

ğişimin önemli sinyallerini veriyordu. Bedirxan Bey, 

Kürdistanı birleştirmek, Kürtlerin bağımsızlığını ve 

birliğini sağlamak için mücadeleyi başlatmış ve 

önemli mevzilere de taşıyabilmişti. 

Bedirxan Bey'in mücadelesinin Osmanlı İmpara

torluğu'na öğrettiği şey; Kürtlerin özgürlük mücade

lesinin girdiği yeni mecraya karşı, onların da yeni ila

ve tedbirler geliştirme uğraşı olmuştur. 

Örneğin; Bedirxan Bey liderliğindeki hareketin 

bastırılmasından sonra, Osmanlı İmparatorluğu böl

gede yeni bir idari yapılanmaya yöneldi. Şöyle ki; 

"( ... )Aşağıda orijinal metinleriyle beraber sunulan 

belgeler hem 'Kürdistan Eyaleti' adıyla yeni idari bir 

yapılanmanın resmen· oluşturulmuş olmasını göster

mesi açısından, hem de o süreçte Osmanlı Devletinin 

Kürt coğrafyası ve Kürtlerle ilgili resmi bakış açısı 

hakkında da önemli bilgiler veriyor olması önem arz 

etmektedir. İlk belgede 'Kürdistan Eyaleti' adıyla ye

ni bir idari yapılanmanın gerekliliği ve gerekçeleri 

belirtilmiştir. Belge 20 Cemaziyülevvel 1263 'de yani 

1846'da saltanat makamına sunulmuştur. (1)" (WAR, 

Bihar 1999 sayı:8 Osmanlı Arşivlerinde "Kürdistan 

Eyaleti"nin kurulması ile İlgili 2 Belge, Zerdüşt Baha 

Pertev, Sayfa: 17) 

geleceğine dair Anadolu or

dusu kumandanı Müşir Paşa hazretlerinin bazı düşün

ce ve açıklamaları vardı. Görüşme konusu olarak pa

dişahımız efendimize sunulmak üzere önceki gün Se

rasker Paşa, Fethi Paşa, Reis Paşa, Anadolu Müşiri 

Osman Paşa, Nazır Efendi ve Müşheşar beyler Bab-ı 

Ali' de toplanmışlardır. 

( ... ) Özellikle Kürdistannın kalbinde bulundu

ğundan ve bu nedenle Anadolu ordusunun yumruğu, 

sürekli olarak gözaltında tutulması gereken Kürtle

rin tepesinde bulunduğundan dolayı, Ahiatın bundan 

sonra Anadolu ordusuna merkez olarak kabul edil

mesi lüzum ve keyfiyeti Müşir paşanın askeri ve ye

rel bilgisine de dayandığı için bir kere de askeri şu

rada görüşülerek sonucun Zat-ıŞahaneye (Padişaha) 

danışıldıktan sonra gereğine bakılınasına karar ve

rilmiştir. 

Müşir paşanın ikinci derecede olan ifade ve be

yanları, bölgenin mülki idare ve teşkilatma ait idi. Pa

şa denetim altına alınan Kürdistan havalİsinde emni

yet ve asayişin temini, düzenin kurulabilmesi için bu

rada özel ve bağımsız bir yönetime tabi tutularak ba

şına güçlü bir kişinin getirilmesini yani Diyarbekir 

eyaletiyle Van, Muş Hakkari sancaklarıyla, Cizre. 

Botan ve Mardin kazalarından büyük bireyalet kurul

masını teklif etmektedir. 

Kürdistan'da sürekli düzenin sağlanmasını, ordu 

ile mülkiye işlerine memur olacak kişilerin ortak ça

lışmalarına bağlıdır. Ordu kumandanlığına merkez 

olması düşünülen Ahlat kasabasının aynı zamanda 

eyalet valisinin merkezi olması da düşünülmüştür. 

Padişahımızın muvaffakiyeti saniyeleri sonucu bir ta

kım derebeyieriyle zalimlerin elinden kurtulan Kür

distan havalİsinin sürekli düzeninin oluşturulması, 

halkın mutluluğu, refah ve güvenliğinin sağlanması 

gerektiğine, bunun da halkın özel bir yönetim altına 

konulmasıyla sağlanacağı bilindiğine göre, bu yerle

rin bir eyalet olarak kabul edilerek padişahımız efen

dinin buraların gerçek fatihi olduklarını hatırlatmak 

üzere 'Kürdistan Eyaleti' diye adlandırılması ve aske-
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Oluşturulması düşünülen Kürdistan Eyoleti'nin mali işlerinin yöne

timi için birinin görevlendirilmesi gerektiğinden ( ... ) Erzurum Def-

ri şuraca Ahlat kasabasının terdon Tevfik Efendi maliye işlerine vakıf zat olarak hakkında daha çok Osmanlı için san
ordu merkezi olmasına ka- M'' . p d . . ki k ·-· d K'' d' E l . D f d l cılı olan yerlerin eyalet sı-. . . usır oso o ıyı tom ı ettıgın en ur ıston yo etı e ter or ı-
rar verıldığı takdirde eyalet · ' nırları içine alındığı da dik-
merkezinin de orada bulun- gıno tayini... kat çekmektedir. 
ması, eyaletin yönetimine 

her yönden seçkin deneyimli birinin tayini lüzumlu 
görülmüştür. Kürdistan Eyalet valiliğine dirayet, na
mus ve doğrulukla tanınmış, çok zamanlar bu taraf
larda hizmet görmüş, ülke meselelerine vakıf biri ola
rak Musul valisi Esar Paşa seçilmiş, Müşir Paşa da bu 
kişi hakkında iyi tanıklıkta bulunmuştur. 

Oluşturulması düşünülen Kürdistan Eyaleti'nin 
mali işlerinin yönetimi için birinin görevlendirilmesi 
gerektiğinden ( ... ) Erzurum Defterdarı Tevfik Efendi 
maliye işlerine vakıf zat olarak, hakkında Müşir Paşa 
da iyi tanıklık ettiğinden Kürdistan Eyaleti Defterdar
lığına tayini ... 

( .... ) Şeyhülislamlık tarafından din ve şeriat bilgi
si geniş bir zatın seçilerek Kürdistan mollası olarak 
tayin olması gerekli görülmektedir. 

(.,.) Şimdilik bu hesap üzerine gelir-giderin hazi
nenin usul ve yöntemlerine göre icabının yapılması, 
İzzet Paşa'nın şimdilik İstanbuldaAh Paşa'nın mem
leketi olan Kütahya' da oturmaları görüşülmüş ise de 
arz olunan hususların cümlesi hakkında emir ve fer
manı padişahı nasıl olursa olsun ona göre hareket edi
leceği bütün hakikatleri bilen ve gören efendimiz ta
rafından tetkik huyurulmak üzere arz ve takdim kılın
dığı beyanıyla övücü tezkeremiz yazılı efendim." (20 
Cemaziyevvd 1263-1846-) (Başbakanlık arşivi, Me
ali Mühimme, 1310, 5 lef. Aktaran: Zerdüşt Baba 
Pertev, WAR, Bihar 1999, sayı:8, sayfa: 17,18,19,20) 

"( ... )Görüldüğü üzere kurulması düşünülen Kür
distan Eyaleti , Kürtler için isminden başka bir şey 
ifade etmese de o dönemki hükümet politikasını anla
mak açısından önemli bir noktayı belirtmektedir. En 
ince ayrıntılarının bile düşünüldüğü tezkerede oluştu
rulması düşünülen kurumlar da dikkat çekicidir; Kür
distan Valiliği/valisi, Kürdistan Kumandanlığı/Ku

mandanı, Kürdistan deftardarlığı/Deftardarı, Kürdis

tan Zapitliği/Zabiti, Kürdistan Mollalığı/Mollası, 

Kürdistan Katipliği/Katibi unvan ve kurumlar aynı 
zamanda bölgenin ileriye dönük olarak da siyasi, 
mülki, askeri ve dini açıdan tam bir kontrol altında tu
tulmasının amacının görüldüğünü göstermektedir. 
Ayrıca Kürdistan Eyaletinin sınırları belirlenirken, 

Sunacağım ikinci belge 
yukarıda verilen arz tezkeresine Mabeyn Katipliği 
(Saltanat Genel Sekreterliği) tarafından verilen irade 
(padişah hükmü) yi göstermektedir. Belgede Sad
ret'in (Başbakanlık) isteği olumlu görülmüş ve Kür
distan Eyaleti'nin kurulmasına onay verilmiştir. Artık 
bu tarihten sonra bölgeyle ilgili bütün resmi yazışma
larda Kürdistan Eyaleti tabiri kullanılmıştır." (WAR, 
Bihar 1999, sayı: 8, Zerdüşt Baba Pertev, sayfa 20) 

Belge-2: 

"( ... )bildirildiği gibi o havalinin eyalet kabul edi
lebilmesiyle 'Kürdistan Ey aleti' diye adlandırılması, 
Ahlat kasabasının başkent olması, yönetime atanac:ık 
kişinin her yönden seçkin ve deneyli olması gerekti
ğinden ve Esat Paşa' da bu özellikler bulunduğuna gö
re eyalet valiliğinin kendisine verilmesi ( ... ) Kürdis
tan Eyaleti Şeri işlerinin İlıniye tarikinden çıkışlı ol
ması itibariyle y~niden bir memuriyet sayılarak Şey
hülislamlık tarafından bu özellikle birinin Kürdistan 
Eyaleti Mollalığı 'na, atanması maaş ve rütbe madde
leriyle diğer konuların arz edildiği gibi gereğinin ya
pılması ( ... ) işlerin icabına uygun şekilde görüşülüp 
düşünülmesi, padişahımız efendimizin nezdinde de 
uygun görüldüğünden, bu yönüyle gereğinin yapıl
ması emir ve ferman buyurolmuş ve belgeler yine 
yüksek katiarına sunulmuştur. Ol babda emir ve fer
man efendimizindir." (23 Cemaziyülevvel 1263-
1846-) (Başbakanlık arşivi, Meaili Mühimme, 1310, 
5 lef. Aktaran: War sayı: 8, Bihar 1999, Zerdüşt Baba. 
Pertev, sayfa: 20, 21). 

Sonuç ve Nedenlere İlişkin Değerlendirme 

/) Egemen Devletlerin Çıkarlan: Kürtler hiçbir 
zaman köleliği kabul etmemişlerdir; çoğu kez bağım
sızlıkları için baş kaldırmışlar, mücadele etmişlerdir. 
Bu mücadele zaman, zaman düzensiz ve yeterli olma
yan imkanlada verilmiş olduğu için başarı sağlana
mamış olsa dahi, Kürtler yılmamış, azim ve kararlı
lıkla amaçlarına koşmuşlardır. Hal böyle iken, Kürt
ler, egemen ve büyük devletlerin çıkarları için de, 
önemli ölçüde hizmet ettiler, hatta egemen devletler 
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Bir Kürt lider olon Horosonlı Ebo Müslim, çoğunluğunu Kürtlerin 

oluşturduğu ordusuylo, Emevi devletini yıkmıştır. Abbasiler de 

onları çoğunlukla kullandı- bundan yororlonorok iktidoro sahip olmuşlardır. Erneviierin ikti- Bizim ışımız, Kürtlerin 

lar. Buna, daha çok Kürtle- d .. .. .. . .. . . hangi şartlarda nıçın ne-
. k d' . dor on duşurulmesı surecınde holko dm propogandası yopılmıs, ' 

nn en ılen sebep olmuş- · den ve nasıl davrandıklan 
lardır. Zaman, zaman Kürt "Emevilerin, islomiyet'le boğdoşmoyon dovronışlorının olduğu, hangi sebeplerle hangi ha~ 
liderlerin lokal çıkarları, şeriotlo uyuşmayon bir yol izledikleri, dolayısıyla şer'an iktidar- reketlere maruz kaldıkları 

egemenlik alanlannın mu- d d" .... 
1 

l . k ·~·" h lk d d'l . . ve bunların, özelden genele on usuru me erı gere tıgı o o propogon o e ı mıstır. 
hafazası, kişisel çıkar ve · · doğru neden ve sonuç iliş-

egemenliklerini kalıcı kılma ve sürdürme istekleriyle 

birlikte, milli duruşa geçmekteki gecikmeleri, süreci, 

geride kalarak izlemeleri, bazı dini faktörler, vs. ge

nel çıkarlan baltalamış ve sonuçta, ağır fatura halk ta

rafından ödenmiştir. 

Örneğin; Bir Kürt lider olan Horasanlı Eba Müs

lim, çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ordusuyla, 

Emevi devletini yıkmıştır. Abbasiler de bundan yarar

lanarak iktidara sahip olmuşlardır. Erneviierin iktidar

dan düşürülmesi sürecinde halka din propagandası ya

pılmış, "Emevilerin, İslamiyet'le bağdaşmayan davra

nışlannın olduğu, şeriatla uyuşmayan bir yol izledik

leri, dolayısıyla şer'an iktidardan düşürülmeleri ge

rektiği" halka propaganda edilmiştir. Gerçekte, Eme

vilerle Abbasiler arasındaki taht kavgaları, İslamiyet

ten önce varolan ve İslamiyeti seçtikten Eba Müslim 'e 

kadar devam eden kavgalardı. Gerçekte, Kürtlerin 

bundan sağladıklan çıkar yoktu. Onlar, Abbasiler'in 

din uğruna başa geçeceklerini düşünerek savaştılar ve 

görevlerini din uğruna yaptıklarını sandılar. Kürtler, 

tarihin birbirlerini izleyen farklı safhalannda, farklı 

egemenler ya da farklı devletler için savaşmaya de

vam etmişlerdir. Elbette, bu gelenek, yukarıda değin

ıneye çalıştığımız nedenlerin söz konusu süreçlerde 

de varlığını sürdürmesinden ve aynı ortamların farklı 

biçimlerde de olsa, var olmasından kaynaklanıyordu. 

Şöyle ki; Kürtler Ebu Cafer Mansur devrinde Romalı

larla, "Kafir-Müslüman" sloganı altında, yine din uğ

runa savaştırılırken; Melik Şah, Kürtleri aşiret liderle

ri aracılığı ile savaşa sokarak, onları Musul Sava

şı'nda Mavdud'a karşı kullanabilmiştir. 

Osmanlılar ile İranlılar da, birçok defa çatışmış lar, 

bu çatışmalarda da dini motifler kullanılmış, farklı 

mezhepler ileri sürülerek propaganda yapılmış, dini 

kurallara göre, "Halifeye baş eğmenin zorunluluğu" 

işlenmiş; bunda da aşiret liderleri ve şeyhler etkili ol

muştur. Osmanlılar ile İranlılar, asırlar boyunca dev

let ve ülke çıkarlan için savaşmışlar. Kuşkusuz, bizim 

işimiz, bütün savaşların nedenlerini irdelemek değil. 

kilerini mütevazı bir analize tabi tutmakla birlikte da

ha çok panoramayı okuyucunun gözlerinin önüne ser

ıneye çalışmaktır. Süreçlerin ve olayların ele alınıp 

analize tabi tutulmasında, kuşkusuz kimi gelişmelerin 

yan faktörleri veya muhtevası ya da biçimi itibariyle 

olumlu adımların atıldığına tanık oluyoruz. Mesela, 

yüzyıllar süren Osmanlı-İran Savaşlan'nın idrisi Bit

lisi'nin rol oynadığı safhasında kaydedilen oluşumlar, 

Kürtlerin başarı hanesinde gösterilebilir. Buna, yazı

mızın önceki bölümlerinde işaret edildiği için daha 

detaylı değinmek ihtiyacını duymuyoruz. Ne var ki, 

bu türden Kürtlerin çıkanna olan, onları kendi benlik

leri çerçevesinde harekete geçiren, milli çıkarlar için 

mücadeleye yöneltebilen lideriikiere ve hareketlere 

pek az rastlayabiliyoruz. 

Kürtler, belli dönemlerde kime hizmet ettiklerini 

bilmeksizin belli devletler için diğer devletlerle çatış

mış, başkaları için kendi topraklarında can vermişler

dir. Tıpkı, Osmanlı-Rus Savaşları'nda olduğu gibi ... 

Osmanlı-Rus Savaşı'nda, Kürtler kendi liderleri vası

tasıyla yönlendirilerek, dini sloganlarla Ruslara karşı 

savaştırılmışlardır. Bu savaşlarda da savaş alanı Kür

distandı. Kürtler, başkalan için kendi topraldarını ken

di kanlanyla suluyorlardı. Hatta, kimi zaman, Ruslar 

tarafından kandırılıp kendi taraflarına çekilen Kürtler, 

kendi kardeşleriyle karşı, karşıya gelerek, farklı dev

letlerin çıkarlan için birbirlerinin kanını döküyorlardı. 

Kürtlerin yönetici liderlerinin rekabet içinde ol

dukları bir gerçek. Ne yazık ki, bu realite Kürtlerin 

genel çıkarlarına aykırı olarak birçok kez kullanılmış, 

Kürt liderlerin kendi aralarındaki rekabetten yararla

nan devletler, her defasında onların arasına nifak to

humlarını ekmesini bilmiş, birleşmelerini engellemiş, 

bir yandan kendilerine karşı durabilecek birleşmiş, 

tek vücut Kürt duruşunu engellerken, diğer yandan da 

bölünmüş, param-parça edilmiş Kürt gruplarını daha 

kolay kendi saflarına çekebilmişlerdir. 

İşte, sebep/sonuç ilişkilerinin zincirleme olarak 

Kürt tarihindeki yerini bu gibi olaylarla tayin edebili-
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Arapların sormalındaki isroil'in durumu, ABD'nin isroil üzerinden 

Orta Doğu politikasındaki mevzilenişi, yine, A.B.D.'nin oncok Kür-

yoruz. Münhasıran tek bir diston üzerinden uloşobilecegi Kafkaslardaki çıkarları, Kozak pet- Çünkü, bunun gibi yollar, 
olaydaki sebep/sonuç iliş- ll . f ~ . ~ .. .. . . onun denetimini ellerinde 
k

. . · . . 
1 

. d. V ro erı ve Ko kosloro soglom boson bır oyogın gucuyle Asya' do ını-
ısını ınce emıyoruz, ıger tutanların gücünü fazlasıy-

faktörlerle birlikte yüzyıl- siyotif oluşturması vs ... Bunların hepsi de, Kürdistan'da şu yo do la arttırabilmiştir. Kürdis-

lar boyunca süre gelen bu şekilde rol oynoyobilir. tan hem İpek Yolu gibi 
Kürt tarihinin realiteleri stratejik öneme sahip yol-

ışığında olayımıza bakıyoruz. Görüyoruz ki, her se- ların geçtiği güzergah olması, hem de petrol ve diğer 

bep, bir sonuçta rol oynamış, her sonuç, diğer bir ola- imkanları barındırdığı için her zaman Orta Doğunun 

yın sonucunun nedeni olabilmiştir. önde gelen merkezi olma durumunda bulunmuştur. 

Sultan Abdülhamit'in kendi adıyla oluşturmayı Kürtler, dünya ve Orta Doğu siyasetinde önemli 

başardığı alaylar da, Kürtlerin bu devletin çıkarları role sahip bir halk olarak, coğrafyalarının getirdiği 

için savaştınlması geleneğinin bir başka biçimde de- jeo-politik konumları itibariyle her zaman lehte ya da 

vam ettirilebilmesi gerçeğinin bir başka biçimdeki 

ifadesidir. Abdülhamit, Mir Muhammed ve Bedirxan 

Beyin Kürdistanın birleştirilmesi, Kürtlerin birliğinin 

sağlanması ve bağımsızlık için attıkları ciddi adımlar

dan dersler çıkararak, 1885 'te Kürtlerle ilgili farklı 

bir politika izlemeye başladı. Kürtleri kendi birlikle

rini sağlamaktan alıkoymak, kendileri için çalışmala

rını engelieyebilmek için, Rusların Kazaklara uygula

dıkları yöntem kullanılarak, Kürtlerden oluşan ayrı, 

ayrı alaylar teşkil edilmiştir. Mucidi Abdulhamitin 

adını alan bu alay lar, "Hamidiye Atlı Alay ları" olarak 

Şakir Paşa tarafından Kürtlerden teşkil edilmiştir. 

Oluşturulan bu alaylar ~asıtasıyla, Osmanlılar 

Kürtlerin büyük bir bölümünü kendilerine bağlamış 

oluyorlardı. Elbet, Ruslar bundan hoşlanmıyorlardı. 

Ne var ki, bu askeri örgütler geliştirilemedi. Sultan 

Abdulhamit'in anayasa ilanından sonra, bu örgütlerin 

bir kısmı kaldırıldı; geri kalaniarına ise, "Hafif Süva

rİ Alayları" adı verildi. Bunlar da I. Dünya Sava

şı'ndan sonra kaldırıldı. 

Il) Dii?er Nedenler ve Sonuçlar: Kürdistanın jeo

stratejik konumu, eğer bağımsızlığını kazanıp, birli

ğini kurabilmiş olsaydı, onun için büyük avantaj ola

bilecekti. Ne yazık ki, bu, bugüne kadar sağlanama

dığı için, bu konum onu engelleyen faktör olarak öne 

çıkmaktadır. Çünkü, Orta Doğudaki dünya ticaret tra

fiğindeki ulaşım, geçmişten bugüne Kürdistan'dan 

geçmektedir. Bildiğimiz meşhur İpek Yolu, bu trafi

ğin can damarıdır. Arap ülkelerinden ve Kürdis

tan'dan Türkiye'ye getirilen petrol, Türkiye'den Av

rupa'ya dağıtılabiliyor. Bu nakil ve ulaşım trafiğinde 

de, İpek Yolu kullanılmaktadır. İpek Yolu gibi önem

li ulaşım ve ticaret yollarını elde etmek için, tarihte 

büyük mücadelelerin verilmiş olduğunu biliyoruz. 

aleyhte olan durumlarla yüz-yüze gelmişlerdir, bun

dan sonra da her zaman gelebilirler. Örneğin; Arapla

rın sarmalındaki İsrail'in durumu, ABD'nin İsrail 

üzerinden Orta Doğu politikasındaki mevzilenişi, yi

ne, A.B.D. 'nin ancak Kürdistan üzerinden ulaşabile

ceği Kafkaslardaki çıkarları, Kazak petrolleri ve Kaf

kaslara sağlaı:n basan bir ayağın gücüyle Asya'da ini

siyatif oluşturması vs ... Bunların hepsi de, Kürdis

tan'da şu ya da bu şekilde rol oynayabilir. Şimdilerde 

ise, bu rolü, çeşitli devletler, ~gemenlikleri altında 

tuttukları Kürdistan parçaları üzerinde oynamakta ve 

Kürdistan'ın her bir parçasının avantajından yararla

narak, bu parçalan elden çıkarmamak için var güçle

ri ile Kürlerin özgürlüğüne gidebilecek yolları tıkı

yor, Kürtlere baskı uyguluyor, onları engelliyorlar. 

Kürdistan'ı parçalayıp aralarında taksim eden 

devletler, bir yandan birbirleri arasında cereyan eden 

çıkar çatışmalan ve çelişkiler itibariyle Kürtleri en

gellerlerken, diğer yandan da Kürtlerin kendi hakları

nı talep etmeleri ya da bu haklar için mücadele baş

latmaları halinde baskı ve şiddete maruz kalmışlardır. 

Kürtlerin hak, hukuk için mücadelelerini etkili bir şe

kilde engelieyebilmek için, egemen devletler, aynı 

zamanda kendi aralarında ortak davranışlar oluştur

mak için görüşmeler yapıp, her gelişen olaya veya 

yeni bir duruma karşı, durum değerlendirmesi yapa

rak harekat tarzı oluşturmuşlardır. 

Kürtlerin ufak bir kıpırdanışı, herhangi bir hak tale

bi için en masum demokratik bir hareketi bile tarihte 

şiddet ve hiddetle bastırılmıştır. 1907 yılında Kürt bey

lerinin ve kimi kanaat önderlerinin kendi aralarında 

yaptıkları bir toplantıda kararlaştırdıkları bazı istekleri

ni Osmanlı merkezi yönetimine bir telgrafla ulaştırma

ları sonucunda gördükleri tepki büyük olmuştur. Söz 
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Osmanlı Devleti özellikle dağılmaya yüz tuttuğu dönemlerde Kürt-

lerin üstüne daha çok gelmiş, yeni tedbirlerle Kürtleri etkisizlestir. 

konusu telgrafta şu istekler 1 t 0·· ~· H .d. l l . . . . .. .. .. .. meye ço ışmış ır. rnegın; arnı ıye A oy arı ve l858'de cıkarılan rın milliyetçilik rüzgarla-
den surulmuştur: . .. . ' · · 

.. . . . .. .. Arazı Kanunu ... Ozellıkle Arazi Konunu ile Kürtleri mecburi iskono rıodan etkılenmesıne engel 
1) Kurt dılının butun . . teşkil eden nedenlerden bir 

Kürt bölgelerinde resmi dil tabı tutarak, denetım altına olmanın yolları oronmıs ve Kürtlerden d. V • • 1 · ıgerını o uşturmuştur. 

olması, asker deposu olarak yararlanılmıştır. c) Zaman, zaman ve yer, 

yer en kritik dönemlerde, 

ihanet odaklarının Kürtleri kendi içlerinden vurması, 

birliğin sağlanmasındaki en büyük zaaf olmuştur. 

2) Öğretim dilinin Kürtçe olması, 

3) Kürdistan'daki yönetici ve memurların Kürt ol

ması, 

4) Devletin resmi dini İslam olduğundan İslam 

hukukunun uygulanması, 

5) Vergi sisteminin olduğu gibi muhafazası ancak 

toplanan paranın Kürdistan' da okul ve yol yapımında 

kullanılması. 

Bu isteklerio bir telgrafla istenmesi bile Osmanlı

yı ayağa kaldırmış, Kürdistan'ı yakıp-yıkmışlar, talan 

·etmişlerdir. Bizce bu hiddetin ve şiddetin aman ver

meyen özünde, "Kürt diline ve Kürtçe eğitime olan 

karşı çıkış" vardır. Hatta o günden bugüne de, bu kar

şı çıkışın özü değişmemiştir; "Kürtçe Eğitim" denil

diğinde, devletin tepkisi hep aynı olmaktadır. 

Kürtlerin konumları ve öz benlikleriyle ilgili hare

ketleri bakımından yapılacak bir durum değerlendir

mesi itibariyle arz ettikleri manzaraları kabaca şöyle 

sıralanabilir: 

a) XIX. yüzyıl sonları ile XX. yüzyıl başlarında 
Avrupa'da başlayan milliyetçilik rüzgarları artık her 

tarafı sarmakta ve bu etkilerle bir dizi millet bağım

sızlığı için harekete geçmektedir. Buna rağmen, Kür

distan' daki gelişmeler iç açıcı bir seyir izlememekte

dir. Kürtlerin yanı başlarındaki birçok halk milli dev

letlerini kurarken, Kürdistan bölünmüş durumdadır. I. 

Dünya Savaşı ve onun getirdiği yeni şartlar devreye 

girdiği zamanda Kürdistan, Osmanlıların ve İranlıla

rın arasında bölünmüş durumdadır ve Kürtler bölük

pörçüktür. Hem mücadele dönemlerinde hem de sa

vaş sonrasındaki uzlaşma, anlaşma masalarına Kürt

ler kendi temsilcileri vasıtasıyla oturamamışlardır. 

b) Yukarıda vurgulamaya çalıştığımız nedenlerin 

yanı sıra, Kürtlerde devlet geleneğinin yeterli derece

de olmaması da XIX. yüzyıl sonları ile XX. yüzyıl 

başlarının şartlarına denk düşebilecek milliyetçi rüz

garlada uyum sağlayamamasına sebep olmuş ve 

"milli devlet isteği" yakıcı bir şekilde hissedileme

miştir.Ümmet anlayışının oynadığı rolün de katkısı 

olmuştur. Benimsenmiş olan ümmet anlayışı, Kürtle-

d) Siyasal birliğin sağlanamaması, sağlanmak is

tenilen dönemlerde bile yerel liderlerin çıkarlarının 

bu isteklerle çelişınesi ya da büyük zorluklarla sağla

nabilen ilişkilerin sürdürülmesinde ortaya çıkan so

runların bir zaman sonra aşılamayarak yeni dağıima

lara neden olması da göz ardı edilemez. 

Bu ve daha önceleri sıraladığımız, yer-yer temas 

ettiğimiz benzeri nedenlerle, Kürtler, birliklerini sağ

layamamış, sağladıkları dönemlerde de sürdürerne

mişler ve XIX yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın baş

larına önce ikiye ve sonra dörde bölünerek girmişler

dir. Her ne kadar Kürtler bu dağınık yapıları ile sağ

lam bir birlik, örgütlü zaferler elde edememişlerse da

hi, lokal direnişleriyle de egemen devletlere teslim 

olmamışlardır. 

Osmanlı Devleti özellikle dağılmaya yüz tuttuğu 

dönemlerde Kürtlerin üstüne daha çok gelmiş, yeni 

tedbirlerle Kürtleri etkisizleştirmeye çalışmıştır. Örne

ğin; Hamidiye Alayları ve 1858 'de çıkarılan Arazi Ka

nunu ... Özellikle Arazi Kanunu ile Kürtleri mecburi is

kana tabi tutarak, denetim altına almanın yollan aran

mış ve Kürtlerden asker deposu olarak yararlanılmıştır. 

I. Dünya Savaşı'ndan sonra da Batı ve Avrupa, 

Kürtlerin aleyhine olan kararlara hem göz yummuşlar 

hem de kendi çıkarlarına göre bölgeyi tanzim etmiş

lerdir. Bu aşamalarda yaşanan paylaşım, Kürdistan'ın 

1639 'daki ikiye bölünmesinden sonraki bölünmesi

dir. Bu bölünme olayları sürecinde ve sonrasında 

Kürtler Avrupa'dan gelen egemenlerle Orta Doğu öl

çeğindeki egemenlerin birbirleriyle örtüşen ve çeli

şen çıkarları arasında kalarak sömürülmeye ve ezil

meye mahkum edildiler. 

Örneğin; 

- Kürdistan' ın parçalarından biri Suriye' nin ege

menlik alanına bırakıldı. Suriye ise Fransız'ların ini

siyatifine bırakılmıştı. Bu yüzden Kürtler Fransızlar

la temasa gelmiş oluyorlardı. Fransızlar da Kürtlerle 
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1. Dünya Savaşı'ndan sonra Sevr Anlaşması ile Kürt ulusunun hak

ları uluslararası sahaya girdi. Ne yazık ki, bu haklar hem savas 
direkt olarak sürtüşmek is- al 1 d k" h . 1. "k . ..k h · . . .. an arın o ı, em ıeo-po ıtı ve ıeo-strateıı , em de diplomatik nabılmiş ve de kimliklerini 
temeyıp Kurtlere karşı .. . .. .. Arapları kışkırtıyor ve dengeler ve de Kurtlerın orgutsel ve eylemsel birlik içinde olama- k~ruyar.ak ayakta kalabil-

. mışlerdır. Dezavantajı katı 
Araplarla Kürtler arasında mış olmaları nedenıyle elde edilememistir. b. 1 ' · ır yapı anma ve daha çok 
çıkan çatışmalardan yarar- ı·d ·· · · ·f· · ı er ınısıyatı ıne tabı ol-
lanarak arabulucu rolüne soyunuyor ve böylece böl- duklarından dolayı, birliğin sağlanmasında ve tek li
gedeki inisiyatifinin ömrünü uzatmaya çalışıyordu. derlik etrafında toplanabilmeyi zorlaştırabilmesidir. 

- Kürdistan'ın Irak parçasında ise İngilizler vardı. Diğer yandan, örgütsel ve eylemsel birliğin sağlana
İngilizler daha farklı bir yol izleyerek, bu bölgedeki bilmiş olmasının icap ettiği aşamalarda, o aşamanın 
petrol zenginliğinden yaralanabilmek için Arap şeyh- ihtiyacına cevap verebilecek bir refleks gösterileme
leri ve aşiret liderleriyle ittifak kurup bölgedeki haki- miştir. Eğer Kürtler, FKÖ gibi bir.örgUtlenmeye gide
rniyetlerini uzun ömürlü kılmak istiyorlardı. bilmiş olsalardı, sanırım birçok aşamada kazançlı çı-

- Türkiye'deki parçada bulunan Kürtlerin durumu karlardı. Örneğin; Güney Kürdistan örgütlerinin Kör
da iyi değildi. Çünkü, bu dönemlerde Türkiye'de mil- fez Savaşı öncesinde oluşturmuş oldukları Kürdistanİ 
liyeıçilik hızla gelişiyordu. Buna karşılık Kürtle~in Cephe hem o aşamada, hem de Körfez Savaşı sonra-
birlik hareketleri engelleniyordu. sında başarılı olmuştur. 

- Bu sıralarda Mahmut Berzenci hareketi sonuçta 

İngilizlere karşı başarısızlığa uğruyor, bir dizi talepler 
ve farklı istekler içinde olan Kürt örgütlerinin çizdiği 

tablo karma karışıktı; istenilen birlik tablosunun yeri

ni dağınık bir manzara almıştı. Kürt Teali Cemiyeti, 

Kürt Teşkilatı İçıimaiye Cemiyeti, Kürt Millet Fırka
sı vb. örgütler dağınık bir manzara çiziyorlardı. 

Bu şartlar altında istenilen birliğin kurulamaması, 
farklı örgütlerin farklı düşünce ve eylemleri, farklı 

yerlerde farklı liderler tarafından gerçekleştirilen 

ayaklanmalar, üç-beş yıl içinde bir dizi dağınık hare

ketin olması Kürtleri başarıya ulaştıramıyordu. Örne

ğin, 1918'in sonları ile 1923'ün başlarına kadar aşa
ğı, yukarı 13-14 tane Kürt ayaklanması olmuştur. Bu 

durum bile örgütsel ve eylemsel birliğin sağlanama

mış olduğunu göstermeye yeter. Kürtler bu karmaşa

yı yaşarken, önce Mondros, sonra da Lozan Anlaşma-

. ları ile Kürdistan dört parçaya bölünmüş oluyordu. 

- Olaylar dizinini izlerken, yer, yer değindiğimiz 

üzere, Kürtler, sosyo-politik süreçleri itibariyle bün

yelerinde taşıdıkları aşiret ve benzeri örgütlenmelerin 

hem avantajını, hem de dezavantajını yaşamışlardır. 

Avantajını, daha çok mücadelelerinde rakiplerine kar

şı daha esnek, daha hızlı hareket edebilen ve yenilgi
ler halinde kendisini muhafaza ederek daha müstah- · 

kem mevkilere, mesela, dağlara daha kolay çekilip 

mevzilenebilen ve zamanı geldiğinde tekrar harekete 

geçebilen yapısından sağlamaktadır. Bu yüzden de 

Kürtler bütün olumsuzluklara, baskılara, fetihlere ve 

eritme politikalarına rağmen yüzyıllar boyunca daya-

- I. Dünya Savaşı'ndan sonra Sevr Anlaşması ile 

Kürt ulusunun hakları uluslararası sahaya girdi. Ne 

yazık ki, bu haklar hem savaş alanlarındaki, hem jeo

politik ve jeo-stratejik, hem de diplomatik dengeler 

ve de Kürtlerin örgütsel ve eylemsel birlik içinde ola

mamış olmaları nedeniyle elde edilememiştir. 

- Geride bıraktığımız bölümlerde temas ettiğimiz 

Avrupa'nın ve dış etmenlerin Kürdistan'ın parçalanma
sı ve Kürtlerin aleyhine olan gelişmelerdeki rolünün ya
nı sıra, bir takım olumlu katkıları da olmuştur. Örneğin, 

II. Dünya Savaşı' ndan sonra, İngiltere ve Sovyetler Bir

liği'nin çatışmasından meydana gelen dengelerden de 

önemli ölçüde yararlanarak Mehabad Kürt Cumhuriye

ti Kurulabilmiştir. Daha sonra da, bu Cumhuriyet, Sov

yetler Birliği'nin desteğini çekmesi üzerine de yıkılmış

tır. Bu destek niçin çekilmiştir? Bu destek, Sovyetler 

Birliği lideri Stalin ile İngiltere lideri Churchill'in böl

gedeki petrol zenginliklerinin paylaşımı ile ilgili anlaş

maları üzerine çekilmiştir. Bu da Batılı güçlerin Kürtle

rin kaderleri üzerinde oynarlıkları olumsuz rollerden di

ğer birisine örnektir. Bunların yanı sıra, Mehabad Kürt 

Cumhuriyeti'nin kurulabilmesi ile elde edilen önemli 

bir olumlu dolayh katkı da olmuştur. Bu dolaylı katkı, 

Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin kurulabiimiş olması ve 

bir yıl gibi önemli bir süre dayanıklılık göstermesi, 

uluslararası devletler hukuku bakımından ulusların 

kendi kaderlerini tayin hakkı için aranan kriterlerden 

birine örnek teşkil edebilmesidir. 

- Kürdistan'ın petrol ve su gibi kaynaklarının ol

ması, Kürdistan' ın Bölgeleri birbirlerine bağlayan ve 
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AGiK, AGiT süreçleri, Paris Şartı, Avrupa insan Hakları Sözleşme

si, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği belgelerinde bu konseptin belir-

geçit veren merkezi bir gü- leyici bağlaşma orgümonı olması, Kopenhog Kriterleri ve benzeri demokrasi ve insan hakları 
zergah üzerinde bulunması, l .. . .. · .. . . .. . . konularında attığı adımlar 
A A k

. on aşma ve sozleşmelerın one çıkması ve Turkıye'nın, AB uyelığı- . . . · 
vrupa ve sya arasında ı · sıyası ve ekonomık alanlar-

ekonomik, ticari ve askeri ne yönelmesi, Kürt sorunun hem enternosyonolleşmesi hem de daki liberalleşme, piyasa 

trafiğin akışının Kürdistan söz konusu konseptlerin ilkeleri açısından, Kürt sorununun çözü- ekonomisiyle, barış, de-
üzerinden sagvlanması, Kürt .. . .. mokrası· ve · hakl mu yolunda katkısı olon orgumon olmustur. ınsan arı 
tarihinde yaşanan olumlu, · arasında kurulan bağ ve bu 
olumsuz gelişmelere kaynaklık etmiştir. konseptin Batılı oluşumların belgelerinde hakim bir 

- Kürt Sorunu, enternasyonalleşmiş bir sorundur. yer tutması, örneğin, AGİK, AGİT süreçleri, Paris 
Gerek I. ve II. Dünya Savaşları sonrasındaki durumlar, Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Kon
bağlaşmalar ve anlaşmalar bakımından, gerek özellik- seyi, Avrupa Birliği belgelerinde bu konseptin belir
le Güney Kurdistan' daki yapılanma ve ona bağlı olan leyici bağlaşma argümanı olması, Kopenhag Kriterle
gelişmeler, gerek Türkiye'deki 12 Eylül 1980 Askeri ri ve benzeri anlaşma ve sözleşmelerin öne çıkması 
Darbesi sonucunda Avrupa'ya kayan Kürt siyasileri ve ve Türkiye 'nin, AB üyeliğine yönelmesi, Kürt soru
aydınları tarafından sürdürülen politik ve kültürel ça- nun hem enternasyonalleşmesi hem de söz konusu 
balar, gerek yurt dışındaki İran, Irak, Suriye Kürdista- konseptlerin ilkeleri açısından, Kürt sorununun çözü-

nı parçalarından olan Kürtler ve oluşmuş olan Kürt di

asporasının etkileri ve gerekse dört parçadaki ayrı, ay
n tondaki siyasi faaliyetler, Kürt sorunun enternasyo

nalleşmesine katkı sağlayan durumlardır. 

Ayrıca, Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Sosyalist 

Sistemin dağılmasıyla ABD'nin ve Avrupa'nın barış, 

mü yolunda katkısı olan argüman olmuştur. 

Bu ve benzeri durumlar ve diğer argümanlar açı

sından, Kürt sorununun çözümüyle ilgili politikalar 
geliştirenler ve siyaset yapanlar, avantaj ve dezavan

taj sağlayan faktörlerin tespitini ve analizini iyi ve 

doğru yapmalıdırlar. 
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KÜRTLER KENDİ KADERLERİNİ ÖZGÜRCE BELİRLEYECEKLER Mİ? 

Yahudi-Kürt iliskilerinin 
1 

Durumu 

Daniel Bart* Kürtlerin çoğu, Kürtler ile Yahudilerin binlerce yıldır dost oldukları olgusunun farkındadır. 

Ama Yahudilerin çoğu bunun farkında değildir. Arapların çoğu da İsrail ile Kürdistan Böl

gesel Hükümeti (KBH) arasında işbirliği olduğunu bilmektedir. Resmi olarak, tüm bunlar 

bir sırdır ve akla yatkın bir şekilde reddedilmektedir. Bu niçin böyledir? 

1965 ile 67 yılları arasında İsrail ile KDP 

arasında çok yakın bir işbirliği vardı. Bu döne

min önemli bir kısmı boyunca genellikle 20 as

keri uzman güney Kürdistan'da gizli bir yerde 

konumlanmıştı. Rehavam Zeevi ve Moşe Da

yan da Kürdistan'da görev yapan İsrail gene

ralleri arasındaydı. İsrailliler Mustafa Barza

ni'nin büyük Kürt ordusunu eğitmişler ve hat

ta savaşta bu orduya komuta etmişlerdi. 1966 

yılında, İsrail askeri istihbaratından albay Curi 

Saguy komutasındaki Kürt askerleri yaklaşık 

olarak 5000 Iraklı askerden oluşan bir Irak tu

gayını tümüyle ortadan kaldırmıştı. İsrail, an

cak Şah ve Amerika Birleşik Devletlerinin bu

na izin vermesi sayesinde Kürtlere yardım ede

bilmişti. İsrail'in Kürt ortaklarının isteği doğ

rultusunda her şey "gizlice" yapılıyordu. 

Barzani'nin Tahran'daki kral "dostu" 1975 

. . . yılında Kürtleri Saddam'a sattı. KDP artık İs-
• Danıel Bart lsrael Kordıs-
tan Network'ta yardımcı ko- railli konukların güvenliği için garanti veremi
orclınatörlük. Caınpus Taks 

Force network'ta koordina- yordu ve böylece konuklar bulundukları yer
tarluk ve prodemocracy-
lobby.org Başkanlığı yap- . . . . 
ınaktadır ve Stokholın Yahudi den tahlıye edıldı. ( ... ] 
Öğrenci Derneği üyesidir. 

Ayrıca Kürt din tarihi konu- İsrail'in bir şekilde Kürt müttefiklerini yü-
sunda çeşitli seminerler ver-
miş, konuyu inceleyen çeşitli .. .. b k ~ 1 d• k' · ı· k 
makaleleri yayımlanmıştır. zustu ıra tıgı yo un a ı art nıyet ı ve onur ı-

ncı iddia, ellerinde hiç de az Kürt kanı olmayan 

insanlar tarafından hala daha ısıtılıp ısıtılıp 

gündeme getirilmektedir. Gerçek şu ki, Kürt 

müttefiklerinin kusurlarına rağmen, İsrail hiç

bir zaman Kürt halkını yüzüstü bırakmamıştır. 

İranlıların 1975 yılında Kürtleri satması, İsrail 

için bölgede büyük bir stratejik yenilgi anlamı

na geliyordu ve bu yenilgiyi 1979 yılında çok 

daha büyük bir stratejik kayıp izleyecekti. Bu 

ise, İsrail'in kendi doğu sınırının ötesinde artık 

hiçbir müttefikinin kalmadığı anlamına geli

yordu. 1965-75 yılları arasındaki bu ilişkiyi an

latan iki kitap İbranice olarak yayınlanmıştır.' 

İsrail 'in iki dış işleri bakanı vardır. Birisi 

resmi dış işleri bakanıdır ve yabancı ülkelerde

ki büyükelçiliklere bakar. Diğeri ise, istihbarat 

ve Özel Operasyonlar Enstitüsündeki sekiz de

partmandan biridir ve çoğunlukla "enstitü" an

lamına gelen "Mossad" olarak bilinir. Bu ikin

ci dışişleri bakanlığına Politik Eylem ve Bağ

lantı Departmanı denir. Bu departman hem 

dost istihbarat servisleriyle hem de İsrail'in 

resmi diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke

lerle ilişkilerini sürdürür. Yaygın olarak sanıl-
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Kürdistan Bölgesel Hükümeti israil ile mükemmel ilişkiler içinde 

olmakla beraber, Yahudi halkı ile olan ilişkilerini kötü yönetmek-

dığının aksine, İsrail, çoğu tedir. Kürtlerin çoğu Yahudi-Kürt ilişkisinin içerdiği potansiyelin Yine, Araplar ile Farslann 

Arap rejimiyle iyi ilişkiler f k d d ğ'ld' 1 k l d d k' K'' d' b''l l . d ortasında büyük bir Kürt . . ar ın a e ı ır. ra sınır arı ışın a ı ur ıstan o ge er ın e 
ıçınde bulunmaktadır. Bu ordusu inşa edilmektedir. 
yüzden, iki Bölgesel Kürt bulunan Kürtlerin haklarını bile temsil etmekten aciz olan iki kişi Bu kez Amerikalı subaylar 

Hükümetinin İsrail ile, İs- bu ilişkiyi kendi tekeline aldığı için, söz konusu potansiyel bugüne tarafından eğitilmekte ve 

rail'in Arap rakiplerinden kadar fark edilmemiştir. 
daha az ilişki içinde olma-

sı, bir bakıma tuhaf olurdu. 

Kürdistan ile İsrail arasındaki "gizli" işbirliği 

ağırlıklı olarak iki alanda gerçekleşmektedir. Birinci 

alan istihbarat işbirliğidir ki, bu çok da olağandışı bir 

durum değildir, zira, birçok Müslüman devlet de da

hil olmak üzere, dünyanın neredeyse yarısı İsrail ile 

bu tür ilişkiler içindedir. İkinci alan ise Washing

ton'daki nüfuz alanıdır. Amerika'daki Yahudi örgüt

leri kendi politik nüfuzlannı, İsrail' in ABD Yönetim-

onlar tarafından komuta 

edilmektedir. Amerikan 

Yahudi toplumu, Amerika ile üçüncü taraf hükümet

ler arasındaki ilişkilerin kolaylaştırılması noktasında 

hayati bir rol oynamaktadır. Bu ilişkinin önemini kü

çümsemek mümkün değildir, zira Kürtlerin bu dün

yada hiçbir dostu yoktur. Ve Washington' daki Kürtle

re de başka hiç kimse yardım etmemektedir. 

Dış dünya, ABD - İsrail ilişkileri konusunda ge

nellikle sınırlı bir kavrayışa sahiptir. Kürtler bir istis

na değildir ve Washington'da işler yolunda gitmediği 

leri içindeki ve dışındaki dostları ve müttefikleriyle zaman, İsrail "bir kez daha" Kürtlere ihanet etmekle 

paylaşırlar; hakeza ABD yönetimleri de hem Ameri- suçlanır. Amerikan Yahudi toplumu kayda değer bir 

ka Birleşik Devletlerindeki hem de Mısır, Ürdün, 

Türkiye, Hindistan ve Bulgaristan gibi ülkelerdeki 

Yahudi politik nüfuzuna bel bağlarlar. Bir kez daha, 

Kürdistan da bir istisna değildir. Hatta Mossad'ın Ür

dün'ün başkenti Arnman'da ve pek çok Orta Asya 

başkentinde büroları bulunmaktadır. Tüm bunlar Or

tadoğu' da gayet iyi bilinmektedir. 

Kürdistan Bölgesel Hükümeti İsrail ile mükemmel 

ilişkiler içinde olmakla beraber, Yahudi halkı ile olan 

ilişkilerini kötü yönetmektedir. Kürtlerin çoğu Yahu

di-Kürt ilişkisinin içerdiği potansiyelin farkında değil

dir. Irak sınırları dışındaki Kürdistan bölgelerinde bu

lunan Kürtlerin haklarını bile temsil etmekten aciz 

olan iki kişi bu ilişkiyi kendi tekeline aldığı için, söz 

konusu potansiyel bugüne kadar fark edilmemiştir. 

Avrupa'da iki milyon Kürt ve iki milyon Yahudi 

bulunmaktadır. Burada yan yana yaşıyoruz ve bazıla

rımız gerçekten işbirliği yapmaktadır. Amerika'daki 

Kürt toplumu demografik açıdan ciddi bir varlık gös

terınemektedir ve Kürdistan' da da, eğer kalmışsa, 

çok az sayıda Yahudi bulunmaktadır. İşte bu yüzden, 

iki Diaspora'nın halklar-arası işbirliği yapabilmesinin 

en büyük potansiyeli Avrupa'da bulunmaktadır. 

İsrail' in büyük Amerikalı müttefiki tarafından 

ı 99 ı yılından beri Kürdistan' da yapılanlar, 1965-75 

yılları arasında yapılanlara oldukça benzemektedir. 

politik nüfuza sahip olmakla beraber, bu toplum her 

şeyi yapma kudretine de sahip değildir. Amerikan Ya

hudi toplumunun gücünün de sınırları vardır ve arada 

bir de olsa belli bir politik savaşı kaybeder. 

200 000 kişiden oluşan İsrail'deki güçlü Kürt Ya

hudi cemaati iki ulus arasında bir köprü işlevi görme

lidir. Kürdistan Bölgesel Hükümeti Kürt davası adına 

bu cemaati harekete geçirme basireti göstermelidir. 

Yahudi-Kürt ilişkisi Irak Kürdistanı ile sınırlı olma

malıdır. Dünya çapındaki Yahudi cemaatleri, doğu, 

güney, güneybatı Kürdistan Kürtlerinin bağımsızlık 

elde etmesini ve bunun yanı sıra Türkiye cumhuriye

tinin demokratikleştirilerek, Türkiye ile kuzey Kür

distan' ın, Kürtçe ve Türkçe olarak iki resmi dili olan 

federal bir demokratik devlete dönüştürülmesini des

teklemek üzere harekete geçirilmelidir. 

İsrail-Türk ilişkileri bu noktada bir engel olmama

lıdır, zira Türkiye, İsrail ile çatışma halinde olan Fi

listinlileri doğrudan desteklemektedir. Bunlar önü

müzdeki yıllar için makul ölçüde gerçekçi ama sınır

lı hedeflerdir. Tıpkı İsrail' in dünyanın her yerindeki 

Yahudilerin haklarını savunmayı görev edinınesi gibi, 

Kürdistan Bölgesel Hükümetinin de dünyanın her ta

rafındaki Kürtlerin haklarını savunma yükümlülüğü

ne sahip olması hayati bir önem arz etmektedir. Ayrı

ca, Kürdistan'ın Amerika Birleşik Devletlerindeki 
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statüsü bakımından, Kürdistan Bölgesel Hükümetinin 

demokratikleşme sürecini tamamlaması da temel bir 

öneme sahiptir. İsrail, Kürdistan ve Türkiye gelecek

te hep birlikte Avrupa Birliği üyesi olmalıdır. 

İki halkın her düzeyde işbirliği yapmasının 

zamanı gelmiştir. Sayın Talabani ve sayın Bar

zani'nin İsrail ile kurduğu "gizli" ilişki, Avrupa'daki 

Kürtler ve Yahudiler arasındaki doğrudan ilişkiden 

zarar görmeyecektir. Ne ironidir ki, Avrupa, büyük 

sayıda Kürt ve Yahudi cemaatlerinin yan yana 

yaşadıkları tek yerdir. Yabancı topraklarda kaybol

muş kardeşlerin, eşi ve benzeri bulunmayan bir dost

luğu yeniden keşfetmelerinin zamanı gelmiştir. 

İngilizce'den çeviren: Cemal Atila 

*)Bu kitaplar şunlardır: Nakdimon, Şlomo: "A Hopeless Hope. The Rise and Fall of lsraeli-Kurdish Alliance 1963-75" ]Umutsuz 

bir Umut. 1963-75 İsrail-Kürt İttifakının Yükselişi ve Çöküşü]. Miskha Yedioth Ahronot Books ile Chemed Books tarafından 

1996 yılında İbranice olarak yayımlanmıştır; ve Cafrir, Eliezer: "Ana Kurdi" 1998, İsrail'de İbranice olarak yayımlanmıştır. 
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Diyarbakır Edebiyat Günlerinde 

Kürt Kitaplan Engellendi 
ISTANBUL, 02.12.2004- Tüm Ortadoğu'da bulunan dillerin bira araya gelip kendini ifade etmeleri 

'amacıyla' Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Diyarbakır 2. Edebiyat Günleri etkinlik

leri 30 Kasım'da başladı 5 Arahk'a kadar devam edecek. Edebiyat etkinlikleri çerçevesinde bir de ki

tap fuarı açıl~ı. Doz Yayınlarının fuara katılması ise engellendi. 

Diyarbakır'da Edebiyat Günleri etkinlikleri çer

çevesinde, Büyükşehir Konukevi Sergi Salonunda 

kitap fuarı da düzenlendi. Ancak bir Kürt yayınevi 

olan Doz Yayıniarına ait kitapların fuarda yer alması 

belediye yetkilileri tarafından engellendi. Diyarba

kır'da bulunan her kitapevinin üç yayın evi adına fu

ara katılabileceği daha önce belediye tarafından bil

dirilmişti. Bunun üzerine Diyarbakır'da bulunan 

Eğitim Kitapevi yetkilisi Murat Bey, bir hafta önce 

Doz Yayınları Genel Koordinatörü Ali Rıza Vural'ı 

arayarak, Doz yayınlarını da fuara katılacağı yayı

nevleri listesine dahil etmek istediğini bildirmiş ve 

Vural'dan onay almıştı. Ancak Büyükşehir Belediye 

yetkilileri Murat Bey'e Doz Yayınlarını fuara alma

yacaklarını, bu yayınevinin yerine başka bir yayın 

evini seçmesini bildiriyorlar. Murat Bey de Doz ya

yınları yerine Yapı Kredi yayınlarıyla fuara katılıyor. 

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Diyar

bakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü Cevahir 

Sadak ise, böyle bif sıkıntının yaşandığını doğrulaya

rak, ancak başvurunun geç yapılması nedeniyle izin 

vermediklerini söyledi. Oysa başvuruda bulunan Eği

tim Kitapevi, şu anda Doz yayınevi dışında bildirdiği 

üç yayıneviyle fuarda stand açmış bulunuyor. 

Bu durum üzerine Eğitim Kitapevi yetkilisi Mu

rat Bey, Doz yayınevine yaptığı açıklamada şunları 

söyledi: "Yaptığım ilk başvuru listesinde Doz yayın

larının da adı vardı. Ancak belediye yetkilileri bana, 

bu adı çıkar, Doz yayınlarıyla fuara katılamazsın, 

kendine başka bir yayınevi bul dediler. Ben, ne ka

dar ısrar etiysem de kabul etmediler. Bunun üzerine 

ben de Doz yayınları yerine Yapı Kredi Yayınlarının 

adını verdim ve kabul ettiler." 

DOZ Yayınları adına bir açıklama yapan Ali Rı

za Vural, olayın çok çirkin olduğunu belirterek, "Ya

yınlarımız Olağanüstü Hal kanunlarında yasaklandı 

ve DGM'ler tarafından toplatıldı, dava açıldı ve ha

la bir sürü dava da devam ediyor. Bu yetmiyormuş 

gibi, 1 930lar Almanyası ve askeri darbeler döne

mindeki bir zihniyetin, herkesten daha çok demok

rasiye ve özgürlüklere ihtiyacı olan Kürtlerin önem

li bir kentinde güya seçilerek işbaşma gelmesi ve bu 

şekilde karşımıza çıkması utanç vericidir. Bu da, bu 

türün, kitaptan, edebiyattan, demokrasi ve hoşgö

ründen ne anladığının açık bir ifadesidir." dedi. 

Oysa Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı 

Osman Baydemir, kitap fuarının açılışında yaptığı 

konuşmada, "Edebiyat Günlerine 7'den 70'e herkes 

ilgi göstersin. Diyarbakır, kültür ve sanatın başkenti 

olacak. Herkes birbirine kitap hediye etsin. Diyarba

kır kenti edebiyat ve sanatın özüdür. Bu güne kadar 

kimseden hediye almadım. Aldığım ilk hediye kitap 

olduğu için aldım. Herkes birbirine kitap hediye et

sin. Kitap okumaya pek vaktim olmuyor. Kitaplan 

fırsat buldukça okuyacağım. Kitap insanı her yönü 

ile geliştirir" demişti 
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Ahmet Zeki 
Okçuoğlu* 

Avrupa-Türk ilişkilerinin Tarihsel Gelişimi ve 

TC' nin AB Üyeliği Meselesi 
TC devletinin AB üyeliğine alınması ile ilgili doğru fikir yürütmek için Avrupa-Türk 

ilişkilerinin tarihsel arka planına bakmak gerekir. Osmanlı devletinin bakiyesi üzerinde ku

rulan TC Avrupa ilişkisini bu nedenle Bizans'ın yanı başında kurulan Osmanlı beyliğinin 

kuruluşunu izleyen yıllardan itibaren başlatmak yanlış olmaz. 

Doğu Hıristiyanlığı'nın en büyük ve son ka
lesi İstanbul 'u nihayet düşürdükten sonra Os
manlı Avrupa'ya doğru yayılmaya hız verdi. Os
manlı devleti, yayılma döneminde önemli mik
tarda Avrupa toprağını hakimiyeti altına geçir
mesine rağmen, Avrupa nazarında Osmanlı hiç
bir zaman Avrupalı sayılmadı. Bunun nedeni 
Avrupa ile Osmanlı arasındaki ilişkinin iki fark
lı dinsel kültür arasındaki tarihsel çatışmaya da
yalı olmasıdır. Avrupa Hıristiyanlığı temsil edi
yordu: Osmanlı ise Hıristiyanlığa karşı cihat ilan 
eden İslam'ın kılıcıydı. Bir zamanlar İspanya'da 
Araplar Avrupalılar için ne ifade ediyordu ise, 
Türklerin Doğu Avrupa'daki varlığı da Avrupa 
için aynı şeyi ifade ediyordu. Bu nedenle de Av
rupalıları her zaman en büyük amacı İspan
ya'dan Arapları attıkları gibi Osmanlı'yı da bir 
an önce Avrupa'dan atmaktı. 

* 
Avrupa yüzyıllar boyunca iki gücün yayılma 

tehdidi altında yaşadı: İslam'ın jandarması Os
manlı ve Ortodoks Hıristiyanlığın jandarması 
Rusya .. .İki yüzyıl önce Osmanlı imparatorluğu 
çökme sinyalleri verdiği sırada buna sevinmesi 
gereken Avrupa aksine bu durum karşısında pa
niğe kapılmıştı. Bunun nedeni, o sırada Osman
lıdan daha büyük bir tehdit oluşturan Rusya'nın 
önünün açılacağı korkusu idi. 

Osmanlı'nın çöküşü, başta Doğu Roma'nın 

ve Ortodoks kilisesinin merkezi İstanbul olmak 
üzere bu devletin hakimiyeti altındaki diğer Do
ğu Roma topraklarının kendisini Ortodoks dün
yasının lideri ve Doğu Roma' nın gerçek varisi 
olarak gören Rusya'nın eline geçmesi demekti. 
Onun bununla da kalmayacağı, peşi sıra Orto
doks ve Katolik kiliseleri arasındaki ihtilafı orta
dan kaldırmak üzere Batı Roma'nın ve Katolik 
kilisesinin merkezi Roma'nın üzerine, oradan da 
geriye kalan Avrupa toprakları üzerine yürüyece
ğinden kuşku duyulmuyordu. Bunu önlemenin 

pratik bir yolu da, Rusya'nın karşısında Osmanlı 
imparatorluğunu ayakta tutmak ... Bu nedenle ba
tılılar, Osmanlı imparatorluğunun tasfiyesi yeri
ne, onu modernleştirerek ayakta tutma projesi yü
rürlüğe koymakzorunda kalmışlardı. 

* 
Gelişmeye başlayan milliyetçilik akımının Os

manlı imparatorluğunun parçalanmasına neden ol
masının önüne geçmek için bu proje kapsamında, 
farklı dinsel ve etnik topluluklardan oluşan Os
manlı tebaası arasında tutunuru yaratacak iki kav
ram icat edildi: Osmanlıcılık ve Türklük. .. 

Osmanlıcılık kavramı ile imparatorluğunun 
dağılmaması için İslam ve 'gayrimüslim' tebaa 
arasında tutunuru yaratmak amaçlanıyordu. Türk
lük kavramı ile de başta, farklı İslam etnik grup
lardan devşirme asker ve bürokrasiden oluşan çe
kirdek toplum olmak üzere, diğer İslam etnik top
lumların tek bir milli pota içinde eriterek yeni bir 
milli kimlik yaratmak amacıyla icat edilmişti. 

Osmanlıcılık kavramı sayesinde Osman
lı' nın çatısı altında yaşayan gayrimüslim top
lurnlara millet kimliği kazandırılarak, Rus teh
didi sürdüğü sürece aynı çatı altında bir arada 
yaşamaları sağlanacaktı. 

Türklük kavramının icat edilmesinin altın
daki sırra gelince ... 

Osmanlı devletinin resmi ideolojisi İslam, di
ğer diniere yönelik, özellikle de sınırdaş olduğu 
Hıristiyanlığa karşı yayılma amacı taşıyordu. Bu 
devletin başından beri yüzünün daha çok Hıristi
yanlığın merkezi Avrupa'ya yönelik olmasının 
nedeni de buydu. Osmanlıyı Avrupa için 'tehdit 
unsuru' olmaktan çıkarmak için, öncelikle ona 
İslam'ın yerine geçecek başka bir resmi ideoloji 
empoze etmek gerekiyordu. Hıristiyanlığı kabul 
ettirmek mümkün olmadığına göre, geriye milli
yetçilik kalıyordu. Ancak Osmanlı'ya empoze 
edilecek milliyetçiliğin aynı zamanda bu devle
tin yayılma güdüsünü tatmin etmeliydi. Oryanta-
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Ermeniler ve Kürtler. Kurulocak bu yeni Türk cihan imparatorluğu

nun önünü kesen bu iki halk koldırılmolıydı. Hıristiyan Ermeniler 

listler tarafın~an ?~lar i~~n Türk kavramı içinde yer olmadığı için ne yapıp edip onları bu top- bundan daha aptalca bir şey 
buna uygun bır mıllıyetçılık · .. duymadım" diye yanıt vere
kurgulandı ve onları Avru- raklardon söküp atmak gerekiyordu. Oyle de yaptılar. "Dağlı rek, Osmanlı!fürk başbaka-

pa'dan uzak tutmak için re~ Türkler" olarak adlandırılan Kürtlerin ise zorla eritilmeliydi nına açıkça hakaret eder. 
feransları batının tam tersı · Türk delegasyonunun bu 
bir istikamette, ta Orta Asya'da gösterildi. Ayrıca, Avru- muhtırasını, 'iyi bir espri' 
pa' dan uzak durmaları koşuluyla Türkler istedikleri ka- olarak nitelendiren Başkan Wilson, bunun 'Türklerin si
dar milliyetçi olabilirlerdi, bunda hiçbir mahsur yoktu. yasi kabiliyetsizliğinin en iyi kanıtı' olduğunu söyleye-

Türk milliyetçiliğine referans olarak Rusya'nın ha- rek, kelimenin tam anlamıyla Türkleri aşağılayacak ka
kimiyeti altında yaşayan Mongolların ve diğer mongo- dar ileri götürür tutumunu. Türk halkının sorumluluk dı
loid halkların gösterilmesi de rastlantı olmasa gerek. şı tutulması yaklaşımını ret eden Onlar Konseyi, Damat 
Plan, umulandan da başarılı olmuş, birkaç on yıl için- Ferit'in bu talebine, "Bir millet kendisini idare eden hü
de Os.manlı' nın istikameti tamamen değişmişti. Türk kümetle değerlendirilmelidir," görüşüyle cevap verir. 
milliyetçi partisi İttihat Terakki Partisi iktidara geldi- Damat Ferit'in azınlıklar konusunda Osmanlı devletinin 
ğinde Osmanlı ordularının istikameti Avrupa'dan Orta yakın geçmişiyle değil, Türk tarihi boyunca azınlıklara 
Asya yani Rusya 'ya doğru çevrildi. Ancak Orta As- gösterilen yardımsever yaklaşımıyla değerlendirilmesi 
ya 'ya giden yolu iki halk tutuyordu: Ermeniler ve isteğini de aynı şekilde geri çeviren Konsey, Türklerle 
Kürtler. Kurulacak bu yeni Türk cihan imparatorluğu- ilgili oldukça ilginç şu tarihi hükmü verir: 
nun önünü kesen bu iki halk kaldırılmalıydı. Hıristi- "Tarih boyunca Türklerin sayısız başaniarına ve ye
yan Ermeniler Türk kavramı içinde yer almadığı için nilgilerine rastlıyoruz ... Ama bütün bunların arasında, ne 
ne yapıp edip onları bu topraklardan söküp atmak ge- Avrupa' da, ne Asya' da, ne de Afrika'da herhangi bir ülke
rekiyordu. Öyle de yaptılar. "Dağlı Türkler" olarak ad- de Türk hakimiyetinin başlamasıyla birlikte refahın geri
landırılan Kürtlerin ise zorla eritilmeliydi. O gün bu lemediği ve kültür seviyesinin düşms:diği bir örneğe rast
gündür yapıyorlar bu işi. Batılılar ise bizden uzak ol- lamıyoruz. Öte yandan, Türk hakimlyetinin sona erme
sunlar da ne yaparlarsa yapsınlar diyerek, Ermenilere siyle refahın ve kültür seviyesinin yükselmedİğİ bir örne-
ve Kürtlere yaptıklarına seyirci kaldılar hep... ğe de rastlamıyoruz. İster Avrupa'nın Hıristiyanları ara-

* sında; ister Suriye, Arabistan ve Afrika'nın Müslümanla-
Ancak evdeki hesap, çarşıya uymadı. İslam yerine rı arasında olsun, Türklerin tek yaptıkları fethettiklerini 

ikame etmek için geliştirilen Türk milliyetçiliği (labo- imha etmek olmuştur. Türkler hiçbir zaman savaşta ka
ratuar ortamında geliştirilen ve kontrolden çıkarak en zandıklarını barış içinde geliştirebildiklerini göstererne
başta kendisini yaratan alimi yiyen yaratık misali) ik- mişlerdir." (Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları (From 
tidara geldikten sonra I. Dünya Savaşı'nda Alman- Paris to Sevres), Sabah Kitapları, İstanbul, say. 8ı-82). 
ya'nın yanında efendilerinin (İngiltere ve Fransa) kar- "Dünyanın dört bir tarafında düşünen Müslümanlar 
şısında yer alınca, Batı dünyasında sadece İslam'a kar- için, İstanbul hükümetinin yakın tarihi bir gurur ve 
şı değil, kısa süreli de olsa, onun antitezi olarak bizzat memnuniyet vesilesi olamaz" diyen Onlar Konseyi, 
kendileri tarafından icat edilen Türklüğe karşı da güç- Türk delcgasyonunun Türklerin yoğun bir ekonomik 
lü bir tepkinin gelişmesine neden oldu. ve kültürel kalkınma yönünde niyetleriyle ilgili olarak 

Avrupa'daki diğer imparatorluklar gibi, Osmanlı da, "hiçbir değişiklik daha irkiltici ve etkileyici ola
imparatorluğunun da tasfiyesi için savaştan hemen son- maz; gördüklerimiz yeterince faydalı dır." (Paul C. 
ra Başkan Wilson yayınladığı ı4 Nokta'da, Türklerin, Helmreich, Sevr Entrikaları (From Paris to Sevres), 
sadece Osmanlı coğrafyasında yaşayan diğer milletler Sabah Kitapları, İstanbul, say. 8ı-82) cevabını verir. 
üzerindeki hakimiyetine son verilmesini savunmakla Sevr antiaşması Batı dünyasında hakim olan bu yakla
kalınmıyor, Anatolia'da Türkler için öngörülen hakimi- şımın ürünü olarak şekillendi. 
yet alanı, yapay bir tarih tezine dayanan ve kültürel te- Ancak Onlar Konseyi'nin bu tarihi hükmü ve bu 
melleri oldukça zayıf olan Türklerin varlıklarını sürdür- hükme bağlı olarak imzalanan Sevr antlaşması, iki yıl 
rnekrini de neredeyse imkansız hale getiriyordu. sonra onun yerine yeni bir antlaşma imzalamak üzere 

Anatoli'da yaşanan etnik trajediden dolayı sadece it- toplanan Lozan konferansında ağır basan realpolitike 
tihatçıların değil, onları temsil ettiği Türk halkının da feda edilecekti. 
suçlu olduğunu, bu nedenle de ittihatçıların yanında Her şeyin elden gideceğini fark eden Türk milliyet
Türklerin de cezalandınlmaları gerektiği fikri o dönem- çilerinin kaderlerine hükmeden batılıların kendilerin
de Batı dünyasının ortak görüşüydü. den istedikleri tavizleri vermeye hazır bir konuma gel-

17 Haziran ı 9 ı 9'da Batı dünyasının önde gelen dev- me leri (verilen tav izlerden bir tanesi de, Türk milliyet
Jetlerinin oluşturduğu Onlar Konseyi'ne çağrılan Os- çi hareketini Alman güdümüne sokan liderlerin tasfiye 
manlı Sadrazaını Damat Ferit Paşa'nın yaptığı konuş- edilmesi ve o güne kadar Türk milliyetçi hareketi için
mada, Osmanlı devletinin savaşa girmesinden sadece it- de adı anılmayan ve Mütareke döneminde İngiltere ile 
tihat Terakki Partisi'nin sorumlu olduğu, bundan 'Türk kurduğu özel ilişki sonucunda yıldızı parlayan Musta
halkının sorumlu tutulmasının' doğru olmayacağı sözü- fa Kemal'in liderliğinin kabul edilmesiydi) batılılar 
ne çok sinidenen ABD Başkanı Wilson, "Ömrümde Türk milliyetçiliğini tasfiye yerine onunla yeniden uz-
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!aşma cihetine gittiler ve zaten bu amaçla batılıların 
düzenlediği Sevr'den iki yıl sonra Lozan antlaşmasını 
imzalayarak yürürlüğe koydular. 

İngilizler İstanbul 'u teslim aldıklarında Osman
lı(fürk yönetimiyle yaptıkları Mondros ön atiaşmasın
da çizilen sınırlar içinde kalan toprakları (bugünkü TC 
sınırlar) Türklere bırakırken, Sevr'de bundan uzakla
şarak, bu sınırlar içinde kalan topraklar üzerinde Er
menilerin, Kürtlerin ve Greklerin de devlet kurma hak
larını tanıyan düzenlemelere yer veriliyordu. 

Ancak üç yıl sonra herhangi bir gerekçe açıklanma
dan savaşın galipleri bu defa da Kemalistlerle İsviç
re'nin bir başka kenti Lozan'd;ı masaya oturarak yaptık
ları anlaşma'da (Lozan) yeniden Mondros ön anlaşma
sına dönerek Ermenilerin, Kürtlerin ve Greklerin devlet 
kurma hakları ellerinden alındı ve soykırımdan artaka
lan Ermenilerle, mübadeleden artakalan Grekler için 
adlarından dahi söz etmeden "Gayrimüslim" adı altında 
sınırlı bazı azınlık hakları tanınarak sözde milletlerarası 
güvence altına alınırken, Kürtler bu düşük statüden de 
yoksun bırakılarak, Onlar Konseyi tarafından hakimi
yetleri altındaki halklan katietmekle suçlanan Türk mil
liyetçilerinin in safına terk ettiler. 

* 
Yüzyıllar boyunca Osmanlıyı Avrupa'dan atmak iste

yen batılılar Lozan antiaşması ile İstanbul'u ve savaş ön
cesinde bu devletin hakimiyeti altında kalan diğer Avrupa 
topraklarını (Trakya) bu anlaşma ile kurdukları 'Türkiye' 
devletine bırakmalarının nedenlerine gelince ... 

Bilindiği gibi I. Dünya Savaşı'na öncesinde Os
manlı devleti Avrupa'daki topraklannın büyük bir bö
lümünü yitirmiş bulunuyordu. I. Dünya Savaş'ının so
nunda Osmanlı'nın tasfiyesi tartışmalannın yapıldığı 
sırada batılı Büyük Devletlerin ortak görüşü Marmara 
bölgesini Osmanlı' dan alarak, "Milletlerarası Marma
ra Devleti" adıyla bir devlet kurarak Türklerin Avrupa 
ile bağlarını tamamen kesmekti .. 

O sırada Batı dünyasının başını çeken İngiltere iki 
nedenle bu projeden vazgeçti: İngiltere'yi bundan vaz
geçiren birinci neden, Halife'nin ikamet ettiği İstan
bul'un Osmanlıdan alınması halinde bunun İslam dün
yasında, özellikle de İngiltere imparatorluğunun gözbe
beği Hindistan' da yaşayan Müslümanlar arasında yara
tacağı tepkiyi göze almamasıdır. İkinci neden ise, İngil
tere'nin politikasında her zaman olduğu gibi bu konuda 
da emperyalist çıkarların ağır basmasıdır. Bu nedenler
le İngiltere, istedikleri tavizleri kendilerine vermesinin 
karşılığında İstanbul 'u karşılığında bu şehri Türklere bı
rakmayı çıkarları bakımından daha yararlı görüyordu. 

Her şeye rağmen İngiltere'nin taviz vermeye ya
naşmayacağı bir şey vardı: Halifelik kurumunun kaldı
rılması. .. Bilindiği gibi I. Dünya Savaşı 'nın başta ge
len nedeni, göz diktiği Almanya'nın İngiltere'ye bağlı 
sömürgeleri ele geçirmek istemesiydi. Bunun için de 
Alman Kıralı IL Wilhelm, İngilizlere karşı sömürgele
rinde siyasal İslam 'ı kışkırtı. Bunu yaparken de Hali
fe ·yi kullandı. I. Dünya Savaşı sırasında IL Wil
helm'in isteğine uygun olarak Halife, bir ferman ya
yınlayarak (Alınanların dışında) Hıristiyanlam 'cihat' 
ilan etmiş, Müslümanların, çocuklar da dahil olmak 
üzere Hıristiyanların kafaları keserek katietmelerini 
(aynı şeyi günümüzde Zarkavi yapıyor) İslam'ın hü-

kümlerine uygun olduğunu açıklamıştı. Savaş sonra
sında Arap dünyasının büyük bir kesimini de hakimi
yet alanına dahil ettiği bir sırada İngiltere, İslam dün
yası üzerinde büyük bir otoritesi bulunan Halifelik ku
rumunun varlığını, imparatorluğunun güvenliği bakı
mından sakıncalı bulduğu için, bu kurumu kaldırmak 
istiyordu. İngiltere 'nin Hıristiyan bir devlet olarak bu
nu bizzat kendisinin yapması İslam dünyasında kabul 
görmeyeceği gibi, kontrol ederneyeceği gelişmelere de 
neden olurdu. Bu nedenle İngiltere'nin değil Halifelik 
kurumunu kaldırmak, onu kaldıracak olanlarla işbirli
ği içinde olduğunun bilinmesi bile planın bozulması 
için yeterliydi. Böyle bir durumda İngiltere için halife
lik kurumunun kaldırılmasının, onun varlığından daha 
tehlikeli bir sonuç doğuracağını biliyorlardı. Doğru 
olan bunu bizzat İslam'lara yaptırmaktı. Bunun için de 
en uygun olan istedikleri her şeyi yapmaya hazır olan 
Mustafa Kemal'di. Ancak mevcut durumda Mustafa 
Kemal'in bile bunu başarması kolay değildi. 

Bilindiği gibi Halife, İslam dünyası üzerinde büyük 
bir manevi otoriteye sahipti. Değil bu kurumu kaldır
mak, onu İs tan bul' dan çıkarmaya kalkışmanın bile İs
lam dünyasında büyük tepkilere yol açacağı biliniyor
du. Bu işi zorlaştıran bir başka faktör de bizzat Türk 
milliyetçi hareketinin kendisinde gelmekteydi. Musta
fa Kemal'in başını çektiği Türk milliyetçileri arasında 
oldukça ağırlıklı bir kesim, sadece dinsel nedenlerle 
değil, politik nedenlerle de Halifelik kurumunun kesin
likle korunması gerektiği fikrini savunuyorlardı. Bu iki 
olumsuz faktör karşısında, o sırada otoritesi henüz çok 
zayıf olan Mustafa Kemal'in Halifelik kurumunu kal
dırmayı aklından geçirmesi bile düşünülemezdi. 

Bu nedenlerle de Halifelik kurumunu kaldırmak 
için öncelikle onun koşullarını hazırlamak gerekiyor
du. Bunun için de zamana ihtiyaç vardı. (1. Dünya Sa
vaşı' nın diğer dört mağlu p dev !eti ile 1919 ve 1920 'de 
anlaşma imzalanırken, Türklerle anlaşma imzalama
nın 1923 'e sarkınası nın nedeni budur) 

Halifelik kurumunu kaldırmak için öncelikle Hali
fenin İslam dünyasındaki özellikle de Osmanlı(fürk 
devleti tebaası üzerindeki manevi otoritesinin zayıfla
tılması gerekiyordu. I. Dünya Savaşı'nda birden çok 
devlete karşı yıllarca çetin bir savaş yürüterek rakiple
rini yere seren ve Osmanlı devletinin başkentine gire
rek onun böğrüne oturan, siyaset ustalığıyla dünyaya 
parmak ısırtan İngilizler için bunu başarmak hiç de zor 
olmayacaktı. 

Halife'nin ve yönetiminin yıpratılması süreci, 
Mustafa Kemal' in Anatoliya' da Türk milliyetçilerinin 
oluşturduğu muhalefet hareketinin başına geçirilerek, 
onun Ankara'da alternatif Hükümet kurması ile bu sü
reç başlatılmış oldu. 

Bir tarafta İstanbul'da İngilizler ne derse onu ya
pan teslimiyeıçi Halife ve yönetimi, diğer tarafta 'yedi 
düvele' kafa tutan kurtarıcı Mustafa Kemal ve onun 
yönetimi vardı. 

Bu ikilem sayesinde her geçen gün biraz daha güç 
kazanmaya başlayan Mustafa Kemal' i ve onun Anka
ra' da oluşturduğu alternatif yönetimi görmezden gele
rek İngilizlerin, Türk milliyetçilerinin bir teslimiyet 
belgesi olarak karalayacakları ve bu nedenle geçersiz 
sayılacağı baştan belli olan Sevr anlaşmasını Halife 'ye 
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1. Dünya Savaşı sırasında ll. Wilhelm'in isteğine uygun olarak Hali

fe, bir ferman yayınlayorak {Alınanların dışında) Hıristiyanlam 'ci-

imzalatmaları, üç yıl sonra hat' ilanetmis Müslümonların cocuklar do dahil olmak üzere Hıris- lerinden uzaklaşarak, Al
da (Halife ve yönetimi yok " '' manya'nın güdümü altına 
sayılarak) Halife ile yaptık- tiyonlorın kofoları keserek katietmelerini {aynı şeyi günümüzde girmiş olmasıydı. Bu neden-

ları anlaşmayı ellerinin ter- z k . ) ·ı ı , h""k"" l . Id _ ki le de Osmanlı imparatorlu-
. 1 ·ı· . K 1. t or ovı yapıyor s om ın u um erıne uygun o ugunu acı omıstı. V f. d k T k 

sıy e ı ıp yerıne, ema ıs - · · gunu tas ıye e er en, ür -
!erin "zafer" olarak göklere çıkaracakları Lozan ant- milliyetçiliğini de tasfiye etmek değil, onlarla yenitlen 
!aşmasını imzalamasıyla vanlmak istenen hedef ay- aniaşmaktı batılıların amacı. 

nıydı: Halifeyi vatan haini konumuna düşürmek, Mus- İngilizler, usta politik manevralar sonucunda siya-
tafa Kemal' i de onun sa ttığı vatanın kurtarıcısı ('Ha- set sahnesine çıkardıkları Osmanlı generali Mustafa 
laskar Gazi') mertebesine yükseltmek ... Başka bir de- Kemal 'in Türk milliyetçiliğinin inisiyatifini ele geçir-
yişte İngilizler birine ölüm fermanını imzalatmışlardı, mesi üzerine batılı Büyük Devletler bununla, Türk 
diğerine ise iktidarın yolunu açmışlardı. milliyetçiliğin yeniden tarihsel rotasına girmesini sağ-

Halifelik kurumunun kaldmiması karşısında Türk lamakla kalmadılar, yine bu sayede istedikleri tavizle-
milliyetçilerinin direncini kırmak için İngilizlerin ri de aldılar. 
yaptığı bir başka politik manevra da, Halifeliğin Os- Mustafa Kemal, monarşiyi ve Halifelik kurumunu 
man oğullarından alınarak, İslam peygamberinin so- radikal bir tuturula kaldırmak konusunda gösterdiği sa
yundan gelen Me kk e Şerifi Hüseyin 'e verilmesi fikri- dakat bununla sınırlı kalmadı, bütün zorlamalarına rağ
ni ortaya atılmasıydı. Halifeliği ellerinde büyük bir men Tanzimat döneminde bir türlü başaramadıkları re
politik koz olarak gören Türk milliyetçileri, zaten çok formları peş peşe yeniden yürürlüğe koydu. Mustafa 
yıpranan bu kurumun ellerinden alınarak bu gücün el- Kemal, Lozan konferansı sürecinde kapalı kapılar ar
lerinden alınarak, kendilerini "arkadan hançerleyen" kasında yapılan gizli pazarlıklar sonucunda alınan re-
Araplara verilmesini kabul etmekten ise, onun kaldı- form kararlarını artık İngiliz ve Fransız elçiliklerinin 
rıtmasına razı oldular. iki günde bir denetlemesine gerek bırakmayacak bir 

Lozan' dan hemen sonra Kemalistler yüz yılardan kararlılıkla pe ş peşe uygulamaya koydu ve bu reform-
beri İslam Halife'sine makamlık yapan İstanbul şehri- ları uygularken kendisine karşı en küçük bir kıpırdan-
ni İngilizlerden teslim almak üzere şehre girdiklerinde mayı bile acımasızca kanlı bir biçimde bastırdı. 
Halife, ailesi ile birlikte bindiği İngiliz savaş gemisi Mustafa Kemal ve takipçiteri sadakatleri ölçüsün
de bir daha dönmernek üzere Karaköy limanından ağır de Batı dünyasının engin hoşgörüsüne mahzar oluyor
ağır demir alıyordu. Üstelik bir 'İngiliz ajanı' ola- !ardı. Laisizmleri koruyucu kalkanları oldu onlara. Bu 
rak ... Arkasından ne bir el sallandı, ne de bir çift göz yüzden bugüne kadar işledikleri bütün suçlar Batı 
yaşı döküldü... dünyasında görmezden gelindi. Batılılar onları, işle-

Daha birkaç yıl önce Halifelik makamını korumak dikleri suçtarla değil, laisizmleriyle anıyorlardı sade-
için İhaneti Vataniye kanununu çıkaran Mustafa Ke- ce. TC, İslam dünyası içinde laisizmi benimseyen tek 
mal Halife'yi "vatan haini" olarak yurt dışına sürgün ülke olarak, üç çeyrek yılı aşkın bir süredir bunun 
ediyordu. keyfini sürüyor. Laisizmin kendilerine sağladığı bu 

Halifelik kurumunun kaldırılması ve daha başka ayrıcalıklı statüyü yitirmemek için Kemalistler, işlev
tavizler karşılığında (Başkentin Ankara'ya taşınması siz kalmamak için, iyiden iyiye zayıflayan İslamcı ha
da bununla bağlantılıdır) Milletlerarası Marmara Dev- reketi 1960'tan alttan alta yeniden canlandırıp, palaz
Ieti projesinden vazgeçilerek, İstanbul ve Trakya Lo- landırarak batılılar nezdindeki vazgeçilemez ve ayrı
zan 'da, Osmanlı bakiyesi üzerinde kurulan Türkiye calıklı konumlarını sürdürmeyi başardılar bugüne ka
(Cumhuriyeti) devletine bırakıldı ve böylece TC dev- dar. Ne zaman insan hakları ihlallerinden,demokrasi
letinin yıllar sonra AB 'ye üye olarak alınması için ya- den söz edilse, Kemalistler hemen rejimi tehdit eden 
pacağı başvuru ya dayanak olarak gösterecekleri Avru- şeriatçı tehlikeden söz etmeye başlıyorlardı. 
pa ile coğrafik akrabalığına izin verilmiş oldu. Kemalistleri laisizm ve diğer reformlar konusun-

* daki "başarısı" TC'ye batı dünyası nezdinde İslam 
Çarlık Rusya'sının yerine kurulan Sovyetler Birli- dünyasında "model devlet" konumunu kazandırmakla 

ği, Çar'ın yayılınacı dış politikasını da devralmıştı. kalmadı, ona Batı dünyasının kapılarını da açtı. 
Üstelik yeni kurulan bu devlet, komünizm gibi olduk- IL Dünya Savaşı'nda, batılı büyük devletlerin ya-
ça büyüleyici bir silaha da sahip bulunuyordu. Bu ne- nında Almanya'ya karşı savaşan Sovyetler Birliği, bu 
denle de Mondros'ta İngilizler, Türk delegasyonunu savaştan en avantajlı devlet olarak çıkmıştı. Avru-
hiç beklemediği bir tutum sergileyerek, Çarlık Rus- pa 'nın l/3 'ünü imparatorluğuna dahil eden Sovyetler 
ya 'sına sınır oluşturan Osmanlı topraklarını (güçlü bir Birliği, başlattığı güçlü propaganda ile kendisini sava-
savunma hattı oluşturacak bir d.erinliğe sahip olarak) şın tek galibi olarak gösterıneyi de başardılar. Rus-
Türklere bıraktılar. ya'da Bolşevizmin iktidara gelmesinden sonra Avru-

* pa'ya karşı başlattıklan yayılma hamlesi (Avrupalılar 
Yukarda da kısaca değindiğimiz gibi batılı Büyük bunu zar zor engelleyebilmişlerdi), IL Dünya Sava-

Devletleri rahatsız eden, kendilerinin eseri olan Türk şı'nın yarattığı zafer heyecanıyla yeniden dirilmeye 
milliyetçiliği değil, Türk milliyetçilerinin kendi kendi- başlamıştı. II. Dünya Savaşı'ndan ağır kayıplar veren 
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batılılar rahat bir nefes almadan, komünizm tehdi ile 
karşı karşıya kalmışlardı. Nazizm tehdidini kavramak
ta g~ kalan batılılar, komünizm tehdidine karşı tedbir 
almakta geç kalmak istemiyorlardı. Bu nedenle IL 
Dünya Savaşı sona erer ermez Soğuk Savaş konseptini 
yürürlüğe koyarak (1946) NATO'yu kurdular(1949). 

II. Dünya Savaşı'nı izleyen Soğuk Savaş yılları, 
Osmanlı/Türk tarihinde bu devletin jeopolitik grafiği
nin belki de en çok yükseldiği dönemdir. TC bakımın
dan tarihinin en önemli başarısı, Soğuk Savaş'ın arife
sinde Sovyetler Birliği' ne karşı Batı dünyasının kur
duğu NATO'ya üye olarak kabul edilmesi (1952) ol
muştur. TC, askeri ve politik bir örgüt olan NATO'ya 
üye olarak kabul edilmekle aynı zamanda batı dünya
sının bir mensubu da oldu. Üstelik yukarda belirttiği
miz nedenlerle ayrıcalıklı olarak ... 

* 
Avrupa'da yaşanan faşizm tecrübesisonucunda batı

lılar demokrasinin değerinin anladılar nihayet. Bu ne
denle el ele vererek, demokrasi karşıtı faşist rejimleri 
yıktıktan sonra, demokrasinin değerlerini batı toplumla
rında yerleştirmek için köklü bir çalışma da başlattılar. 
Bunun yanında insanlığa cennet vadeden komünizme 
karşı da Batı'nın elindeki tek ideolojik silah demokrasi 
idi. Komünizmin Batı'ya doğru yeniden yayılma eğilimi 
göstermeye başlaması demokrasiye, Batı savunma siste
minde stratejik bir değer de kazandırdı. 

II. Dünya Savaşı 'ndan sonra batılı lar, faşist rejim
leri tasfiye edip bu akımlan yasaklarken, İspanya'da 
Franko, Portekiz'de Salazar'ın kurduğu faşist rejimie
rin (içerdeki komünist tehdidi bastırdıklar için) üstüne 
gitmeseler de, onlarla yakın birilişki de kurmayan ba
tılılar, onlardan bir farkı olmayan TC'yi NATO'ya al
dılar ve alırken de faşist Kemalist rejimi tasfiye etmek 
yerine ondan, göstermelik olarak 'çok partili' sisteme 
geçmekle sınırlı bir rötüşle bu rejimi ayakta tutmayı 
tercih etmişlerdi. 

Sistemi ayakta tutmak konusunda çok hassas olan 
Kemalistler muvazaa ile kendi partilerine b mensup 
bir gruba muhalefet partisi kurarak 'çok partili' siste
me geçmelerine rağmen bu gelişme sistemin yıkılma
sına yetmişti. Hiçbir toplumsal tabanı olmayan Kema
list totalitarizmin temsilcisi Cumhuriyet Halk Partisi, 
muvazaa ile kurdurduğu Demokrat Parti (DP) karşı
sında iki defa üst üste uğradığı ağır seçim yenilgisi so
nucunda iktidarı bu partiye bırakmak zorunda kaldı. 
Kurucuları büyük oranda Kemalist olan bu parti, da
yandığı kitlenin Kemalizm' e derin tepki d uyması yü
zünden iktidara geldikten bir süre sonra hızla bu çizgi
den uzaklaşmaya başladı. 

Batılılar, henüz Soğuk Savaş yeterince hararetli bo
yutlar kazanmadığından, liberal değerleri savunan 
DP'ye ve bu partinin iktidara gelmesini başta olumlu 
karşıladılar, Soğuk Savaş 'ın hararetlenmesiyle batılıla
rın bu partiye karşı tutumu da değişmeye başladı. DP 
yönetiminin yarattığı milletlerarası gerilime ayak uydu
ramaması, laisizm konusundaki ikircikli tutumu (Men~ 
deres bir konuşmasında halka, "siz isterseniz Halifeliği 
bile geri getirebilirsiniz" demişti), askerleri etkisizleştir
mesi ve son olarak da NATO'nun prensiplerine aykırı 
olarak Sovyetlere sıcak ilişkiler kurma yönünde adımlar 
atması, bu yönetime karşı Batılıların tutum değiştirme-

sinin başta gelen nedenlerini oluşturmaktadır. Bunların 
sonucunda NATO'ya bağlı Türk Ordusu nihayet, askeri 
darbe yaparak (1961) DP'yi iktidardan uzaklaştırdı ve 
yapılan yargılama sonucunda başbakan Menderes iki 
bakan arkadaşı ile birlikte idam edildiler 

NATO'ya bağlı askerler, içerde Kemalizm'in gele
ceği konusunda tehdit oluşturan, dışanda NATO'nun 
Soğuk Savaş stratejisinin aksamasına neden olan Dp 
yönetimini devirmekle kalmadılar, yine aynı kaygılar
la yürürlüğe koydukları 'Anayasa' (1961) ile kurulan 
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ile 'çifte devlet' (Türk 
siyasi literatüründe 'derin devlet' olarak adlandırıl
maktadır) sistemini kurarak, askeriyenin yönetim üze
rinde vesayet sistemi tesis ederek, sistemi ve onun des
tekçisi NATO'yu muhtemel sivil bir tehdide karşı gü
venceye aldılar. 'Çifte devlet' sistemini sağlamlaştır
mak için onu izleyen otuz sekiz yıl içinde (yine NA
TO'nun bilgisi dahilinde) ikisi açık (1971, 1980), biri 
üstü örtülü (28 Şubat 1998) üç askeri darbe daha ger
çekleştirildi. 

* 
Soğuk Savaş'ın, Batı dünyasının mutlak zaferiyle 

son bulması sonucunda Sovyet sisteminin çökmesi ile 
dunyadaki nüfuz alanlarını ve Çarlık Rusya'sından dev
raldıkları imparatorluk topraklarının büyük bir bölümü
nü elden çıkarmak zorunda kalan Ruslar, böylece Batı 
dünyası için tehdit olmaktan (ebediyen) çıktılar. 

Türkler Soğuk Savaş'ın sonuçlanacağını, üstelik 
böyle sonuçlanacaklarını hiç beklemiyorlardı. Bu yüz
den paniğe kapıldılar. On yıllarca jeopolitikanın keyfini 
süren Kemalistler, Soğuk Savaş 'ın sona ermesi ile bu sa
yede Batı dünyası nezdinde sahip oldukları ayrıcalığı yi
tirecekleri korkusu ile ne yapacaklarını bilmiyorlardı. 
Soğuk Savaş sayesinde o güne kadar istedikleri gibi has
tırdıkları can yakıcı problemler, savaşın sağladığı ayrıca
lığın kalkması ile birer birer gündeme gelecek (bunların 
başında Kürdistan meselesi geliyordu) ve onların içeri
sinde boğulup gideceklerdi. Bu korkuyla, vakit geçirme
den yeni jeopolitik arayışlar içine girdiler. 

Soğuk Savaş 'tan sonra Kemalistler ikinci büyük 
korkuyu, ABD'nin 1991 'de Irak'a yaptığı askeri mü
dahale sırasında yaşadı. 

Bölgede Kemalizm'in kaderi Baas ve bölgedeki di
ğer gerici rejimlcrle birleşmişti. Birinin yıkılması, sı
ranın diğerine gelmesi demekti. Bu da o güne kadar 
dayanışarak ayakta tuttukları Lozan sisteminin ve ona 
bağlı olarak, Kürdistan üzerindeki milletlerarası des
tekli olarak kurulan bölgesel sömürgeci sisteminin 
çökmesi demekti. 

Lozan'ı onaylamadığı için Kemalistler Kürdistan ve 
Ermenistan meseleleri konusunda ABD'ye hep kuşku 
ile yaklaşmışlardı. Ayrıca, Soğuk Savaş döneminde 
Sovyet Bloku'na bağlı Irak yönetimine karşı savaştığı 
gerekçesiyle ABD' nin Mustafa Barzani 'yi destekleme
si onların bu kuşkusunu desteklemişti. Bu nedenle dün
yanın kaderine hükmeden ABD'nin, bölgedeki ağırlığı
nın artması halinde bir takım politik manevralar sonu
cunda Irak'ın hakimiyeti altındaki Kürtlerin devlet ku
malarına yol açacağı endişesini taşıyorlardı. 

Körfez savaşından sonra yaşanan gelişmelerden 
sonra nitekim korktukları başlarına geldi. Kürtleri 
Saddam'ın soykırımından koruma gerekçesi altında 
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ll. Dünya Savaşı'nı izleyen Soğuk Savaş yılları, Osmanlı/Türk ta

rihinde bu devletin jeopolitik grafiğinin belki de en çok yükseldiği 

ABD,. Kü~d.~st~~ ~oprakla~ı- dönemdir. TC bakımından tarihinin en önemli başarısı, Soğuk Sa- Jeopolitik bir devlet 
nın bır boluruunu kurdugu olan TC için bu kavram sa
güvenlik şemsiyesi altına vaş'ın arifesinde Sovyetler Birliği'ne karşı Batı dünyasının kurdu- dece onun milletlerarası 

alınca, bundan yararlanan ~ NATO' .. l k k b l d'l . ( 19521 l ilişkilerini belirlemekle kal-
.. . . gu ya u ye o ara a u e ı m es ı o mustur. . . . . 

Kurtler vakit geçırmeden, · maz, devletın ıç sıyası yapı-

de facto olarak da olsa "federal" adı altında Kürdistan lanmasında da belirleyicidir bir rol oynamaktadır. ikti

devletini kurdular. Kürt adını duymaya bile tahammül- darların gelip gitmesinde halkın tercihi değil, askerle

leri olmayan Kemalistler bu oldu bitti karşısında kudu- rin jeopolitik dengeleri gözeterek oluşturdukları politi

ruyorlardı adeta. kalar belirleyici olmaktadır. Bir zamanlar bunu iç kar-

Ayrıca Avrupa'nın tutumu da o sıralar güven ver- gaşa çıkararak, eğer bu iktidar değişikliği yapmaya ye

miyordu onlara. "Bugün Güney'de, yarın Kuzey'de" terli olamıyorsa askeri darbeler yaparak gerçekleştiri

diye düşünen Kemalistler, Güney Kürdistan 'daki bu liyordu. Soğuk Savaş sona erdikten sonra buna imkan 

gelişmelerin önünü kesrnek için kendilerine yeni müt- kalmayınca 28 Şubat gibi üstü örtülü darbe yöntemi 

tefikler aramaya başladılar. Önlerinde sarılabil ecekleri geliştirildi. TC' de iktidar değişiklikleri mercek altına 

iki seçenek vardı: Sovyetler Birliği 'nin yıkılınası ile alındığında bu gerçek açıkça görülecektir. 

bağımsızlıklarını kazanan "Türki" cumhuriyetler ve Örneğin; Turgut Özal'ın iktidara getirilmesi de, ik-

İslam dünyasının gerici rejimleri. tictardan götürülmesi de bunun sonucu ... 12 Eylül dö-

Vakit geçirmeden bu devletlerle ilişki kuran Kema- neminde TC' nin ABD ile artan yakın ilişkisinin sonu

listler bunu o kadar abarttılar ki, büyüsüne kapılarak cunda, ABD'ye yakınlığı ile bilinen Turgut Özal Arne

yeniden cihan imparatorluğu hayalleri bile kurmaya rika'dan getirilerek bir süre sonra iktidara getirildi. 

başladılar. Bir tek devlet biçiminde olmasa da devleti Körfez Savaşı'nda ABD ile ilişkilerin gerginleşmesi 

aratmayacak ortak bir organizasyonla "Türki" cumhu- üzerine Turgut Özal bunun sorumlusu olmakla suçla

riyederi bir çatı altında toplayacak, yine benzeri bir or- narak ekolü ile birlikte tasfiye edildi ve onun yerine 12 

ganizasyonla da İslam dünyasını denetleyecekler ve Eylül döneminde tasfiye edilerek hapishanelere atılan 

arkalarma aldıkları bu muazzam güce dayanarak, dün- ve sürüm sürüm süründürülen Demirel, Ecevit, Erba

yanın en büyük gücü olan ABD'nin karşısına çıkacak- kan, Türkeşler getirildi. Tansu Çiller'in bir anda sah

lardı. Amerikalı stratejist Brenzinski'den ödünç alarak neye çıkmasının altındaki neden de, Kürdistan'da baş

adapte ettikleri "Avrasya" teorisine dayanarak Sovyet- !atılacak şiddetli askeri kampanyaya karşı dışardan ge

ler Birliği'den boşalan yeri doldurmaya aday tek dev- lecek tepkileri "kadın başbakan" görüntüsüyle yumu

let olduklarına kendilerini inandrrmışlardı. (Bu konu- şatma hesabı yatıyordu. İslam dünyası ile yakın ilişki 

da daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen okuyucula- kurmak için ise bir seçim bilesiyle Erbakan iktidara 

ra, 'çifte devlet' sisteminin gizli anayasası olan ve şim- getirildi. 
diye kadar 'çok önemli devlet sırrı' olarak kamuoyun- Tayip Erdoğan'ın siyaset sahnesine çıkarılmasına 

dan saklanan, ancak AB üyeliğinin "şeffaf devlet" gelince ... 
prensibine uyarak "Yüksek Strateji Merkezi" tarafın- Tayip Erdoğan da diğerleri gibi Kemalistlerin jeost

dan sahte bir yazar adıyla (M. Faruk Demir) TC' nin ratejik hesaplarının bir ürünü.:. İslam devletleri ile iliş

açıkça yayınladığı, "21 nci Yüzyılda Türkiye İçin Ye- kileri geliştirmek için iktidar getirilen, ancak "Batı Ku

ni Bir Milli Güvenlik Siyaseti -stratejik öneriler belge- lübü" takıntısı nedeniyle AB ile ilişkileri iyi olmayan 

si-" adlı kitabı tavsiye ederim.) Bu büyük "konsepti" Erbakan, 28 Şubat askeri darbesiyle tasfiye edildikten 

sembolize etmesi için de, bir zamanlar ittihatçıların sonra kurulan yönetimler, Avrupa ve İslam dünyası ile 

büyük 'Türk imparatorluğu" kurma hedeflerini ifade ilişkilerde olduğu gibi, hızla gelişen ekonomik bunalı

etmek için !::nl!q:,riıkları "Çin Seddi'nden Adriyatik' e" mı aşmak konusunda da başarılı olamadılar. Adından 

sözünü tarihin arşivinden çıkararak yeniden kullanma- bir zamanlar "Erbakan'ın veliahdı" diye söz edilen, an

yı da ihmal etmemişlerdi. cak Erbakan'ın partisinden dışladığı Tayip Erdoğan, 

Körfez Savaşı döneminde uç veren ABD ile AB 'nin unu tu lmak üzere olduğu bir sırada bir anda atağa geçti. 

önde gelen devletleri Fransa ve Almanya arasındaki güç Tayip Erdoğan'ın sahneye çıkması tam da devletin zir

dengesi anlaşmazlığının, ll Eylül ve onu izleyen vesinde iç ve dış bunalımın nasıl aşılacağının derin de

ABD'nin Irak'a savaş başlatarak Baas rejimini yıkma- rin düşünüldüğü döneme rastlamaktadır. Her şey kaş 

sından sonra su yüzüne vurması, Kemalistlerin daha da göz arasında gelişti: Erdoğan 'ın parti kurmasıyla ikti

umutlanmasına neden oldu. İslam radikalizmi karşısın- dara gelmesi bir oldu. Necmettin Erbakan'dan da daha 

da zaten apışıp kalan ABD'nin, AB 'yi de arkalarına ala- katı bir İslamcı olarak bilinen, hatta bu yüzde hapiste 

rak, ona karşı bayrak kaldıran Fransa ve Almanya'nın bile yatan Tayip Erdoğan aynı hızla görüş değiştirerek, 

muhalefeti sonucunda bölgede başarısızlığa uğraması- katışıksız bir demokrat, ödünsüz bir laisist ve kararlı 

nın kaçınılmaz olduğuna inanıyordu artık. Bu inançla bir AB savunucusu olmuştu bir anda ... 

bir yandan Fransa ve Almanya ile yakın ilişkiler kurar- TC' de bu yeni rol dağıtımında (bu satırların yazarı

ken, bir yandan da bölgedeki gerici rejimlerle ilişkileri- nın kaleme almaya başladığı 'Tanzimat'tan Bu Yana 

ni daha da yoğunlaştırmaya başladılar. Osmanlı!fC Devlet Geleneğinde Rol Dağıtımı" yazısı 

* Serbesti' nin ileri bir sayısında yayınlanacaktır) bu dö-
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nemde iki kişi daha öne çıkarıldı: Kıbrıs Türklerini tem
silen Mehmet Ali Talat, Kürtleri temsilen Leyla Zana ... 

Tayip Erdoğan TC'nin sanal demokrasiye geçire
rek onu AB üyeliğine taşınması, Mehmet Ali Talat, TC 
ile AB arasında büyük bir problem olan Kıbrıs mese
lesinin sanal bir çözüm getirilmesinde, Leyla Zana ise 
TC ile AB arasında bir başka pürüz olan 'Kürt mesele
si' nin sanal olarak çözülmesi ile ilgili hazırlanan se
naryolarda baş rol oynamakla görevlendirilmişlerdir. 

ABD ile ilişkilerinde yaşadığı kriz nedeniyle eko
nomik ve politik bir bunalım içine girdiği için dört el
le sarıldığı TC ile ilişkilerine gölge düşüren problem
Ierin bir süre için de olsa ortadan kaldırılması için sa
nal çözümlere razı olan AB'nin bu konuda Kemalist
lerle uzlaştığı anlaşılmaktadır. 

* 
Bütün bunlardan sonra, TC' nin AB 'ye üyelik baş

vurusuna gelirsek, genel hatları ile şunları söylemek 
mümkün: · 

Avrupalı halklar TC' nin AB 'ye alınmasına çok bü
yük bir oranda karşı. Avrupa'daki Türklerden bıkmış 
olan Avrupalılar, TC'nin AB 'ye alınması halinde kapı
ların tümden açılmasına neden olacağı ve bunun sonu
cunda Türklerin sürüler halinde Avrupa'ya doluşmala
rından, burayı sızma usulü ile istila etmelerinden müt-
hiş bir biçimde korkmaktadırlar. · 

AB devletleri 'te çeşitli siyasi partiler temelde hal
kın taşıdığı kaygıda birleşmelerine rağmen politik ne
denlerle iki kesime ayrılmış bulunmaktadırlar. Bir ke
sim "evet" derken, diğer kesim "hayır" demektedir. 
"Hayır" diyenierin TC' nin AB 'ye tam üye olarak değil, 
"özel statü" ile alınmasını istemektedir. Bunların küçük 
bir bölümü ise TC'nin hiçbir suretle AB 'ye alınmama
sını, ilişkilerin Gümrük Birliği antiaşması ile sınırlı tu
tulmasını istemekt~dirler. Özünde "hayır" diyenierin 
kaygısını taşımakla birlikte yine de "evet" diyenler ise, 
TC'nin jeopolitik ve ekonomik değerini göz önünde 
bulundurarak, ona hayır demenin yada "özel statü" ile 
alınacağını söylemenin doğru olmadığını, uzatılıtuş 
(20, hatta 30 yıl uzatmaktan söz edenler var) bir üyelik 
süreciyle bunun uzatılınasının daha akıllıca bir tutum 
olacağını savunmaktadırlar. . 

Batı dünyası, tarihsel ve kültürel olarak hiçbir za
man kendisine ait görmediği TC'yi jeopolitik neden
lerle dışında tutmayı da göze alamadı bugüne kadar. 
Bir başka deyişle TC devleti, Batı dünyasının 'nesebi 
gayri sahih' Geopolitik) çocuğudur. "Bu bana aittir". 
diyerek ne onu nüfusuna geçirmeyi kabul ediyor bir 
türlü; ne de onu tamamen ret etmeyi göze alabiliyor ... 

* 
TC cephesinden konuya baktığımızda, benzer bir 

durumla karşılaşıyoruz: 
Avrupalıların aksine Türkler; ve başta Kürtler ol

mak üzere bu devletin hakimiyeti altında yaşayan 
halklar büyük oranda ve farklı nedenlerle TC'nin 
AB' ye bir gün önce üye olarak olmasından yana ... 

Bunun başta gelen nedeni ekonomiktir. işsizliğin ve 
yoksulluğun had safhaya vardığı TC'de halk Avru
pa 'yı, kendi deyimleriyle "iş ve aş" kapısı olarak görü
yorlar. Türk olmayan diğer halklar ise daha çok, karşı 
karşıya bulundukları zulmün hafifleyeceği umuduyla 
TC' nin bir an önce AB 'ye üye olmasını istiyorlar. Eko-

nomik ve siyasi baskı altında bunalan halkların sisteme 
karşı tepkisini engellemek için devlet ve onun güdü
mündeki Türk basını sistemli bir biçimde onların bu 
umudunu besliyor. Böylece de halklarda, bu devletle 
cebelleşmeye ne gerek var, nasıl olsa yakında AB 'ye 
üye olup kurtulacağız fikrini geliştirerek, toplumsal ve 
siyasal bir bunalımı ertelemeye çalışıyorlar böylece. 

Sisteme karşı direnme gücünü yitirerek, ona itaat 
etmeyi tercih eden Türk aydınlarının dışında kalan çok 
az sayıda Türk aydını ile Kürt aydınlarının vd. aydınla
rın büyük bir kesiminin gerekçesi de aşağı yukarı aynı. 
Bugüne kadar bir türlü güç yitiremedikleri TC'nin 
AB 'ye üye olması halinde, hiç değilse karşı karşıya bu
lundukları ağır baskılardan kurtulacaklarını umut edi
yorlar. Bunlara ilaveten bir de AB fonlanndan aldıkla
rı yardımlada bu işi kendilerine geçim kaynağı haline 
getirmiş müfrit AB yanlısı "uzman aydınlar" var. 

TC devletine gelince: Devlet yetkilileri ve Türk si
yasi partileri AB 'ye üye olarak girmek konusunda 
olumlu bir yaklaşım sergilerneyi bir devlet görevi ola
rak sergilemektc oldukça dikkatli davranmaktadırlar. 
Oysa devletin de onların da bu konudaki gerçek fikri 
tamamen farklı ... Kısaca açıklamak gerekirse TC, 
AB'ye girmek doğrultusunda samimi bir iradeye sahip 
bulunmuyor; bunun yanında jeopolitik nedenlerle bun
dan vazgeçmek niyetinde de değil. 

Aşağıda aktaracağımız TC devletinin gizli anayasa
sı olarak adlandırılan "Milli Güvenlik Siyaseti" adlı 
belgede de açıkça ifade edildiği gibi, TC devletinin 
AB 'ye üyelik konusuna olumlu bir yaklaşım içinde ot
mamasının nedeni, AB üyeliğini çok a_şan 'büyük güç' 
olmak gibi bir 'mega proje'ye sahip bulunmasıdır. 

TC' de "Milfi Güvenlik" ile ilgili konularda (yukar
da sözünü ettiğimiz (21 nci Yüzyılda Türkiye İçin Ye
ni Bir Milli Güveplik Siyaseti -stratejik önerller belge
si- adlı kitapta bu konudan 'Milli Güvenlik' kapsamın
da söz edilmektedir) söz söylemeye hakkı olan tek güç 
askerlerdir. Söz konusu kitapta bu konuda devletin gö
rüşü oldukça açık bir biçimde ortaya konmaktadır: 

"Entegrasyon ilişkisi: Türkiye 'nin siyasi, ekono
mik, sosyal ve askeri olarak entegrasyon içinde oldu
ğu ana aks Avrupa Birliğidir. Avrupa Birliği ile olan 
entegrasyon 'temelli ilişki uzun bir tarihi geçmişe sa-

.hiptir. Türkiye'nin batı yönündeki hedefi olması açı
sından AB önemli bir sembolik konuma sahiptir.'T4r
kiye'nin global konumlanması açısından Avrupa Birli-. 
ği ile aktif bir ilişkisi olma~ ı kaçınılmazdır. Türkiye ve 
Avrupa Birliği ara~!ında ente$rasyonu gerekli kılan un
surlar ve karşılıklı zorlayan kısıtlar bulunmaktadır. 
2010 yılına kadar geçecek sürede Türkiye'nin Birliğe 
tam üyeliğini belirleyecek öu noktaları sıralamakta ya
rar vardır: 

Destekleyen unsurlar: 
Türkiye açısından batı değerlerine sahip olma ve 

kendi bünyesine adapte etmesinde Avrupa Bitliği üye
liği kaçınılmaz bir hedeftir. 

Türkiye'nin ekonomik gelişiminde ve ticaret hac
minin artırılmasında AB 'nin önemli bir yeri olabile
cektir. 

Türkiye 'nin demokratik yapısının gelişmesinde 
üyelik şartlarının sağlayacağı zorlamalar karşılıklı ba
şarıyı getirecektir. 
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TC'nin jeopolitik ve ekonomik değerini göz önünde bulundurarak, · 

Kolektif güvenlı'k ey ono hayır demenin yoda "özel statü" ile olınocoğını söylemenin b' d h 1. . 
- masının ıraz a a ge ıştı-

~eı:nleri açısından bölge~el doğru olmadığını, uzotılmış (20, hotto 30 yıl uzatmakton söz r~lmiş bir. biçimi olarak 
ıttıfakın yaratılmasında Bır- 'Imtiyazlı Ilişkiler' statüsü

lik üyeliğinin sağlayacağı edenler var) bir üyelik süreciyle bunun uzotılmosının doho akıllı- nün kendisine tanınması ile 

avantajlar bulunmaktadır. b' l ~ k d l yetinmek istemektedir. 
B . 1. . V co ır tutum o ocogını savunma to ır or. s·· k b 

1 
d 

eşerı ge ışmenın sag- oz onusu e ge e be-

lanmasında ve karşılıklı sosyal etkileşimin sonuçları- lirtilmese de bunun başta gelen bir nedeninin de Kürdis

nın yararlı hale getirilmesinde üyelik hedefi önem arz tan meselesi olduğu biliniyor. 

etmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar Kürtleri eritmek 

Avrupa birliği ile Ortadoğu ve Kafkaslarda yaşa- için aralıksız olarak ve yoğun bir biçimde çaba sarf 

yan toplurnlara esnek komşuluk olanağını tanıyacak eden, ancak bunu bir türlü başaramayan TC, bu ama

bir ülke olarak Türkiye anahtar roldedir. cına büyük ölçüde ulaşıncaya kadar, üyelik meselesini 

Güneydoğu Avrupa güvenlik mimarisinin gücü ve "şimdilik" erteleyerek onun yerine AB ile 'imtiyazlı 

istikrarı ile yakın tehdidin uzaklaştırılması açısından ilişkiler' kurmayı tercih etmektedir. Böylece AB 'nin 

Türkiye'nin Birlik ortak savunma kapsamına alınması· Kürtlere karşı uygulamalarında üyelikte olduğu gibi, 

çok önemlidir. fazla müdahale hakkı olmayacak. "İmtiyaz" dan 

Engelleyen Unsurlar: TC'nin kastı bu. Geçmişte olduğu gibi "imtiyazlı or-

Türkiye'nin Birlik entegrasyonu ile ortaya çıkacak taklık" adı altında, "düşük yoğunlukta demokrasi" ile 

karar mekanizmasının henüz tam olarak şekillenme- yönetilme imkanının kendisine tanınmasını istiyor. 

mesinden kaynaklanan ortak yönetim endişeleri bu- * 
lunmaktadır. Kurulduğu günden beri Batı dünyasının "imtiyazlı 

Birlik üyeliği dışında kalacak olan Rusya ve İsra- ortağı" olan TC'nin bu keyfi daha ne kadar sürdürece

il'in. bölgesel hareket serbesttiği karşısında, bölgesel ği sorusuna gelince ... 

konumunu kullanamayan Türkiye'nin çevre temas ül- Dünyanın gidişatma bakılırsa çok fazla ömürlü ol-

keleri üzerindeki ulusal etkisini kaybetmesi söz konu- mayacağı anlaşılıyor. 

su olacaktır. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra sona erme-

Birlik ile entegrasyonun bir sonucu olarak tarihsel ye yüz tutan TC bu konumuna iki nedenle yeniden sa

hedeflerini ve çıkarlarını daraltarak Birlik hedefleri dı- hip oldu: ABD'nin İslam fundamentalizmine karşı 

şına çıkmaması söz konusu olacaktır. başlattığı savaşın yarattığı milletlerarası gerilim ve 

Avrasya merkez adası açısından ham madde temi- ABD'nin tek güç olma politikasına karşı, Avrupa'nın 

nin de koridor ülke yerine koridor üye ülke olmanın savunduğu 'güç dengesi' politikasının Batı dünyası 

getireceği politik ve ekonomik etkinliğin kaybolması içinde yol açtığı çatlaklık ... 

endişesi bulunmaktadır. Bu gerilimli ortamda TC'nin bölgedeki gerici re-

Avrupa Birliği nüfus ve demografik yapı açısından jimlerle, hatta İslam fundamentalistleriyle ilişkisini 

güçlü bir Türkiye ile fikri ve çıkar farklılığı bulunan ül- bilmesine rağmen karşısındaki cepheyi daha fazla ge

kelerin karşılıklı iç mücadele yaşamaları kaçınılmazdır. nişletmek istemeyen ABD, TC' yi karşısına almak iste-

ll Eylül ile başlayan süreçten ve çok taraflı yeni den- memektedir. Yukarda da belirttiğimiz gibi farklı ne

geden kaynaklanarak global ve demokratik değerlerin denlerle de olsa aynı şey AB için de geçerli. 

Birlik dışında da zorunlu olmasının getirdiği değişimi Amerika Savunma Bakanı Rumsfeld her ne kadar 

entegrasyon dışında da sağlama olanağı bulunmaktadır. 1 1 Eylül olayından sonra İslam fundamentalizmine 

Ayrıcalıklı ilişkilerin yaratacağı üyelik dışı konu- karşı çok uzun yıllar alacak bir savaş projesinden söz 

mun (Rusya, İsrail ve İngiltere gibi) Türkiye'ye daha ettiyse de, bu savaşın sıcak boyutunun çok fazla za

cazip görüleceği anlaşılmaktadır. man almayacağı görünüyor. İki yada üç yıl içinde Or

Egemenlik veya kısmi egemenlik haklarının birliğe tadoğu 'da denge büyük oranda ABD' nin lehinde deği-

devri konusunda Türkiye açısından güçlendirilmiş şecek. Bunun yanında Batı dünyası içindeki çatlaklı

zorluklar bulunmaktadır. ğın da, Almanya ve Fransa'nın içinde bulunduğu kri-

Türkiye'nin kendi içinde yaşadığı bazı demografik zin boyutları göz önünde bulundumlduğunda yine ay

problemlerin erken dönemde Birlik tarafından baskı nı süre içinde çözüm bulması kaçınılmaz. O zaman 

unsuru olarak kullanılmasından kaynaklanan güvenlik batılılar oturup dünyaya yeniden nizarn verecekler. 

endişeleri bulunmaktadır." Bunlar gerçekleştiğinde Kemalistler de bir hayli 

* uzun süren ömürlerini kendiliğinden tamamlamış 

"Milli Güvenlik Siyaseti" kitabından yaptığımız olacaklar böylece ... 

alıntıdan da açıkça anlaşılacağı gibi TC devleti AB 
üyeliğini ret etmemektedir; ama bunu kabul de etme
mektedir. Daha doğrusu üyelik meselesini şimdilik 

kaydı ile ileri bir tarihe ertelemeyi tercih etmektedir. 

Yine şimdili~ kaydı ile TC devleti AB üyeliği yerine, 
daha önce AB ile imzaladığı 'Gümrük Birliği' anlaş-

* 
TC'nin AB 'ye üyeliğinin Kürdistan açısından neler 

getirip, neler götüreceği konusuna gelince: Bu başlı 

başına bir yazı konusu. 
Bu konuda kaleme aldığım yazı Serbesti'nin bir 

sonraki sayısında yayımlanacak. 
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English Summory 
Will The Kurds Free Iy Self -Determinate? 

"The day when the world has recognised Kurds' 
sovereignity on the ir !and, the rea/ face of the Kurd 
will emerge who cultivates his land, loves his family, 
who tries to advance his culture and civilisation, who 
transmits his thoughts to the prosperity and who de
sires to rest under the fig trees" Kamuran Bedirkhan. 

Mr. Kamuran Bedirkhan had said the above words 
in 1939. One happens to w o nder w hat has actually 
changed in terms of the demands and state of the 
Kurds from those days up to now? The reality is that, 
in order to realize their basic national desires, the 
Kurds have from those days till now paid burdenso
me costs that no other nation has; just like the costs 
that they had previously paid. But these basic desires 
of the Kurds have been violently suppressed. It must 
be one of the most dramatic part of the human tra
gedy to deny and distort the existence and reality of a 
nation, to repress and insult a nation with all possible 
modern and outdated methods during a whole mo
dern era. While the tragedy of Kurdistan keeps going 
on, despite all that, a Kurdish will has been able to ta
ke shape in Southern Kurdistan for 13 years now. 

Turkish official ideology and the persons, circles 
and institutions which are influenced by it, continue 
to distort any fact that could be a reterence point for 
Kurdistan and Kurdish identity and they all try to 
hush up the Kurdish identity with fake and invented 
concepts. After the publication of The EU Commisi
on's Progress Report and Primc Ministry's Human 
Rights Inspection Report, first the concepts like "mi
nority," "essential component," or "founding compo
nent" and then the concept of "Turkey-originated
ness" camc on the agenda and have frequcntly been 
debated over. The intention behind the concept of 

But t:or the Kurds, "Kurdish- Kurdistan-origina
ted" identity itself is a national superior identity. It is 
clear that to integrate Kurdish identity as a sub iden
tity to the one of the states or nations which have for
cibly dominated Kurdistanisa vain effort. Despite all 
those burdensome costs the Kurds have paid, The 
Kurds have, during their one and half century long 
nationalliberation struggle, never accepted any iden
tity other than the Kurdish identity. Additionally, if 
we do not ignore the reality, we will clearly see that 
the Kurdish struggle aims sovereignty and power on 
Kurdish land and if such an aim is not achieved, neit
her in Turkey nor in the region a democratization will 
not come about; and a sine qua condition of democ
ratization is about sharing the sovereignty and power. 

On the other hand, whatever the content and the 
meaning of the term "minority" is in a Western sense, 
one must see the fact that the Kurds are not very 
sympathetic towards this concept; this is both due to 
the negative practice of this concept in Turkey and al
so due to the fact that it overshadows Kurdistani iden
tity of t.he Kurds which will only come into existence 
with Kurdistan. In this regard, throughout the whole 
modern Kurdish history and in Kurdish political lite
raturc as a whole we never see the Kurds using the 
concept of minority for themselves. Kurdish move
ments in various parts of Kurdistan have even frcqu
ently becn able to demand autonomy; they expressed 
this demand in context of their right to self-determi
nation with a concept called "charenus" and they ha
ve continually linked it with the geography of Kurdis
tan. Why should the Kurds be minority, while they 
are the majority in their own country; why should 
they need such a compulsion? 

Nobody, and for the good reason, sees the cause of 
Turkey-originatedness is, perhaps, to integratea Kur- Palestine as an "minority" issue; and Israel is required 
dish identity without Kurdistan as a sub-identity to to immediately withdraw from Palestinian territory 
the higher identity of "Turkish superior identity"! that it has occupied. But when it comes to the Kurds 
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and Kurdistan, all rational approaches suddenly disap

pear and the consciences get absolutely blind! One ot

her example is the Cyprus issue. As many valuable 

Kurdish intellectuals and politicians have mentioned 

before, if there is any good intention for the solution of 

Kurdish issue, why a similar of the solution formula 

accepted suitable for Turkish Cypriots numbering 180 

thousands, isn't similarly accepted for the Kurds num

bering between 15-20 millions? Therefore, one should 

see the fact that while the Kurdish issue is clear with 

all its simplicity, certain theories overshadowing this 

simplicity will bring no benefit to anyone. 

In this regar.d, be it in context of EU project, or 

new world order or the Greater Middle East Project, 

the essential question for the Kurds themselves rema

ins to be "whether or not the Kurds freely self-deter

minate on their land." Also, despite the fact that Kur

distan could be an integrated economical region, no

body talks about the opportunity of the Kurds being 

able to develop economical, political and cultural co

operation among themselves. And perhaps, for their 

common and essential interests, the real fact that the 

Kurds as a whole should take into account is the Kur

dish National Parliament in south Kurdistan. Nevert

heless, the discussion of the vital issues regarding the 

Kurds is stili -with some exceptions- objected on lo

cal and international platforms with "scientific," "ju

ristical," and "conjectural" pretexts; even such a tho

ught itself is viewed as an inconvenient one. And this 

is yet another example illustrating the fact that how 

the Kurdish and Kurdistan reality is being tried to 

kept away from the attention. 

But in terms of the histoncal process, both the 

Kurds and the powers which have forcibly dominated 

them are facing a brand new historical junction and a 

de an important beginning in terms of searching ways 

for civilian political opportunities for Kurdish nati

onal democratic opposition. We, therefore, have wi

dely covered this gathering in the current issue with 

the aim of providing our readers with detailed know

ledge. W e have included this issue of Serbesti an imp

ression article by Mr. İbrahim Güçlü, and a statement 

addressed to the gathering by Mr. İhsan Aksoy and 

Mr. Malısun Kırtaş. Mr. Umit Fırat's article (We Re

ject Any Impositions) also contributes to a great ex

tent to our dossier in question. On the other hand, in 

ord er to have the ir thoughts on issues lik e "EU-Tur

key relations," "minority," "essential component," 

"Tuikey-originatedness" and "guided political style" 

we have interviewed with Mr. Şerafettİn Elçi, Mr. 

Behlül Yavuz, Dağıstan Toprak, İhsan Aksoy and 

Veysi Zeydanlıoğlu. Mr. İrfan Güler has also contri

buted to this issue with his article "Kurdish Parties in 

Terms of Party Patterns and Instituonalization; Mr. 

Güler examines, from an academic point of view. on 

what sort of political basis HEP-HADEP-DEHAP 

"political" tradition operated and what kind of "outer

dependant" pattern these parties have adopted. 

Mr. Z. Abidin Kızılyaprak defines the continual 

exterminating policies went on in Northern Kurdistan 

for years and the barrenness of thought created 

among the Kurds by physical exterminations which 

were periodically followed by de-Kurdification prac

tices. as a "wall surrounded helplessness" and he re

volts against it. 

In the previous issue, we had brought on agenda 

the Political Islam in south Kurdistan; for this issue 

our colleague Mr. Köroğlu Karaarslan made an inter

view with Mr. Niyaz Ali Said, the Chairman of PUK 

Cadres Education Institute and a Political Islam ex-

new international situation. And especially Turkish pert. Mr. Niyaz Ali Said directs severe criticism to 

state's outdated Turkist, pro-single and militarİst ar-. Political Islam. 

guments have no validity at this historical junction. 

On the other hand, the arguments of Kurdish national 

cause, which in fact is nothing other than a real strugg~ 

le demanding basic rights and justice, are in complete 

harmony with the values emerging on the basis of va

riety in a democratic world. And the international si

tuation too, in terms of civillian-democratic struggle 

methods as well as the gaining of the international 

support, offers the Kurds a brand new struggle oppor

.tunity and opens a new horizon before them. 

In this regard. it is possible to see a democratic vi

tality among the Kurds. We should mention that the 

seventy-plus Kurdish persons, men and women, who 

have gathered in Ankara in passed October, have ma-

Beloved Master İsmail Beşikçi is back among us 

with his article "On Ziya Gökalp." Master gives ans

wer, with the discipline of a scientist, to those who !i

ken him to Ziya Gökalp; reminding Abdullah Öca

lan's decayed standing, he insistingly points out to im

portance of freedoru of thought for the scientific rese

arch; the Master also points out to the fact that Abdul

lah Öcalan who says "Kemalism is progressive, the 

Kurds are reactionary and primitive," neither has such 

a problem nor a demand like freedoru of thought. 

We wish to meet in forthcoming issue and may 

2005 bring health, happiness, peace and freedom. 

Mehmet Sanrı 
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