
Accelerat ing the world's research.

Türkiye Siyasetinde Kürtler: Direniş,
Hak Arayışı,Katılım (Kurds in Turkish
politics: Resistance, Quest for Righ...

Günay Göksu Özdogan

Related papers

Kürt lerin Türkiye'de Yakın Dönem Siyasi Temsiliyet  ve Kat ılım Mücadeleleri
Günay Göksu Özdogan

Ulus İnşa Sürecinde Etnik Part iler: Sinn Fein ve BDP
A. Celil Kaya

2015 Seçimine Giderken Halkların Demokrat ik Part isi’nin (HDP) Siyasal İlet işim Performansı
Huseyin Alptekin

Download a PDF Pack of the best  related papers 

https://www.academia.edu/5965834/K%C3%BCrtlerin_T%C3%BCrkiyede_Yak%C4%B1n_D%C3%B6nem_Siyasi_Temsiliyet_ve_Kat%C4%B1l%C4%B1m_M%C3%BCcadeleleri?from=cover_page
https://www.academia.edu/32580504/Ulus_%C4%B0n%C5%9Fa_S%C3%BCrecinde_Etnik_Partiler_Sinn_Fein_ve_BDP?from=cover_page
https://www.academia.edu/13789551/2015_Se%C3%A7imine_Giderken_Halklar%C4%B1n_Demokratik_Partisi_nin_HDP_Siyasal_%C4%B0leti%C5%9Fim_Performans%C4%B1?from=cover_page
https://www.academia.edu/3850220/T%C3%BCrkiye_Siyasetinde_K%C3%BCrtler_Direni%C5%9F_Hak_Aray%C4%B1%C5%9F%C4%B1_Kat%C4%B1l%C4%B1m_Kurds_in_Turkish_politics_Resistance_Quest_for_Rights_Participation_?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page


Derleyenler
BÜŞRA ERSANLI

GÜNAY GÖKSU ÖZDOĞAN
NESRİN UÇARLAR

Türkiye Siyasetinde Kürtler



İletişim Yayınları ??? • Araştırma-İnceleme Dizisi ??
ISBN-13: 978-975-05-10??-?
© 2012 İletişim Yayıncılık A. Ş.
1. BASKI 2012, İstanbul

EDİTÖR Kıvanç Koçak
DİZİ KAPAK TASARIMI Ümit Kıvanç
KAPAK Suat Aysu
KAPAK FOTOĞRAFI Bülent Uzun, Anadolu Ajansı
UYGULAMA Hüsnü Abbas
DÜZELTİ Oben Üçke
BASKI ve CİLT Sena Ofset · SERTİFİKA NO. 12064

Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi B Blok 6. Kat No. 4NB 7-9-11
Topkapı 34010 İstanbul Tel: 212.613 03 21

İletişim Yayınları · SERTİFİKA NO. 10721

Binbirdirek Meydanı Sokak İletişim Han No. 7 Cağaloğlu 34122 İstanbul
Tel: 212.516 22 60-61-62 • Faks: 212.516 12 58
e-mail: iletisim@iletisim.com.tr • web: www.iletisim.com.tr



Derleyenler
BÜŞRA ERSANLI

GÜNAY GÖKSU ÖZDOĞAN
NESRİN UÇARLAR

Türkiye 
Siyasetinde 

Kürtler
Direniş, Hak Arayışı, Katılım





“Öğrencilerimize, paylaşmak için...”





İÇİNDEKİLER

Önsöz ................................................................................................................................................................9

Engeller ve Fırsatlar: Kürtlerin Türkiye’de Yakın Dönem  
Siyasi Temsiliyet ve Katılım Mücadeleleri
BÜŞRA ERSANLI - GÜNAY GÖKSU ÖZDOĞAN .......................................................................... 17

Kürt Etnobölgesel Hareketin Doğuşu, Kitleselleşme Süreci  
ve Türkiye İşçi Partisi: 1959-1974
AHMET ALIŞ ....................................................................................................................................................57

Geleneğin Değersizleşmesi:  
Kürt Hareketinin 1970’lerde Gelenekselle İlişkisi Üzerine
CEMİL GÜNDOĞAN ................................................................................................................................... 91

Kürt Siyasetinin 2000’li Yılları:  
“Türkiyelileşme” ve Demokratik Toplum Partisi
ŞEREF KAVAK ................................................................................................................................................151

Demokratik Özerklik:  
Statü Talebi ve Demokratikleşme Arzusu
BÜŞRA ERSANLI - HALİL BAYHAN ..................................................................................................203

Kürtçenin Direnişi ve Siyasalın Geri Dönüşü
NESRİN UÇARLAR ......................................................................................................................................251

YAZARLAR .................................................................................................................................................299





9

Önsöz

Elinizdeki kitaba dair fikir teatisinde bulunmak üzere ilk bu-
luşma 24 Haziran 2010 tarihinde Büşra Ersanlı’nın Marmara 
Üniversitesi’ndeki odasında gerçekleşti. Kitap fikri kendisin-
den gelmişti ve muhtemel yazarları bir araya getirmek istemiş-
ti. Süreç devam ederken, 28 Ekim 2011 tarihinde tutuklanma-
sı, kitap çalışmasını akamete uğratmak bir yana kitabın yayım-
lanmasını daha da önemli hale getirdi.

Doğal bilimler alanında yapılan bir çalışmada olması bekle-
nen özne-nesne mesafesinin siyaset biliminde de korunmasını 
şart koşan anlayış, akademik ve politik kimliklerin bir arada ta-
şınmasını bilimselliğe aykırı sayar. Aynı anlayış, “hassas” ko-
nular üzerine yapılan çalışmaların “tarafsız”lığının ölçütü ola-
rak siyasi ve ekonomik düzene ve söyleme muhalif olmama-
yı öngörür. Toplumdaki “itibarsız” kesimleri konu alan çalış-
malar yapmak, akademik ve politik kimlikleri bir arada taşıma-
yı “uygunsuz” bulan siyaset ve akademya mensuplarını rahat-
sız eder.

Oysa kendilerini, Büşra Ersanlı gibi, içinde var olduğumuz, 
başkalarıyla birlikte paylaştığımız zamanı ve dünyayı duymak 
ve anlamaya çalışmakla yükümlü hisseden ve bu yükümlülüğü 
–Arendt’in deyimiyle– en insani varoluş halinde, siyasal eylem-
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de bulunarak ifa edenler içinse1, söz konusu akademik ve po-
litik kimlikler birlikteliği bir uygunsuzluk değil, bilakis özgür-
lüğe erişen ve onu yaratan bir olanak anlamına gelir. Bu olana-
ğı da en iyi bildikleri işi yaparak, anlatarak, konuşarak, payla-
şarak, başkalarıyla birlikte “eyleyerek” ifşa ederler. Yine Aren-
dt’le hatırlarsak, “konuşma ve eylemin bu ifşa edici niteliği in-
sanlar ne onlara karşı ne de onlar adına değil, başkaları ile bir-
likte olduklarında gün yüzüne çıkar – yani salt insani birlikte-
lik durumunda”.2 Bu birlikteliğin akademik çalışmalara akta-
rıldığı noktada ise yine Arendt’in hatırlattığı sorumluluğu ta-
şırlar: “Haksızlıklar üzerine yazanların, tanık oldukları haksız-
lığı çarpıtmama ve görmezlikten gelmeme hakkı ve sorumlulu-
ğu vardır ve haksızlığa tepki göstermeye yönelik insani meleke-
den feragat etmemelidirler.”3

Büşra Ersanlı ile birlikte bu kitaba katkıda bulunan yazarla-
rın, farklı açılardan ve özgül konumlarından yola çıkarak kale-
me aldıkları makaleler, Arendt’i her iki açıdan da doğrular nite-
likte. Makalelerin ortak noktası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
ruluşundan itibaren, Türkiye siyasal hayatında karşılık bulacak 
bir siyasal eylemlilik arayışı içinde olan yasal Kürt siyasal ha-
reketlerinin, gerek direnerek, itiraz ederek gerek ittifaklar ku-
rarak, uzlaşarak ya da kendisini ayrıştırarak, dönüştürmeye ça-
lışarak veya Türkiyelileşmeye çalışırken bir yandan da bir çö-
züm önerisiyle demokratik özerklik modelini gündeme getire-
rek verdiği mücadeleleri konu edinmeleri. Bu mücadelelerin 
bazıları klasik siyasal katılım mekanizmalarına denk gelirken, 
bazıları katılımı çok daha geniş bir açıdan ele alan yaklaşımlara 
dayanıyor. Her iki siyasal katılım mücadelesi ise, Arendt’in işa-
ret ettiği gibi, asıl olarak insaniliği koruma, yani siyasal varlık 
gösterme arzusuna tekabül eder. Farklılık ve özgür eylemlilik 
mücadelesi olmadığı sürece, siyasal yanımız açığa çıkamaz ve 
birlikte düşünme, yaşama ve var olma koşulları gerçekleşemez. 

1 Arendt, Hannah (1994): İnsanlık Durumu, çev. Bahadır Sina Şener, İletişim. 
2 İnsanlık Durumu, s. 263.
3 Arendt, Hannah (1994): “A Reply to Eric Voegelin”, Essays in Understanding 

1930-1954, (der.) Jerome Kohn, Harcourt.
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Bu anlamda Türkiye siyasal yaşamı içinde Kürtlerin siyasal mü-
cadelesinin var olma biçiminden, geçirdiği evrelerden ve dene-
yiminden -hem taraftarlar hem de muhalifler açısından- öğre-
nilecek çok şey olduğunu teslim etmek gerekiyor.

Büşra Ersanlı ve Günay Göksu Özdoğan’ın ortak çalışması 
olan ilk makalenin (“Kürtlerin Türkiye’de Yakın Dönem Siyasi 
Temsil ve Katılım Mücadeleleri”) odağında 2011 seçimleri ön-
cesindeki yaklaşık on yıllık bir dönem içinde Kürt partilerinin 
ve sivil toplum örgütlerinin siyasal katılım mücadelesinin mev-
cut siyasi ortama ilişkin engeller ve olanaklarla birlikte Kürt si-
yasi hareketinin geçirdiği evreler çerçevesinde incelenmesi var. 
Siyasal katılımı meclis, yerel yönetim ve sivil toplum düzlemin-
de ele alan çalışma, özellikle BDP’nin siyasi refleks, vizyon ve 
stratejisini, TBMM içindeki varlığı ve belediye yönetimlerin-
deki performansıyla birlikte değerlendirmekte. Makale, her üç 
düzlemde de Kürt kadınlarının Türkiye ortalamasının çok üs-
tündeki katılımına dikkat çekerken, sivil toplum katında Kürt-
lerin diğer Türkiye vatandaşlarıyla ortak platform içinde hare-
ket etmesinin siyasal tartışma ortamına sağladığı katkıyı vur-
guluyor.4 Kopenhag kriterleri doğrultusunda yapılan reformlar 
Kürt hareketi için yadsınamayacak bazı olanaklar sağlamıştır. 
Ancak başta seçim sistemine ilişkin olmak üzere çeşitli kısıtla-
yıcı yasalarla birlikte, Kürt kimliği üzerinden gündeme gelen 
hak taleplerinin, adalet arayışına yönelik olmaktan çok, yer-
leşik ideolojik kalıplar içinde güvenliği ve merkezîyetçi devlet 
geleneğini tehdit eden bir siyasallaşma biçimi olarak algılanma-
sı halen önemli engeller oluşturmakta.

Ahmet Alış, “Kürt Etnobölgesel Hareketinin Doğuşu, Kitle-
selleşme Süreci ve Türkiye İşçi Partisi, 1959-1974” başlıklı ma-
kalesinde Milton Esman’ın geliştirdiği “etnobölgesel hareket” 
kavramından hareketle, Türkiye’de 1959-1974 döneminde çe-

4 Kürt kadınlarının Kürt siyasetindeki önemli ve belirleyici konumunu vurgu-
lamak üzere, bu konuya hasredilmiş bir makalenin de bu kitapta yer alması-
nı çok önemsemiş ve bunun için bir dizi girişimde bulunmuş olmamıza rağ-
men, gerek bu konuda çalışan araştırmacı sayısının azlığı, gerekse başkaca tek-
nik sorunlar ve takvim kısıtlamaları nedeniyle bu amacı gerçekleştiremediği-
mizi üzülerek not etmek isteriz.
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şitli partiler (Yeni Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türki-
ye Kürdistan Demokrat Partisi [Sait Elçi], Türkiye’de Kürdis-
tan Demokrat Partisi [Sait Kırmızıtoprak]) ve siyasi oluşum-
lar (Devrimci Doğu Kültür Ocakları, DDKO) içinde Kürt ak-
tivizmine yön veren aktörleri inceliyor. Alış, ağırlıklı olarak 
1959-1974 dönemini ele alırken, Miroslav Hroch’un Avrupa’-
daki milli hareketleri açıklamak için kullandığı üç aşamalı çer-
çeve zemininde (entelektüel arayış, kitleleri uyandırmaya yö-
nelik ajitasyon, kitlesel katılım) bu dönemin, takip eden 1974-
1984 ve 1984-1999 dönemlerindeki hareketlerle bağlantısının 
ve farklılığının da altını çiziyor. Bu dönemler itibarıyla Kürt si-
yasi hareketini yüklenen, ekonomik ve sosyal sınıf ve siyasal 
formasyon açısından üç farklı kuşak betimleyen yazar, ‘58’li-
ler olarak adlandırdığı ilk dönem Kürt entelijansiyasının TİP 
içinde siyasete katılan kesiminin siyasi görüş ve deneyimini di-
ğer gruplarınkiyle birlikte ele almakta. Makale ayrıca, Türki-
ye’de 1959-1974 döneminde ağırlıklı olarak sosyalist düşün-
ceyle hareketlenen Kürt entelijansiyasının “Doğu’nun gelişme-
mişliği” sorunsalını “Kürt etnobölgesel sorunu” olarak okuma-
ya başlamasında DDKO’ların etkisini ve TİP’ten kopuş süreci-
ni irdeliyor.

“Geleneğin Değersizleşmesi: Kürt Hareketinin 1970’lerde 
Gelenekselle İlişkisi Üzerine” yazılan makalede ise Cemil Gün-
doğan, 1960’lar ve 1970’ler itibarıyla Kürt hareketi içinde yer 
alan çeşitli grupların geleneksel pratik, kavrayış ve tutumlara 
karşı aldığı tavrı incelemekte. Gündoğan’a göre çağdaş Kürt ha-
reketini örgütsel ve ideolojik planda besleyen beş “kök” grup 
olarak TKDP, Şıvancı hareket olarak da bilinen T-KDP, Avru-
pa’daki Kürt muhalefeti, DDKO ve ağırlıklı olarak PKK olmak 
üzere Türk solundan gelen gruplar öne çıkmaktadır. Bu grup-
ların değişen ölçü ve nitelikte geleneksele karşı aldığı reddiyeci 
tavrın kaynağında Kürt hareketini kuşatan ya da başka bir de-
yişle “Kürt siyasal alanının tarihsel şekillenişi”ni belirleyen ya-
pısal -sosyal, ekonomik ve siyasal- faktörler etkili olmuştur. Ya-
zar, “gelenekselin reddiyesi” olarak tanımladığı oluşum içinde 
ağırlıklı olarak Cumhuriyet’in erken döneminde egemen olan 
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geleneksel Kürt siyasi güçlerle (eşraf, aşiret reisleri, ağalar, bey-
ler, mirler, şeyhler, pirler) bunlara karşı modernizmin ürünü 
olarak doğan muhalif liderliklerin kapışmasını betimlemekte. 
Makale 1960’lar ve 1970’lerde Kürt siyasi hareketi içinde ge-
leneksel gruplar karşısında çeşitlenen yeni Kürt siyasi aktör-
ler üzerine odaklanırken, aynı zamanda Cumhuriyet’in kurulu-
şundan yakın tarihe kadar değişik Kürt siyasi aktör ve oluşum-
ların devlet ve mevcut siyasal partilerle ilişkisini de dönemler 
itibarıyla etkili olan siyasal ve toplumsal değişimle bağlantılı 
olarak ele almakta. Bu bağlamda Gündoğan, Kemalist rejimin 
etkileriyle 1950’lerde başlayan kırsal alandaki dönüşüm ve ar-
dından gelen kente göç, Kürt gençlerinin büyük şehirlerde eği-
tim görmesi ve sosyalist düşünceyle tanışması, TİP içinde ku-
rulan işbirliğinin sona ermesi, İmam Hatip Okulları’nın ve Ku-
ran kurslarının açılması, Kürt medreselerinin etkisini yitirme-
ye başlaması gibi bir dizi etmeni panoramik bir seyir içinde de-
ğerlendiriyor.

2000’lerde Kürt siyasal hareketi içinde örgütlenen yasal par-
tiler, anayasal kısıtlama gereği adları öyle konmasa da, doğru-
dan Kürt kimliğini ve Kürtlerin siyasal ve kültürel talepleri-
ni kamusal alanda savunma amacıyla kurulduklarından Türki-
ye’nin diğer siyasi aktörleri, otoriteleri ve kamuoyu tarafından 
Türkiyelileşemedikleri, Türkiye partisi olamadıkları yönün-
de eleştirilerle karşılaşmaktadır. Şeref Kavak, “Kürt Siyasetinin 
2000’li Yılları: ‘Türkiyelileşme’ ve Demokratik Toplum Parti-
si” başlıklı çalışmasında DTP özelinde bu eleştirilere karşı bir 
tartışma yürütmekte ve etnik bir boyutu olduğunu gizlemeyen 
partinin Türkiye siyasetine katkıda bulunmak istediğini, daha 
öz bir deyişle “Kürt olarak Türkiyelileşmek” amacını taşıdığını 
ileri sürmekte. Kavak tartışmasını, DTP tüzüğünün ve partinin 
TBMM’deki çalışmalardaki söyleminin incelenmesiyle birlik-
te, parti ileri gelenleriyle yaptığı yüz yüze mülakatlardaki açık-
lamalar ve DTP seçmenleri arasında yürüttüğü küçük ölçekli 
bir saha araştırmasından derlediği izlenimler üzerinden yürü-
tüyor. Partinin siyasal kimliğindeki yerel-etnik düzlemle Tür-
kiye’yi kapsayacak ulusal-yurtsever düzlem arasında kesişen ve 
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ayrışan noktalara odaklanan incelemesi iki hususu öne çıkar-
makta: Partinin politik söylemi her ne kadar etnik bir çekirdek 
etrafında şekilleniyor olsa da, etnik “öz”e sıkışıp kalmama ça-
bası özellikle TBMM bütçe tartışmalarında kullanılan “Türki-
yeli” dili ile belirginleşmektedir; Türkiye’de sorunların çözü-
mü “Kürtleri içeren ancak benzeştirmeyen” ve onlara “farklı-
lıklarıyla yaşam hakkı tanıyan bir modelin” tanınmasıyla müm-
kün olabilir. Bu bağlamda Kavak’ın DTP’nin “milliyetçilik fik-
rini olumsuzladığı” ve “etnik duyarlılığı milliyetçilik ile kimlik 
savunusu arasındaki farkın altını çizerek ifade ettiği” savı, oku-
yucuyu milliyetçilik ile kimlik politikası arasında tutturulma-
sı çok zor olan ince çizgi üzerine gerek kuramsal açıdan gerek 
Kürt siyasi hareketi bağlamında daha kapsamlı düşünmeye da-
vet ediyor. Şöyle ki, hangi etnik grup adına olursa olsun, mil-
liyetçilik ideolojisinin siyasal alanı daraltmaya yönelik tuzak-
lar içerdiğini unutmamak gerekir. Son olarak Kavak, DTP’nin 
Türkiyelileşme(me)sinin sadece partinin performansına değil, 
devlet aygıtının tutumu, %10’luk seçim barajı, bir yanda otori-
ter devlet diğer yanda PKK vesayetinde barışçıl ve demokratik 
bir çözüm zemininin güçlenememesi gibi faktörlere bağlı oldu-
ğuna da dikkat çekmekte.

Büşra Ersanlı ve Halil Bayhan’ın birlikte kaleme aldıkları 
“Demokratik Özerklik: Statü Talebi ve Demokratikleşme Arzu-
su” başlıklı makale ise Kürt siyasi hareketi içinde son yıllarda 
gündeme getirilen demokratik özerklik talebi üzerine yapılan 
geniş kapsamlı bir çalışma. Özerklik kavramının hem kendi ka-
derini tayin hakkına hem de âdemi merkezîyetçi yönetim tar-
zına ilişkin siyasal ve kamusal anlamlarıyla birlikte değerlendi-
rilmesinden yola çıkan makalenin amacı DTP, BDP ve DTK’nın 
hazırladığı üç demokratik özerklik metninin incelenmesiyle, 
“demokratik özerklik”ten kastedilenin ne olduğunun daha net 
ve serinkanlı tartışılmasına katkı sağlamak. Çalışmanın ilk bö-
lümünde, dünya akademik yazınında özerklik ve demokratik 
özerklik kavramlarının tanım ve açıklamalarına yer verildikten 
sonra mevcut bazı özerklik anlayışı ve uygulamaları üzerinde 
durulmakta. Farklı modeller ve özellikle Soğuk Savaş sonrası 
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özerkliğin özyönetim anlamının belirginleşmesi üzerinden yü-
rütülen tartışmada, özerkliğin -egemenlikten farklı olarak- kar-
şılıklı bağımlılık ilişkisi üzerine inşa edildiği ve gücün/iktidarın 
yerele devredilmesiyle demokrasinin ileri bir aşamasına geçile-
ceği vurgulanıyor. Türkiye özelinde ise DTP, BDP ve DTK’nın 
yaklaşımlarının demokratik özerkliğin iki veçhesi (siyasal sta-
tü ve âdemi merkezîyetçi yönetim/yerindenlik) açısından içer-
diği talepler incelenmekte; son olarak da bu taleplerin yazılı 
basında aksettirilme ve tartışılma biçimi eleştirilmekte. Ersanlı 
ve Bayhan, merkezîyetçi devlet yönetimi anlayışının hâkim ol-
duğu ve yakın dönemlere kadar tek kimlikli bir toplum oluş-
turma refleksinin güçlü olduğu Türkiye’de, demokratik özerk-
lik modelinin “hangi açılardan Kürtler için, hangi açılardan da 
tüm Türkiye halkı için değer taşıdığı”nın netlikle açıklanması 
ve anlaşılmasının, Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından te-
mel bir gereksinim olduğunu savunmaktadırlar.

Doğrudan Kürt siyasi hareketi ve alanında yer alan aktörler 
ve örgütlenmeleri, siyasal temsil ve katılım mücadelesini ele 
alan, DTP özelinde Türkiyelileş(eme)me eleştirisini tartışan, 
son olarak da demokratik özerklik projesini irdeleyen çalışma-
lardan sonra Nesrin Uçarlar’ın “Kürtçenin Direnişi ve Siyasalın 
Geri Dönüşü” başlıklı makalesi Kürt siyasal hareketinin siya-
sal ve kültürel direnişinin ilişkiselliğini tartışıyor. Uçarlar tar-
tışmasına dil ile kimlik, milliyetçilik ve siyaset arasındaki ilişki-
nin modernist kuramlarca sunulan analizinin ötesine geçerek, 
tek tipleştirmeye yönelik “tahakkümcü iktidar”a karşı azınlık 
gruplarının dil(ler)i üzerinden “dönüştürücü direniş” yoluyla 
çoğunluğu da içeren “ortak farkındalık” yaratma mücadelesi-
nin “özgürleştirici” bir “siyasal alan” yaratabileceği varsayımıy-
la başlıyor. Kuramsal tartışmanın arka planında -Osmanlı’dan 
yakın zamana kadar Kürtlük algısının izini sürerken- farklı dö-
nemler itibariyle Kürt milliyetçiliğini taşıyanların Kürtçeye ver-
diği değer ve önemi irdelemekte; bu tarihsel perspektif içinde 
Kürt hareketinin kültürel ve siyasal direnişinin birbirinden ay-
rı düşen veya birbirini tamamlayan yönlerini öne çıkarmakta. 
2000’ler itibariyle Kürtçenin kamusal alana girişi üzerine, Kürt 
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hareketi içinde yer alan aktörlerin yaptığı tartışmaları da -Tür-
kiye’de ve diasporada yaşayan farklı siyasi ve kültürel görüşle-
re sahip bazı Kürt entelektüelleriyle yaptığı mülakatlara daya-
narak- dil hakları-siyaset ilişkisi bağlamında yeniden yorumlu-
yor. Yazara göre, yeni nesil Kürt entelijansiyasının dil ve kültür 
odaklı bakışı Kürt hareketi içinde “dönüştürücü direniş” ola-
rak tanımlanan yeni tür bir siyasal mücadeleyi yeşertme imkâ-
nı taşımakta.

Bu kitaba katkıda bulunanlar, Kürt siyasal ve kültürel hare-
ketlerinin Türkiye siyasal yaşamına dahil olmak, Türkiye’deki 
siyasal kültüre etki etmek üzere verdiği mücadelenin değerine 
inanmaktadırlar. Hepimizin dileği, mevcut tartışma iklimine 
hâkim olan otoriter, “devlet”çi ve “güvenlik”çi yaklaşımın de-
mokratik bir nitelik kazanmasıdır. Türkiye’nin ihtiyaç duydu-
ğu bu demokratik dönüşüme yakın gelecekte Büşra Ersanlı’nın 
da özgürce katkıda bulunmasını umuyoruz...

GÜNAY GÖKSU ÖZDOĞAN - NESRİN UÇARLAR
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Engeller ve Fırsatlar:  
Kürtlerin Türkiye’de Yakın Dönem  

Siyasi Temsiliyet ve Katılım Mücadeleleri*

BÜŞRA ERSANLI -  GÜNAY GÖKSU ÖZDOĞAN

Giriş

Siyasal katılım ve temsilin gerek bireyler gerek topluluklar açı-
sından farklı kademeleri vardır. Bunların en yaygın ve açık bi-
çimde kabul göreni parlamento üyeliği, bakanlıklar ve parti li-
derliği ya da üyeliğidir. İkinci kademede bölgesel yönetimler 
ve belediye meclisi gibi yerel idari yapılar, il genel meclisleri ve 
kent konseyleri gelmektedir. Üçüncü kademede ise meslekî ör-
gütler ve sivil toplum örgütleri ile dernekler gibi ara örgütlen-
meler yer almaktadır. Siyasi faaliyet alanının bu üç kademesi-
nin herhangi birindeki siyasi etkinlik o ülkenin siyasi kültürü 
ve siyasal-idari sistemiyle oldukça yakından ilişkilidir.

Merkezî otoriter kültürlerde –tebaa kültürünün (Almond ve 
Verba 1963)1 hâkim olduğu veya katılımın ancak partiler ve 
parlamentolar nezdinde önem kazandığı, yerel katılım ve tem-

(*) Bu makale, 2011 seçimleri öncesi durumu yansıtmakta ve büyük ölçüde daha 
önce İngilizce yayımlanmış bir çalışmaya dayanmaktadır: Ersanlı, Büşra ve Öz-
doğan, Günay G. (2011): “Obstacles and Opportunities: recent Kurdish stru-
ggles for political representation and participation in Turkey”, Southeastern 
Europe, 35. 1, 62-94.

1 Tebaa kültürü, hükümeti etkilemeye yönelik çok sınırlı bir kapasiteye sahip 
olan vatandaşlar arasındaki pasifliğe işaret etmektedir. 
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silin merkezî hükümetin gölgesinde kaldığı ve ara örgütlenme-
lerin çok zayıf olduğu yerlerde– siyasi aktivitenin bu üç kade-
mesini eşit ve dengeli biçimde değerlendirmek oldukça zordur. 
Ne var ki, statükoya meydan okuyan bir siyasal hareketin sos-
yal ve kültürel hareketlerle işbirliği içerisinde olduğu durum-
larda, sistemin kısıtlamalarından ya da kendi eksikliklerinden 
dolayı resmî parti örgütlenmelerinin faaliyetleri güdük kalsa 
dahi, yerel ve sivil faaliyetler daha kolay yürütülebilmektedir. 
Bu nedenle, söz konusu ülkenin siyasi kültürü ve sistemi ile et-
kileşim içerisinde, siyasal eylemliliğin üç kademesinin önemi 
ve öncelikleri çeşitlilik gösterebilmekte, birbirinden farklı üç 
katılım türü biçiminde gelişebilmektedir.

Azınlıkların ve siyasal anlamda dezavantajlı olan topluluk-
lar ile halkların temsil kapasitesi ve katılım becerileri gibi ko-
nular çoğu toplumda sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorun-
lar çoğunlukla dezavantajlı toplulukların temsilini engelleyen 
ideolojik, siyasal ve hukuki engellerle ilişkilidir. Bu türden bir 
özelliğe sahip olan Türkiye’de Kürt meselesi, Ortadoğu’da sı-
nır komşusu ülkelere dağılmış Kürt nüfusu göz önüne alındı-
ğında, bir iç ve uluslararası sorun olarak karşımızda durmak-
tadır. Türkiye’de Kürtlerin farklı etnik kimliğe, dile ve kültü-
re sahip bir topluluk olarak katılımlarının ve temsilinin önün-
de açık engeller bulunmaktadır. Bu engeller, sıklıkla ana akım 
medya ve dolayısıyla kamuoyu tarafından, Kürt siyasal hareke-
tinin, 1984’ten itibaren paramiliter eylemler yürüten ve dönem 
dönem değişen dozda ve yöntemlerle şiddete başvuran yasadışı 
Kürt partisi Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) ile ilişkilendiril-
mesi yoluyla meşru gösterilmeye çalışılmaktadır. Kürt sorunu-
nun, PKK’nin silahlı isyanına dayandırılarak bir güvenlik soru-
nuna indirgenmesi, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türki-
ye siyasetindeki belirleyici rolünü pekiştirmekle kalmamış, ay-
nı zamanda sorunun bir demokratikleşme sorunu olarak gö-
rülmesi ve kavranması önünde geçmişten beri engel teşkil et-
miştir.

Dengeli ve adil siyasi katılım talebindeki Kürt halkının, hem 
kendi oluşturduğu siyasi örgütlerden hem de Türk devletinin 
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politikalarından çift taraflı olarak etkilendiğinin altını çizmek 
gerekir. Öncelikle Kürt kimliğinin, dilinin ve kültürünün inkâ-
rı, geçmişten bu yana belirli bazı ayrımcı politikalarla pekişti-
rilen ve eşit vatandaşlık haklarının ihlaline yol açan bir devlet 
pratiği olagelmiştir. İkinci olarak, devlet, Kürt kimliği teme-
linde demokratik katılım ve temsil taleplerini dillendiren si-
yasi platformların ve örgütlenmelerin önüne her türlü huku-
ki ve anayasal engeli koymaktan geri durmamıştır. Devletin bu 
iki refleksi, dolaylı, ürkek bir muhalefet oluşmasına neden ol-
muş, Kürtler içerisindeki çeşitli grupların radikal tepkilerini te-
tiklemiştir. Bununla bağlantılı olarak medya, Kürtlerin eşit va-
tandaşlık haklarından faydalanma ve kimliklerinin tanınması-
na yönelik çağrılarına çoğunlukla kulak tıkamış, Kürt siyaset-
çilerin ve entelektüellerin taleplerini PKK’nin meşrulaşmasına 
hizmet eden çabalar olarak yorumlamıştır.

Türkiye’de hükümetlerin, 2000’li yılların başlarında Kopen-
hag kriterlerine atıfla ele aldığı, azınlık haklarıyla ilgili olan-
lar da dahil olmak üzere geniş insan hakları sorunlarına iliş-
kin reformlara rağmen, bahsi geçen engeller halen devam edi-
yor. Yapılan yasal iyileştirmeler doğrultusunda, (kamusal eği-
timde Türkçe dışındaki dillerin kullanımına yönelik devam et-
mekte olan anayasal engele rağmen) özel kurumların Kürtçe 
dil kursları açması, radyo ve TV kanallarının Kürtçe’yle birlik-
te Türkiye’de konuşulan diğer dillerde ve lehçelerde yayın yap-
ması mümkün oldu (İçduygu ve Soner 2006, 447-468). Fakat 
Türk vatandaşlığı (Türkiyelilik) yerine etnik anlamda Türklü-
ğe (Türk) vurgu yapan (ve onu yücelten) bir ulusal kimlik an-
layışı hâlâ başlıca engellerden biri olarak varlığını sürdürmek-
te. Nitekim Başbakanlık tarafından azınlıklar ve kültürel hak-
lar çalışma grubuna hazırlatılmış olan 2004 tarihli Azınlık Ra-
poru’nda, diğer anayasal kimlikleri inkâr eden bu tekçi ulusal 
kimlik anlayışına getirilen eleştiri, kamuoyunda tartışmalara 
yol açtı ve Türk milliyetçiliğinin savunmacı reflekslerine ma-
ruz kaldı (Grigoriadis 2007, 423-438).

Bu makalenin amacı, Kürt hareketi geleneğini takip eden ve 
yenilikçi yaklaşımlara da girişen siyasi partilerin, yerel yönetim 
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kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin, örgütlenme ve mo-
bilizasyon kabiliyetlerini yukarıda ana hatlarıyla özetlenen si-
yasal katılımın üç farklı kademesinde analiz etmek. Bu değer-
lendirmemizi, Kürtler ve Kürt olmayanlar arasındaki etkileşim 
tarzı ve derecesi ile Kürtlerin karşı karşıya oldukları güçlük-
ler ve olanaklar bakımından yapacağız. Makalede öncelikle ay-
nı gelenekten olan ve aynı tabana sahip bulunan, ancak yargı-
nın tekrar tekrar kapatma kararları sonrasında farklı isimlerle 
yeniden kurulan Kürt siyasi partilerinin umutları ve sorunları 
betimlenmeye çalışılmakta. İkinci olarak, bu partilerin yerel se-
çimlerde Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde elde et-
tikleri giderek artan başarıları ve bu başarıyla birlikte yerel yö-
netimler ve özerklik konusundaki kayda değer talepleri, iktidar 
partisi, bürokrasi ve medyanın bu taleplere tepkileri ile birlikte 
açıklanmakta. Makalenin üçüncü kısmı ise özellikle kadın ör-
gütlerinin rolünün ve barış inisiyatiflerinin altının çizildiği si-
vil toplum alanına ayrılacak.

Gerek Kürt partilerinin destekçileri gerek ilgili araştırma sa-
hasında çalışanlar, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihindeki başlı-
ca Kürt isyanları arasındaki bağlantıya dikkat çekmekte ve her 
ne kadar şiddetten uzak, parlamenter, yasal, sivil veya toplum-
sal yöntemler benimseseler de, mevcut partilerin politik moti-
vasyonunu geçmiş isyanlarla bir tür süreklilik ilişkisi içerisin-
de değerlendirmekte (Jongerden 2007, 25). Bu makalede, bah-
si geçen görüşler doğrultusunda, sözü geçen partilerin son yir-
mi yıl içerisindeki meşruiyet ve normalleşme çabaları ön pla-
na çıkarılmakta. Bu değerlendirme, söz konusu partilerin bir 
yandan Türk etnisitesinin baskıcı konumuna, diğer yandan da 
PKK ile ilişkilendirilmek suretiyle sürekli maruz bırakıldıkla-
rı “terörist” veya “bölücü” suçlamalarına karşı direnirken, üç 
katılım düzeyinde temsili ve katılımı arttırma çabalarına dik-
kat çekilerek yapılmakta. Kürtlerin Türkiye’deki siyasi faaliyet 
alanının her üç kademesinde –ulusal, yerel ve sivil toplum ör-
gütleri bazında– gösterdikleri katılım ve temsil biçimleri, yal-
nızca iktidardaki hükümetlerin yönlendirmelerinin değil, aynı 
zamanda Türkiye’deki diğer partilerin, sivil ve askerî bürokra-
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si ile medyanın oluşturduğu topyekûn Kürt karşıtı muhalefetin 
sürekli etkisine maruz kalmıştır.

Tarihsel arka plandan son döneme

Kürt meselesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyıldaki re-
form dönemi boyunca artan merkezîleşme politikalarına kar-
şı, özerklik istemiyle gelişen yerel düzeydeki isyanlarla başla-
yıp bugüne kadar gelmiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rulmasından hemen iki yıl sonra, 1925’te Şeyh Sait isyanı baş-
layıp çeşitli Kürt illerine yayıldı2. Bu isyan askerî güçler tarafın-
dan çok sert biçimde bastırıldı, liderleri İstiklal Mahkemeleri 
emriyle idam edildi. Devlet güdümündeki modernizasyon pro-
jesi kapsamında, ekonomiden eğitime ve toplum mühendisliği-
ne kadar her alanda sürdürülen Türk kimliğini pekiştirme sü-
recinde, 1930 yılında Ağrı’da da bir isyan çıktı. Bu isyanların 
üçüncüsü, 1935 yılında bölgenin devletleştirilmesi ve Türk-
leştirilmesi amacıyla yürürlüğe konan Tunceli Kanunu’na tep-
ki olarak 1938’de baş gösteren Dersim isyanıydı (Kalman 1995; 
Beşikçi 1990). Bu üç büyük isyana karşı ve sonrasında uygula-
nan zorlayıcı tedbirler –Kürt liderlerin idamı, kitlesel katliam, 
ileride olası isyanları önlemek amacıyla bölgenin Kürt nüfusu-
nun dağıtılmasını öngören zorunlu göç, Kürtçe yer adlarının 
Türkçeleştirilmesi– yöntem olarak farklılık gösterseler de özü 
itibariyle aynıydı: Bölgenin Türkleştirilmesi ve modernizasyo-
nu amacı doğrultusunda siyasi, kültürel ve dinsel yeniden ya-
pılandırma (Gorgas 2009).

1960’lar ve 1970’ler Türkiye’sinde askerî darbeler ve bu dar-
belere karşı tepkiler, hem parlamentoda sosyalist Türkiye İşçi 
Partisi’nin (TİP) varlığına hem de genel olarak anti-emperyalist 
bir hareketin gelişmesine ortam hazırladı. Türk-Kürt gençleri 
ve aktivistleri arasındaki açık işbirliği 1961 anayasasının sağ-

2 Farklı yazarlar tarafından çeşitli nedenler ön plana çıkarılmaktadır: Moderni-
teye karşı direniş, geleneksel dinî değerlerle bağların koparılması, otoritenin 
merkezîleşmesi ve son Osmanlı ve ilk Türk liderliği (1921-1923) tarafından 
tanınan hakların ve yerel otoritenin inkârı (Kirişçi ve Winrow 1997, 105-106; 
Vali 2005, 225; Bozarslan 2008, 62-63; Akçura 2009, 45-49). 
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ladığı görece liberal ortama bağlı olarak, TİP’in kuruluş süre-
cinde başlayarak (Alış 2009) parlamento dışı sol hareketler ve 
Doğu Devrimci Kültür Dernekleri (DDKD) gibi siyasal hareket-
ler bünyesinde pekişip, 1970’lerde Kürt siyasi hareketinin ye-
niden canlanmasına öncülük etti. Bu dönemde çıkarılan çeşitli 
dergilerin yanı sıra, Kürtçe gramer kitapları ve edebi eserler ba-
sıldı, Türk solundan, özellikle Dev-Genç’ten de esinlenen PKK 
kendi sosyalist duruşunu ortaya koydu (Jongerden 2007, 58-
60). Ayrıca Kürt sol muhalefetinin doğası itibarıyla ademî mer-
kezîyetçiliğe, özerkliğe ve özyönetime yatkınlığı da kayda de-
ğerdi. 1961 anayasasının liberal havasının da verdiği cesaretle, 
1960’lardan sonra sivil toplum örgütlerinin yükselişi Kürtlerin 
siyasi katılım taleplerinin daha sık dillendirilmesine de katkıda 
bulundu (Grigoriadis 2006, 450).

Ne var ki, 1980 askerî darbesinin ürünü olan 1982 anayasa-
sı, ulusal çıkarlar, kamu düzeni, ulusal güvenlik ve cumhuriyet 
rejiminin tehdit altında olması gibi nedenlerle toplumsal ve si-
yasal hakların feshedilebileceğini veyahut askıya alınabileceği-
ni öngörmekteydi. Bu yeni siyasi atmosfer içerisinde birbiri ar-
dına yürürlüğe konan baskıcı uygulamalar PKK hareketini da-
ha da radikalleştirdi. Solcu Kürt ve Türk aktivistler arasındaki 
dayanışma, geniş çaplı tutuklamalarla sekteye uğratıldı ve bas-
kıcı uygulamalar, yasadışılığı ya da diasporaya kaçışı neredeyse 
mecbur kıldı. 1980’lerden bu yana Iraklı Kürtlerle dayanışma, 
Türkiye’nin öteki bölgelerine olan göç ve Avrupa’daki Kürt di-
asporasının Kürt kültürünü güçlendirmedeki rolü gibi faktör-
ler Kürt hareketinin daha karmaşık bir yapıya bürünmesine yol 
açtı (Özdoğan 1999). Ayrıca 1990’lar boyunca tırmanan şiddet 
ortamının, “Kürtlerin siyasete etkin katılımını azalttığı ve mar-
jinalleşmesine yol açtığı” görüşleri de yaygınlaştı (Grigoriadis 
2006, 449).

Genel olarak farklı bir etnik kimliğe sahip Kürtlerin siyasi 
temsili, kendi kimliklerinden vazgeçip parlamentoya çeşitli ya-
sal siyasi partiler kanalıyla girmeyi kabul ettikleri sürece müm-
kün olabilmiştir. Bu engelleme, Türkiye’nin siyasi kültüründen 
olduğu kadar, yasal altyapısından, seçim sisteminden ve siya-
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si partiler yasasından da kaynaklanmakta. Esas itibarıyla du-
rum birçok açıdan vahim bir eşitsizlik sorunu olarak durmak-
ta. Süregelen ayrımcılığın altında yatan en açık neden, Türklü-
ğe yapılan kimlik vurgusuyla, tekçi bir siyasal kültürü yansı-
tan, her vatandaşın anayasada Türk olarak kabul edilmesi ger-
çeğidir; son döneme kadar farklı bir dilin, kültürün ve etnisi-
tenin ısrarla reddedilmesi yoluyla bu durum pekiştirilmiştir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci doğrultusunda ya-
pılan belirli bazı reformlara ve kamusal alanda Kürtçe’nin kul-
lanımı üzerindeki kısıtlamaların gevşetilmesine rağmen, Türk-
lüğün ülkede yaşayan diğer kültürleri kapsayan bir “meta-kim-
lik” mi yoksa “etnik temelli bir ulusal kimlik” (Keyman 2005, 
272-273) mi olduğu sorusu hâlâ tartışılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında, Kürtlerin Türklerle ve 
diğer Müslüman etnik gruplarla birlikte işgalci güçlere karşı 
verdikleri dört yıllık Kurtuluş Savaşı’ndan kısa süre sonra ilan 
edildi. Günümüzde de siyasi etkinliği olan Kürt gruplar cum-
huriyetin ilanından önce yapılan ilk anayasanın (1921) Kürtle-
rin ve Türklerin “kurucu uluslar” olduğu anlayışına dayandı-
ğını ve dolayısıyla siyasi erkin bu şekilde paylaşılmasını öngör-
düğünü sürekli olarak dile getirmekteler. Bu genel talep, yerel 
ve bölgesel özerkliğe ve Türkiye nüfusunun beşte birini oluştu-
ran Kürtlerin kültürel ve dilsel taleplerinin karşılanmasına da-
yalı bir ademî merkezîleşmeye denk düşmektedir. Dolayısıyla 
sorun 1920’lere kadar gitmektedir. Siyasal anlamda etkin Kürt 
gruplar ve bireyler ülkeyi barışçıl bir uzlaşmaya götürecek mü-
zakerelerin bu noktadan başlaması gerektiğini ve ancak bu yol-
la adil katılımın ve karar alma sürecinin demokratik yolda iler-
leyebileceğini ifade ediyorlar. Yukarıda bahsi geçen 2004 ta-
rihli Azınlık Raporu (Grigoriadis 2007, 428) kültürel hakla-
rın teminat altına alınabilmesi için Kürtlerin azınlık sayılıp sa-
yılamayacağı sorusunu gündeme getirdiğinde, Kürtler Cumhu-
riyet’in “kurucu ulusu” olduklarının altını bir kez daha çizip, 
kendilerine azınlık denemeyeceğini açıkça belirtmişlerdi.

Bugün Türkiye’deki büyük etnik grupları “kurucu ulus” ola-
rak yeniden adlandırmanın, etnik gruba duyulan toplumsal ai-
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diyet ile ulusal siyasal aidiyet noktasında yeni bir tür ayrımcı-
lığa yol açabileceği söylenebilir. Böyle bir kavram, Türklüğün 
seksen yılı aşkın bir süre boyunca diğer etnisitelere egemen tu-
tulması gibi, bu defa da diğerlerine karşı söz konusu iki gruba 
egemenlik verecektir. Kısacası, “kurucu ulus” yaklaşımı aynı 
otoriter siyasal kültürü besleme potansiyeline sahiptir.

Türkiye’nin siyasal kültürü her zaman grup egemenliğini, 
etnik üstünlüğü, otoriter ve merkezî yönetimi, ataerkil devlet 
kültürünü gözetmiştir. Özellikle de 1980’deki son askerî dar-
beden sonra Kürtler’e karşı asimilasyon tedbirleri arttırılmış ve 
kamusal alanda kendi aralarında bile anadillerini konuşmaları 
engellenmiştir. Osmanlı idaresinin son dönemlerinden bu yana 
yirmi sekiz Kürt isyanı bastırılmış ve yoğun nüfusa sahip Kürt 
bölgesindeki ekonomik reformlar ertelenmiş ya da ihmal edil-
miştir. Bu genel tutum anti-komünizmle birleşerek, 1930’lar-
dan 1980’lere kadar devam etmiştir. Sol hareketin ve radikal 
demokrasi faaliyetlerinin tüm farklı bileşenleri cezalandırılın-
ca, parlamento dışı yöntemler 1970’lerden itibaren solcu Kürt 
ve Türk gençliği arasında giderek artan biçimde benimsenme-
ye başlanmıştır. Askerî müdahaleler Kürt karşıtı politikaları 
daha bir cesaretlendirip tırmandırmış, karşılığında etnik mil-
liyetçiliğin bir ifadesi olarak “Kürtçülük” de gelişme göstermiş 
ve 1980’lerin başından itibaren silahlı mücadeleye yönelmiştir.

SSCB’de ve müttefiki olan ülkelerde siyasal sistemin çökü-
şüyle birlikte parlamento dışı radikal sol ve direnişçi hareket-
ler genel anlamda bir itibar kaybı yaşadı. Türkiye örneğinde 
bu durum, PKK liderinin Suriye’den çıkmaya zorlanması, Ken-
ya’da yakalanması ve Türkiye’de ömür boyu hapse mahkûm 
edilmesiyle sonuçlandı. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın da-
ğılmasıyla birlikte çeşitli uluslar arasında baş gösteren şiddet 
eylemleri, Avrupa’da azınlık meselesine yeni bir yaklaşımın ge-
lişmesine yol açtı. Öte yandan 1999’daki Helsinki Zirvesi’nde 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin onaylanması Türk 
hükümetlerini Avrupa’nın demokratik standartlarına uyma yü-
kümlülüğü altına soktu. O günden beri yürürlüğe giren reform 
paketleri, Kürtlerin siyasal temsili ve katılımları açısından ha-
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len mevcut bazı temel engelleri saymazsak, yeni imkânlar ya-
ratmıştır.

2002 ve 2007 genel seçimlerinde Kürt partileri

Günümüze kadar Kürtlerin siyasal alandaki faaliyetleri iki tür-
lü olmuştur: Bir yandan devletin kültürel, etnik, dilsel ve tek-
çi baskılarına karşı isyan ve başkaldırılar gündeme gelmiş; öte 
yandan aşiret ilişkileri araçsallaştırılarak özellikle sağ partiler 
için oy toplama yoluna gidilmiştir (Bozarslan 1992). Sosyalist 
Kürtlerin ve Türklerin bir arada çalıştığı TİP’i saymazsak, Kürt-
ler sadece son yirmi yıldır bir siyasi parti bünyesinde örgütle-
nip seçimlere katılmaktadırlar.

Kürtlerin parlamenter ve idari düzeydeki siyasi katılımı ve 
temsiliyeti, Kürt kimliğini ve Kürt sorununun ulusal düzey-
de bir demokratikleşme sorunu olarak tanınmasını savunan 
Kürt siyasi partilerinin ve diğer partilerin faaliyetleriyle yakın-
dan ilintilidir.3 1990’lara kadar Kürtler –bir topluluk, bir et-
nisite, bir kültürel özgüllük veyahut Anadolu/Türkiye’nin ka-
dim halklarından biri olarak– yaşadıkları sorunlara ilişkin siya-
si görüşlerini iktidar için yarışan bir parti platformu üzerinden 
açıklama imkânına sahip olamamışlardı. Tek tecrübeleri Türk 
soluyla kısa süreli işbirliği fırsatı bulabildikleri TİP bünyesin-
de olmuştu. Günümüz Türkiyesi’nde hâlâ azınlıkların ve/veya 
etnik-kültürel toplulukların siyasal haklarını kısıtlayan başlıca 
üç yasal engel mevcuttur: Belirli bir etnik gruba ait azınlık par-
tisi kuramamak; seçim kampanyaları sürecinde bir azınlık di-
linde kampanya yürütememek ve %10 seçim barajı (Akbulut 
2005, 375-395).

Tek parti rejimi dönemi boyunca Türkiye’de doğu ve güney-
doğu illeri genel olarak “yasak bölgeler” olarak görülmüşler 
(Ekinci 2007) ve bölgeden parlamentoya ancak merkezî otorite 
tarafından seçilen az sayıda “sadık” temsilci gidebilmiştir. Tek 

3 Siyasi partilerin ve parlamentonun asimile olmuş çok sayıda Kürt üyesi hep ol-
muştur. Bunlar burada dikkate alınmamıştır çünkü çoğu siyasi temsiliyet ve 
katılım sorununu Kürt etnisitesiyle bağlantılı olarak değerlendirmemiştir. 
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parti rejiminden çok partili siyasete geçildiği günlerde, cum-
huriyetin kurucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) o 
dönemdeki lideri İsmet İnönü’nün Demokrat Parti’nin (DP) li-
deri Celal Bayar’a şunları söylediği kaydedilir: “Gelin karşılıklı 
olarak doğuda yerel parti örgütlenmeleri açmayalım. Eğer do-
ğuda parti örgütlenmeleri kurmamayı kabul ederseniz biz de 
örgütlenmelerimizi kapatırız... Partizanlığın ulusal birliğimizi 
yıkacağı endişesi içerisindeyim.” (Ekinci 2007)

Çok partili dönem boyunca, doğu ve güneydoğu bölgesinde, 
çoğunluğu yerel seçkinlerden oluşan çok sayıda Demokrat Par-
tili Kürt ekonomi ve siyasette görece liberalleşme hedefini des-
tekledi. Yerel elit üzerindeki baskıyı azaltma yoluna giden DP, 
merkezî otoriteye bağımlı kayırmacı (clientelist) ilişkiler yarat-
mak suretiyle aşiret ve tarikat liderlerinin siyasi entegrasyonu-
na yatırım yaptı (Bozarslan 2002, 850-851). Ne var ki, ne CHP 
ne de DP güvenlik amacı dışında bölgenin sosyal ve ekonomik 
kalkınmasına herhangi bir yatırımda bulundu. Halk üzerindeki 
kolluk kuvveti baskısı bir şekilde azaltılsa da, genel yaklaşım-
da pek bir değişiklik olmadı. Nitekim çok sayıda akademisyen 
toprak ağalığının feodal yapıdan kapitalist toprak ağalığına ev-
rildiği ve ekonomik entegrasyon yoluyla daha varlıklı ve siya-
sette daha etkin hale geldiği tespitinde bulunmaktadır (Yeğen 
2002, 887). DP bu geleneği güneydoğu illerinde o denli pekiş-
tirmiştir ki, söz konusu yerel eşrafın bazılarının çocukları veya 
akrabaları günümüzde halen parlamentoda Adalet ve Kalkın-
ma Partisi’nin (AKP) saflarında kendilerine ayrılan koltuklar-
da oturmaktadırlar.

1980 askerî müdahalesinin ardından, 1983’te Anavatan Par-
tisi (ANAP) iktidara geldiğinde Turgut Özal hükümeti bölgeye 
olan geleneksel bakış açısını kısmen de olsa değiştirdi. Özal’ın 
1987’deki kabinesinin önde gelen isimlerinden Adnan Kahveci, 
Kürt sorununun %78’e tırmanan enflasyonun yarattığı sorun-
dan daha önemli olduğunu belirten bir rapor hazırladı. Kahve-
ci, raporda aynı zamanda Türk hükümetlerinin sorunun çözü-
mü için gerekli demokratik olgunluğa erişemediklerini ve as-
kerî yöntemlerin bölgeyi iç savaşın eşiğine getirdiğini de vur-
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gulamıştı. Sorunun altında yatan ekonomik, kültürel, toplum-
sal ve siyasi etkenlere dikkat çeken Kahveci şöyle devam edi-
yordu: “Kürt kimliği ve dili hızla kabul edilerek siyasal alanda 
temsil olanağı sağlanmalıdır.” (Özgürel 2007) Kahveci aynı za-
manda Türkiye’de Lozan Antlaşması’na göre sadece gayrimüs-
limlerin azınlık olarak tanınmasını şart koşan anlayışın da de-
ğişmesi gerektiğini önermişti. Ona göre “azınlık” kavramı de-
ğişmişti. Nitekim 1920’lerde ne Fransa ne de İspanya, Bask-
ları azınlık olarak kabul etmişti ancak onların da yaklaşımla-
rı 1970’lerin sonlarından bu yana kayda değer biçimde değiş-
mişti. Türkiye’nin de benzer değişiklikleri benimsemesi gerek-
tiğine inanan Kahveci, hazırladığı raporu 1992’de Özal’a sun-
du. Ancak Özal önceliği ekonomik kalkınmaya veriyor ve eko-
nomik kalkınmanın zamanla demokratikleşmenin önünü aça-
cağını ve Kürtleri vatandaş olarak “olgunlaştıracağını” düşü-
nüyordu.

1980’lerin sonlarına doğru Kürt kimliklerini açıkça beyan 
eden bir grup Kürt siyasetçi Sosyal Demokrat Halk Partisi’yle 
(SHP) işbirliğine giderek bu partinin adı altında parlamentoya 
milletvekili gönderebildi. Kürt siyasi hareketi ancak 1990’dan 
itibaren siyasi partiler bünyesinde sistematik biçimde örgütle-
nerek Türk hükümetlerinin baskıcı uygulamalarına karşı tepki 
göstermeye başladı. 2010’a gelinceye kadar beş Kürt partisi ka-
patıldı; milletvekillerinin çoğu siyasi faaliyetlerden men cezası 
aldı; bu partilerin çok sayıda üyesi tutuklandı ve bazıları hapis 
cezalarına çarptırıldı. Kurulan ilk yasal parti 1990’da faaliye-
te geçen Halkın Emek Partisi’ydi (HEP). Partinin on sekiz mil-
letvekili 1993 yılında SHP’den ihraç edilince4, Anayasa Mahke-
mesi tarafından hakkında kapatma davası açılan HEP’in yeri-
ne 1992 yılında kurulan Demokrasi Partisi’ne (DEP) katıldılar. 
Aynı dönemde bir DEP milletvekili ile partinin Batman teşkila-
tının önde gelen kadrolarından biri kontrgerilla tarafından öl-
dürüldü. Mayıs 1993’te Anayasa Mahkemesi ilk yasal Kürt par-

4 Bu milletvekilleri 1993 yılında Paris Kürt Enstitüsü tarafından düzenlenen 
uluslararası bir konferansa partinin izni olmadan katıldıkları suçlamasıyla ih-
raç edildiler. 
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tisi HEP’i kapattı. 1992 yılında kurulan bir diğer parti, Özgür-
lük ve Demokrasi Partisi de 1994’te kapatıldı; aynı yıl Halkın 
Demokrasi Partisi (HADEP) kuruldu. 2003’e kadar faaliyetle-
rine devam eden parti bugüne dek en uzun süre ayakta kalan 
Kürt partisi oldu.

2005 yılında Demokratik Halk Partisi (DEHAP) kuruldu; 
parti aynı yıl içerisinde kendini feshetti, çünkü Anayasa Mah-
kemesi tarafından hakkında kapatma davası açılmıştı ve ayrı-
ca yeni bir hareket yoldaydı: İlk kongresinde adını Demokra-
tik Toplum Partisi (DTP) olarak değiştiren Demokratik Top-
lum Hareketi. DEHAP aleyhine açılan dava 2007 sonlarına ka-
dar uzadı. DTP de, İspanya’daki Herri Batasuna partisi ile ben-
zerlikler gösterdiği iddiasıyla Aralık 2009’da kapatıldı.5

Anayasa Mahkemesi bahsi geçen siyasi partiler hakkında res-
mî dil yasasını ihlal etmek veya özerklik ya da federalizmi des-
tekler nitelikteki beyanatlarıyla ayrılıkçı faaliyetler içerisinde 
bulunmak suçlamasıyla dava açmış ve bu partileri kapatmış-
tı. Mahkeme ayrıca bu partileri PKK ya da onun lideri Abdul-
lah Öcalan’la ilişki içerisinde olmanın yanı sıra, seçim yasala-
rını ve parti örgütlenmelerini düzenleyen yasaları çiğnemekle 
de suçlamıştı. En son 2008 yılında kurulan Barış ve Demokra-
si Partisi (BDP) kırk bir ilde örgütlenmesini tamamlayarak ge-
nel seçimlere katılma hakkı kazandı fakat %10 seçim barajı se-
bebiyle 2011 genel seçimine bağımsız adaylar bloku olarak ka-
tılmaya karar verdi.

2000’ler ve özellikle de Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin geliş-
tiği 2004-2005 yılları boyunca, Kürtlerin azınlık statüsü üze-
rine yürütülen tartışmalar hız kazandı. Ne var ki, önde ge-
len bazı Kürt siyasi ve entelektüel şahsiyetler bu statüyü red-

5 Oysa, Akın Özçer’in dediği gibi, DTP İspanya’da Herri Batasuna ile karşılaştırı-
lamaz; çünkü ne İspanya’daki hukuk sistemi ne de Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM) ayrılıkçılığı bir siyasi partiyi kapatmanın gerekçeleri arasında 
görmektedir. Dahası Herri Batasuna ve DTP’yi destekleyenler şiddetle ilişkile-
ri bakımından da birbirlerine benzer değildir (Özçer 2009). Eski AİHM yargıç-
larından Rıza Türkmen, Anayasa Mahkemesi’nin kararının doğrudan ayrılıkçı-
lığa dayandırıldığını ancak gerekçeli kararda terörizme atıfta bulunulduğunu 
ve bu durumun AİHM kriterleriyle ters düştüğünü belirtmektedir (Türkmen 
2010). 
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detmekte ve Kürt halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin “kurucu 
ulusları”ndan biri olduğunu vurgulamaktadırlar. Türkiye’de 
azınlık kavramı 1923 tarihli Lozan Antlaşması’na atıfla halk 
arasında daha çok gayrimüslim nüfusu çağrıştırmaktadır. Ant-
laşmanın azınlıklara dair bölümü, farklı kimliklerin korunması 
ve yaşatılması amacıyla gayrimüslimlere bazı pozitif (dinî, dil-
sel ve kültürel) azınlık haklarının yanında eşit vatandaşlık sta-
tüsü verilmesini öngörmektedir. Ancak çeşitli devlet politikala-
rı ve bürokratik uygulamalar, gerek eşitlik ilkesini gerek pozi-
tif ayrımcılık hükümlerini ihlal etmiş, gayrimüslim azınlıkları 
marjinal ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürmüştür. Resmî 
çevrelerin ayrımcı tutumları kamuoyunda ve toplumsal yaşa-
mın çeşitli alanlarında önyargı biçiminde yansımasını bulmuş-
tur (Soner 2005, 289-311). Azınlıklar ve azınlık haklarına dair 
son dönemde yenilenen söylem ve bilhassa 1990’lardaki Avru-
pa politikaları ve ilgili icraat mekanizmaları (Preece 1998) pa-
ralelinde, Türkiye’deki azınlıklara dair siyasi bilinç ve yürütü-
len tartışmalar da farklı bir yöne evrilmiş, Kürtler de dahil tüm 
etnik ve dinî grupların dezavantajlı ve mağdur konumları vur-
gulanır olmuştur. Bu noktadan hareketle, bazı Kürtler ve Türk-
ler, Kürtlerin azınlık, yani “dezavantajlı bir topluluk” şeklinde 
tanımlanmasına dönük olumlu bir yaklaşım benimsediler (Er-
sanlı 2005). Ne var ki, son yirmi yıl içerisinde birçok demok-
ratik toplumda edindiği olumlu yasal-siyasal çağrışımlara rağ-
men azınlık kavramı Türkiye’deki Kürt siyasal hareketi tarafın-
dan azınlıkları ikincil konumda gören Türk siyasi kültürünün 
dayatmasının bir sonucu olarak, küçük düşürücü bir konum 
şeklinde değerlendirilmekte.

Tüm bu psikolojik ve bilişsel bariyerleri bir kenara bırakır-
sak, ulusal meclis düzeyinde siyasi katılımın önündeki en bü-
yük engel olarak, 1980 askerî müdahalesinden esinlenerek ya-
pılan 1983’teki Seçim Yasası’nca getirilen %10’luk seçim bara-
jı durmaktadır. O zamandan bu yana, Türkiye’deki seçim sis-
temi %10 barajıyla nisbi temsile dayalı sistemi uygulamakta-
dır; sistem her ne kadar orantısallık ilkesi doğrultusunda “adil” 
temsiliyet vaat etse de, yüksek baraj oranı bu vaadi boşa çıkar-
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maktadır. Barajı savunanlar “adil” temsiliyetin istikrar arayışıy-
la dengelenmesi gerektiğini, bunun da ancak meclise daha az 
partinin girmesiyle ve böylece koalisyon hükümetlerinin önü-
nün alınmasıyla mümkün olabileceği iddiasındalar. Ancak ço-
ğu siyasi gözlemci bunun altında yatan asıl nedenin Kürt kim-
liğinin “güvenlik sorunu haline getirilmesi” ve bu doğrultuda 
Kürt yanlısı partilerin parlamentoda temsiliyetinin önüne ge-
çilmesine dönük bir manevra olduğuna dikkat çekmekte. Bu 
noktada, Türkiye’deki seçim barajını düşürme konusunda uz-
laşmaz bir tutum sergileyen büyük partilerin, “güvenliği” Se-
çim Yasası’nda yapılacak demokratik düzenlemelerin önünde 
tutan Türk Silahlı Kuvvetleri’yle el ele verdikleri söylenebilir.

2002 seçimlerinde DEHAP %6.2 oranında oy aldığı halde 
parlamentoya temsilci gönderemedi. Seçim barajı %5 olsaydı, 
DEHAP’ın parlamentoya göndereceği toplam milletvekili sa-
yısı, kırk dördü Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki iller-
den olmak üzere elli bir olacak, yani meclisin %10’unu oluştu-
racaktı (Turan 2007). Temsiliyet sorunu özellikle bu anlam-
da oldukça ciddiydi çünkü partinin güneydoğudan aldığı top-
lam oy sayısı, seçimin birinci partisi AKP’nin bu bölgede aldı-
ğından fazlaydı. Kürtlerin merkezi konumundaki kent Diyar-
bakır bunun en çarpıcı kanıtıydı: DEHAP’ın oyların %56.1’ini 
aldığı kentte en çok oyu alan ikinci parti, yalnızca %15.9 ile 
AKP’ydi. Genel seçimlerde kent parlamentoya on milletveki-
li gönderdiği göz önüne alınınca; seçim barajı %5 olsaydı DE-
HAP yedi, AKP iki ve CHP bir vekil çıkaracaktı. Ancak %10 ba-
rajından dolayı AKP sekiz, %5.9 oy alan CHP ise iki vekil çı-
kardı (Öymen 2007).

Özellikle de güneydoğuda aldıkları yüksek oy desteğine kar-
şın, Kürt partilerinin kabaca ülke genelindeki Kürt nüfusun 
yalnızca üçte birini temsil ettiği görülmekte. DTP’nin 2009 
yılında yapılan son yerel seçimlerde doğu ve güneydoğuda-
ki otuz üç kentten aldığı ortalama oy oranı %32 olup, on ye-
di kentten aldığı oy oranı ortalaması %63’tür. Ülke genelin-
de ise bu oran %5.4’tür (2009 Yerel Seçim Sonuçları). Bu du-
rum DTP’nin 1990’lardan beri Kürtlerin insan hakları ve ulu-
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sal düzeyde demokratikleşme için mücadele etmek amacıyla 
kurduğu diğer partilerin geleneğinden gelen ve bölgesel taba-
nı olan tek aktif temsilci olduğunu göstermiştir. (Aslan 2007). 
Kürt yanlısı siyasi partilerin yoğun baskılar altında ayakta kal-
maya çalıştıklarını da belirtmek gerekir. Diğer partilerin lider-
leri uzun süre partilerinin başında kalırken, geçmişten beri sü-
rekli biri kapatılıp ötekisi kurulan ve en son BDP olarak yoluna 
devam eden Kürt partileri son on dokuz yılda on iki lider de-
ğiştirdiler (Güler 2007). Son dönemde kapatılan DTP’nin kad-
roları 2006 ve 2007 yıllarında yoğun takibe ve baskıya maruz 
kaldılar. Hakkari belediye başkanı 2005’ten bu yana birçok kez 
tehdit edildi; 2006’da suikast amacı taşıyan şarbonlu bir mek-
tup aldı. Son kapatmayla birlikte siyasi faaliyetlerden beş yıl 
men cezası alan eski DTP eşbaşkanlarından Aysel Tuğluk bir 
röportajında, genel olarak partilerinin, özelde ise bazı liderle-
rinin polis veya kimliği belirsiz kişilerden tehditler aldıklarına 
dair birçok örnek sıralamıştı (Korkmaz 2007). Aralarında sekiz 
milletvekili ve iki belediye başkanının da bulunduğu iki yüz 
yirmi bir DTP üyesi aleyhine Anayasa Mahkemesi tarafından 
2007 yılında dava açıldı; başsavcı bu kişilerin siyasetten beş yıl 
men edilmesini talep etti.

Medyadaki çarpıtma ve yanlış algılama Kürt partilerine olan 
güvensizliği daha da körüklemektedir. Daha sonra DTP’nin eş-
başkanı olan Nurettin Demirtaş 2007 yılında, Bulgaristan’da 
yaşayan Türklerin kültürel, toplumsal ve siyasal haklarının de-
mokratikleşme süreciyle birlikte gözetilmeye başlanmasıyla Ji-
vkov’un otoriter dönemindeki toplumsal ve siyasal çatışmala-
rın son bulduğunu belirtmişti. Bu ifadeler Türk medyası tara-
fından Demirtaş’ın Kürt sorununun çözümü için Bulgaristan 
modelini önerdiği şeklinde sunuldu (“DTP Sofya Modeli İs-
tedi” 2007). İlginçtir, ertesi gün aynı gazetenin ilk sayfasında, 
Bulgar Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) başkan vekili Rem-
zi Osman’ın, DTP’nin taleplerinin HÖH’ün talepleriyle benzeş-
mediği ve Türk azınlığın, ne bölgesel otonomiyi ne de özerk 
yerel yönetimi kabul eden Bulgaristan’ın üniter yapısına saygılı 
olduğu yönündeki açıklamaları yayımlandı. Osman, etnik par-
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tilere karşı olduğunu da ayrıca belirtme gereği duymuştu. Bu 
açıklamadan hareketle, ana akım gazetelerin birinde köşe yaza-
rı olan Güneri Civaoğlu, DTP’yi aslı olmayan bir tez savunmak-
la suçladı (Civaoğlu 2007). Bu suçlamaya cevaben, birkaç gün 
sonra Ankara’da kendisiyle yapılan bir röportajda Demirtaş, bu 
önerinin Bulgaristan ile Türkiye arasındaki benzerlikler teme-
linde yapıldığını ve kastedilenin, demokratikleşme ve kültürel 
hakları tanımanın tıpkı Bulgaristan’da olduğu gibi sorunları çö-
zebileceği olduğunu ifade etti.

2008 yılı boyunca, tek Kürt yanlısı parti olan DTP’nin kapa-
tılma ihtimali üzerine medyada yoğun bir yayın dalgası başladı. 
Medya, Venedik Komisyonu’nun Aralık 1999’da kabul ettiği ve 
partilerin “şiddeti siyasal bir araç olarak kullanmaları ve ana-
yasal düzeni yıkmak amacıyla silahlı güce, terörizme ve yıkıcı 
örgütlenmelere başvurmaları” durumunda kapatılabilecekleri-
ne dair ilkeye atıfla, DTP’nin kapatılması ihtimali üzerinde du-
ruyordu. Venedik Komisyonu “siyasi partilerin kapatılması an-
cak şiddeti savunmaları veya bir yöntem olarak şiddete başvur-
maları durumunda kabul edilebilir” görüşünü ilke olarak be-
nimsemişti (Akbulut 2005, 385). Oysa ne partinin programın-
da ne de herhangi bir resmi beyanında şiddetin savunulduğuna 
veyahut anayasal düzenin yıkılmasına dair ifadeler vardı. Buna 
rağmen, medya ve Kürt hareketi karşıtı aktörler, DTP’nin ka-
patılmasını terörle mücadelede bir gereklilik olarak gören anla-
yışı yeniden canlandırdılar. 2006 yılında Terörle Mücadele Ka-
nunu’nda yapılan, terör örgütleriyle herhangi bir yakınlık içe-
risinde olan örgütlenmelerin terör ve şiddeti desteklediklerine 
dair somut deliller olmadan da suçlu bulunabilmelerine imkân 
tanıyan değişiklikle birlikte parti üyelerine yönelik tacizler ve 
takipler daha da arttı. Bu yasal hamleyle doğrudan yerel temsil-
ciler hedef alınmıştı. 2007 yılı boyunca ve özellikle de 2009’da 
çoğu parti temsilcisi aleyhine davalar açıldı, birçoğu tutuklan-
dı, suçlamalara maruz kaldı ve çeşitli cezalara çarptırıldı. Te-
rörle Mücadele Kanunu’nda 2006 yılında yapılan değişiklikler-
le birlikte,
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[...] ülkenin uluslararası yasalar uyarınca insan hakları alanın-
da üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmekten uzak ve uy-
gulamada vatandaşlarının haklarını ihlal eden bir dizi sert ko-
şul getirilmiştir. Yeni yasa özellikle de terörizme getirdiği çok 
kapsamlı ve muğlak tanımla terörist faaliyet kapsamına giren 
suç sayısını arttırıp ifade ve örgütlenme özgürlüğüne, adil yar-
gılanma hakkına ve işkencenin önlenmesine karşı ciddi teh-
ditler oluşturarak uluslararası insan hakları yükümlülüklerini 
ihlal etmektedir. Bu yasa 2006 yılından beri Türkiye’nin insan 
hakları sicilinin daha da kötüleşmesi dışında bir şeye hizmet 
etmemiştir ve bu yüzden değiştirilmesi gerekir (Kurdish Hu-
man Rights Project 2008).

22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimlere DTP’li Kürt si-
yasetçiler, %10’luk seçim barajı engelinden dolayı bağımsız 
olarak girme kararı aldılar. DTP ile birlikte az sayıda sol bağım-
sız aday da seçime girdi ancak bunların yalnızca bir tanesi İs-
tanbul’dan seçilebildi. Türk solu ile DTP arasındaki işbirliğine 
dayanan ve “Bin Umut Adayları” adıyla yürütülen ortak kam-
panya ise sivil toplumdaki barış inisiyatiflerinin bir meyvesiy-
di. Öte yandan DTP açısından seçimin dramatik sonuçların-
dan biri, birkaç doğu ve güneydoğu ilinde kendi adayları ye-
rine iktidar partisi AKP’nin adaylarının seçimi kazanmasıydı. 
Bunun nedenleri arasında şu hususlar öne sürüldü: Hüküme-
tin Avrupa Birliği sürecinde yaptığı bazı demokratik reform-
lar bölgedeki itibarını arttırdı; dinî dayanışma önem kazandı6; 
Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yöne-
timi (KIBKY) ile yürütülen işbirliği bölgede Türk hükümeti-
nin cazibesini arttırdı ve bir umut yarattı; DTP şiddet olayları-
nı önlemekte ve PKK’yi kontrol etmekte başarılı olamadı (Zo-
zan 2007); AKP’nin eğitim ve sağlık alanında yürüttüğü kam-
panyalar son yıllarda olumlu etki yarattı.

6 Kimi muhafazakâr Kürt entelektüelleri Kürt halkının dindar olduğunu ve PKK 
ile DTP’nin sol ideolojik yapılarının Kürt halkına uymadığını iddia etmektedir 
(Taşgetiren 2007). Olson da, son dönemde artan oranda camiye gidilmesi so-
nucu ve dindarlığın Kürt kadınına zarar getirdiğine yönelik DTP’nin kadın ha-
reketi tarafından getirilen eleştiri karşısında, 2008 yılında DTP içinde bir ihti-
laf ortaya çıktığına işaret etmektedir (2009, 94-95). 
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Öte yandan AKP hükümeti, DTP’nin siyasal katılımını azalt-
ma çabası güden stratejik bakış açısını genişletti: Buna göre, 
Kürt milliyetçiliğine karşı bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetle-
ri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörle mücadeleye 
devam ederken, öbür taraftan ekonomik büyüme, turizm, spor 
ve sağlık alanlarında daha çok yatırım yapılacak (Olson 2009, 
150-154) ve ayrıca KIBYK ile ilişkiler ABD’nin tavsiyeleri doğ-
rultusunda müttefiklik statüsüne çıkarılacaktı. Bu strateji sa-
yesinde, AKP tarafından sürekli biçimde PKK’yi silah bırakma 
konusunda ikna edememe suçlamasına maruz kalan DTP ile 
daha etkin biçimde yarışılabileceği öngörülmüştü.

Yukarıda sayılan nedenlerin tamamı, ortaya çıkan sonuç üze-
rinde etkili olmuş olabilir. Parlamentoda otuz civarında millet-
vekiliyle temsil edilme beklentisi doğmuş olsa da, seçime ba-
ğımsız aday olarak girip milletvekilliği kazanan yirmi bir vekil 
sayesinde DTP parlamentoda grup kurabildi. Gerek kamuoyu 
gerek öteki partiler, DTP’nin parlamentodaki varlığını isteme-
yerek de olsa kabul etmek durumunda kaldılar. Partinin halk 
oyuna dayanan meşruiyeti, PKK’yi ve PKK’nin faaliyetlerini kı-
namadığı suçlamasıyla yok sayılıyordu. Milletvekilleri Türki-
ye’nin demokratikleşme süreciyle ilgili birçok konuyu parla-
mentoda gündeme getirseler de, DTP sürekli olarak bir etnik 
parti olarak yaftalanmaktan kurtulamadı (Kavak 2010). Parti 
politikalarının tüm kademelerinde cinsiyet eşitliğini uygulama-
ya ve (Hasankeyf ve Munzur’daki tarihi ve doğal alanlarda ba-
raj inşası örneğinde olduğu gibi) belirli ekolojik sorunlara dair 
eğitim ve mobilizasyona verdikleri öncelik bu anlamda bilhas-
sa kayda değerdi.

Sonuçta parlamento bünyesinde ve parti organlarında DTP, 
tabanının talepleri doğrultusunda, Kürtlere kapsamlı kültü-
rel haklar ve yerel yönetim hakları sağlanması konusunda ça-
ba gösterdi, kadınların siyasete katılımını arttırdı, ekolojik bo-
zulmalara ve işsizliğe karşı ve çalışanların sosyal güvencele-
rinin arttırılmasına yönelik mücadele verdi. Başka bir deyiş-
le, AB’nin beklediği demokratikleşme sürecine uygun bir siya-
sal gündem benimsedi. Parti, anayasanın değiştirilmesi ve se-
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çim barajının düşürülmesi, siyasi partiler ve dernekler yasası-
nın değiştirilmesi için parlamentodaki diğer partilerle müzake-
reler yürütme hususunda ısrarcı oldu. Bunun dışında, ilerde de 
değineceğimiz gibi, daha küçük sol siyasi partiler, sendikalar ve 
birçok sivil toplum örgütüyle beraber ortak siyasi açıklamalar-
da bulundu. Bu girişimlere rağmen, cinsiyet eşitliği alanı hari-
cinde politika belirleme süreçleri üzerinde doğrudan etkili ola-
madı. Yani, “Türkiye Partisi” olma sürecini henüz tamamlamış 
olduğu söylenemez.

Yerel düzeyde özerk yönetim arayışı

Bu bölümde, ademî merkezîyetçiliğin iki unsuru olarak beledi-
yecilik ve etno-bölgesel alan, karşılıklı etkileşim ilişkileri bağ-
lamında bir arada ele alınacak. Nitekim, Türkiye’de belediyele-
re yönelik yapılan yasal ademî merkezîyetçi reformlar, Kürt be-
lediye başkanlarına kısmen de olsa özerk yönetimi tecrübe et-
meleri ve aktif bölgesel kalkınma vizyonu geliştirmeleri husu-
sunda katkıda bulunmuştur.

Türkiye’de yerel idarelere siyasi katılım başlangıçta çok sı-
nırlı kalmıştır. 1930 Belediyeler Kanunu geniş bir işlevler ala-
nı tanımakla birlikte belediyeler uygulamada mali bağımlılık ve 
idari vesayet yoluyla merkezî devlet idaresinin sıkı kontrolüne 
tâbi tutulmuş ve belediye meclisi üyeleri de daha çok küçük iş 
sahipleri arasından seçilmiştir (İncioğlu 2009). Öte yandan ye-
rel örgütlenmeler daha çok valilik ve bakanlıkların taşra teşki-
latları kapsamında gerçekleşmiştir.7 1980’lere kadar ne beledi-
yeler kendilerine tanınan oldukça sınırlı yetkiler ve özerk yö-
netim alanı nedeniyle tam sorumluluk üstlenebiliyor ne de ye-
rel yönetime siyasal katılım cezbedici olabiliyordu. 1980’lerin 
başında, ilgili yasalarda yapılan değişiklikler ve kaynak akta-
rımındaki artışla beraber, büyüyen kentlerin karmaşık gerek-
sinimlerini karşılamak amacıyla, yerel düzeyde daha aktif ka-
rar alma süreçlerinin işlemesi nispeten daha fazla mümkün ol-

7 Merkezî yönetimin merkeze bağlı yerel idari örgütlere tanıdığı yetki genişliği 
modeli (agency model of local government) için bkz. Bogdanor 1992, 82. 
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du. Bu gelişmeler yerel siyasete ve katılıma olan ilgiyi arttır-
dı, bu sayede siyasi partilerin yerel düzeyde artan çekişmeleri 
Türkiye siyasetini zenginleştirdi.8 1990’lardan itibaren de, ka-
muoyunun yerel politikada ademî merkezîyetçiliğe dair tavrı, 
AB üyelik sürecini yürütenlerin ve belediye başkanlarının gay-
retlerinin etkisiyle daha olumlu bir hal aldı. “AB süreci (Aralık 
2004) reformlara yönelik ivmeyi arttırmıştır. Bu reformların en 
önemlilerinden biri de seçilmiş yerel yapıların (belediyeler, il 
genel meclisleri) elini güçlendiren ve insanların yerelde çeşitli 
kurumsal faaliyetlere katılımını öngören yerel yönetimler ala-
nında olmuştur.”9

Ademî merkezîyetçilik, genel anlamda –yerel mobilizasyo-
nun da teşvikiyle– yerel idare, yerinden yönetim veya yerel 
özerklik gibi biçimlerde ortaya çıkan iktidar paylaşımını iki 
sebepten ötürü öngörür: “Yerel özerk yönetim daha geniş de-
mokratik yapıların ve pratiklerin ana bileşenlerinden biridir”; 
ayrıca özerklik de doğrudan “yerel kimlik geliştirme ve onu 
ifade etme kapasitesini” teşvik eder (Pratchett 2004, 358). Et-
no-kültürel topluluklar, özellikle nüfus olarak yoğunlaştıkla-
rı ve birebir ilişkilerin katılımı teşvik ettiği belirli bölgelerde ve 
kentlerde, yerel ve bölgesel politikalara kendilerini daha yakın 
hissederler. Buna karşın merkezî politikalar, kimliklerinden 
dolayı marjinalleştirilmiş topluluklar için uzak olduğu kadar 
muğlaktır da. Aynı durum, yöreden göçe rağmen halen yoğun 
biçimde doğu ve güneydoğu illerinde yaşayan Kürtler için de 
geçerlidir; bu nedenle, yerel düzeyde katılım onlar için haya-
ti önemdedir. Nitekim bu alanda daha başarılı oldukları görül-
mektedir. Kürtlerin katı merkezîleşme ve bölgeyi dışlayıcı po-
litikalardan kaynaklanan düşük statüleri göz önüne alındığın-

8 Nihal İncioğlu (2002, 73-90), “Türkiye örneğinde ANAP Hükümeti’nin temel 
motivasyonunun ekonomide devletin rolünü azaltmak ve yerel demokrasinin 
geliştirilmesinden ziyade kentsel hizmetlerin etkili biçimde sunulması” oldu-
ğunun altını çizmektedir. 

9 Katılımcı kurum bağlamında en önemli düzenleme, 2005 tarihli ve 5393 sayı-
lı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi uyarınca, özel sektör kuruluşlarıyla –tica-
ret ve sanayi odaları, sendikalar, ilgili STK’lar– üniversiteler, siyasi partiler, ka-
mu sektöründen gelen temsilcilerden oluşan Kent Konseyleri’nin oluşturulma-
sı olmuştur (bkz. İncioğlu 2009). 
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da, DTP’nin 2007 yılında bölgesel özerk yönetim talebini ifade 
eden “demokratik özerklik” kavramını gündeme getirmesi pek 
şaşırtıcı olmamaktadır. DTP’nin daha geniş kapsamlı bir ademî 
merkezîyetçilik arayışı, tabanının giderek güçlenen kültürel ve 
yerel hak talepleri üzerinden yükselmiştir.

Kimi yazarlar, DTP’nin yürüttüğü belediye politikalarını, be-
lediye meclisinde yer alan tüm partilerle müzakere içinde po-
litika oluşturma süreçleri olarak değil de, Kürt dilinin sanatsal 
ve edebi aktivitelerde, fuarlarda ve festivallerde daha geniş kul-
lanımını hedefleyen, Kürt etno-kültürel kimliğini pekiştirmeye 
yönelik projelere atıfla, “devletin siyaset alanları içerisinde bir 
mücadele biçimi” (Watts 2006) olarak değerlendirmekte. Bu, 
kısmen doğru bir tespit. 1980’lerden bu yana gelişen çok sayı-
da olumlu ve olumsuz vaka, ülkenin her tarafında Kürt mese-
lesinin gündeme gelmesine ve tanınmasına yol açmakla kalma-
mış, aynı zamanda atanmış devlet otoriteleri ile seçilmiş bele-
diye başkanları arasındaki ilişkilerin gelişmesini de mümkün 
kılmıştır. Bu durum, özellikle de hükümetin 2009’da “Kürt açı-
lımı” adıyla başlattığı demokratikleşme girişimlerinden kay-
naklanmaktadır. 2007’den 2009’a kadar, partinin yereldeki üst 
düzey temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen –ve halen devam 
eden– soruşturmalara ve tacizlere rağmen, Kürt siviller ile mer-
kezî otoritenin temsilcileri arasındaki işbirliği artarak devam 
etmiştir. Bu yüzden, “devlet bünyesindeki alanlardaki müca-
dele” birkaç yıl öncesine kadar katılım biçiminin tek ikna edi-
ci yorumu olsa da, bugün Diyarbakır’daki tablo artık farklıdır: 
Belediye başkanı ile vali, 2005’te serbest kalan eski bir gerilla-
nın hikâyesini birlikte dinleyebilmekte, ünlü Türk aktör Hal-
dun Dormen’in 2010 Şubat ayında Diyarbakır’da Kürtçe sahne-
lenen bir oyununu birlikte izleyebilmektedirler. Bu yerel siya-
si organların uyguladığı yeni yönetim metotları daha farklı dü-
zeylerde, daha yoğun diyalog ve müzakere gerektirmektedir. 
Bu ilişki aynı anda hem karşılıklı mücadeleyi hem de uzlaşıyı 
bir arada barındırmaktadır.

Öte yandan, hükümet ve devlet otoriteleri özellikle doğu ve 
güneydoğu bölgelerindeki sınır köylerine kısmen de olsa ulaş-
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tılar. Bazı projeleri hayata geçirerek –özellikle Güneydoğu 
Anadolu Projesi’yle (GAP) elektrik, sulama ve sağlık hizmet-
lerini arttırarak– “bölge nüfusunun sadakatini bir ölçüde sağ-
lamayı başardılar” (Harris 2009). 2002 ile 2006 yılları arasın-
da hayata geçirilen bu tedbirler, devletin bölgedeki meşruiye-
tini belirli ölçüde arttırdı. Ne var ki, 2000’lerin ikinci yarısın-
da AB reformlarından geri adım atılması ve yerel halkın kültü-
rel ve yerel taleplerinin karşılanmaması nedeniyle hükümet sa-
hip olduğu desteği kısmen kaybetti ve 2009 yerel seçimlerinde 
DTP’nin başarısını arttırmasına olanak tanıdı.

Yerel düzeyde katılımın ve temsiliyetin teşviki, yirmi bir ilin 
nüfusunun büyük kısmını Kürtlerin oluşturduğu bir bölge için 
hayati önemdedir. Dahası, yüz yüze ilişkilere ek olarak, belli 
bazı yerel yönetim uygulamalarıyla yerel halkın katılımı daha 
da özendirilmekte ve gündelik yaşama ilişkin ayrımcılık azal-
maktadır. Son yirmi yılda Kürtlerin yerel yönetimler düzeyin-
deki katılımı ve temsiliyeti, kültürel taleplerin DTP tarafından 
bölgedeki ekonomik ve ekolojik gereksinimlerle birleştirilmesi 
neticesinde parlamenter temsiliyet oranından daha yüksek ol-
muştur. Kürtlerin yerel düzeydeki katılımlarında ve kadınla-
rın bölgesel düzeydeki aktif mobilizasyonunda sergilenen ba-
şarı ülke seviyesinin oldukça üzerindedir. Bölgesel otonomi 
tartışmalarını daha ciddiye almayı gerektiren nedenlerden bi-
ri de budur.

Hatırlayacak olursak, 1960’larda Demokrat Parti hem eko-
nomi cephesinde –kısmen de olsa– tansiyonu düşürmüş hem 
de parti faaliyetlerine katılım hususunda geleneksel Kürt lider-
ler arasında bir özgüven yaratmıştı. Toprak ağalarının nüfuzu, 
“önce güvenlik” tutumuna sahip sağcı partilerin güçlenmesin-
de rol oynamıştı. Öte yandan 1999’dan beri, gerek belediye baş-
kanlığı gerek yerel siyaset yapan Kürt siyasetçiler, bölgenin so-
runlarına sosyo-kültürel, ekonomik ve ekolojik yaklaşımlar ge-
liştirme konusunda önemli tecrübeler edindiler. İki farklı ide-
olojik içeriğe sahip bu iki farklı tecrübe, yerel Kürt siyasetçile-
rin özgüvenlerinin artmasına imkân tanıdı. Ancak ikincisi, ya-
ni yerel siyaset pratikleri, kesinlikle çok daha çağdaş olup, de-
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mokratikleşme ve toplumsal ve siyasal haklardan yararlanma 
anlamında daha umut vericidir. 1990’lardan beri bölge çapın-
daki geniş örgütlenmeleriyle Kürt partileri, dil hakları ve ifade 
özgürlüğü taleplerini sürekli dile getirerek, başta insan hakla-
rı olmak üzere, sosyal güvenlik ve toplumsal cinsiyet meselele-
rinde önemli tecrübeler edindiler. Belediyelerce yürütülen ye-
rel faaliyetler, bölge insanının kültürel ve toplumsal hakları-
nın elde edilmesi için çalışan çok sayıda sivil toplum örgütü-
nün kurulmasına da önayak oldu. 2000’li yıllar boyunca –sol 
yönelimlerini de muhafaza ederek– Kürt yanlısı partilerin de-
mokratikleşme ve ademî merkezîyetçilik için verdiği mücadele 
sonucunda, geleneksel patrimonyal seçkinlerin yürüttüğü pat-
ronaj ilişkisine dayalı siyasi faaliyetler de dönüşmek durumun-
da kaldı.

2004 yerel seçimlerinde DEHAP, biri büyükşehir olmak üze-
re bölgedeki beş belediye başkanlığını kazandı: Diyarbakır, Bat-
man, Hakkari, Şırnak ve Türkiye’nin tek kadın belediye baş-
kanını seçen Tunceli/Dersim. Küçük belediyeleri de katarsak, 
kazanılan toplam belediye başkanlığı sayısı elli üçtü. Ülkede-
ki toplam üç bin belediye başkanının sadece on sekizinin ka-
dın olduğunu düşünürsek, DEHAP’ın elli üç belediyesinin do-
kuzunun başında kadın başkanlar olması dikkate değerdir. 
2004 yerel seçimlerinden sonra Kürt siyasetçiler, yerel düzey-
deki finans kaynakları üzerinde sorumluluk ve yetki sahibi ola-
rak belirli bir ölçüde de olsa Kürtçe faaliyetler düzenleyebildi-
ler. 2004’ten 2009 seçimlerine kadar geçen süre içerisinde ba-
zı belediyeler bölgelerinin refahını arttırmaya yönelik uygula-
dıkları farklı projelerle başarılı oldular. Özellikle de Diyarba-
kır, yerel elitlerin katılımıyla, siyasal eğitimi geliştiren ve bün-
yesinde yeni genç siyasetçilere yer veren yaratıcı yerel inisiya-
tifler üzerinden hızla güçlenmeye başladı. Belediye başkanları 
ve onlarla çalışan personel, resmî temsilciler olarak hem ulusal 
hem de uluslararası düzeyde tecrübelerini daha da arttırdılar 
(Watts 2006). Ancak 2007 yılı çoğu için merkezî ve yerel yargı-
nın suçlamalarına karşı bir duruşmadan ötekine koşuşturmak-
la geçti. Bu denli yoğun baskı altında, ilk olarak 2007’deki par-
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ti kongresinde sunulan “demokratik (yerel) özerklik” modeli-
ni geliştirme hususunda yetersiz kaldılar. Buna rağmen, Diyar-
bakır Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının ve Türkiye’nin dört 
bir yanından kendilerini destekleyen çeşitli derneklerde örgüt-
lenen grupların olağanüstü çabaları sonucunda DTP, özellikle 
de toplumsal cinsiyet meselesi, yerel yönetim10 ve ekolojik ça-
lışmalar üzerine çok sayıda ulusal ve uluslararası konferans,11 
akademik, kültürel ve eğitici faaliyetler düzenlemeyi başardı. 
Bu araştırma projelerinin ve konferans sunumlarının çoğu son-
radan yayımlandı.

2007 Kasım ayının başında yapılan DTP kongresinde par-
tinin yeni lideri Nureddin Demirtaş, yerel yönetimin ötesin-
de bölgesel yetki devrini ön plana çıkaran “demokratik özerk-
lik” kavramını ortaya attı. Belediye meclisi ile Ankara’daki mer-
kezî hükümet arasında karar alma organı olarak çalışacak bölge 
meclislerini de içeren bölgesel idarelerin oluşturulmasını öner-
di. Demirtaş’ın bu bir-adım-ileri formülasyonu, aynı zamanda 
kentsel büyümenin dayattığı bir işlevsel farklılaşmayla birlikte 
ortaya çıkan, bölgeye özgü siyasalar oluşturma12 talebi olarak 
da değerlendirilebilir.

Demirtaş’ın bu önerisi, üniter ve federal sistemlerin bir tür 
birleşimidir. “Salt ‘etnik’ve ‘toprak’ temelli özerklik anlayışı ye-
rine kültürel farklılıkların özgürce ifade edildiği bölgesel ve 
yerel bir yapılanmayı savunur” (Demokratik Toplum Partisi 
2008, 9). Öneri, dış ilişkilerin, savunma ve kamu harcamaları-
nın merkezî yönetime bırakılmasını ve bölge meclislerinin böl-
gesel yönetimde özerk olmasını; resmî dil olan Türkçe’nin ya-
nında anadilinde eğitimin de eğitim sistemine dahil edilmesi-

10 Örneğin, Uluslararası Yerel Yönetimler ve Kadın Konferansı (Konferansın tu-
tanakları Bağlar Belediyesi tarafından 2009 yılında yayımlandı). 

11 Örneğin, Büyükşehir Belediyesi Demokrasi Platformu’nun 28-30 Mayıs 2005 
tarihlerinde düzenlediği Ortadoğu’da Barış ve Halkların Barış Hakkı Konferan-
sı. 

12 Michael Keating (2008, 70), “azınlık dilleri giderek bölgeselleşmektedir” diye-
rek, “yaşayan kültürün, yüz yüze gündelik ilişkilere dayandığı için okul, sos-
yal hizmet ve idari birimler gibi kurumlara gereksinim” duymasına bağlı ola-
rak “azınlık dillerinin giderek bölgede güçleneceğini” ileri sürmektedir. 
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ni; kaynakların dağıtımı ve kullanımı yetkisinin bölgesel idare-
lere devredilmesini; “köye dönüş” yasasının demokratik biçim-
de uygulanmasını ve koruculuk sisteminin lağvedilmesini ön-
görmektedir. Öte yandan devlet otoriteleri, devletin hizmetine 
girmiş korucular ile devletin silahlı uzantısı olmayı kabul etme-
yenler arasında ortaya çıkan ve aslında resmen dayatılmış olan 
ayrılıktan kaynaklı düşmanlığı göz ardı ederek, köy korucula-
rı ile göçe zorlanmış insanlar arasındaki sorunu geleneksel kan 
davası olarak tanımlamayı yeğlemiştir.

Önerilen “demokratik özerklik” modeli, halihazırda merkezî 
hükümetin temsilcileri olarak görev yapan idari kadronun, so-
rumlulukları aşağıda belirtilen bölgesel idari komitelerinin ya 
da bölge meclislerinin alacağı kararlar doğrultusunda icraatta 
bulunmasını öngörmektedir:13

Bu idari modelde, adem-i merkeziyetçilik işletilerek birbiriyle 
yoğun bir şekilde sosyo-kültürel ve ekonomik ilişki içinde bu-
lunan komşu illeri kapsayan ve il genel meclislerine benzer bir 
şekilde seçimle iş başına gelen bir bölgesel meclis olacaktır. Bu 
bölgesel meclis; eğitim, sağlık, kültür, sosyal hizmetler, tarım, 
denizcilik, sanayi, imar, çevre, turizm, telekomünikasyon, sos-
yal güvenlik, kadın, gençlik, spor gibi hizmet alanlarından so-
rumlu olacaktır. Merkezî hükümet tarafından ise dışişleri, ma-
liye ve savunma hizmetleri yürütülecektir. Emniyet ve adalet 
hizmetleri merkezî hükümet ve bölge meclisi tarafından ortak 
yürütülecektir. (Demokratik Toplum Partisi 2008, 10).

Önerinin cumhuriyetin 1923’teki ilanından önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından yasalaştırılan 1921 anayasasın-
dan esinlendiği söylenmektedir. Bu anayasadaki, başında seçil-
miş temsilcilerin bulunduğu taşra yönetimlerine otonomi ta-
nınması hususunun (madde 11 ve 12), “bugünün diliyle bölge-
sel yönetimlere işaret ettiği” ve kent konseylerinin alacağı ka-

13 Dayatılan bu düşmanlık, gerek bireysel gerek toplumsal düzeyde, Mardin’in 
Bilge köyünde kırkın üzerinde insanın ölümüyle sonuçlanan son olay gibi, si-
lahlı çatışmaları arttırarak binlerce can kaybına sebep olmuştur (“Köydeki Ni-
şan Törenine Yapılan Saldırıda 44 Kişi Öldürüldü”, 2009). 
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rarların uygulamada kanun hükmünde olacağı yorumu yapıl-
maktadır (Sevinç 2007). Bu yorumlar doğrultusunda, Cumhu-
riyet’in 1924 anayasasında radikal bir değişikliğe giderek, üni-
ter ulus devlet modelini benimsediği ifade edilmektedir.

2009 yerel seçimleri yaklaştıkça iktidardaki AKP, DTP’ye 
karşı oldukça saldırgan bir tutum içerisine girdi. Başbakan Er-
doğan, nispeten yumuşak ve uzlaşmacı yaklaşımını değiştire-
rek DTP’li belediyelere sahip diğer kentlerle birlikte “Diyarba-
kır’ı kuşatacağını” ima etti. Partinin kapatılma ihtimali üzerine 
yapılan tartışmaların medyada geniş çaplı yer bulmasıyla, yerel 
seçimler öncesi gergin olan ortam daha da gerildi. Ancak tüm 
bunlara rağmen, 2009 yerel seçimlerinde AKP güneydoğudaki 
illerin çoğunda kaybederken seçimler DTP açısından bir başa-
rı oldu (Kürkçü 2009).

2009 yılında aldığı toplam oy sayısı DEHAP’ın 2004 yerel se-
çimlerinde aldığı oy sayısından her ne kadar az olsa da, DTP 
bölgedeki oylarını arttırdı; daha da önemlisi, iki kat daha fazla 
belediye başkanlığı kazandı. Doksan bir ilçe ve belde belediye 
başkanlığına ek olarak, DEHAP’ın 2004’te kazandığı beş il bele-
diye başkanlığına üç tane daha eklendi: Van, Siirt, Iğdır. Özet-
le, DTP’nin sahip olduğu belediye başkanlığı sayısı elli dört-
ten, on sekizi kadın olmak üzere, doksan sekize çıktı. DTP’nin 
seçilmiş belediye başkanları içerisindeki bu %20’lik oran Tür-
kiye’nin ulusal düzeydeki kadın başkan oranının (%1-2) çok 
üzerindedir. Cinsiyet eşitliğini savunan tek parti konumunda-
ki DTP, parti politikası olarak her düzeyde parti organlarında 
ve adaylıklarda kadınlara %40 pozitif ayrımcılık uygulamakta-
dır. Yeni kurulan BDP de aynı politikayı devam ettirmektedir 
(Belge 2010). 2009 yerel seçimlerinin bölgesel ve coğrafi dağı-
lım bakımından sonuçları AKP’yi bir anlamda kuşatmıştır; ulu-
sal düzeydeki oyları %47’den %39’a düşen AKP (il genel mec-
lislerinde aldığı oylar baz alındığında) kıyı bölgeleri ile doğu, 
güneydoğu ve Trakya’daki sınır bölgelerinden çekilerek iç böl-
gelere hapsolmuştur (Ersanlı 2009). “Yeniden kuşatmak” is-
tediği kentlerde bedava ev eşyası dağıtarak oy toplamaya ça-
lışan AKP’nin doğu ve güneydoğuda düşen oyları, Kürt halkı-
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nın AKP liderinin aşağılayıcı beyanatlarına ve verdiği sözler-
den geri adım atmasına duyduğu tepkiyi göstermektedir (Ol-
son 2009, 219-220).

Yerel ve bölgesel deneyimle birlikte parti programlarına, “de-
mokratik özerklik” üzerine hazırlanan dokümanlara ve verilen 
beyanatlara bakınca, öz-yönetim veya özerkliğin yerel ve böl-
gesel düzeyde yeniden yorumlanma biçimlerinin Türkiye’de 
açıkça bir siyasi tartışmanın konusu olmasına ihtiyaç var. Kürt 
parti liderlerinin mesele üzerinde yarattığı terminolojik karma-
şa, bir yönüyle, Türkiye’de vilayetlerin Ankara’dan atanan vali-
ler aracılığıyla merkezden yönetilme biçiminin aşılması ihtiya-
cına işaret etmektedir denilebilir. Öte yandan, bölgesel yerin-
den-yönetim ya da özerklik, sivil ve askerî bürokrasi tarafından 
hep tehdit olarak görülse de, belediyeler kendilerine yasalar-
ca tanınan karar alma yetkisini olabildiğince kullanmaktadır-
lar. 2000’ler boyunca yoğun Kürt nüfusa sahip kentlerde ve ka-
sabalardaki yerel siyasi organlar, yalnızca yerel yönetim konu-
sunda tecrübe kazanmakla kalmadılar, aynı zamanda daha faz-
la katılımı ve dolayısıyla bölge halkının siyasal toplumsallaş-
masını teşvik ettiler. Milli idareye karşı bölgesel yönetimi (ay-
nı şekilde üniterliğe karşı yerelliği) ikilem olarak gören Türki-
ye’deki hâkim siyasal kültüre rağmen, “ideal bir üniter politi-
ka” asla olamayacağı için (Keating 2008, 73), bu kendine has 
“demokratik özerklik” önerisinin bir şekilde somutlaştırılması 
umudu bulunmaktadır.

Bu noktada, söz konusu ikilemin genel anlamda ulus-devlet 
modelinin kabullerinden biri olduğunu belirtmek gerekir. An-
cak bu türden kabulleri boşa çıkaran önemli sapmalara da hep 
tanık olduk. Örneğin, Birleşik Krallık’ta çok tartışma yaratan 
“yeni yerelcilik” uygulaması, gerek bölgesel gerek yerel özerk-
liği genişletmekle kalmayıp, aynı zamanda merkezî otoriteyi 
de tamamlamaktadır. Çünkü rekabetçi yerel yönetim, yerel ya 
da bölgesele karşı ulusal ikilemine meydan okuyan deneyimler 
üretmektedir (Pratchett 2004, 369).14

14 “Yeni yerelcilik” iki niteliğiyle öne çıkmaktadır. Birincisi, bölgesel adalet, eşit-
lik ve kamu mallarının kolektif tedarikinde merkezî hükümetin oynadığı bi-
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Kürt hareketini meşrulaştırıcı güçler olarak  
aracı örgütlenmeler

“Sivil toplumun özgürleştirici potansiyeli” son yirmi yılda 
“baskı ya da dışlanma”yı ifade etmek amacıyla her türden grup-
laşmaya olanak tanıdı. “Kurulu otorite ile insanların gündelik 
ya şan tıları” arasındaki aracı güçler –veya aracı konumuyla sivil 
toplum– büyük ölçüde siyasi ayrımcılık politikalarından kay-
naklı meseleleri gündeme taşıyan çok çeşitli örgütsel yapılan-
malar oluşturdular. “Sivil toplum, vatandaşın kendi yaşantısı 
üzerinde” kontrolü yeniden ele geçirmesine hizmet eden çok 
önemli bir mücadele alanı haline geldi” (Cox 1999, 14-15).15

Türkiye’de aracı örgütlenmelerin tarihi pek uzun sayılmaz; 
sendikalar ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısında aktif ha-
le gelmeye başladı, çevreci hareket 1970’lerin sonlarına doğ-
ru örgütlenme aşamasına geçti ve feminist örgütlenmeler çev-
reci hareketten ancak on yıl sonra ortaya çıktı. Sivil toplum ör-
gütleri, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve dernekler, özel-
likle de askerî müdahale ihtimalinin azaldığı 1990’lar boyunca, 
yasal dernekleşmelerden, gevşek ve kısa süreli platform ve ini-
siyatiflere kadar Türkiye’de çeşitli örgütlenme biçimleri geliş-
tirdi. Örgütlenme biçimleri nasıl olursa olsun, bunların büyük 
çoğunluğu, akut hale gelen sorunlara karşı insanlar arasında şu 
amaçlarla bir duyarlılık oluşturmaya çalışmışlardır: Barış inisi-
yatiflerini geliştirmek, namus cinayetlerine karşı durmak, ka-
dınların siyasete katılımını arttırmak, kadın ve çocuklara karşı 
şiddetin cezalandırılması hususunda daha katı yasalar çıkarıl-
masını sağlamak, yeni bir barış söylemiyle militarizm karşıtlığı-
nı geliştirmek. Bu meseleler, genel anlamda Türkiye için hayati 
önemde olup, özelde ise Kürt sorununun merkezinde durmak-

rincil rolle ilgilidir. Diğeri ise yerel yönetim kurumlarının, yerel özerkliğin ge-
lişmesine katkıda bulunacak ve siyasi partiler arasında rekabeti teşvik edecek 
biçimde liderlik konumları ve duyarlı siyasa uygulamaları yoluyla, “kazanılmış 
özerklik” yönünde oynayacakları öncü roldür. 

15 Cox analizini hem mevcut hem de gelecekteki toplumsal düzenle ilişkili olarak 
Gramsci’nin sivil toplum kavramına dayandırır. 
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tadır. Siyasal katılımın bu üçüncü alanındaki, yani sivil toplum 
düzlemindeki faaliyetlerin çoğu, yaratıcı yerel çalışmalar sonu-
cunda kararlaştırılıp, bilhassa DTP’li belediyelerle işbirliği içe-
risindeki Kürt kadınları tarafından yürütülmektedir.

1990’lardan günümüze insan hakları ve kadın örgütlenme-
lerindeki Kürt temsiliyeti, başta güneydoğu bölgesinde olmak 
üzere Türkiye’nin her tarafında çok yüksek olmuştur. Hatta 
1980’lerden bu yana Türkiye’de kırk bin insanın ölümüne se-
bebiyet veren şiddet olaylarına ve militarizmin yükselmesine 
paralel olarak, insan hakları derneklerinin giderek artan sayıla-
rı ve faaliyetleriyle birlikte Kürt sivil toplumunun önemli ölçü-
de hareketlendiğini söyleyebiliriz (Kaliber ve Tocci 2010, 191-
215)16. Ölen kırk bin kişinin beş bininin Türk askeri olduğu, 
on yedi bininin çatışmalarda ya da failleri neredeyse hiç bulun-
mayan ya da soruşturulmayan suikastlar sonucu öldürüldüğü 
söylenmektedir. Ayrıca köylerde ve kent merkezlerinde yaşa-
nan diğer kayıplara ek olarak, üç yüz milyar dolar civarında ol-
duğu tahmin edilen devasa bir ekonomik kayıp vardır.17

Sivil toplum alanındaki gruplaşmalar, toplantılar, platform-
lar ve inisiyatifler üzerinden sağlanan siyasal katılım son dö-
nemde oldukça aktif hale gelmiştir. Kadın örgütlenmelerinin 
sayısında bir patlama yaşanmıştır: 2003 yılı itibarıyla üyeleri 
arasında farklı mesleklerden çok sayıda uzmanın bulunduğu, 
yarısından fazlası İstanbul’da olan üç yüz örgütlenme mevcut-
tu (Ecevit 2004). Bu tür gruplar, sivil ve siyasal haklara, cinsi-
yet meselelerine, evde ve işyerinde şiddete karşı başvurulacak 
yasal prosedürlere dair kadınlar arasında bilinç oluşturmak ve 
onları kamusal alanda aktif rol alma, siyasal yaşama katılım ko-
nusunda teşvik etmek amacıyla çeşitli toplantılar ve eğitimler 
düzenlediler. Türkiye’nin güneydoğusundaki başlıca kentlerde 

16 Yazarlar haklı olarak, “bu tür faaliyetler çatışmaların nedenlerinden çok ema-
releri üzerinde çalışırlar” düşüncesindeler. 1999 Ağustos ve Kasım depremle-
ri ile 2007’de Hrant Dink’in suikast sonucu öldürülmesi sivil toplum örgütleri 
için politik fırsatlar yaratmıştır. 

17 DTP Şırnak milletvekili Hasip Kaplan 2008 yılı bütçe görüşmeleri oturumun-
da bu maddi kaybın neden bütçe açığına dahil edilmediğini sormuştur (http://
www.tbmm.gov.butce/2008/pbk30102007.htm; Kavak, 2010). 
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(Diyarbakır, Tunceli, Van) Kürt kadınlarının aktif katılım ser-
giledikleri bu türden birçok örgütlenme mevcuttur.

Önde gelen kadın derneklerinin üyeleri ve Türkiye’deki fark-
lı siyasi partilerden kadınlar, Kürt kadınlarının giderek artan 
oranda politik anlamda aktifleştiklerini ve cinsiyetle ilgili me-
selelerde hızla bilinçlendiklerini göstermektedir. Bu örgütlen-
meler, çeşitli amaçlarla faaliyetler yürütmektedirler; kadına ve 
çocuklara yönelik şiddete ve namus cinayetlerine karşı müca-
dele etmek, kadın intiharlarını önlemek, sığınma evleri ve yar-
dım merkezleri kurmak, pastaneler, ev yemekleri yapan koo-
peratifler, el sanatları dükkânları ve benzeri işletmelerle kadın-
ların kendi işlerini kurmaları için fon yaratmak. Bu kadın ör-
gütlenmelerinin bazıları Kürt partileriyle işbirliği içerisindeki 
Kürt hareketi tarafından kurulmuştur. Bunların dışında, 1994 
yılında Diyarbakır’da kurulan ve 2009 yılı itibarıyla şube sayı-
sını yirmi üçe çıkaran Kadın Merkezi (KAMER) ile 2004 yılın-
da kurulan ve aynı şekilde civar kentlerde şubeler kuran Van 
Kadın Derneği (VAKAD) gibi bağımsız örgütlenmeler de mev-
cuttur. Kürt kadınları tarafından kurulan bu örgütlenmeler, İs-
tanbul, Ankara gibi Türkiye’nin batısındaki diğer büyük kent-
lerde faaliyet yürüten örgütlenmelerle işbirliği içerisinde çalış-
maktadır.

Son on yılın ikinci yarısında Kürtler ve Türklerin birbirleri-
ni karşılıklı olarak daha iyi anlamalarına yardımcı olmak ama-
cıyla faaliyet yürüten barış inisiyatifleri de önemli bir gelişme 
kaydettiler. Şiddete son verme arayışıyla iki grup sık sık toplan-
tılar ve mitingler düzenledi. Bu grupların ilki 1999’da silah bı-
rakmaya karar verip cezaevinde bir süre yattıktan sonra 2005 
ve 2006 yıllarında serbest kalan eski PKK gerillalarından oluş-
maktadır. Kurdukları inisiyatif kısa sürede çok sayıda Kürt ve 
Türk entelektüelini, eski sosyalistleri, sosyal adalet arayışında-
ki İslâmcıları ve genel anlamda barış aktivistlerini bir araya ge-
tirmeyi başardı. İkinci grup, Türkiye’de geçmişte uzun yıllar fa-
aliyet gösteren Barış İnisiyatifi Grubu’nun yeni versiyonu ola-
rak daha çok İstanbul’da örgütlenmiştir. Bu grup, genel anlam-
da Türkiye’deki demokratikleşme sürecinin ilerleyişiyle ilgili 
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olan, Kürt sorununa demokratikleşme ekseninde ve Türkiye’-
nin AB üyeliği sürecinde hükümetten yapılması beklenen kap-
samlı reformlarla bağlantılı olarak yaklaşılması gerektiğine ina-
nan, tanınmış Türk ve Kürt entelektüellerinden, gazetecilerden 
ve aktivistlerden oluşmaktadır.

Her iki gruptan bireyler kademeli olarak işbirliği yaparak an-
ti-militarist söylem ve barış yönetimi üzerine kendilerini geliş-
tirici bir dizi konferans düzenlediler. İki grubun da, 2006 son-
baharında altı ay kadar sürecek tek taraflı “ateşkes” ilan edil-
mesi sürecinde PKK üzerinde baskı oluşturdukları düşünül-
mektedir. Bu süreçte oluşan kısmi rahatlamayla birlikte, ilk 
gruptan olan barış aktivistleri –çok sayıda sendika, insan hak-
ları örgütü, önde gelen gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyen-
le işbirliği içerisinde– 2007 yılı Ocak ayında Ankara’da “Türki-
ye Barışını Arıyor” adlı bir konferans düzenlediler. Çok yüksek 
bir katılımla yapılan konferans, birçok açıdan alanında Türki-
ye’de bir ilkti. Çok sayıda Türk ve Kürt aktivistini, farklı parti-
lerin üyelerini ve görevlilerini bir araya getiren konferans med-
yada geniş yankı buldu. Konferansın amacı, yürütülen hükü-
met politikalarının zaaflarını, kusurlarını ve başarısızlıklarını 
derinlemesine irdelemek; bir barış söylemi oluşturmanın aci-
liyeti içerisinde medyada ve kamuoyunda farkındalık oluştur-
mak ve barışa ulaşmak için nelerin yapılabileceğini tartışmak-
tı.18 Bu konferansın bir sonucu olarak Dünya Barış Günü olan 
1 Eylül’de Barış Meclisi kuruldu.

2007 yılı Nisan ayında bu barış gruplarında çalışan kadın ak-
tivistler genel anlamda şiddeti kınamak amaçlı bir kadın top-
lantısı gerçekleştirdiler. Toplantıya Türkiye’nin her tarafın-
dan, çeşitli mesleklerden ve siyasi eğilimlerden seksen yedi ka-
dın katıldı. Barış faaliyetlerinin devamı kapsamında bu kadın-
lar, 2008 yılında bireylerin barışa dair beyanlarından oluşan bir 
kampanya yürüttüler.19 Çoğu kadın, üç bine yakın kişi o gün-
den beri bu kampanyaya katıldı. Kampanya sonraki dönemde 
İstanbul’daki feminist kadın platformlarıyla işbirliğini de kap-

18 Derlenmiş tutanaklar için bkz. Erbay 2007. 
19 Bkz. www.vaktigeldi.com 
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sayan çok sayıda ortak çalışmaya öncülük etti. 2009 yılında 
barış inisiyatiflerinin genişletilmesi amacıyla Demokratik Öz-
gür Kadın Hareketi (DÖKH) adıyla yeni bir hareket kuruldu. 
Amaçlarından biri de, “Tanıklıklar” adı altında, özellikle ka-
dınlara ve çocuklara yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili ka-
muda bilinç oluşturmayı amaç edinen kısa belgesel filmler çek-
mekti. Bu örgütlenmelerden çok sayıda kadın, meçhul failler 
tarafından öldürülen ya da kaybedilen çocuklarının katillerini 
veya akıbetini öğrenmek isteyen Kürt kadınlarının oluşturdu-
ğu “Barış Anneleri” hareketi tarafından başlatılan ve “Cumarte-
si Anneleri” olarak bilinen kadınlarca gerçekleştirilen protesto-
lara da destek vermektedir. 2009 yılından beri kesintisiz devam 
eden bu eylemin ismi, bir süre önce 24 Nisan 1915’te öldürü-
len ve kaybedilen Ermenileri de kapsayacak biçimde, “Cumar-
tesi İnsanları” olarak değiştirildi.

Sivil toplumun güçlü tepkisine neden olan diğer bir alan da 
çocuk hakları olmuştur. 2008’in sonlarına doğru ve 2009’un ilk 
ayları boyunca, özellikle de DTP üyelerinin uğradığı sistematik 
baskı ve takibe tepki olarak doğu ve güneydoğu bölgelerinde 
çok sayıda protesto gerçekleştirildi.20 Bu gösterilerde yer alan 
ve Diyarbakır’da polise taş atarak tepkilerini dile getiren çok sa-
yıda çocuk ve genç tutuklandı; PKK yanlısı protestoda bulun-
ma suçlamasıyla haklarında dava açıldı. Çoğu on beş-on sekiz 
yaş arasındaki lise öğrencilerinden oluşan bu çocuklar, Terör-
le Mücadele Kanunu kapsamında on ila on beş yıl arasında ha-
pis cezalarına çarptırıldılar. Gençlerin bu denli adaletsizce, ağır 
hapis cezalarına çarptırılması ve eğitim hayatlarının bitirilmesi, 
2009 yılı başlarında, çoğu Türkiye’nin metropollerinden ve gü-
neydoğudaki kentlerden olmak üzere, önde gelen Türk ve Kürt 
avukatlardan, psikologlardan, sanatçılardan, akademisyenler-
den ve gazetecilerden oluşan geniş bir ortak inisiyatif oluştu-

20 Bu süre içerisinde, bilhassa 2009’da, yerel seçimler sürecinde çok sayıda DTP 
ve BDP üyesi, belediye başkanı ve belediye personeli tutuklandı ve hapse atıl-
dı; bazıları bir yıldan uzun bir süre mahkemeye dahi çıkarılmadı. 2010 yılı ilk-
bahar ayında tutuklananların sayısı bin beş yüzü aştı. Kendilerine, çoğunluk-
la 2006 yılında Terörle Mücadele Yasası’nda yapılan değişikliklere atfen suçla-
malar yöneltilmektedir. 
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rulmasına yol açtı. Kendilerine “Çocuklar İçin Adalet Çağrıcı-
ları” adını veren bu grup, Türkiye’nin 1995 yılında imzaladığı 
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak, çocuk 
haklarını savunmayı ilke edindi. Grup, kamuoyunda duyarlılık 
yaratılması, gençlerin bu kadar sert cezalara çarptırılmasının 
önüne geçilmesi ve eğitim haklarının savunulması amacına yö-
nelik olarak Terörle Mücadele Kanunu’nun değiştirilmesi çağ-
rısıyla bir imza kampanyası yürüttü; nitekim kampanya sonuç 
verdi ve mesele parlamentoda tartışmaya açıldı.21

Türkiye’de çok sayıda derneksel inisiyatif mevcut ancak ül-
kenin büyük kentlerinde faaliyet gösteren ve en fazla dikkat çe-
kenler yukarıda bahsi geçenlerdir. Bu inisiyatiflerin gücünün, 
kimlik meselesinin ayrımcı politikalara karşı yürütülen daha 
geniş kapsamlı bir mücadele içinde ele alınması yönündeki ara-
yışlardan kaynaklandığı da söylenebilir.

Sonuç

2000’li yıllarda siyasi katılım anlamında gündeme gelen nispe-
ten daha büyük olanaklar göz önüne alındığında, Türkiye’de 
çeşitli aşamalardan geçen Kürtlerin etno-kültürel kimlik mü-
cadelesinin gerek ulusal gerek uluslararası dinamiklerin etki-
siyle son dönemde ikili bir karakter sergilediği söylenebilir: Bir 
yandan, Kürt kimliğinin kamusal alanda tanınmaması ve gay-
rimeşrulaştırılmasına karşı yürütülen etno-kültürel direniş; di-
ğer yandan insan hakları ihlallerine karşı ve demokratik re-
formların gerçekleştirilmesine yönelik bir demokratikleşme 
hareketi. Katılım sürecinde ayrımcı ve dışlayıcı politikaların 
kapsamını, etkinliğini azaltmak amacıyla geliştirilen ve kulla-
nılan yöntemler sırf Türkiye’ye özgü olmayabilir ancak olduk-
ça karmaşık oldukları açıktır. Öncelikle PKK ile ordu arasın-
daki askerî çatışmalar bağlamındaki şiddet kullanımı, Türki-
ye’nin demokrasi deneyimindeki zaaf ve eksiklere rağmen yü-

21 Bu grup parlamentodaki tüm milletvekilleriyle düzenli olarak toplantılar, kon-
feranslar, paneller, çeşitli sanatsal faaliyetler, tiyatro gösterileri ve film gösteri-
leri düzenledi. 
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rütülebilmiş siyasi müzakereler sonunda gerçekleşme ihtima-
li olan herhangi bir politika değişikliği sürecini büyük ölçüde 
engellemiş, zaman zaman bu sürecin önüne geçmiştir. Bu yüz-
den, Kürt siyasetçilerin ve sivil toplum aktivistlerinin amaçları 
birden çok ve çeşitli olmuştur: Bir yandan hükümetten PKK’ye 
karşı askerî operasyonları durdurmasını isterken, öte yandan 
karşılığında PKK’yi saldırı faaliyetlerine son verme konusunda 
ikna etmek; düşmanlık dilini ortadan kaldırmaya yönelik ba-
rış söyleminin yaygınlaşmasını sağlamak; şiddet karşıtı faali-
yetlerin kapsamını genişletmek ve kadınların, entelektüellerin, 
gazetecilerin, küçük sol partilerin ve sendikaların sürece daha 
fazla katılımını sağlamak; ekonomik iyileştirmeler, toplumsal 
refah ve daha çok demokratikleşmeye dönük kapsamlı reform-
ların gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek.

Ne var ki, laikliğe karşı muhafazakârlık ve cumhuriyetçi bü-
tünlük, bölünmezliğe karşı çokkültürlü vatandaşlık, askerin si-
yasete müdahalesine karşı sivil yönetim gibi birden çok kes-
kin politik karşıtlığın bir arada var olduğu Türkiye bağlamın-
da, sözü edilen bu amaçları açıkça ve ikna edici biçimde tartış-
mak pek mümkün olmamaktadır. Buna ek olarak, hükümetin 
Kürt sorununa ikircikli yaklaşımı da (önce 2005 yılında tanı-
ma ve çözüme dair umut verme, sonra yıldırma ve yok sayma; 
2009 yerel seçimlerinin öncesinde ve sonrasında DTP’ye kar-
şı topyekûn çatışma ortamı yaratma; aynı yıl içerisinde “Kürt 
açılımı”22 isminde bir süreç başlatıp sonra bu açılımın gerektir-

22 Başbakan Erdoğan’ın 2009’un ikinci yarısında kullandığı bu kavram, Kürt so-
rununun çözümü hususunda daha fazla demokratikleşmeye işaret etmişti an-
cak gelinen noktada demokratikleşme yolunda atılan tek adım seçim kampan-
yalarında Türkçe dışında dillerin kullanımı üzerindeki yasağın kaldırılması ol-
du. Kürtçe coğrafi yer adlarının resmî olarak iadesi gerçekleşmedi; ne var ki, 
bazı belediyeler bu konuda yerel düzeyde adımlar attılar. Anadilde eğitim tale-
bi sert biçimde reddedildi, seçim barajının düşürülmesi talebi dikkate alınma-
dı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay her ne kadar hükümetin çeşitli reformları ger-
çekleştirme konusundaki iyi niyetini tekrar tekrar dile getirse de, (“Çözüm ko-
nusunda herkesle görüşeceğiz”, http://www.bianet.org) “açılım”ın içeriği açık-
lanmadı ve program parlamento gündemine getirilmedi. DTP ile herhangi bir 
işbirliği niyetine gelirsek, DTP’in eski başkanı Ahmet Türk’ün Erdoğan’a yap-
tığı resmî ziyaret dışında, partinin liderleriyle görüşmeye yönelik AKP’nin her-
hangi bir teşebbüsü olmadı. 
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diği olumlu yönde değişime direnme) bir muamma yaratmak-
tadır. Bu süreçte, tersi yönde başkaca olumsuz gelişmelerin de 
yaşandığı unutulmamalı: Radikal milliyetçi söylemin yüksel-
mesi ve Kürt ve sivil toplum inisiyatiflerine karşı tepkiler; Kıb-
rıs meselesi ve 2005 yılı sonrası Türk-Ermeni ilişkileri bağla-
mında AB ile gerilen ilişkiler; bununla bağlantılı olarak 2002 
yılından itibaren yapılan reformlara karşıt biçimde milliyetçi, 
AB karşıtı tutumun güçlenmesi.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerin sonuçları, Kürt kimliği-
ni görmezden gelerek, özellikle de doğu ve güneydoğu bölgele-
rinde politika yürütmenin kolay olmadığını teyit etmiştir. Kürt 
kimliğinin yaşamın birçok alanındaki ikincil statüsü, Kürt ha-
reketinin ayrımcılığın ve dışlamanın tamamen ortadan kaldırıl-
masına yönelik genel politika değişikliği taleplerinin temel iti-
ci gücü olmuştur. Toplumsal ve cemaatsel kimliklerin kültü-
rel ve ahlâki yönleri üzerine kaleme alınmış teorik çalışmalar, 
bu tür kimliklerin ancak bu kimliklerin tanınmayan ve “aşa-
ğılanmış” konumlarıyla örgütsel olarak ihtilaflı olan “güç iliş-
kileri” çerçevesinde idame ettirilebileceğini ifade etmekte (Pa-
rekh 2009, 273).23 Bu çift taraflı kompozisyon, sonunda yeni 
bir vatandaşlık anlayışının oluşmasına hizmet edecek biçimde, 
toplumsal kimliklerin çoğul ve değişken doğasına yönelik kap-
samlı bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirmekte. DTP çok 
etnisiteli ve çokkültürlü bir Türkiye anlayışıyla, herhangi bir 
etnik gruba vurgu yapmadan net bir vatandaşlık tanımı tasla-
ğı oluşturmuştur. 2009 Aralık ayında kapatılan DTP’nin yeri-
ne kurulan bugünkü Barış ve Demokrasi Partisi, vatandaşların 
geniş çaplı katılımlarının en temel koşulu olarak çokkültürlü-
lüğe ve ademî merkezîyetçiliğe vurgu yapmaktadır (BDP Tü-
zük ve Programı).

Öte yandan sivil toplum düzleminde önemli bir ortak ini-
siyatif çalışması olarak, Türk ve Kürt solunu içine alacak bir 
şemsiye parti kurulmasına yönelik düzenli toplantılar düzen-

23 Yazarın çokkültürlülük analizi için bkz. “What is Multiculturalism?,” Aralık 
1999. A symposium on democracy in culturally diverse societies, Seminar Web 
Edition, http://www.india-seminar.com/semsearch.htm
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lendi. DTP’nin önde gelen milletvekilleri, daha küçük sosya-
list partilerin liderleri ve çeşitli örgütlenmelerden temsilciler, 
bu inisiyatif bünyesinde faaliyet yürüttüler. Amaç, vatandaş-
lık ve çokkültürlülük temeline dayalı bir vizyonla Türkiye’de 
toplumsal, ekonomik ve kültürel anlamda ezilen tüm grupları 
temsil edecek daha güçlü bir parti kurmaktı. Bu doğrultuda ini-
siyatifi yürütenler, farklı etno-kültürel kimliklere mensup ka-
tılımcılarla, Alevi dernekleri ve federasyonuyla, diğer azınlıkla-
rın, sendikaların ve sosyal demokratların temsilcileriyle bir ara-
ya gelme konusunda kararlıydılar. Girişim, sol gruplar arasın-
da süregelen parçalanmışlıktan dolayı pek başarılı olamasa da, 
Kürtler ve Kürt olmayanların ortak çalışma yürütmeleri husu-
sunda umut verici oldu ve DTP’nin “Türkiye Partisi” olma yö-
nünde daha istekli çalışmasına olanak tanıdı. 24

Sonuç olarak, Kürt partilerinin ve kendilerine bağlı sivil top-
lum örgütlerinin toplumsal ve siyasal yaşamın her alanında yer 
almaya yönelik harcadıkları büyük çaba açıkça ortadadır. Kürt-
ler yalnızca mevcut haliyle sisteme katılım göstermekle yetin-
memekte, ademî merkezîyetçilik ve insan hakları konularında-
ki taleplerini dile getirerek, cinsiyet ayrımcılığı ve çevre sorun-
larına dikkat çekerek, demokratikleşme projesine yeni bir bo-
yut kazandırma anlamında örnek teşkil etmektedirler. DTP ve 
halefi BDP, bir yandan seçmenleriyle uyumlu ilişkilerini sürdü-
rürken, öte yandan da parti içi demokrasiyi işletme konusunda 
da kararlı duruş sergilemişlerdir.

Özetle, Kürtlerin ulusal, yerel ve derneksel düzeydeki siyasal 
katılımları birbirini destekleyici ve tamamlayıcı olmuştur. Bu-
nunla birlikte, yerel ve bölgesel düzeydeki katılımın, genel an-
lamda katılım çabalarını resmî ve gündelik pratikler aracılığıyla 
önemli ölçüde beslediğini de belirtmek gerekir. Kürtlerin top-
lumsal ve siyasal faaliyetleri (Kürt ve Türk halklarının giderek 

24 2008 yılı parlamento bütçe görüşmeleri esnasında yaşanan tartışmalara ek ola-
rak, partinin programını ve resmî belgeleri inceleyen Kavak (2010), bu kavra-
mın AKP tarafından sık sık DTP’yi tüm ülkenin partisi olmamakla suçlamak 
amacıyla kullanıldığına, oysa Kürt siyasetçilerin bunu Türkiye’nin her tarafın-
da gerçekleşen her türlü dışlama, ayrımcılık ve baskıya karşı yetki kullanımı 
ve sorumluluk paylaşma anlamında kullandıklarına işaret etmektedir. 
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artan biçimde, ortak katılım çalışmaları da dahil olmak üzere, 
her türlü aracı örgütlenmeler ve toplantılar aracılığıyla bir ara-
ya gelmeleri) Kürt toplumunda büyük bir dinamizm yaratma-
nın dışında, Kürtlerin Türkiye siyasetinde önemli bir yer edin-
melerine de katkıda bulunmuştur. Sivil toplum örgütlerinin, 
Kürtlerin siyasal yaşama geniş ve çeşitli biçimde katılımlarına 
sunduğu destek, gerek ulusal gerek yerel düzeyde yeni alanla-
rın açılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Ne var ki, Kürt 
sorununun “özgürleştirici potansiyeli”nin karşısına çıkarılan 
ciddi güçlükler ve çözümün önünde duran siyasi, ideolojik ve 
bürokratik engellerden dolayı, önümüzde daha kat edilecek, 
belirsizliklerle dolu bir yol bulunmaktadır.
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Kürt Etnobölgesel Hareketin Doğuşu,  
Kitleselleşme Süreci ve Türkiye İşçi Partisi:  

1959-1974*

AHMET ALIŞ

Giriş

Bu makale, Kürtlerin yakın dönem siyasi tarihine dair az bili-
nen bir konuyu incelemek amacıyla Türkiye İşçi Partisi (TİP, 
1961-1971) ile Kürtlerin birbirine yakınlaştığı dönemi ve ay-
nı zamanda uzun bir sessizlikten sonra ortaya çıkan Kürt siya-
si hareketinin ilk aktörlerini bir arada anlayabilmek için farklı 
yazılı kaynaklardan, mülakatlardan ve arşivlerden yararlanarak 
hazırladığım başka bir çalışmamın özeti olarak görülebilir.1 Bu-

(*) Öncelikle bu yazının ilk halini okuyup geri bildirimlerini paylaşan Nesrin 
Uçarlar’a ve bu çalışmanın bir an önce basılması için çok emek veren sevgili 
Büşra Ersanlı’ya teşekkür ederim. Bu yazı, genel olarak 2009’da İngilizce yaz-
dığım yüksek lisans tezimden çıkarılmıştır. Oradaki kaynaklara ek olarak, Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nde 1974-1984 yılları arasındaki Kürt hareketiyle ilgili ha-
len yazmakta olduğum doktora tezimde kullandığım 80’e yakın yüz yüze mü-
lakatın da fikirlerimin arka planının oluşmasında etkili olduğunu söylemem 
gerekmekte.

1 Bkz. Alış (2009). Ayrıca, genel olarak, kaynakça kısmında belirttiğim kitaplar 
arasından Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Behice Boran ve Tarık Ziya Ekin-
ci’nin çalışmaları TİP tarihi ile ilgili bize birinci elden bilgi sunmaktadır. Kürt-
lerle ilgili olarak ise kaynakça kısmında gösterilen anı vb. kitapların yanında 
Tarık Ziya Ekinci’nin muhtelif çalışmaları, Azat Zana Gündoğan’ın kaynakça-
da gösterilen yüksek lisans tezi ile İsmail Beşikçi’nin Doğu Anadolu Mitingle-

ri’nin Analizi isimli kitabı ile Bir dergisinin DDKO’lar üzerine hazırladığı iki sa-
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rada genel hatlarıyla 1959-1974 yılları arasındaki Kürt siyaseti-
nin çerçevesi yeni bir dönemselleştirmeyle ele alınmakta, Kürt 
milliyetçiliği gibi oldukça tartışmalı bir konudan ve bu dönemi 
incelemekte yeterli olmayan teorik çerçeveden ziyade, daha in-
teraktif ve bütün aktörleri göz önünde bulunduran, etnobölge-
sel hareket olma özelliğinin altı çizilmektedir.

Bu yazıda, öncelikle 1959-1974 arasındaki Kürt hareketinin 
çeşitli aktörlerine değinilecek. Siyasal bilinçlenme ve milli so-
run üzerine gelişen fikirlerin gelişiminin seyri ele alındıktan 
sonra sosyalistler, TİP ve Kürtlerin bir arada siyaset yapmala-
rı olgusunun nasıl geliştiği ve ne tür sonuçlar doğurduğu, hem 
TİP’in seçim sonuçları üzerinden hem de program, tüzük gibi 
parti kimliğini gösteren kaynaklara bakılarak ele alınacak. Ay-
rıca, sadece Kürtler ve sosyalist hareket arasındaki ayrılıklar ve 
ayrışmalar değil, o dönemki farklı Kürt grupları ve nesilleri ara-
sındaki çatışmalar, bunların sonraki dönemlere nasıl yansıdığı 
da değerlendirilecek.

Bugün bilhassa BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) çevresin-
deki Kürt toplumunun çoğunun politikleştiği ve siyasi anlam-
da gözle görülür bir yol kat edildiği bilinmektedir. Öyle ki, 
1990’ların başından bugüne kadar farklı isimlerle kurulan Kürt 
etnobölgesel partilerinin -BDP’nin ve seleflerinin- son birkaç 
seçim performansına bakıldığında, Kürtlerin yarısına yakınını 
etkileme gücüne sahip olduğunu görmekteyiz. Fakat 1960’la-
rın Kürt toplumu ile bugünkü Kürtler arasında birçok fark 
mevcut. Kürtlerin demografik açıdan neredeyse %70’inden faz-
lasının köylü olduğu, okur-yazar olmadığı, bir bakıma siyasete 
ve devlete aynı ölçüde uzak durduğu 1960’ları anlamak için ilk 
hareket noktası, o dönemin kendi koşullarına bakmak olabilir. 
Çünkü siyasetin yapıldığı toplumun demografik ve sosyo-eko-
nomik durumu bir dönem etkili olan siyasi aktivizmleri anla-
mak için de önemlidir.

Yakın zamanlara kadar, Kürtler gibi Ortadoğu toplumların-
da ve dünyanın birçok yerinde siyaset (ya da yüksek siyaset 
ve eleştirisi) daha baştan bir entelektüel uğraş olarak karşımı-

yısı bilgi vermesi açısından belirtilmesi gereken kaynaklardır.
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za çıkar. Bu entelektüel uğraş bir aşamaya kadar da ekonomik 
ve sosyal yapıyla ilgilidir. Genel olarak ya bu yapıların ele ge-
çirilmesi ya da bunların yeniden yapılandırılması temel iki yö-
nelim olarak gözlemlenebilir. Ayrıca 1950’lerin Türkiyesi göz 
önüne alındığında ne tarihsel olarak ne de sosyolojik olarak 
geniş kitleselleşme göstermiş bir siyasal kültürden bahsetmek 
mümkündür. Tam tersine, 1970’lerin ortasına geldiğimizde ge-
rek Türk toplumunda gerek Kürt toplumu gibi diğer gruplar-
da gözle görülür bir mobilizasyon ve politikleşme görmekteyiz. 
Haliyle bu, kendiliğinden oluşan bir süreç değildir. Kürtler söz 
konusu olduğunda ise 1959-1974 yılları arasındaki aktivizm 
her ne kadar sınırlı sayıda öğrenci ve entelektüeli kapsıyor ol-
sa da, artık geri dönüşü olmayan bir sosyal ve politik dönüşü-
mün gerçekleştiği, kitleleri harekete geçirecek grupların fikrî 
formasyonu açısından bir laboratuvar örneği teşkil etmektedir.

Yeni bir dönemselleştirme ve Kürt entelijansiyası:  
1959-1974 (A Safhası), 1974-1984 (B Safhası),  
1984-1999 (C Safhası)

Milliyetçilik tartışmalarına girmemekle beraber, burada kul-
landığım şekliyle milliyetçilik, John Breuilly’in (1993) “hare-
ket” boyutuna vurgu yaptığı biçimde ele alınmaktadır. Yakın 
dönem Kürt siyasi hareketini incelemek için, bu makadele, Mi-
roslav Hroch’un (2000) Avrupa’daki milli hareketler için kul-
landığı üç aşamalı çerçeveyi (A Safhası, B Safhası, C Safhası) ve 
benzer bir şekilde Partha Chattarjee’nin (1986) Hint milliyet-
çiliğini incelerken ele aldığı üç farklı zamanlı yaklaşımı (Hare-
ket dönemi, Manevra dönemi ve Varış dönemi) bir arada kulla-
nıyorum. A Safhası, entelektüel faaliyet olarak bir arayışın baş-
ladığı dönemi yani “hareket dönemi; B Safhası, milli ajitasyon 
olarak adlandırılan ve kitleleri uyandırmakla geçen “manevra 
dönemi”; C Safhası ise kitlelerin harekete katılımının gerçek-
leştiği “varış dönemi” olarak görülebilir. Birçok kişinin tekleş-
tirdiği ve bu şekilde “milliyetçi” Kürt hareketi diye tanımladığı 
üç farklı dönemden geçmiş bir aktivizmi, sosyal ve siyasal sü-
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reci, farklı aktörleri ile ön plana çıkarmamız açısından bu teo-
rik çerçevenin uygun olduğunu düşünüyorum.

Dolayısıyla yakın dönem Kürt hareketini bu çerçevede üç dö-
neme ayırmak mümkün: İlki, bu yazının ana konusu olan Kürt 
etnobölgesel hareketinin doğduğu ve geliştiği 1959-1974 yılları 
arası dönem (A Safhası). İkinci dönem (B Safhası), 1974 genel 
affıyla dışarı çıkan DDKO (Devrimci Doğu Kültür Ocakları), 
TİP (Türkiye İşçi Partisi) ve T-KDP (Türkiye’de Kürdistan De-
mokrat Partisi) üyelerinin 1984 yılına kadar birçok farklı siya-
sal dernek, parti ve hareket çevresinde Kürt siyasetinde söz sa-
hibi olmak istediği dönem. Son olarak da (C Safhası), 1984’den 
Abdullah Öcalan’ın yakalandığı 1999’a kadar PKK’nin Kürt si-
yasetinde tartışmasız tek aktör olarak kaldığı dönem.

Yukarıdaki iki farklı çalışmaya ek olarak, Milton Esman’dan 
(1977) ödünç aldığım “etnobölgesel” hareket terimi, bu ma-
kalede yer yer değineceğim özelliklerinden dolayı, yol gösteri-
ci teorik bir çerçeve sunmakta. Yazının başlığında vurgulanan 
“etnobölgesel hareket”, bölgesel ve ulusal elit içerisinde kendi-
sine yer bulamayan, yeni kuşak, eğitimli gençlerin bir alterna-
tif olarak siyasi ve kültürel kimliklerin dışavurumunda, politik-
leşmemiş bir seçmen kitlesinin dikkatini çekmek için mevcut 
siyasi, kültürel ve iktisadi rahatsızlıklara oldukça vurgu yapı-
lan, genel bir sistem eleştirisi olarak ortaya çıkmaktadır. Hare-
ketin başında bulunanlar öncelikle sosyalist hareketlerle (TİP 
ile Kürtlerin 1960’lardaki yakınlaşması gibi) ittifak yapmakta-
dır.

Etnik yönüyle, ulus-devlet tekçiliğinin dışında bir etnik ta-
bandan çıkmakta, bölgesel yönüyle de ulus-devletin tümüne 
değil, daha çok ekonomik olarak geri kalmış kısmına (ki etnik 
ve ekonomik durum el ele gitmektedir), etnik grubun çoğun-
lukla bulunduğu bölgeye hitap etmektedir. Kürtler, etnobölge-
sel hareketin etnik boyutunu milli yönleriyle, bölgesel boyutu-
nu ise iktisadi açıdan geri kalmış bir bölgede yerleşmiş olmala-
rı ve Kürt hareketlerinin bu bölgeye odaklanmasıyla çok iyi ör-
neklendirmektedirler.

Ulus-devletin tümüne yönelik bir siyasi bakış açısından ta-
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mamen bölgesel bir perspektife geçmek, bölgenin etnik, kül-
türel ve ekonomik sorunları üzerine yoğunlaşmak, genel ola-
rak ulusal politikalardan ve siyasi partilerden bir kopuşu, son-
rasında ise özel olarak sosyalist ve sol gruplardan kopuşu hız-
landırmaktadır. Bu, 1970’lerden sonra Kürt aktivistlerinin ne-
redeyse tamamen bağımsız örgütlenmelerinin ya da diğer ke-
simleri de kendilerinin örgütlemesinin en önemli nedeni ola-
rak görülebilir. 1970’lerin ikinci yarısında görüleceği üzere, 
Kürtler sosyalist hareketi örgütlerken hem milli meselelerinin 
hem de kendilerinin hareket içindeki önceliğine oldukça vur-
gu yapmaktaydılar.

Ayrıca yukarıda belirttiğim her üç dönemde de ekonomik ve 
sosyal sınıf ve siyasal formasyon açısından birbirinden ayrışan 
üç farklı kuşağın oluşturduğu bir Kürt entelijansiyasından bah-
setmek mümkündür. 1959 ile 1974 yılları arasındaki Kürt ak-
tivistlerini 58’liler olarak adlandırabiliriz. 1940’lardan başlaya-
rak yüksek tahsil gören, şehir hayatı ve siyasetiyle tanışan gö-
rece daha elit bir kesimden bahsetmekteyiz. Mustafa Remzi Bu-
cak tarafından kurulan Dicle Talebe Yurdu’nu ve 1943’te de Fı-
rat Talebe Yurdu’nu hatırlayarak bu kuşağın genel bir portre-
sini çıkarabiliriz.

Dicle Talebe Yurdu, 58’liler kuşağının ekseriyetinin kaldığı 
bir yerdir: Yusuf Azizoğlu, Mustafa Ekinci, Faik Bucak, Musa 
Anter, Tarık Ziya Ekinci, Ali Karahan, Edip Karahan, Ziya Şe-
refhanoğlu, Edip Altınakar, Necat Cemiloğlu, Enver Aytekin 
ve daha pek çok kişi burada kalmıştır (bkz. Bucak 1991; An-
ter 1999). Yusuf Azizoğlu, Yeni Türkiye Partisi’nden milletve-
kili olmuş ve 1960’ların sonunda da partinin başkanlığını yap-
mış; Tarık Ziya Ekinci, Türkiye İşçi Partisi’nden 1965 yılında 
milletvekili seçilmiş; Ziya Şerefhanoğlu ise Urfa’dan senatör ol-
muştur. Faik Bucak, Adalet Partisi’nden (AP) aday olamayınca 
1965 seçimlerinde bağımsız aday olmuş fakat seçilememiştir.

1974-1984 yılları arasında (B Safhası) milli ajitasyonun ve 
birçok Kürt oluşumunun sahnede yerini aldığı dönemin akti-
vistleri her ne kadar bir önceki 58’liler kuşağından şahsiyetle-
ri barındırsa da, genel olarak toplumun daha alt tabakalarından 
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ve daha marjinal öğrenci kesimlerinden oluşmaktadır. Bu ku-
şağı, Kürtlerin 68’lileri ve onları takip eden kuşağı da (C Safha-
sının ya da varış noktasının aktörleri) 78’liler olarak adlandır-
mak mümkündür. Bu yazının konusunu fazlasıyla aştığı için 
gerek 68’liler gerek 78’liler kuşağı, başka bir ifadeyle B ve C 
Safhaları, 1959-1974 dönemiyle ilgili olmadığı sürece ele alın-
mayacaktır.2 Bu dönemleri birbirinden tam ve kesin sınırlar-
la ayırmanın mümkün olmadığını ve aktivistlerin bir kuşak iti-
barıyla birbirinin yerini aldığını iddia etmiyorum. Zira aynı dö-
nemde her üç kuşaktan da insanlar bir arada var olabiliyorken, 
hareketi çoğunlukla yönlendiren ve etkin olan kuşakları ta-
nım düzeyinde farklı kuşaklar olarak kullanmaktayım. Örne-
ğin DDKO’ların kurulma aşamasında görüldüğü gibi hem 58’li-
ler hem de 68’liler kuşağı bir arada hareket etmiş ve bunun gibi 
birçok örnekte bu farklı kuşaklar bir arada çalışmışlardır.

Kürt etnobölgesel hareketinin doğuşu: 1959-1974

Devlet ve Kürtler: “Acı gerçek”  
yahut “bilinmeyen Doğu”

Devletin ve resmî ideolojinin Kürtlerin asimilasyonu için iz-
lediği sofistike ve çoğu zaman baskıya dayalı kaba siyasaları ar-
tık çok etraflı bir şekilde literatürde bulmak mümkündür. Kürt 
sorunu, Türkiye kamusal alanına yansımadığı sürece üzerin-
de çok durulmayan bir sorun olduğu gibi, nadiren de olsa ba-
zı kesimlerce dillendirildiğinde etnik sorunu/milliyet meselesi 
olmayan bir ülkenin bir bölgesine has ekonomik geri kalmış-
lık gibi gösterilip Karadeniz bölgesindeki veya İç Anadolu’daki 
herhangi bir problemle aynılaştırılmıştır. Mesut Yeğen’in (2006 
ve 2001) bu alandaki çalışmalarının da gösterdiği gibi Kürtler 

2 Bu dönem görece az çalışılmış olmakla beraber, kaynakça kısmında gösteri-
len çalışmalar arasından, Hamit Bozarslan (2007), Mesut Yeğen (2007), Cen-
giz Güneş (2010), Joost Jongerden ve Ahmet Hamdi Akkaya’nın 2011) çalış-
maları genel bilgi vermeleri açısından faydalıdır. Ayrıca Rafet Ballı’nın (1992) 
çalışması, liderlik pozisyonunda olan Kürt aktivistlerin 1970’lerdeki muhtelif 
grupların “resmi” tarihlerini ve ideolojilerini okumak açısından önemlidir.



63

ve Kürt meselesi, ırkçı-milliyetçi bir dışlamanın söz konusu ol-
duğu 1930’lar ve 1940’lardan sonra halledilmesi/bitirilmesi ge-
reken ekonomik geri kalmışlık meselesi olarak görülmüş ve 
1950’lerden 1990’lara kadar da daha çok bu şekliyle kendisine 
tartışma alanı bulabilmiştir. Yani Kürt meselesi, Kürtlük özelli-
ğinden bağımsız olarak ele alınmıştır.

Sayısız örnek arasından, 1960’larda Cumhuriyet gazetesinin 
ve Yön dergisinin Kürt meselesini “Doğu Meselesi” adı altında 
tartışması ve belki de asimilasyonun tutmadığı, “acı bir gerçek” 
olarak Kürt illerinin çoğunda Türkçe’nin ancak ikinci en çok 
konuşulan dil olmasının, 1965 nüfus sayımında ülkenin yakla-
şık %10’luk bir kesiminin Kürtçe konuştuğunu beyan etmesi-
nin birçok kişiyi “şaşırtması” verilebilir Bunun yanında Kürt-
lerin çıkardıkları gazete ve dergilerle bu “gerçek” daha başka 
boyutlarıyla kendini gösterecekti. Fakat burada görünürlük en 
fazla sosyalist ve Marksist gruplar açısından olacak, ileride de-
ğineceğim gibi, Kürtler ve sosyalist gruplar Kürt meselesini ta-
nımlarken birbirlerinden çok şey öğrenecektir.

Bilindiği gibi Kürtler tarafından bir cemiyet kurulması İkinci 
Meşrutiyet’le yaşıttır: Kürt Teavün Cemiyeti (1909). Bu cemiyet, 
Osmanlıcılık fikrine bağlanmış bir hayır cemiyetidir. Öte yan-
dan, İkinci Meşrutiyet döneminde (1908-1918) başka pek çok 
siyasi, kültürel örgüt ve dernek kurmuş olmalarına rağmen, di-
ğer gruplar gibi Kürtler de 1924 anayasasıyla birlikte Türk ka-
musal alanında görünürlüklerini yitirmiş bulunmaktaydılar. 
Azadi örgütünün 1925’te, Xoybun örgütünün de 1930 Ağrı is-
yanından sonra sona ermesi ve 1938 Dersim isyanının bastırıl-
masıyla birlikte Kürtler uzun bir dönem sessizlik yaşamışlardır. 
Her ne kadar Diclenin Kaynağı (1948), Şark Postası (1954), İle-

ri Yurt Gazetesi (1958) gibi yayınlarla görünürlük kazanılmışsa 
da, Hamit Bozarslan’ın (2003) belirttiği gibi, 1965 yılında ku-
rulan Kürdistan Demokrat Partisi siyasal örgüt bağlamında Xoy-
bun’dan sonraki ilk Kürt teşkilatı olacaktır.

Arada kalan yaklaşık otuz yıllık dönemde Kürtlerin siyasal 
yaşama katılmaları, genelde “ehveni şer”in yanında durmak 
şeklinde olmuş, Kürtlük siyasi bir rol oynamamıştır. 1950 se-
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çimlerinde olmasa da, 1954’ten sonra başlayan CHP’nin Kürt-
lerin yaşadığı bölgelerdeki oy kaybı, 1970’lere yaklaşıldığında 
yaklaşık %70’i bulmuştur. Ayrıca sonradan TİP’i destekleye-
cek birçok kişi DP (Demokrat Parti) iktidarının son yıllarında, 
Hürriyet Partisi’nin (HP) kurulmasında etkili olmuş ve HP’yi 
desteklemiştir.

49’lar Olayı, Kürt öğrenciler:  
Doğululuk, Kürtlük ve korku

DP iktidarı boyunca (1950-1960) Kürt entelijansiyası Kürdî ol-
masa da bir ses bulabilmiş ve başta öğrenci dernekleri olmak 
üzere farklı yerlerde kümelenmeye başlamıştı. Bunlar arasında, 
hem DP’ye sempati besleyen hem de kültürel haklara yönelik 
daha fazla taleplerde bulunan Musa Anter gibi şahsiyetler ikti-
darın dikkatini çekmeye başlamıştı. 1959 yılının Aralık ayın-
da yarısından fazlası öğrenci olan 52 Kürt komünistlik, Kürt-
çülük ve ayrılıkçılık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Bunlar 
arasından Emin Batu’nun ölmesi ve iki kişinin de serbest bıra-
kılmasından sonra sayının 49 olması sebebiyle 49’lar Olayı ola-
rak adlandırılan bu tutuklama hadisesi, yakın dönem Kürt tari-
hi için en önemli dönemeçlerden biri olmuştur.3 Tutuklanan-
lar arasında ne siyasi bir fikir bütünlüğü ne de hareket düzeyin-
de örgütlülük söz konusuydu. Fakat birçok kişi tarafından son-
radan vurgulanacağı gibi, Kürt olmanın ne olduğuna, ne olma-
sı gerektiğine dair soru ve sorgulamaların yapılması açısından 
49’lar Olayı önemli bir olaydı.

3 Tutuklananların listesi: “Şevket Turan, Naci Kutlay, Ali Karahan, Koço Elbis-
tan, Yavuz Çamlıbel, Mehmet Ali Dinler, Yusuf Kaçar, Nurettin Yılmaz, Zi-
ya Şerefhanoğlu, Medet Serhat, Hasan Akkuş, Örfi Akkoyunlu, Selim Kılıçoğ-
lu, Şahabettin Septioğlu, Said Elçi, Said Kırmızıtoprak, Yaşar Kaya, Faik Savaş, 
Haydar Aksu, Ziya Acar, Fadıl Budak, Halil Demirel, Esat Cemiloğlu, Ferit Bi-
len, Mustafa Nuri Direkçigil, Fevzi Avşar, Necati Siyahkan, Hasan Ulus, Naz-
mi Balkaş, Hüseyin Oğuz Üçok, Mehmet Nazım Çiğdem, Fevzi Kartal, Meh-
met Aydemir, Abdurrahman Efem Dolak, Musa Anter, Canip Yıldırım, Emin 
Kotan, Ökkeş Karadağ, Muhsin Şavata, Turgut Akın, Sıtkı Elbistan, Şerafettin 
Elçi, Mustafa Ramanlı, Mehmet Özer, Feyzullah Demirtaş, Cezmi Balkaş, Ha-
lil Yokuş, İsmet Balkaş, Said Bingöl, Mehmet Bilgin, Fethullah Kakioğlu.” Bkz. 
Kutlay (1994), ayrıca Çamlıbel (2007).
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Bu olayla birlikte tutuklu Kürtler arasında sağ ve sol olarak 
ayrışmalar başlamış, sağ ve muhafazakâr kesim, sistem partile-
riyle siyaset yapmayı daha uygun görürken; sol gruptakiler ise 
daha çok sosyalist hareketlere yakınlık göstermiştir. 1960’larda 
basında yazan ya da kendileri gazete ve dergi çıkaran Kürtlerin 
büyük çoğunluğu da bunlar arasından çıkmıştır.

İleri Yurt (1959), Barış Dünyası (1962), Dicle-Fırat (1962), 
Deng (1963), Yeni Akış (1966), Doğu (1969) gibi gazete ve der-
gilerde birçok konuda fikirler beyan edilecek, çok ürkek bir 
dille de olsa, “mahalli dil”, “Doğu’ya has kültür” gibi tanımlar-
la kademe kademe Kürt meselesi tanımlanacak ve çözüme gi-
den yolun belirlenmesinde de ana akım sosyalist hareketin bü-
yük bir etkisi altında kalınacaktır. Musa Anter’in 1959 yılında 
yazdığı “Kımıl” isimli Kürtçe şiirinde tasvir edilen fakirlik ve 
çaresizlik, dönemin genel yazınındaki genel temalar olarak gö-
rünmektedir. Dicle-Fırat ise “Neden Çıkıyoruz?” başlıklı yazı-
da amacını şöyle belirtmektedir:

Bu gazete, parti politikası yapmayacak, bütün partiler karşı-
sında objektif ve tarafsız kalacaktır... Gazetemiz, memleket ve 
Doğu’nun hayrına olan fikirleri destekleyecek, aksine fikirler-
le mücadele edecektir. Gazetemiz, Doğu’nun gerçek kalkın-
masının başlıca engellerinden biri olduğuna inandığımız anti-
demokratik kanunların kaldırılması mücadelesini de destekle-
yecektir. (Dicle-Fırat 1962)

1963’te sadece iki sayı çıkan Deng, Kürtçe ve Türkçe yazılar 
ve şiirler yayımlamış, azgelişmişliğin ve unutulmuşluğun kur-
banı olarak gösterilen Kürt bölgesini “Bilinmeyen Doğu” ola-
rak tanıtmaya başlamıştır. “Bilinmeyen Doğu”nun en temel 
özelliği şöyle tanımlanmıştır:

Doğu’da kendi ana dili olan Kürtçeyi konuşan, örf, adet ve 
ananelerini devam ettiren, geniş bir müzik ve folklor dünya-
sına sahip etnik yapısını muhafaza eden bir grubumuz vardır. 
Bu bir gerçektir. (Deng 1963)4

4 Ayrıca genel olarak Kürtçe basınla ilgili olarak bilgi için bkz. Malmisanij ve 
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Özellikle bu derginin yayınından sonra, 23’ler Olayı olarak 
bilinen tutuklanmalarla ve aralarında Türkiye’de öğrenci ola-
rak okuyan Iraklı Kürtlerin de olduğu tutuklanma dalgasıyla, 
1961 anayasasının arkasına sığınılarak, görece daha özgür bir 
ortamda bile, Kürtlerin yayın yapmaları engellenmiştir. 1966 
yılında çıkarılan ve sosyalizmin Kürt sorununu çözeceğine dair 
daha kesin bir dil kullanmakta olan Yeni Akış dergisi de diğer-
leri gibi çok kısa zamanda kapatılacak, yayın sorumlusu Meh-
met Ali Aslan ve dergiye yazan Kemal Burkay tutuklanacaktır.

Bu yayınların dışında, Yön gibi daha ulusal dergilerde de 
Kürt sorunu ve Kürtler kendisine yer bulacaktı. Dr. Sait Kırmı-
zıtoprak (Dr. Şivan) buradaki yazılarında hem Musa Anter’in 
Barış Dünyası dergisindeki yazılarına karşı çıkacak hem de Şev-
ket Süreyya Aydemir gibi kendisini Türk sosyalisti olarak ta-
nımlayanların Kürt meselesine yaklaşımının dar ve (Türk) mil-
liyetçi bir çerçevede olduğunu tartışacaktı (Yön 1962).

İsmail Beşikçi’nin Kürt aşiretleri ve “Doğu Anadolu’nun Dü-
zeni” ile ilgili çalışmalarının bu döneme denk geldiğini de ha-
tırlamak gerekir. Bunların yanı sıra, daha çok 1970’lerin ikin-
ci yarısında olmak üzere, Kürt klasikleri Osmanlıca ve Arap-
ça’dan çevrilerek gün yüzüne çıkacak, Mehmet Emin Bozars-
lan gibi şahsiyetlerin çabalarıyla erken dönemlerle olan kopuk-
luk giderilecekti. Bu, zaten 1971 yılındaki tarihi DDKO savun-
masında çok net görülmektedir. Tüm bu yayınlar yapılırken, 
Türkiye medyasında ciddi tedirginlik yaratılıyor, hatta Ötü-
ken, Milli Yol gibi Türk milliyetçisi dergilerde çok büyük ha-
karetlerle beraber Kürtlere asimile olmazlarsa yok edilecekleri 
söyleniyor, yahut Nihal Atsız gibi yazarlar Afrika’ya gitmeleri-
ni öneriyordu.

1959-1974 arasındaki A Safhasının entelektüel faaliyetleri-
nin yazın kısmına değindikten sonra, şimdi bu dönemin belli 
başlı aktörlerine göz atabiliriz.

Kürt etnobölgesel hareketinin  

Mahmud Levendi (1992).
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aktörleri: 1959-1974

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, 1960’ların Kürt etnobölgesel 
hareketi birden çok aktörden müteşekkildi. Burada, önce TİP 
ve DDKO dışındaki aktörlerle, daha çok Molla Mustafa Barza-
ni önderliğindeki KDP ile Barzani hareketine sempati duyan –
her ne kadar illegal olarak kurulmuşsa da– 1968’deki Antalya 
tevkifatına kadar etkili bir rol oynamış olan Türkiye Kürdis-
tan Demokrat Partisi (1965 - TKDP) ile ilgili birkaç şey söyle-
mek gerekir. Partinin genel sekreteri olan Sait Elçi, TİP içeri-
sinde etki alanı yaratmaya çalışmış, 1967’de birçok yerde orga-
nize edilen Doğu Mitingleri’nde konuşmalar yapmış ve bu mi-
tinglerin düzenlenmesine yardımcı olmuştur. Partileşme önce 
Diyarbakır’da başlamış, sonra Silvan, Batman, Sason, Garzan, 
Hazzo, Baykan, Bitlis, Siirt, Tatvan, Muş, Bulanık, Lice, Pat-
nos, Van, Hizan, Siverek, Cizre, Nusaybin ve Kızıltepe’ye ka-
dar uzanmıştı.5

şema

T-KDP’nin genel sekreteri Dr. Şivan ya da Dr. Sait Kırmızı-
toprak, 49’lar içinde yer almış birisiydi ve Yön dergisine de son-
radan fikirlerinin arka planını oluşturacak yazılar yazmaktaydı; 
İki Sait Olayı olarak da bilinen, Sait Elçi’nin öldürülmesi ola-
yına karıştığı iddiasıyla Barzani tarafından 1972 yılında infaz 
edildi. Dr. Şivan 1969 yılında Türkiye’de Kürdistan Demokrat 

5 Şakir Epözdemir’in çalışması, kendisi de 1968’de tutuklananlar arasında oldu-
ğundan, T-KDP üzerine önemli bir çalışmadır. Bkz. Şakir Epözdemir (2005).
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Partisi isimli illegal oluşumla TİP içerisinde yer almış, aynı za-
manda dönemin öğrenci hareketini dikkatle izlemiştir. DDKO 
davasında, T-KDP parti programının tam bir komünist parti 
kopyası olduğu iddia edilmekteydi. Dr. Şivan, 1959-1974 yılla-
rı arasında çok etkili bir isim olmamışsa da, 1974’ten sonra çok 
önemli bir siyasi figür olarak farklı oluşumları etkilemiş, ade-
ta efsaneleştirilmiştir. 1970’lerin ortasında KİP (Kürdistan İşçi 
Partisi) ve DDKD (Devrimci Demokrat Kültür Dernekleri) gibi 
oluşumlar kendilerini Şivancı olarak tanımlamaktaydı.

TİP ve Kürtlerle ilgili kısma geçmeden önce bahsedilmesi ge-
reken bir diğer aktör de daha ziyade Yusuf Azizoğlu şahsında 
incelenebilecek Yeni Türkiye Partisi’dir. AP gibi YTP de kendi-
sini kapatılan DP’nin varisi olarak görmekteydi. Ama 1961 se-
çimlerinden sonra YTP ulusal düzeyde etkinliğini kaybetmiş-
ti. Kürt illerinden hatırı sayılır bir oy almasının arkasında Yu-
suf Azizoğlu’nun varlığı ve bölgedeki etkili kişilerle kurduğu 
ilişkiler vardı. 1963 yılında koalisyon hükümetinde Sağlık Ba-
kanı olan Azizoğlu, bölgeye birçok sağlık ocağı yaptırmış, ay-
nı zamanda birçok derneğe de yardımda bulunmuştur (Arslan 
2006). Hatta CHP’li İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, Azizoğ-
lu’nu açıkça Kürtçülük yapmakla suçlamış, onunla aynı kabi-
nede yer alamayacağını belirtip istifa etmiştir (Cumhuriyet, 5 
Ekim 1963). Her ne kadar parti programında her türlü ayrılık-
çılık açıkça reddedilse de, Azizoğlu sürekli olarak Kürtçülük ve 
buna benzer ayrılıkçı ideolojilerle bağlarının olmadığının altını 
çizmek zorunda kalıyordu (akt. İpekçi 1969, 80-82). YTP’nin 
seçim etkinliğine ve bölgedeki durumuna ileride tekrar döne-
ceğim. Şimdi, TİP ve Kürtleri ele almadan önce, 1960’lardaki 
sosyalist hareketin tarihsel gelişimine kısaca bakalım.

1960’lar Türkiyesi ve sosyalist hareket

Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın 1910 yılında kurulduğu düşü-
nülürse denilebilir ki, Türkiye’de sosyalizm en az milliyetçi-
lik kadar eski bir maziye sahiptir. Bunu takip eden diğer dene-
meler ise Şefik Hüsnü Deymer tarafından 1918 yılında kurulan 
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Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Partisi ve Mustafa Suphi tarafından 
1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’dir. Türkiye’nin çok 
partili döneme döndüğü 1946-1948 yılları arasında Türkiye 
Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi, Tür-

kiye Sosyalist İşçi Partisi ve Müstakil Türk Sosyalist Partisi gibi 
siyasal partiler kurulmuştur.

Yukarıda zikredilen siyasal partilerin ortak noktası, her şey-
den evvel, siyasal alanda kendilerine tıpkı başka muhalefet 
gruplarında olduğu gibi yer bulamamış olmalarıdır. Kemalist 
hareket tarafından, 1925-1945 yılları arasında “liberalizm, ko-
münizm, irtica ve Kürtçülük”ün Cumhuriyet ve Tek Parti dö-
nemlerinin dört temel “düşmanı” olarak gösterildiğini hatırla-
mak gerekir (Belge 2004). Ayrıca ideolojik ve düşünsel fark-
lılıkların dışında, “iktidarın elit içinde muhafazası” gayesinin 
her şeyden evvel özellikle vurgulanması gerekmektedir. Kema-
list elit açısından mesele, düşünsel ve ideolojik ayrışmalardan 
ziyade, tahayyül edilen toplum ve devlet modelinde iktidarın 
azınlık içindeki bir azınlıkta nasıl kalacağıyla ilişkilidir. Mus-
tafa Kemal, önceleri TKP’ye, tıpkı Kürtlere olduğu gibi, des-
tek vermiş fakat 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla başla-
yan “güç konsolidasyonu”nu tamamladıkça, kendisine ve kafa-
sındaki siyasal yönelime alternatif olabilecek veya onun karşı-
sına çıkacak her türlü oluşuma şüpheyle bakmıştır. 1925 yılın-
da Şeyh Sait isyanı vesilesiyle çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu, 
mevcut sosyalist oluşumlar dahil olmak üzere tüm muhalefe-
tin susturulması amacıyla kullanılacak ve böylece Ankara hü-
kümeti iktidarını pekiştirecektir.

Türkiye’de, özellikle 1940’ların sonuna kadar, CHP her türlü 
devletleşme ve gelişmeden yegâne sorumlu kurum olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Aşamalı olarak, devlet ideolojisini belirle-
yecek olan siyasal gelişmeler veya Altı Ok olarak bilinen parti 
ideolojisi ancak on yıl sonra, 1935’te belirginleşecek ve 1937’de 
anayasaya da konulup artık değiştirilmesi tavsiye bile edileme-
yecek bir doktrin haline gelecektir.

Her ne kadar çok geniş bir yelpazeye sahip olsa da, 1960’lar-
daki sosyalist hareketin oluşumu için Sabiha Sertel’in (1969, 
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217-218) yaptığı tanımlama önemlidir. Sertel’e göre Türk sos-
yalizminin üç ana temeli vardır: 1. Kemalizm 2. Laborizm (Sos-
yal Demokrasi) 3. Azgelişmiş Memleketler Sosyalizmi. Belirtil-
diği gibi, Şevket Süreyya Aydemir gibi oldukça Kemalist ve mil-
liyetçi kesimlerden, İbrahim Kaypakkaya ve Mahir Çayan gibi 
devrimci ve Kemalizmle köprüleri atan kişilere kadar geniş bir 
yelpazeye değinirken tek bir yaklaşımdan bahsedilemeyeceği-
nin altını çizmek gerekir.

Kemalizmin gölgesinde kalan bir tarih ve sosyolojik analizle 
sosyalist hareket ve daha özelde TKP, Şeyh Sait isyanı başta ol-
mak üzere tüm Kürt hareketini feodalizm, gericilik ve emper-
yalist güçlerin oyunu olarak okuyacaktır. Komintern’in “tek ül-
ke, tek parti” düşüncesiyle, Kemalistlerin “vatanın bölünmez 
bütünlüğü” düşüncesi temelinde oluşan Türk-Sovyet konsen-
süsü, TKP hareketinin de odağına yerleşmiştir (Ağın 2006). Yi-
ne de, TKP’nin 1926 yılındaki Viyana Konferansı’nda almış ol-
duğu karar, aslında 1970’lerin ortasına kadar, TİP dahil olmak 
üzere Kürt meselesine en iyimser bakan sosyalist grupların ba-
kış açısını özetlemesi açısından önemlidir:

(TKP) milli ekalliyetlerin, Türkiye’den ayrılmak hakkı da da-
hil olmak üzere, mukadderatlarını bizzat tayin etmek hakları-
nı bila kayd u şart tanır. Halk fırkasının Müslüman ekalliyet-
lerin emekçi kütlelerine, bey ve ağalarının ve burjuvazileri-
nin kısmen halk fırkasına yaklaşmak ve kısmen de imperyalis-
me satılmak şekillerini alan hıyanetlerini izah ile onları Türk 
emekçilerle birlikte, istimrarcı sınıflara ve imperyalisme karşı 
mücadeleye sevk eder. TKP onlar için hukukta tam bir musa-
vat, lisanslarını kullanmak ve tedvin ve tedris etmek hususun-
da tam bir serbesti, köylülerin ve küçük aşiret efradının yarı-
derebeyi efendilerine ve reislerine esir olmaktan kurtarılmala-
rını, bu bey ve ağalara ait arazinin ve hayvanatın köylülere ve 
aşiret efradına parasız dağıtılmasını talep eder. (Tüstav 2004, 
195-197)

Gerek 1961 anayasasının getirmiş olduğu görece özgürlükler 
sayesinde gerek uluslararası etkileşimden kaynaklı sebeplerle 
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sol, Türkiye’de ilk defa tartışma ve legal siyasete katılma imkâ-
nı bulmuştur. 1930’lardaki Kadro dergisinin benzeri bir dil kul-
lanan Yön-Devrim (1961-1971) çizgisinin yanında, 1960’ların 
ortasından başlayarak özellikle öğrenciler ve gençler tarafın-
dan çıkarılan birçok dergi ve gazeteyle birlikte sol, ilkin düşün-
sel olarak kendisine bir yer bulmuş; Sosyalist Kültür Derneği 
(1962), Türkiye İşçi Partisi (1961), Fikir Kulüpleri Federasyo-
nu (1965), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (1967) 
gibi oluşumlarla da örgütsel biçimde varlık göstermiştir. Ayrı-
ca 1970’lerin sosyalist ve Marksist hareketlerinin hem fikrî te-
melleri hem de siyasi kadroları bunların arasından çıkmıştır.

Fakat sol genel olarak, hem 1960 askerî darbesinden çıkar-
mış olduğu dersin (demokrasi bayramı olarak görülmesi) et-
kisiyle hem de ortaya çıktığı siyasal atmosferden dolayı (uzun 
bir süre meşruiyet krizi yaşaması gibi sebeplerle) ne otoriter 
ne de milliyetçi yönelimlerle bağını koparabilecek, kalkınma-
cılık merkezli bir perspektifin dışına çıkamayarak, 1960’ları ve 
özellikle de Kürt sorununu o dönemki mevcut yaklaşımlardan 
farklı okuyamayacaktır.

Kısacası 1960’lara gelindiğinde, aslında birçok Kürt ve sos-
yalist, Marksist Doğu Sorunu olarak adlandırdığı Kürt mese-
lesini, sosyo-ekonomik geri kalmışlık ve Doğu’nun geri bıra-
kılması sorunu olarak okuyacaktır. Fakat Türk solcularından 
farklı olarak, Kürt solcularının kimlik, etnisite vb. sorunların, 
özellikle ulusların kendi kaderini tayin hakkı gibi sol litera-
türde yer alan kimi ilkelerin de Kürt meselesi için öncelikli ol-
duğunu zaman ilerledikçe daha çok vurguladığı söylenebilir. 
Türk solcuları ise önceliğin sosyalizmde olduğunu, Kürt soru-
nunun da zaten sosyalizm geldiğinde zamanla çözüleceğini sa-
vunmaktaydı. Pek çok özelliğiyle, Yeni Devletçilik veya neoKe-
malizm olarak da adlandırılabilecek olan Türkiye’ye özgü sos-
yalizm, özellikle TİP söz konusu olduğunda, kendisini açıkça 
ortaya koymaktadır.

Türkiye İşçi Partisi ve Kürtler
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TİP, 1961 yılında 12 sendikacı tarafından kurulmuş ve başlan-
gıçta aydınlardan uzak durmak istemiştir. Ancak özellikle başı-
nı Türk-İş’in çektiği ve Yön hareketinin desteklediği Çalışanlar 
Partisi’nin 1962’de kurulma çalışmaları sırasında, önce bu olu-
şumun sahipleri yönetime alınmak istenmiş, bundan olumlu 
bir yanıt alınamayınca genel başkanlık için düşünülen birçok 
aydın arasından Mehmet Ali Aybar’da karar kılınmıştır. Parti-
nin asıl kuruluş tarihi birçok kişi tarafından Aybar’ın genel baş-
kan olduğu 1962 olarak gösterilmektedir. Bunun dışında, Sa-
dun Aren’in de belirttiği gibi, 1920’de TKP’nin kurulmasından 
1961’de TİP’in kuruluşuna kadar bütün sosyalist hareketler, 
bir-iki istisna dışında, doğrudan TKP tarafından ya da TKP adı-
na yürütülmüştür. TİP o zamana kadar, Behice Boran’ın (1968, 
67) belirttiği gibi, sosyalizmi aydın çevrelerinden çıkarıp halka 
götürebilmiş tek örgüttür.

Ekonomik-sosyal muhtevasıyla “anayasanın eksiksiz ve tas-
tamam uygulanması”, “tam milli bağımsızlık”, “ikili antlaşma-
ların, Amerikan üstlerinin kaldırılması, NATO’dan çıkılma-
sı”, “emekçi sınıfların öncülüğünde İkinci Milli Kurtuluş Sava-
şı” başlatılması TİP’in başta gelen sloganlarıydı. Ayrıca TİP’in 
“ulusal bağımsızlık” anlayışının arkasında başlıca üç ana kay-
nak vardı: “Kemalist milliyetçilik,” “sosyalizm” ve “geri kal-
mışlıktan kurtulma”. Başka bir ifadeyle, 60’lar sosyalizminin 
bir alaşımı, TİP’in en çok üzerinde durduğu tam bağımsızlık 
fikrinde ve eylemlerinde kendisini çokça göstermektedir (Ün-
sal 2002, 247). Son olarak, 1966 yılına kadar TİP’in kendisini 
sosyalist yerine “toplumcu” olarak tanımladığı belirtilmelidir.

TİP, özellikle 15 milletvekili çıkardığı 1965 genel seçimle-
rinde, sol grupların neredeyse tümünün desteklediği, umut 
bağladığı bir çatı partisi görünümündeyken, önce Yön gru-
bunun, eski tüfek solcuların desteğini çekmesi üzerine, son-
ra da Mihri Belli öncülüğündeki MDD (Milli Demokratik Dev-
rim) hareketinin, 1967’den sonra ise Emek grubu olarak da bi-
linen Aren-Boran grubunun (tıpkı Aybar kanadı gibi bunlar 
da sosyalist devrimci, SD’ciydiler) muhalefetiyle çok kan kay-
bedecektir. Kurulduğu günden beri zaten sağcı grupların, Ko-
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münizmle Mücadele Dernekleri’nin saldırılarıyla (Aybar 1988, 
223) çok fazla yıpratılan TİP, 1969 seçimlerinde milli bakiye 
sisteminin kaldırılmasından dolayı 2 milletvekili çıkarabilecek, 
parlamenter yoldan iktidarı ele geçirme veya güler yüzlü sosya-
lizm olarak da bilinen Aybar stratejisi tamamen gözden düşe-
cektir. Seçimden sonra Aybar istifa edecek ve parti bir nevi da-
ğılma sürecine girecektir

Parti programını, taktiksel olarak kendisini korumak ama-
cıyla değil, gerçekten, çizgisine inanarak, Atatürk’ün 1921’deki 
konuşmasıyla başlatan TİP, kendisini Türk işçi sınıfının öncü-
lüğünde toplanmış tüm kesimlerin partisi olarak tanımlamak-
taydı. Karmaşık ve çelişkili bir dil kullanılan programda karma 
ekonomi sistemi, toprak reformu, sanayileşme vb. birçok öne-
ri sunulmaktaydı. Radyo konuşmalarında ve kitlelere ulaşmada 
oldukça pragmatik bir dil kullanmasına rağmen TİP, genel ola-
rak katılmış olduğu iki yerel seçim (1963-1968), iki genel se-
çim (1965-1969) ve iki senato ara seçiminde (1966-1968) en 
fazla %4,37 oranında oy alabilmiş, kitlesel bir parti olamamış-
tır. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte, başta TİP’e karşı yü-
rütülen kampanya olmak üzere, TİP’in kullanmış olduğu di-
lin seçmene yabancı kalması, seçmenin oy kullanımında kişisel 
tercihinin dışındaki faktörlerin belirleyici olması, TİP içindeki 
farklı muhalefet gruplarının çıkarlarını maksimize etmeye ça-
lışması gibi sebepler öncelikle gösterilebilir.

Kürtler, TİP ve Doğu Sorunu

TİP, Kürt meselesine genel olarak kalkınmacı iktisadi politika-
lar çerçevesinden, Doğu’nun gelişmemişliği sorunu olarak bak-
mışsa da, özellikle 1966 Malatya Kongresi’nden sonra parti-
de ağırlığını hissettiren Aybar yanlısı, Doğulular olarak bilinen 
Kürt grupların da etkisiyle bu bakış açısını kademeli olarak de-
ğiştirmiştir. Öncelikli olarak TİP, söz ve karar sahibi olmayan 
emekçi yurttaşları gerçekten yurttaşlık haysiyetine kavuştura-
cağını, onları bir numaralı yurttaş durumuna getireceğini be-
lirtmektedir. Bunun dışında daha baştan parti programında 
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Kürt meselesi şöyle ele alınmaktadır:

Doğu kalkınması: Bugün doğu ve güneydoğu illerimiz büyük 
vatandaş ve memur kitlesi gözünde bir mahrumiyet bölgesi-
dir... bölgenin ekonomik geriliğine paralel olarak buradaki va-
tandaşlar sosyal ve kültürel bakımdan geri durumdadırlar. Üs-
telik bu vatandaşlarımızdan Kürtçe ve Arapça konuşanlar ve-
ya Alevi mezhebinden olanlar bu durumları sebebiyle ayrı-
ma uğramaktadırlar. Bunun doğurduğu çetin meselelerle kar-
şı karşıyayız. Ulusal menfaatlerimize en uygun, en insanca çö-
züm yollarını bulmak ihmal edilmeyecek bir yurt vazifesidir 
(TİP 1964, 110)

9-12 Kasım 1968 tarihinde Ankara’da yapılan TİP III. Olağan 
Büyük Kongresi’nde alınan kararlarda meseleye bakış açısının 
daha da gelişmekte olduğu görülmektedir:

(TİP) Anayasa’mızın vatandaşlar arasında dil, ırk, siyasi dü-
şünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilmeyeceği-
ni ve kanun önünde eşit bulunduğunu belirten ilkesine kar-
şın, Kürtçe ve Arapça konuşan vatandaşlarımızın bundan do-
layı horlanmalarını, ezilmelerini, ikinci sınıf vatandaş muame-
lesi görmelerini kınar. Doğu ve Güneydoğu sorununun çözü-
münde ekonomik köklü dönüşümlerle beraber, psiko-sosyo-
lojik faktörlerin de göz önüne alınması gerektiğini ve ancak 
bu açıdan bakılması ile gerçekçi bir çözüme ulaşılabileceğini 
bilir. (TİP 1968)

29-31 Ekim 1970 tarihinde Ankara’da yapılan TİP IV. Büyük 
Kongresi’nde alınan kararlar (bu kongre yapıldığında parti de 
facto olarak kapanma aşamasındadır) partinin Anayasa Mahke-
mesi’nce kapatılma nedeni olarak da sunulacaktır:

- Türkiye’nin Doğu’sunda Kürt halkının yaşamakta oldu-
ğunu,

- Kürt halkı üzerinde, baştan beri, hakim sınıfların faşist ik-
tidarların, zaman zaman kanlı zulüm hareketleri niteliğine bü-
rünen, baskı, terör ve asimilasyon politikasını uyguladıklarını,



75

-Kürt halkının yaşadığı bölgenin, Türkiye’nin öteki bölgele-
rine oranla, geri bırakılmış olmasının temel nedenlerinden bi-
rinin, kapitalizmin eşitsiz gelişme kanununa ek olarak, bu böl-
gede Kürt halkının yaşadığı gerçeğini göz önüne alan hakim 
sınıf iktidarlarının, güttükleri ekonomik ve sosyal politikanın 
bir sonucu olduğunu,

- Bu nedenle, “Doğu sorununu” bir bölgesel kalkınma so-
runu olarak ele almanın, hakim sınıf iktidarlarının şoven-mil-
liyetçi görüşlerinin ve tutumunun bir uzantısından başka bir 
şey olmadığını,

- Kürt halkının Anayasal vatandaşlık haklarını kullanmak 
ve diğer tüm demokratik özlem ve isteklerini gerçekleştirmek 
yolundaki mücadelesinin, bütün anti-demokratik, faşist, bas-
kıcı, şoven-milliyetçi akımların amansız düşmanı olan Parti-
miz tarafından desteklenmesinin olağan ve zorunlu bir dev-
rimci görev olduğunu,

- Kürt halkının gelişen demokratik özlem ve isteklerini ifa-
de ve gerçekleştirme mücadelesi ile, işçi sınıfının ve onun ön-
cü örgütü Partimizin öncülüğünde yürütülen sosyalist devrim 
mücadelesini tek bir devrimci dalga halinde bütünleştirmek 
için, Kürt ve Türk sosyalistlerinin Parti içinde omuz omuza ça-
lışmaları gerektiğini,

- Kürt halkına uygulanan ırkçı-milliyetçi şoven burjuva ide-
olojisin, Partililer, sosyalistler ve bütün işçi ve diğer emekçi yı-
ğınlar arasında yerle bir edilmesini sağlamanın, Partinin ideo-
lojik mücadelesinin ve gelişmesinin temel ve devamlı bir da-
vası olduğunu,

- Partinin Kürt sorununa, işçi sınıfının sosyalist devrim mü-
cadelesinin gerekleri açısından baktığını kabul ve ilan eder. 
(TİP Genel Merkezi 1970)

Partinin aldığı bu kararlara bakıldığı zaman, Kürt mesele-
sinin tanınmasında daha kararlı bir yol izlendiği hemen göze 
çarpmaktadır. Burada parti içerisinde etkili olan ve Doğulular 
grubu olarak bilinen Kürtlerin etkisinin altını çizmek gerekir. 
Her ne kadar TİP içerisindeki “bütün dünyada işçi sınıfının, ırk 
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sorunu ortaya çıkarılarak bölünmesi” görüşü, başta Behice Bo-
ran olmak üzere TİP’in Kürt sorununa yaklaşımını özetlemek-
teyse de, TİP’in genel olarak Kürt meselesine yaklaşımında ol-
dukça pragmatik davrandığının da vurgulanması gerekir.

Doğulular ya da Kürtler ve TİP

Kürtlerin 1960’ların başında ilkin sosyalist literatürle tanışma-
ları ve bahsedilen Sosyalist Kültür Derneği gibi sosyalist grup-
ların faaliyetlerine katılmaları, daha çok Ankara ve İstanbul gi-
bi büyük şehirlere okumak için giden Kürt öğrencilerin ken-
di bölgelerini ve kimliklerini gittikleri yerlerle (ekonomik açı-
dan görece daha gelişmiş Batı illerinde), karşılaştıkları kim-
lik ve kültürle (baskın ve tekçi Türk milliyetçiliği) karşılaştı-
rarak, Kürt olmalarına, daha geri kalmış bir bölgeden gelmele-
rine en uygun yaklaşımı sol harekette bulmalarından kaynak-
lanmaktadır.

Öte yandan McDowall (1996), Bozarslan (2007), Watts 
(2010) ve Gündoğan’ın (2005) çalışmaları gibi, bu dönemi en 
makul şekilde ele alan çalışmalarda bile, Doğulular olarak ad-
landırılan grubun aslında kendi içinde çokça çatışan ve bütün-
leşik olmayan birçok kesimi kapsadığı çok fazla önemsenme-
mektedir. Her şeyden önce, TİP içerisinde sadece sosyalizme 
meyilli Kürtlerin olmadığını belirtmekte fayda vardır.

Aslında üç farklı kesimden bahsetmek mümkündür. İlkin 
Tarık Ziya Ekinci, Naci Kutlay, Mehmet Ali Aslan, Kemal Bur-
kay, Tahsin Ekinci, Edip Karahan, Canip Yıldırım, Örfi Akko-
yunlu, Yaşar Kaya, Enver Aytekin ve Musa Anter gibi sosyalist 
kişilerin içinde olduğu, yüksek tahsil görmüş, meslek sahibi ve 
TİP’in bölgedeki partileşmesini sağlayan sosyalist grup. İkinci 
olarak, TKDP yanlısı ya da parti rengi olmayan kişilerin oluş-
turduğu, içinde Sait Elçi, Abdülkerim Ceylan (Mele Abdülke-
rim), Mahmut Okutucu (Mele Mahmut), Sait Kırmızıtoprak, 
Muhterem Biçimli, Hüseyin Musa Sağnıç (Feqi Hüseyin), Naz-
mi Balkaş, Osman Aydın, Mehmet Emin Bozarslan, Fehmi Fı-
rat (Fehmiyé Bilal), Niyazi Tatlıcı (Usta), Mehdi Bilici (Zana) 
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ve Abdurrahman Uçar gibi Kürt illerinde TİP çatısı altında siya-
set yapan kişilerin bulunduğu grup. Son olarak da partinin se-
çim kampanyalarına yardım eden, yayınlarını dağıtan, büyük-
şehirlerde okuyan Kürt öğrencilerin oluşturduğu üçüncü grup. 
Nitekim bunlar 1969 yılında DDKO çevresinde toplanacak ke-
simi de oluşturmaktaydı.

1962 yılında Mehmet Ali Aybar’ın başkan seçilmesinden 
sonra TİP çok kısa zamanda partileşmeye ve şubelerini açma-
ya ihtiyaç duymaktaydı. Öyle ki, sadece 13 gün içerisinde 22 
il ve 184 ilçede örgütlenmişti (Ünsal 2002, 235). 1963 yılın-
da Diyarbakır şubesinin açılmasından sonra, aşağıdaki tablo-
da yer alan 15 ilin Bitlis, Hakkari ve Erzincan dışındaki tümün-
de örgütlenmişti. Bu 3 ilde parti şubelerinin açılamaması ise ta-
mamen yerel güçlerin izin vermemesiyle ilgilidir (Ekinci 2004, 
300).

tablo

TİP içerisindeki farklı Kürt gruplarının parti şubelerini ken-
di etkileri altına almaları söz konusuydu. Örneğin Diyarba-
kır’da TKDP çevresi ve Tarık Ziya Ekinci arasında gerilimler 
yaşanmaktaydı (Ekinci 2004, 302). 15 ildeki TİP performansı-
na baktığımız zaman, oy oranının, Türkiye geneline benzer bir 
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şekilde %3’ün çok üzerinde olmadığını görmekteyiz. Belirtildi-
ği gibi, her ne kadar 1965 seçimlerinden TİP 15 milletvekili çı-
karmışsa da, 1969 seçimlerinde milli bakiye sisteminin kaldı-
rılmasından dolayı sadece 2 milletvekilliği çıkarabilmiş ve bun-
lar da Ankara ve İstanbul’dan olmuştur.

Mehmet Emin Bozarslan’ın (1966, 141) belirttiği gibi bölge-
deki oy verme pratiği ağa ve şeyhlerin başını çektiği kesimlerin 
seçilmesi şeklindeydi. Bölgedeki oy oranlarında görülen ani de-
ğişikliğin altında yatan nedenlerin arasında, adayların bir anda 
parti değiştirmeleri ve arkalarından seçmenlerini de götürme-
leri gösterilebilir (Yalçın-Heckmann 1989, 626). TİP’in seçim-
lere girmesi ve bölgede siyaset yapması var olan yapıyı değiştir-
memiş, tam aksine orada mevcut olan klientalizm ve aşiretçilik 
üzerinden oy verme geleneğinin yerel bağlamda sürmesini ide-
olojik olmasa da pratikte teşvik etmiştir.

1969 genel seçimlerinde TİP’in oylarının Diyarbakır ve Ağ-
rı gibi yerlerde düşmüş, Tunceli, Malatya ve Kars gibi yerlerde 
ise artmış olmasının arkasındaki en önemli sebep adayların ve 
onların arkasındaki seçmenlerin parti değiştirmesi olarak gös-
terilebilir. Seçim sonuçlarının bize gösterdiği, Kürt meselesi, 
sosyalistlik gibi mefhumların değil, daha çok siyasi çıkarın ön 
planda olduğudur.

Öyle ki, 1967 yılında bölgedeki birçok ilde düzenlenen Do-
ğu Mitingleri gibi kitlesel ve önemli eylemlerin ve TİP’in par-
tileşmesini bölgede tamamlamış olmasının ardından Diyarba-
kır’daki TİP oylarının 1965 seçimlerinde 8.867’den 1969 se-
çimlerinde 3.330’a düşmesinin arkasındaki sebep, Tarık Ziya 
Ekinci’nin 1969’da TİP adayı olarak Ankara’dan aday gösteril-
mesi ve bu yüzden de bir önceki seçimlerde Lice gibi birçok il-
çe ve köyden tam oy alan TİP’in bu seçimde söz konusu bölge-
lerden hiç oy alamamasıdır. Bu seçimlerde Ekinci’nin aşireti ve 
çevresi AP adayına oy vermeyi tercih etmişlerdir. Benzer şekil-
de Mehmet Ali Aslan’ın Ağrı yerine İzmir’den aday gösterilme-
sinden dolayı önceki seçimde TİP’e giden oylar bir sonraki se-
çimde başka partilere ve adaylara gitmiştir. Malatya ve Kars’ta 
ise adayların bütün köy oylarını arkalarına alabilecek nüfuza 



79

sahip olmalarından dolayı 1969’da TİP çok daha fazla oy ka-
zanmıştır (Nuhrat 1971).

Seçimlerle ilgili daha genel konuşmak gerekirse, aşağıda-
ki tabloda görüldüğü gibi, AP 1965 seçimlerinden sonra bü-
tün Türkiye’de olduğu gibi bölgede de oylarını yükseltmiş ama 
CHP ve YTP 1961 seçimlerinden sonra oylarının yarısından 
fazlasını kaybetmiştir. Bu oylar, daha çok bağımsız adaylara git-
mekle beraber TİP’e ve diğer küçük partilere de gitmiştir. Bu-
radan çıkan tablo, parti siyasetinde nüfuz sahibi aktörlerin par-
ti değiştiriyor olmasının önemini göstermektedir. 1960’larda-
ki bağımsız adaylar daha çok parti bulamayan nüfuz sahibi in-
sanlardan oluşmakta iken, 1970’lerin ikinci ortasından itiba-
ren, Mehdi Zana’nın 1977 yerel seçimlerinde belediye başka-
nı seçilmesinin de işaret ettiği gibi, artık daha çok Kürdî talep-
leri olanlar bağımsız aday olarak seçileceklerdi. 1970’lerin or-
tasına kadar siyasal parti tercihi ve seçimler söz konusu oldu-
ğunda Kürtlüğün ve Kürt meselesinin bir faktör olarak Kürt 
seçmeninin tercihini etkilediğini söylemek mümkün değil. Fa-
kat 1977 yerel seçimlerinde Muş, Siirt, Ağrı, Mardin, Van, Bit-
lis, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır’da bağımsız adayların 
aldığı oy oranları %18 ile %56 arasındayken, bu oran bağımsız-
lar için Türkiye genelinde sadece %5 idi (bkz. Dorronsoro ve 
Watts 2009).

Başta yaptığımız sınıflandırmayı hatırlarsak, bunun sebebini, 
söz konusu dönemin B Safhasına tekabül etmesi, yani milli aji-
tasyona giden yolda olunmasından kaynaklı “eylem” ve “ma-
nevralar” ile var olunması şeklinde açıklamak yanlış olmaya-
caktır.

grafik
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Doğu Mitingleri’nden DDKO’lara  
Kürtlerin mobilizasyonu ve TİP’ten kopuş

1967 yılında Silvan, Diyarbakır, Siverek, Batman, Tunceli ve 
Ağrı gibi yerlerde, daha sonra 1969’da Lice, Siverek, Varto, 
Hilvan ve Suruç’ta düzenlenen ve Doğu Mitingleri olarak ad-
landırılan, kitlesel katılımların yaşandığı protestolar, belki de 
1970’lerdeki mobilizasyonun bir habercisi gibi görülebilir (Ko-
mal 1975, 30-33).6 Bu mitinglerde öğrenci ve entelijansiyanın 
dışındaki halkın da bölgedeki ekonomik sorunları protesto ey-
lemlerine katılması oldukça önemli bir gelişmedir. Ankara ve 
İstanbul gibi büyükşehirlerdeki “Doğu Gecesi” adıyla düzen-
lenen geceler her ne kadar mühimse de daha çok hemşeri der-
nekleri ve öğrenciler arasındaydı.

Doğu Mitingleri’nin organize edilmesinde TİP ve TKDP’nin 
birinci elden etkisi olmuş, çoğu yerde TİP içerisindeki Kürtler 
organize etme, izin alma ve mitinglerde konuşma işlerini üst-
lenmişlerdi. TİP içerisinde 1965’ten sonra cereyan eden tartış-
ma ve ayrışmalar sonucu ve Türkiye’deki öğrenci hareketinin 
“parlemento dışı muhalefet” ile birlikte radikalleşen tutumları 
gibi sebeplerden dolayı, Kürt entelijansiyası arasında Türkiye 
kamuoyunda taleplerine bir ses bulamamak kaygısı başlamıştı.

1969 yılında Ankara ve İstanbul’da, 1970 ve 1971 yılları ara-
sında da Diyarbakır, Silvan, Ergani, Kozluk ve Batman’da DD-
KO’ların kurulması bu kaygıya bir cevap niteliğinde görülebi-
lir. Kurucuları çoğunlukla TİP üyesi Kürtler olsa da, Mümtaz 
ve Orhan Kotan kardeşler gibi Kürt öğrencilerinin de DDKO’la-
rın kurulmasıyla ilgili fikir ve çabaları göz ardı edilmemelidir.7

DDKO Aylık Haber Bülteni olarak çıkarılan yayınlarda Kürt 

6 Bir dergisinin 2006 ve 2007 yıllarındaki 5. ve 6. sayıları oldukça zengin bir 
malzeme sunmaktadır. İsmail Beşikçi’nin hem Bir dergisindeki makalesi 
(2006) hem de hemen o yıllarda yazılan erken teksir çalışması (1992) ve Azad 
Zana Gündoğan’ın yüksek lisans tezi bu konuyu ele almıştır. 

7 Mümtaz Kotan, Orhan Kotan, İbrahim Güçlü, Nezir Şemmikanlı, İhsan Ak-
soy, Fikret Şahin, Sabri Çepik, Sıraç Bilgin, Ali Beyköylü, İhsan Yavuztürk, Fe-
rit Uzun, Faruk Aras, İsa Geçit, Hikmet Bozçalı, Ümit Fırat, Tahsin Ekinci, Na-
ci Kutlay, Tarık Ziya Ekinci, Abdurrahman Uçar ve Mehdi Zana ilk akla gelen 
kurucu ve aktivistlerdi. Bkz. Beşikçi (2006).
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taleplerine daha açık bir dilde yer verilmekte, verilen seminer-
ler ile DKKO faaliyetleri okuyucuya aktarılmaktaydı. Ayrıca 
bölgede 1969 yılında başlayan komando operasyonları ile böl-
ge halkının sindirilmeye çalışılması ve askerî uygulamalar sert 
bir dille eleştirilmekteydi. DDKO’ların verdiği seminerlerle İs-
mail Beşikçi, Mehmet Emin Bozarslan gibi isimler artık Kürt 
meselesini daha geniş ele almaktaydılar. Birçok bakımdan çok 
az zaman ayakta kalmış olmalarına rağmen, Naci Kutlay’ın da 
belirttiği gibi, DDKO’lar açık bir üniversite görevi de görmek-
teydi (Kutlay 1998, 180).

DDKO’larla ilgili en tartışmalı ve en az bilinen konulardan 
biri, TİP’in IV. Kongresi’nde alınan Kürt meselesine ilişkin ka-
rarın, DDKO gençlerinin partiyle, daha doğrusu Behice Boran 
ile yaptıkları pazarlığın bir sonucu olarak aldırılmış olmasıdır. 
Tarık Ziya Ekinci, Kemal Burkay, Naci Kutlay ve Mehmet Ali 
Aslan gibi isimler parti yönetimine alınmamış, öncesinde za-
ten Mehmet Ali Aybar genel başkanlıktan istifa etmişti. Kong-
re kararının Kürtleri ilgilendiren kısmıyla ilgili olarak yukarı-
daki isimlerin hiçbiri evet oyu kullanmamıştır. Halklar Bildir-
gesi olarak da bilinen karar alınırken Kemal Burkay, partinin 
korunması gerektiğini ve IV. Kongre’de Kürtlerle ilgili kısma 
gerek olmadığını belirten bir konuşma yapmıştı (Sargın 2001, 
967-973).

Başka bir ifadeyle, McDowall’ın (1996) çalışması başta ol-
mak üzere pek çok ikincil kaynakta yer alan, TİP içerisinde-
ki Doğulu grubun partiye baskı yaparak en sonunda bu kong-
re kararını aldırmış olduğu bilgisi doğru değildir. Tam aksine 
bu karar, Kürtler arasındaki ayrışmanın bir dışavurumu ve ye-
ni nesil Kürt gençliğinin, özelde DDKO’luların, Doğulu gru-
ba rağmen TİP ile girdiği pazarlığın bir sonucu olarak görüle-
bilir. Belirttiğim gibi, bu kongrenin yapıldığı zamanlarda 1969 
seçimlerinden ciddi bir sonuç alamayan parti zaten aktif değil-
di. Behice Boran’ın başkan seçilmesi de çok uzun sürmedi. Öy-
le ki, önce Mehmet Ali Aslan, sonra da Şaban Yıldız kısa süre-
ler için parti başkanı seçilmişlerdi ama partinin iş görmez du-
rumu değişmemişti. Son olarak, bu kongre kararını takiben açı-
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lan kapatma davasında TİP, Kürt taleplerini savunmanın ana-
yasa aykırı olmadığını belirtmekle yetinecekti (Resmi Gazete, 6 
Ocak 1972).

12 Mart 1971 Muhtırası’nın en çok etkilediği kesim TİP ve 
DDKO çevresindeki Kürtler olmuştur. Öncelikle “Balyoz Ha-
rekâtı” adı altında başlatılan tutuklamalarla, Diyarbakır’da or-
tak görülen DDKO ve T-KDP davalarında 100 dolayında Kürt 
bu dönemi, yani A Safhasını, cezaevinde geçirecekleri üç yıl-
la kapatacaklardı. Kürtler arasında daha 1959 yılında 49’lar 
olayında ortaya çıkan fikir ayrılıkları ve TİP içerisindeki siya-
si rant ve güç kazanma savaşımları bu sefer cezaevinde, savun-
malarda kendisini daha net gösterecekti. 58’liler, Kürtlerin var-
lığını sosyolojik bir gerçek olarak savunurken başka bir mecra-
ya kaymak istemediler. Fakat 68’liler kuşağından gelen ve Ocak 
Komünü olarak da bilinen kesim, İsmail Beşikçi’nin de yardı-
mıyla hazırladıkları DDKO savunmasında “Sen Faşist Savcı İyi 
Dinle! Dünyada Kürt Vardır” diyerek, aslında Kürt hareketinin 
“milli ajitasyon” safhasına, yani B Safhasına geçişi, yeni bir ak-
tivizmi, haber veriyordu. Ayrıca bu dönem boyunca gelişen ay-
rılık ve anlaşmazlıkların olduğu gibi ya da daha da büyüyerek 
1974 sonrasına taşındığı ve bunun içindir ki, birçok farklı olu-
şumun ortaya çıktığı unutulmamalıdır.

Sonuç ve değerlendirmeler

Bu yazı, 1959-1974 döneminin tüm olay ve aktörlerine değin-
mese de, o dönemi genel bir çerçeveye oturtmak amacıyla Kürt 
aktivizminin bazı yönlerine temas etti. Kürtlerin, daha doğrusu 
Kürt entelijansiyasının, 1960’larda kendi milli ve etnik mesele-
lerini tanırken, yeniden tanımlarken, devlet söyleminin sosya-
listler gibi Kürtlerin de perspektiflerine sirayet ettiğini görmek 
mümkün. Kendilerine önce Doğulu, sonra sosyalist ve en son 
da Kürt diyebilen Kürt gençleri ve entelijansiyası, bu dönemde 
1925-1959 yılları arasında Türkiye kamusal alanından silinen 
varlıklarını tekrar gündeme getirmişlerdir. 1961 anayasasına 
dayanarak kültürel haklar istemenin kimseye bir zararının ol-
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madığı sürekli vurgulanmışsa da en küçük talepler bile tutuk-
lanmalarla sonuçlanmıştır.

49’lar olayı, Sivas Kampı ve 55 Ağa, 23’ler olayı, TİP ve DD-
KO’ların kapatılıp üyelerine dava açılması ve tek tek kişilerin 
141. ve 142. maddelerden hüküm giymesinin yanında Kürt en-
telijansiyasının milli tarihlerini ve kimliklerini fikrî bağlamda 
yeniden keşfetmesi, Kürt gençlerinin 1974 affından sonra fark-
lı bir aktivizme yönelmesinde etkili olmuştur.

1960 darbesi yapıldığı zaman 49’lar cezaevindeydi. Hemen 
sonrasında 55 ağa olarak bilinen ve DP’yi destekleyen nüfuz 
sahibi kişiler sürgüne yollanmıştı. 1960’lar, Kürtler ve sosya-
list hareket için “demokrasi” dönemi olmamıştır ve dolayısıy-
la 12 Mart 1971 Muhtırası da bir demokrasi dönemini kapat-
mamıştır. Yine de, 1961 anayasası farklı fikirlerin tartışılması-
na zemin hazırlamıştır. Ayrıca Türkiye’nin geçirmiş olduğu de-
mografik ve yapısal değişiklikler genel olarak bir hareketlilik 
yaratmıştı. Öyle ki, 15-16 Haziran 1970’deki işçi eylemleri pat-
lak verdiğinde, birçok sosyalist grup neredeyse hiç beklemedi-
ği bir olayla karşı karşıya kalmıştı (bkz. Zileli 2004). Benzer şe-
kilde, 1967’deki Doğu Mitingleri de TİP içerisindeki Kürtler’de 
aynı şaşkınlığa sebep olmuştu.

TİP her şeyden evvel homojen bir parti değil, birçok gru-
bun oluşturduğu bir parti niteliğindeydi. Ayrıca TİP Kürtler-
le çok pragmatik bir şekilde ilişki kurmuştur. TİP’in batı ille-
rinde kullandığı dil ile Kürtlere kullandığı (ya da partili Kürtle-
rin kullanmasına izin verdiği) dil birbirinden oldukça farklıdır. 
İlk başlarda Kürt grupları da TİP gibi düşünürken, Kürt mese-
lesinin milli yönü ve sosyolojik vaziyeti karşısında DDKO ve 
T-KDP çevresindeki Kürt gençleri anayasa sınırlarını çok katı 
bulmakta, yavaş yavaş devrim ve halkların kendi kaderini tayin 
tartışmalarına girmekteydi. Bu, haliyle sadece TİP ve Türk sos-
yalistlerinden ayrışmayı değil, aynı zamanda 58 Kuşağı Kürt-
ler’den de kopma anlamına gelmekteydi. Ayrıca seçimler ve oy 
verme söz konusu olduğunda, hem TİP hem de TİP’ten aday 
olan Kürtler ile diğer siyasal parti ve adaylar arasında, kullanı-
lan yöntemler açısından hiçbir fark olmadığını gördük.
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Genel olarak, A Safhasının entelektüel bir faaliyet sergiledi-
ği ve toplumsal dönüşüm ve hareketlilik için B ve C Safhaları-
nı beklemek gerektiğini belirtmiştim. Şimdiye kadar bahsi geç-
mediyse de, kadınlarla ilgili birkaç şey söylemek de gerekir. Zi-
ra burada da, benzer şekilde 1959-1974 dönemi, kadınların si-
yasallaşması bağlamında Kürt kadınlarına eve taşınan erkek si-
yasetini dinlemekten başka bir şey vermemiştir. TİP’in bölge-
deki 1.596 üyesinden bir tanesi bile kadın değildir. Parti üyeli-
ği ile kadının politikleşmesi aynı anlama gelmese de, o kuşağın 
erkeklerinin kadını siyasete dahil etmek adına gerek söylem-
de gerek pratikte muhafazakâr ve erkek egemen bir bakışa sa-
hip olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Başka bir yazıda 
özellikle işlediğim gibi (Alış 2011), geleneksel ahlâktan sosya-
list ahlâka geçiş ve siyasetin ev dışına çıkarılması Kürt kadınla-
rı için daha çok 1974-1984 arasındaki B Safhasında olmuştur; 
bu da sosyal muhafazakâr bir niteliğe sahiptir. Müstakil bir ka-
dın hareketinden bahsetmek mümkün olmasa da, 1978 yılında 
DDKD’lerin bir yan kolu olarak kurulan DDKaD’lar (Devrimci 
Demokrat Kadınlar Derneği) sayesinde kadınlar, anadilde eği-
tim, yoksullukla mücadele gibi konularda örgütlenmişlerdi. C 
safhasında ise 1984 sonrasında kadınların PKK içinde neredey-
se yarıya yakın yer edindiklerini bilmekteyiz.

Bu yazıda, Miroslav Hroch’un Avrupa’daki milli hareketler-
le ilgili yaptığı dönemselleştirmeyi kullanmış olmakla birlikte 
Kürt milliyetçiliğine dair kavramsal tartışmalara girmedim. Bu 
döneme ilişkin literatürde Kürt milliyetçiliğinin yeniden do-
ğuşu (revival), dirilmesi şeklinde ifade edilen yaklaşımları da 
doğru bulmamaktayım. Öyle ki, dirilecek bir milliyetçiliğin ol-
duğu kanaatinde değilim. Bu dönemi, farkına varılan etnik ve 
milli kimliğin tanınması ve yeniden tanımlanması süreci ola-
rak ele aldım. Bunun için de, 1959-1974 yıllarını yakın dönem 
Kürt aktivizmi için “hareket/kalkış dönemi” (A Safhası) olarak 
ele almak gerektiğini vurguladım.

1974-1984 yılları arasındaki dönemde Kürtlerin Türkiye’den 
çok beklentisinin kalmaması, sistemle ilişkilerine devam eden 
türlü grupların bile nihayetinde bağımsız bir Kürdistan dava-
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sının güdülmesini doğru bulması, silahlı mücadeleyi zamanla-
ma açısından kesin olmasa da kabul etmesi ise bu dönemi “mil-
li ajitasyon” ya da “manevra dönemi” (B Safhası) olarak ele al-
maya izin veriyor.

58’liler kuşağının ardından gelen ve 68’liler dediğimiz kesi-
min 1970’lerde sınıfsal olarak da kaybedecek bir şeyi yoktu ve 
bunun için de milli ajitasyonda sınır tanımayacaktı. Aynı za-
manda, Kürt tarihi ile ilgili ortaya çıkan çalışmalar ve yayınla-
ra ek olarak, sosyalist hareketten kopuşun gerçekleşmiş olma-
sı da, geri dönülmez arayışlara girmeyi mümkün kılmaktaydı. 
Sosyalist ve Marksist bakış açısıyla Kürt meselesini kurgulamak 
bu sefer Kürtlerin kendilerinin yaptığı bir şey olmuştu. Oysa A 
Safhasında Kürt aktivistleri bu kurguyu daha çok Türk sosya-
list ve Marksistlerinden ödünç almıştı. Son olarak, 1970’lerde, 
Türkiye’de ve Ortadoğu’da tam bir kaos yaşanıyorken, Kürtler 
de hem bu kaostan etkilenmiş hem de bu siyasi kaosu etkile-
miştir. Bu iki dönemin toplamında 1984’ten sonra “varış nokta-
sı” olarak “tam bağımsız Kürdistan için” silahlı mücadele karşı-
mıza çıkıyorsa, bu bir tesadüf yahut PKK ile başlayan/başlatılan 
bir yönelim değil, tam aksine 1959’dan 1984’e kadarki iki dö-
nemin sonucu veya ürünü olarak görülmelidir.
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Geleneğin Değersizleşmesi:  
Kürt Hareketinin  

1970’lerde Gelenekselle İlişkisi Üzerine*

CEMİL GÜNDOĞAN

Giriş

Dersim kültürüyle ilgili araştırmalarından tanıdığımız Erdal 
Gezik, 2009 yılında, İstanbul’da bir hastane salonunda dok-
tor sırasını beklerken elinde ilginç bir asa bulunan bir ihtiya-
ra rastlar. Asa vesile olur, tanışırlar. Dersim inancında Yaratı-
lış Efsanesi ve Dersim eskatolojisiyle ilgili Dersimlilerin büyük 
çoğunluğunun duymamış olduğunu sandığım ilginç bir anlatı-
nın gün yüzüne çıkması bu tanışma sayesinde gerçekleşir. Yak-
laşık doksan yaşında bir Dersimli olan Nesimi Kılagöz’ün an-
latısına göre, bir değil aslında iki tane Mıhemed (Muhammed), 
iki tane Oli (Ali) vardır. Cennetle Cehennem de ikişer tanedir. 
Efsanede yer alan neredeyse her karakterin bir ikizi vardır. Me-

lekê Tavus1 bile Cennetten kendi eşini bulması için kovulmuş-
tur (Gezik 2009).

(*) Bu makalenin yazılmasına çok sayıda kişi materyal temin ederek, yazım ko-
şullarının yaratılmasına yardımcı olarak veya makalenin değişik versiyonlarıy-
la ilgili değerlendirmelerini ileterek katkıda bulundu. David Gaunt, Jan Bet-
Şawoce, Erdal Gezik, Osman Aytar, Nesrin Uçarlar, Büşra Ersanlı ve Malmîsa-
nij başta olmak üzere tümüne teşekkür ediyorum. Makaledeki eksiklik ve yan-
lışlıklar elbette bana ait.

1 Melekê Tavus, Yezidi dininin tanrı-meleğidir.
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Kılagöz’ün anlatısının ilginçliği tartışma götürmez. Özellik-
le de kültürü politize etmek uğraşısındaki aydınlar açısından. 
Ama nedense aydınlarının bolluğuyla ünlü Dersim’de, o güne 
kadar Yaratılış Efsanesi gibi kültürün temel unsurlarından bi-
rine ait bu ilginç anlatıyı, Kılagöz’ün kendisi çok arzulaması-
na rağmen kâğıda dökmeye değer gören bir tek kişi çıkmamış-
tır (Gezik 2009, 5-6).

Bir tesadüf olabilir mi? Elbette. Ancak Kürt hareketinin lider 
kadroları arasında yer alan Kemal Burkay’ın sözlerine baktığı-
mızda pek de öyle olmadığını anlarız:

Gençliğimin başlarında tarihe ilgi duyar, yolumun düştüğü 
yerlerde tarihî eserleri, müzeleri dolaşırdım. Ama sonradan 
sol siyasete, ülkenin ve halkın kaderini değiştirme işine giriş-
tikten sonra, hızlı bir ırmakta yüzmeye çalışan bir yüzücü gi-
bi, bir bakıma başka şeyi düşünemez oldum. Bunda Nâzım’ın 
bir şiirindeki, geçmişi küçümseyip gözleri geleceğe, değişime 
ve devrime dikmek anlamındaki şu dizelerin de payı oldu sa-
nırım: “Ne tarih hocasıyım ne de coğrafya/Beni ancak dört kö-
şe bir ambar kadar/alakadar eder Ayasofya...”

Belki de bu nedenle, o dönemde bölgedeki önemli tarihsel 
eserleri bile gezip tanıma isteği ve merakı duymamıştım. (...) 
1980 sonrası yurtdışına çıkmak zorunda kalıp burada Kürt ta-
rihi ve diliyle ilgili çalışmalara bir ölçüde katıldıktan sonra, 
geçmişte bütün bunları düşünmemekle ya da küçümsemekle 
hata ettiğimizi anladım. (Burkay 2010, 21-22)

Hatırlatmak gerekir ki, Burkay’ın anılarında anlattıkları, ola-
ğandışı tecrübeler değildir. Benzer sözleri, 1960’larda veya 
1970’lerde faaliyet göstermiş neredeyse bütün Kürt devrimcile-
rinden duyabilirsiniz.

Geleneksele karşı en hafif deyimle mesafeli bir duruş diye ta-
nımlayabileceğimiz bu tutumun izleri, Nesimi Kılagöz’ün ar-
zusunun ancak 2009’da gerçekleştiği göz önüne alınırsa, yak-
laşık yarım asır sonra bile gözlenebilir durumdadır. Yani sade-
ce mekânsal dağılımı itibarıyla değil, zamana karşı direnci iti-
barıyla da dikkat çekici bir toplumsal pratikten söz ediyoruz. 
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Bu yazı, söz konusu bu toplumsal pratiği Kürt hareketiyle iliş-
ki bağlamında incelemeye çalışacak.

Makale, Kürt hareketinin 1960’lı ve ’70’li yıllarda geleneksele 
karşı bir reddiye tavrı içinde olduğunu tespit ediyor ve bu tutu-
mun, hareketin liderlerinin toyluğuyla veya ideolojik görüşle-
riyle değil, esas olarak hareketi kuşatan yapısal faktörlerle açık-
lanabileceğini ileri sürüyor. Buna göre, Kürdistan’daki politik 
alanın tarihsel şekillenişi, modernizmin ürünü olarak doğan 
bütün muhalif liderlikleri veya liderlik iddialarını, alana egemen 
olan geleneksel güçlerle kapışmaya mecbur bıraktığı için gele-
nekselin reddiyesi, o dönemde bu tür liderlikler açısından ya-
pısal bir koşula dönüşmüştür. Anılan nitelikteki liderliklerden 
biri olarak Kürt hareketi de, söz gelişi Irak’taki Kürt hareke-
tinden farklı olarak, kendini aynı varoluşsal denklemin içinde 
bulmuştur. Reddiye tavrını izah edebilmek için bakılması gere-
ken asıl yer bu ilişkidir.

Bu tezin sunumu amacıyla, ilk olarak çalışmada kullanılan 
geleneksel kavramı ele alınacak. Bunu izleyen bölümde Kürt 
hareketinin doğuşuna yol açan sosyal, ekonomik ve politik fak-
törler incelenecek ve bu faktörlerin Kürt hareketini gelenekse-
li reddetme yönünde nasıl etkilediklerine bakılacak. Bunu, çağ-
daş Kürt hareketini örgütsel ve ideolojik planda besleyen kök 
grupların geleneksele karşı tavır noktasından incelendikle-
ri bir bölüm izliyor. Bu çerçevede, Türkiye Kürdistan Demok-
rat Partisi (TKDP), Şıvancı hareket, Avrupa’daki Kürt muhale-
feti, DDKO ve Türk solundan gelen gruplar ele alınacaktır. Ta-
kip eden bölümlerde Kürt hareketinin geleneksele karşı tavrı-
nı etkileyen bazı faktörler ele alınıyor: Merkezîleşme ve enteg-
rasyon uygulamaları, Kemalist eğitim ve sosyalizm. Bunlardan 
Kemalist eğitimle ilgili bölüm iki önemli sorunla uğraşıyor: 1- 
Kürt hareketinin medreselerle ve Kemalist eğitimle olan ilişki-
leri ve bu ilişkilerin gelişim seyri; 2- Kürt hareketinin, moder-
nizmin doğurduğu diğer politik akımlarla olan ilişkileri. Böy-
lece Kürt hareketinin geleneksellik/modernlik ekseninden ana-
lizine yeni bir halka daha eklenmiş oluyor. Kürt hareketi safla-
rında son dönemlerde gözlemlenen bazı geleneksel sembol ve 



94

davranışların bu çalışmada ele alınan konu bakımından taşıdı-
ğı anlamlarla ilgili bazı tespitlerin yer aldığı bölümün ardından 
çalışmadaki bazı tespitlerin özetlendiği Sonuç bölümüyle ya-
zı sona erecek.

Geleneksele karşı modern: Kavramsal sorunlar

Sevan Nişanyan’ın etimolojik sözlüğündeki bilgilere bakılır-
sa, gelenek kelimesi sözlüklerde ilk olarak 1942 yılında görül-
müştür. Daha evvel kullanılan Arapçadan alınma anane sözcü-
ğünün rastlandığı ilk yazılı kaynaklar ise yine Nişanyan’ın tes-
pit edebildiği kadarıyla 1500’lerin ötesine geçmez (Nişanyan 
2011).

Aynı kelimenin Batı dillerindeki karşılığı tradition’dur; Latin-
cedeki tradere fiilinden gelir ve devretmek, ulaştırmak gibi an-
lamlara sahiptir. Traditio şekliyle Roma Hukuku’nda mülkiyet-
le ilgili transfer işlemlerini ifade etmede kullanılmıştır (Shils 
1981, 16). Bir diğer deyişle kelime, söz konusu dillerde Türk-
çedekinden daha uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak o dillerde de 
son iki yüzyıla varıncaya kadar yaygın biçimde kullanılmamış-
tır. Kavramın tarihsel serüvenini inceleyen Stephen Prickett’ın 
(2009, 43, 226) belirttiğine göre, tradition, Batılı dillerde 17. 
ve 18. yüzyıllarda bile seyrek rastlanan bir sözcüktü; daha ön-
ceki dönemlerde ise unutulup yeniden keşfedilmiştir. Sözcü-
ğün görece popülerleşmesi 19. yüzyılın ortalarına denk gelir-
ken (a.g.y., 189) bugün kullanılan biçim ve yaygınlığa ulaşma-
sı şair T.S. Eliot’ın da katkılarıyla 20. yüzyılın başlarında ger-
çekleşmiştir.

Kelimenin geçmişiyle ilgili yukarıdaki özet de gösteriyor 
ki, gelenek denilince akla eskiler, hatta bazen de çok eski-
ler gelmesine rağmen kelimenin bugünkü anlamı görece ye-
nidir. Ama bu durum, gelenek kelimesiyle ilgili dikkat çekici 
tek nokta değildir. Dikkat çekici bir diğer nokta bunun, kendi 
anlamını çoğu kez modern kelimesiyle ilişki içinde bulabilme-
sidir. Yani günümüzde kullanılan gelenek kavramı, nasıl keli-
menin ima ettiği kadar eski değilse, günümüzdeki modern ke-
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limesi de kelimenin ima ettiği kadar yeni değildir. Ostragot dö-
neminin ünlü tarihçisi ve din adamı Cassiodorus, Latincedeki 
hemen şimdi anlamına elen modo sözcüğünden modernus (mo-
dern) sözcüğünü türettiğinde, takvimler henüz 6. yüzyılın baş-
larını gösteriyordu (Prickett a.g.y., 2). Cassiodorus, bu sözcü-
ğü, Germen istilası sonrasında geliştirilen Hıristiyan bugünü-
nü, pagan olarak nitelendirilen Romalı geçmişten ayırt etmek 
için kullanmıştı.2 O zamandan beri gelenek ve modern söz-
cükleri sıklıkla bir ikili halinde dile getirildiler.

Geleneğin bu ilişkisel karakteri onun tanımını zorlaştıran et-
kenlerden biridir. En az iki nedenle: İlk olarak, gelenek tanımı-
nın sorunlarına modern kavramının tanımıyla ilgili sorunları 
da ilave ettiği için. İkinci olarak da bu tartışmada sırasıyla gele-

nek ile modern’e karşılık gelen eski ile yeni arasına çizgi çekme-
nin zorlukları nedeniyle. A. Davison’un (2006, 54), Peter Os-
born’e dayanarak sorduğu şu soru, konunun karmaşıklığını an-
lamak bakımından yeterince açıktır: “Yeni sonsuza kadar yeni, 
eski de sonsuza kadar eski midir? Yoksa yeni yalnızca, eskiye 
geri dönecek bir süreç içindeki bir ana mı karşılık gelir?”

Benzer türden zorluklar çıkaran bir diğer faktör de gelenek 
kavramının kullanıldığı alanların genişliğidir. Cassiodorus’un 
çalışmalarından bu yana, dinbilimden antropolojiye, arkeolo-
jiden siyasal bilimlere, etnolojiden sosyolojiye, yorumbilimden 
(hermeneutics) epistemolojiye, güzel sanatlardan modaya kadar 
uzanan çok değişik alanlarda çok değişik gelenek tanımları ya-
pılmıştır. Kavramın kullanılış alanlarındaki bu yaygınlık ve çe-
şitlilik, yapılan tanımların sorgulanmasının kaynaklarından bi-
rini oluşturmuştur. Gelenek üzerine en kapsamlı çalışmala-
rı yapmış kişilerden biri olan sosyolog Edward Shils’e (1981, 
12-15) ait ve kabaca, “gelenek, en az üç ardışık kuşak boyun-
ca devredilen şeydir”, diye özetlenebilecek düşünce bu duruma 
bir örnek oluşturur. Konunun klasikleri arasına girmiş olan bu 
çalışmada, dünden gelen, yani bir aktarımın konusu olan ne-
redeyse bütün düşünceler, pratikler, kurumlar, sosyal yapılar, 
roller, statüler, semboller, kültürel tezahürler vb. gelenek kav-

2 Bkz. Davison 2006, 54. Ayrıca Smart 1990, 17.
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ramıyla ilişkilendirilmiştir.
En az Shils’inki kadar meşhur, “icat edilmiş gelenek” (inven-

ted tradition) kavramını literatüre kazandıran tarihçi Eric Hobs-
bawm’ın, Shils’in çalışmasını anmaması dikkat çekicidir. Onun 
gelenek tanımının sınırları Shils’inkine göre çok dardır. Hobs-
bawm, kendi tanımını oluştururken önce gelenek (tradition) 
ile âdet, yerleşik anlayış ve rutin (sırasıyla custom, convention 
ve routine) arasında bir ayrım yapar (1984, 2-3). Ona göre ikin-
ciler, “geleneksel” diye tanımlanan toplumlarda etkindirler ve 
değişkendirler. Oysa geleneği karakterize eden değişmezliktir 
(invariance) (1984, 2). İcat edilmiş gelenekler ise geçmişe ya-
pılan referanslarla ve tekrarlama yoluyla oluşturulan sürekli-
lik (bir diğer deyişle değişmezlik) imasındaki formel ve tören-
sel pratikleri ve sembolleri dile getirirler (1984, 4). Tariften an-
laşılacağı üzere bunlar, aslında moderndir. Oysa Shils, Hobs-
bawm’ın gelenek tanımının dışına ittiği, geçmişten devralınan 
toplumsal pratikleri ve inanışları, ağırlıkla substantive traditio-

nality kategorisine dahil eder ve konunun önemli parçaların-
dan biri olarak ele alır.3

Shils’in tanımını tartışmaya değer bulanların bir kısmı ise 
bu kadar geniş alana yayılan bir tanımın açıklama gücüne kuş-
kuyla yaklaşmışlardır. Antropoloji için bir gelenek teorisi ge-
liştirme iddiasındaki Pascal Boyer bunlardan biridir. Ona göre 
Shils, kendi kitabında bu teorinin işe yaramadığını göstermiş-
tir; çünkü içerdiği bütün nesnelerin yalnızca önemsiz özellik-
lerini paylaşan bir teoridir söz konusu olan (Boyer 1990, viii).

Konuyu bir tanım sorununun ötesinde, iktidar sorunuy-
la ilişkilendirenler de vardır. Bunlar modernist bir pozisyonda 
durarak bazı toplumsal ilişki ve fenomenlere “geleneksel” dam-
gası vurmanın, onu, tarihe ait, ölü bir şey haline getirerek dışla-
manın veya onun üzerinde egemenlik kurmanın bir yolu oldu-
ğunu ileri sürerler. Özellikle dinci siyasete ilişkin olarak kulla-
nılan geleneksel sıfatının bu tür işlevleri olduğu ileri sürülmüş-

3 Shils bu tür pratik, inanç ve tezahürleri dile getirmek için bazen de “substanti-
vely traditional beliefs” ve “traditional beliefs of the substantive sort” gibi kav-
ramlar kullanmıştır (bkz. Shils 1971).
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tür (bkz. Davison 2006, 46-51).
Buradan da anlaşılacağı üzere, gelenek ve modern kavram-

ları arasındaki karşıtlığın ideolojik boyutları da vardır. Davi-
son’un yaptığı gibi doğrudan iktidar sorunuyla ilişkilendirme-
mekle birlikte, bu yerleşik karşıtlığın ideolojik boyutlar taşıdı-
ğını düşünen araştırmacılardan biri de sosyolog Reinhard Ben-
dix’tir. Modernizmle ilgili tartışmaları yeni bir çerçeveye oturt-
mayı denediği uzun incelemesini, bu karşıtlığı, kendi ifadesiyle 
söylersek, ideolojiden arındırma (de-ideologize) çalışması ola-
rak takdim etmiştir (Bendix 1967, 322).

Peki, bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Yukarıda anı-
lan sorunları nedeniyle geleneksel/modern ikilisinden tümüyle 
vazgeçmemiz mi gerekiyor?

Doğrusu, bunu önerenler de olmuştur. Daha 1970’lerde, ya-
ni modernizm teorisinin hâlâ görece popüler olduğu bir dö-
nemde bile bu ikilinin işe yaramadığını iddia eden araştırmacı-
lar çıkmıştır. Geleneksel/modern ikilisini “sıkı bir ideolojik ve 
ampirik eleştiriye tâbi tutup bundan kurtulma zamanının gel-
diği sonucuna varan” Dean C. Tipps bunlardan biridir (bkz. 
Shiner 1975, 245). Benzer gerekçelerle bu ikiliden kurtulmak 
gerektiğini ileri süren bir diğer araştırmacı da Eugenia Shank-
lin’dir. Ona göre, söz konusu ikili, tıpkı kültür kavramında ol-
duğu gibi, çok sık ve çok değişik bağlamlarda kullanıldığı için 
anlamını yitirmiştir (Shanklin 1981, 86).

Değinmek istediğim son grup, çalışmalarında konuyla ilgili 
özel bir kavramsal açıklama yapmayan araştırmacılardan olu-
şuyor. Bu tür çalışmalarda, gelenek, geleneksel, modern, mo-
dernist gibi kavramlar bolca kullanılmasına rağmen bunlar-
la ne kastedildiği özel olarak açıklanmaz. Bir örnek olarak sos-
yal-antropolog Martin van Bruinessen’in (2008) Endenozya’da-
ki pesantrenlerle (yatılı İslâmî medrese) ilgili çalışmasına bakı-
labilir. Ronald A. Lukens-Bull’un yine pesantrenleri konu edi-
nen çalışması da benzer bir özellik gösterir. Şimdilerde yaygın-
ca kabul gören icat edilmiş gelenek kavramından hareketle ge-
leneğin ve modernin sadece icat edilmediklerini, aynı zamanda 
yeniden icat edildiklerini [(re)invented] belirten kısa bir açıkla-



98

ma (Lukens-Bull 2001, 350-351) hariç tutulursa, bu çalışmada 
da gelenekle ilgili kavramsal bir açıklamaya rastlamayız. Öyle 
görünüyor ki, bazı araştırmacılar geleneksel kelimesinin gün-
lük dildeki anlamını çalışmalarının amaçları bakımından yeter-
li bulmaktadır.

Kanımca bu tutum yadırganamaz. Çünkü elimizde, gelenek-
sel/modern ikilisinin yerini tutabilecek daha az sorunlu kav-
ramlar bulunmadığı gibi, bu ikili, günlük konuşma dilinde de 
yeri doldurulamayacak bir güç edinmiştir. Geleneksel/modern 
ikilisini tümden terk edemeyeceğimizi ama kendilerine “onur-
sal bir statü” vererek bir çeşit kızağa çekebileceğimizi düşünen 
L. E. Shiner de ikilinin bu özelliklerinden hareket etmişti.4 
Aradan geçen yaklaşık yarım asırlık zaman diliminde, ikili gün-
lük dile giderek daha fazla nüfuz ettiğine göre, çerçevesini ola-
bildiğince belirginleştirmek kaydıyla söz konusu kavram çif-
tini kullanmaya devam etmek dışında fazla seçenek kalmıyor.

Buradan hareketle bu makalede kullanılan geleneksel ve mo-
dern kavramlarına gelirsek, makaledeki geleneksel/modern iki-
lisinin kalkış noktası, kapitalizmin Kürdistan’a yansımaları ve 
Türk sistemine entegrasyonla birlikte yaşanan iktisadi, sosyal 
ve kültürel değişikliklerdir.5 Ayrıntısına girmeden belirtmek 
gerekirse, Kürdistan’daki başat sosyoekonomik ve kültürel ya-
pılar, özellikle 19. yüzyılda hızlanmaya başlayan dış müdaha-
lelerle çözülmeye ve/veya dönüşmeye başladılar. Bölgede yaşa-
yan diğer topluluklarla olan günlük alışverişin belirlediği kendi 
seyrindeki ve tedrici değişiklik ve dönüşümlerden farklı olarak 
bu çözülme ve değişim, bazı bakımlardan oldukça yıkıcıydı.

Söz konusu değişim, başlıca iki taşıyıcı kayış üzerinden ger-
çekleşti: İlk kayış, Avrupa’yla olan ilişkilerden meydana geli-
yordu. Bununla kastedilen, sadece Avrupa’daki kapitalizmin 
bölge ekonomisine etkileri değildir. “Düvel-i Muazzama” de-

4 Shiner (1975, 252), bu kavramları Max Weber’in “ideal tip”leri çerçevesin-
de kullanmaya devam edebileceğimizi söylüyor. İdeal tipler için bkz. Weber 
1964, 107-108.

5 Makale boyunca kullanılan Kürdistan kelimesi – aksi belirtilmedikçe – Türki-
ye topraklarında bulunan Kürtler’in yoğun olarak yaşadıkları bölgeleri ifade et-
mektedir.



99

nilen büyük güçlerin politik ve askerî müdahalelerinden mis-
yoner faaliyetlerine, milliyetçi fikirlerin Kürdistan’a taşınma-
sından Avrupa’ya öğrenci göndermeye kadar uzanan çok ge-
niş alanlarda bir etkileşim söz konusudur. İkinci kayış ise önce 
Osmanlı, ardından da Cumhuriyet tarafından zorla hayata ge-
çirilen idari, ekonomik ve kültürel merkezîleşme ve entegras-
yon politikalarıdır. Söz konusu kayışların bizzat yarattığı veya 
harekete geçirdiği değişimler ve dönüşümler, zamanla, bu de-
ğişim ve dönüşümleri farklı yönlerden besleyen ve farklı hedef-
lere doğru yönlendiren yeni bazı dinamiklerin oluşmasına yol 
açtılar. Yani değişim ve dönüşümün bazı ürünleri, bizzat deği-
şim ve dönüşümün kaynakları işlevini meydana getirdiler. İler-
leyen bölümlerde daha ayrıntılarıyla izah edileceği üzere, Kürt 
hareketi de bunlardan biridir. Makaledeki geleneksel ve mo-
dern kavramları işte bu değişim ve dönüşümlerin sırasıyla, ön-
cesiyle ve sonrasıyla eşleşen, öncesini ve sonrasını dile getiren 
veya öncesine ve sonrasına atfedilen ekonomik, sosyal ve kül-
türel pratik, ilişki, inanç ve tezahürleri ifade etmek için kulla-
nılmaktadır.

Ne var ki, daha evvel belirtildiği gibi, eski ile yeni arasın-
da keskin bir çizgi çekmek her zaman kolay olmamaktadır. Bu 
zorluk, konumuz bakımından da geçerlidir. Mesela klasik Kürt 
medreselerine mensubiyet geleneksel bir ilişkinin ifadesi ola-
rak kabul edilmiştir ama biliyoruz ki, bazı medrese mensupları, 
Türkiye İşçi Partisi’ne üye olmak gibi modernist tutumların ta-
şıyıcılığını yapmışlardır. Ya da aşiret geleneksel bir kurumdur 
ama bazı aşiret reisleri veya ileri gelenleri Marksist ideolojinin 
savunucusu Kürt milliyetçileri olarak karşımıza çıkmışlardır. 
Tersinden bir örnek: Kürt komprador burjuvazisi modern bir 
toplumsal gruptur ama bu grubun mensupları başta kırsal alan 
olmak üzere hayatın hemen her alanında en geleneksel ilişkile-
ri koruyup kollama çizgisi izlemişlerdir.

Bu türden sorunları bir ölçüde aşabilmek amacıyla makalede 
şöyle bir yol takip ettim: Eğer tanım konusu pratik, ilişki, inanç 
veya tezahür, anılan değişim ve dönüşümün öncesiyle eşleşi-
yorsa veya doğrudan onun bir ifadesiyse ya da ona atfediliyor-
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sa, geleneksel olarak nitelenirken; değişim ve dönüşümün son-
rasıyla eşleşmesi durumunda modern olarak nitelenmiştir. Bu-
na karşılık, ayrımın birinci bölümüyle eşleşmesine rağmen esas 
olarak modern bir projenin parçası veya (ham)maddesi olarak 
kullanılıyorsa geleneksel değil, modernist olarak nitelenmiştir. 
Bu tasnife göre, örneğin medreseler geleneksel bir kurum ola-
rak nitelenirken, medreseleri Kürt hareketi içindeki muhafa-
zakâr lehine ulusalcı bir sembol haline dönüştürme girişimi6 
modernist bir pratik olarak kabul edilmiştir. Keza bugün Kürt-
ler tarafından kutlandığı şekliyle Newroz da öyle.

Kürdistan’da geleneğin değersizleşmesi

Kürt hareketinin geleneksele karşı tavrını belirleyen faktörler, 
Kürt politik alanının tarihsel oluşum seyriyle yakından ilişkili-
dir. Dolayısıyla bu alanın Cumhuriyet dönemindeki şekillenişi-
ne katkıda bulunan bazı faktörlerle ilgili bir özet yararlı olacak.

Kemalist iktidar, cumhuriyetin kuruluşunu takip eden yıl-
larda Kürdistan’daki sosyal, ekonomik ve siyasal yapıyı yeni bir 
temel üzerinde merkeze entegre etmeye yöneldi. Zira Kürt ege-
men sınıflarıyla eski türden bir ilişki kısmen olanaksızlaşmış-
tı, kısmen de yönetimin yeni tercihlerine uygun değildi. Örne-
ğin padişaha kişisel bağlılıkla karakterize olan paternalizm ar-
tık söz konusu olamazdı. Ya da yeni yöneticilerin Cumhuriyet 
için düşündükleri hukuki sistem içinde, aşiret, tekke veya ocak 
bir hükmî şahsiyet olarak kabul edilemezdi. İlişkide bir deği-
şim ve dönüşüm gerekliydi.

6 Bir örnek: Zeynelabidîn Zinar (1993, 15-16) medreselere şu iki misyonu yük-
lüyor: 1- Kürt yurtseverliğinin kaynağı olmak ve 2- Kürt davasını bir kuşaktan 
diğerine aktararak modern Kürt aydınlarına ve siyasetçilerine ulaştırmak. Bu 
iddialar basit ideolojik kurmacalardan ibarettir. Bazen “Şark Medreseleri” ola-
rak da anılan Kürdistan’daki klasik medreseler, Kürtçenin korunmasında belli 
bir rol oynamış olmakla birlikte, esas olarak Kürt milliyetçiliğinin değil, İslâmî 
geleneğin koruyucusu ve taşıyıcısı rolünü oynamışlardır. Kürt milliyetçiliğini 
dinle vurmayı temel siyasetlerinden biri haline getirmiş olan AKP’nin, medre-
selerden mezun melalara Diyanet İşleri’nde 1.000 kadro açacağını ilan etmiş 
olması da medreselerin bu özelliğinin bir başka açıdan teyididir. AKP’nin, ba-
sındaki adıyla, “Mela açılımı” hakkında bkz. Babacan 2011 ve 12 Aralık 2011 
tarihli gazeteler.
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İlişkinin karşı kutbunu oluşturan Kürt egemen sınıflarına 
gelince, onların bir bölümü bu dönüşüme az çok hazır sayılır-
lardı ve bu sayede, bazı sorunlar, tereddütler ve duraksamalar 
yaşasalar bile kendilerini yeni duruma uyarladılar. Şehir mer-
kezlerinde yaşayan üst tabaka mensupları (eşraf) ve büyük ço-
ğunluğuyla kırsal bölgelerde yaşayan geleneksel egemenlerin 
(aşiret reisleri, ağalar, beyler, mirler, mirekler, şeyhler, pirler) 
önemlice bir bölümü bu kategoriye girer.

Kürt egemenlerinin birincilerle kıyasla daha küçük bir bölü-
mü ise söz konusu değişikliğe itiraz etti. Bazı aşiret reisleri, ba-
zı Hamidiye alayı komutanları, bunlarla kıyaslandığında daha 
kabarık sayıdaki şeyh ve tarikat lideri ile az sayıdaki aydın bun-
lar arasındaydı. Söz konusu itiraz, 1924 yılı sonbaharında Bey-
tüşşebap isyanıyla başlayıp Şeyh Said ve Ağrı ayaklanmalarını 
takiben 1937 Dersim direnişine kadar uzanan isyanlar silsilesi 
şeklinde gösterdi kendisini.

Fakat bu yeniden fetih eyleminin hedefindeki son bölge olan 
Dersim de düşürülünce, mesele Kemalist rejim açısından esas 
olarak halledilmiş oldu. Kürt ulusalcılığı zeminindeki güçsüz 
muhalefet, giderek zayıflayan bir sürgün hareketine dönüştü. 
Kemalist sistemle henüz tam olarak bütünleş(tirile)memiş bazı 
geleneksel yapılar ve kurumlar (örneğin medreseler) ise Kema-
list yönetimin erişmekte güçlük çektiği kırsal alanlara çekilerek 
varlık kavgası veren illegal veya yarı-legal kurumlara dönüştü-
ler. Özet olarak, henüz yönetimin istediği genişlik ve derinlik-
te bir entegrasyonla neticelenmemiş olsa da, itirazcı Kürt ege-
men sınıf ve tabakalarının direnci kırılmıştı. Kürt egemenleri-
nin misyonu, bundan böyle Cumhuriyet rejimine karşı çıkmak 
değil, onu Kürdistan’da yeniden üretmek olacaktı.

Sıradan insanlara gelince, bunlar kendi adlarına örgütlü de-
ğillerdi; çoğunlukla aşiret veya tarikat gibi geleneksel yapı ve 
kurumların mensubu veya kontrolü altındaydılar. Dolayısıyla 
Türk sistemiyle geleneksel Kürt egemenleri arasındaki ilişkiler 
büyük ölçüde onlar bakımından da geçerliydi.

Çok partili sisteme geçişle birlikte, daha önce zorun fazlaca 
çıplak durduğu bu ilişkinin rıza boyutunda bir çeşitlenme ya-



102

şandı. Demokrat Parti (DP), Kürt egemen sınıflarıyla daha yu-
muşak ilişkiler geliştirdi. Yeni ilişkiye göre, DP, onların pre-
modern niteliklerine karışmıyor, karşılığında onlar da egemen-
likleri altında tuttukları Kürt kitlelerini partinin ve dolayısıy-
la sistemin destekçileri haline getiriyorlardı. Yeni politika, tek 
parti döneminde köşelerine çekilerek sistemden korunmaya 
çalışan bazı geleneksel kurumların sistemle buluşturulması ba-
kımından da yeni yollar açtı. DP’nin bu başarısı, CHP’nin Kürt 
egemenleriyle olan ilişkilerini yeni duruma uyarlamasına da 
katkıda bulundu: CHP milletvekilleri veya milletvekili adayla-
rı eski dönemin aksine artık çoğunlukla yerel Kürt egemenleri 
arasından devşiriliyordu.

Kürt egemenleri cephesinden bakıldığında durum şöyledi: 
Beş-on yıl öncesine kadar “şeyh”, “pir”, “dede”, “seyit”, “dere-
beyi”, “feodal bey”, “mütegallibe”, “aşiret reisi” vb. oldukları 
veya öyle addedildikleri için işkence edilen, sürülen, mallarına 
el konulan hatta kurşuna dizilen insanlar, aynı niteliklerinden 
ötürü bu kez ilgiye mazhar oluyor, sistem içinde daha fonksi-
yonel bir hale ge(tiri)liyorlardı. Örneğin Şeyh Said’i asmışlar-
dı ama onun torunu Melik Fırat’ı özel olarak arayıp milletve-
kili yaptılar. Bu ve benzeri politikalar sonucunda Said-i Nur-
si’den Hizan Şeyhleri’ne, Şemdinli Şeyhleri’nden Çan Şeyhle-
ri’ne, Norşin Şeyhleri’nden Menzil Şeyhi’ne kadar önde gelen 
şeyh aileleri ve tarikat liderleri sisteme eklemlendi.

Benzer bir süreç, büyük aşiret reisleri, beyler ve büyük tica-
ret erbabıyla ilgili olarak da geçerliydi. Büyük toprak sahipleri-
nin durumu da farklı değildi. Çıkarları yeni sistemle bütünleş-
mekten yanaydı. Özellikle de soykırıma uğratılan Ermenilerle 
Asuri-Süryanilere ait topraklara el koymuş olan ağaların çıkar-
ları. Çünkü “metruk” olarak tanımlanan bu hazine arazilerini 
devletin göz yumması koşuluyla kullanabiliyorlardı. Bu da dev-
letle işbirliği için güçlü bir maddi zemin yaratıyordu.

Bürokrasi alanında da benzer bir durum söz konusuydu. 
Devlet, ta başından beri memur olarak işe alacağı insanların gü-
venli kişilerden ve çevrelerden olmalarına özen gösteriyordu. 
İsyana katılacağından şüphe edilen bazı ailelere veya aşiretlere 
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mensup etkili şahsiyetler, yatıştırma politikası veya rüşvet ge-
reği bazen memur yapılsalar bile memur alımında güvenlik ve 
devlete sadakat her zaman esastı.

Öte yandan devlete kapılanan kişiler ile bu kişilerin mensup 
olduğu aileler, aşiretler ve tarikatlar, rakipleri karşısında belli 
üstünlükler elde ettiklerinden Kürt egemenleri arasındaki re-
kabet ve çatışmalar da devlete kapılanma eğilimini güçlendi-
riyordu. Özellikle de devlete karşı sürdürülen ilk onyıllardaki 
açık direniş çöktükten sonra. Çünkü direnmenin olduğu yıllar-
da, birbirlerine düşman veya rakip olan aşiret veya ailelerden 
biri devletle bütünleştiği zaman ona karşı olan aşiret veya ai-
le isyancıların safına katılabiliyordu. Çöküşten sonra bu imkân 
ortadan kalktı. Kırılan her direniş, Kürt egemenlerinde, direne-
rek mevcut statülerini koruyamayacakları düşüncesini güçlen-
dirdi ve onları devlet aygıtıyla bütünleşmeye itti.

Son olarak ekonomik sıkıntılardan bahsetmek gerekir. Yüz 
yıla yayılan seferberlikler, pogromlar, savaşlar ve kitlesel kat-
liamların getirdiği iktisadi yıkım koşullarında devlet memuru 
olarak düzenli bir aylık gelire sahip olmak önemli bir ayrıcalık-
tı. Memuriyetin getireceği diğer sembolik üstünlükler de caba-
sı. Bu da Kürt egemenleri arasında devlete kapılanma eğilimi-
ni güçlendirdi.7

Bütün bu faktörlerin ürünü olarak Kürt egemenlerinin dev-
let aygıtıyla bütünleşmeleri hızlandı. Öyle ki, 1950’lerin son-
larına geldiğimizde Kürdistan’daki neredeyse bütün tarikatlar-
dan, aşiretlerden ve büyük ailelerden insanlar ya devlet kapısı-
na kapılanmışlardı ya da bunun için kuyrukta beklemekteydi-
ler. Bunların bazıları, Türk istihbarat örgütünün parçasına dö-
nüşmüşlerdi.8

7 Kürt egemenlerini devlet aygıtının bir parçasına dönüştürerek entegre etme 
uygulaması cumhuriyetle başlamış değildi elbette. Bunun geçmişi, en az iki 
asır evveline kadar gider ve zaman içinde derinleşen bir seyir izler. Bu bağlam-
da Abdülhamit döneminde yapılan iki takviyenin özel bir önemi vardır: İslâ-
mizm ve padişahla kişisel ilişkilere dayanan paternalizm. Ancak bunlar ayrı bir 
inceleme konusudur.

8 Cumhuriyetle yaşıt olan Canip Yıldırım’ın Diyarbakır’la ilgili kanaati şöyle: 
“MİT, Diyarbakır’da o kadar yaygın bir örgütleme yapmış ki, aşağı yukarı bü-
tün devlet memurları MİT’e hizmet ediyorlardı.” (Miroğlu 2005, 61). Kemal 



104

Bütün bu gelişmelerin sonucunda Kürt egemen sınıflarının 
önemli bir bölümü sistemin bir parçası haline geldiler. Said-i 
Nursi gibi bir zamanlar görece özerk pozisyon sahibi dinsel fi-
gürler bile DP iktidarının Kürdistan’daki dayanaklarına dönüş-
tüler.9 Dersim Alevileri, dönem dönem devletle çatışmış Di-
yap Ağa gibi geleneksel liderler yerine mecliste veya senatoda, 
hakkında MİT’in önemli bir elemanı olduğuna dair bolca iddia 
bulunan emekli subay Aslan Bora türünden şahsiyetlerle tem-
sil edilmeye başlandı.

Bu buluşmanın ideolojik harcını ise o dönemin iç ve dış olay-
larında çok önemli bir yere sahip olan Soğuk Savaş’ın kaderine 
hükmettiği anti-komünizm ile İslâm oluşturdu. Böylece hayli 
katı ve görünürde sorunsuz işleyen bir iktisadi, sosyal ve kül-
türel yapı oluştu.

Ulaşılan yeni duruma, terimi biraz zorlayarak, Kürt egemen 
sınıfları ile Türk sistemi arasındaki yeni mutabakat da diyebi-
liriz. Bu, fiili bir mutabakattı; yoksa tarafların bağımsız özne-
ler olarak önce yüzleşip, sonra masa başında müzakere ede-
rek karar altına aldıkları resmî bir anlaşma değil. Kürdistan’da-
ki politik alanın çerçevesi bu mutabakatla çizilmişti ve kabaca 
1950’lerin sonlarına kadar çok fazla değişmedi.

Ne var ki, mutabakatın üzerine oturduğu yapı, sanıldığı ka-
dar sorunsuz değildi. Alttan alta işleyen bir dizi istikrarsızlaştı-
rıcı faktör vardı. Kapitalizmin özellikle 1950’lerden sonra hız-
lanan gelişmesi bunun başında geliyordu. Örneğin traktörün 
girdiği köylerde işsiz kalan yarıcılar şehir varoşlarına akın edi-
yor, buralarda yeni toplumsal grupların hammaddesini oluştu-
ruyorlardı. Toprak ağalığı sisteminin, toprağın varisler arasın-
da bölünmesi ve buna benzer etkenler sonucunda çözülmesi, 
aşiret sisteminde yaşanan benzer nitelikteki çözülmeler, Nesli 
Çölgeçen’in sevimli filminin adından hareketle söylersek, “zü-
ğürt ağa”lar yaratıyordu. Yani toprağını, servetini, itibarını ve 

Burkay da anılarında (2001, 115) 1961 darbesi sonrasında Kürdistan’dan seçi-
len 100 öğretmenin özel bir operasyonla nasıl ajanlaştırıldıklarını anlatır. 

9 Said-i Nursi’yle Başbakan Adnan Menderes arasındaki ilişki için bkz. Emre 
2006, 89-92. Nursi’nin kitaplarının basımı ve dağıtımının DP iktidarınca des-
teklenmesiyle ilgili olarak bkz. Malmîsanij 1991, 26. 
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statüsünü kaybederek şehirli orta veya alt tabakalara karışan 
ağalar, beyler, pirler, dedeler, mirler, seyitler, şeyhler, tarikat li-
derleri ve aşiret reisleri. Bu yeni grupları mevcut mutabakat içi-
ne hapsetmek artık çok zordu.

Eğitim imkânlarının artmış olmasının beslediği dikine top-
lumsal hareketlilik, hava geçirmez görünen yapının aleyhine 
sonuçlar doğuran bir diğer faktördü. Köylülerin, gecekondu 
yoksullarının veya “züğürt ağa”ların okul yüzü görmüş ve mo-
dern hayat tarzlarıyla tanışmış çocuklarının da aralarında bu-
lunduğu toplumsal kesimler, yani bazı lise ve üniversite öğren-
cileri ile öğretmen, avukat, doktor, eczacı, mühendis, teknis-
yen gibi meslek sahipleri birçok bakımdan Kürt egemen sınıf-
larıyla Kemalist rejim arasında ulaşılan ve hayatı dondurmaya 
çalışan gayriresmî mutabakata sığmıyor, kendilerini ifade etme 
yolları arıyorlardı. Yeni sosyal hareketlerin oluşması için gerek-
li zemin doğuyordu. Yeni politik arayışlar ve liderlikler uç ve-
riyordu.

Nitekim çoğunluğu yukarıda anlatılan toplumsal kesimlere 
mensup insanlar, bir süre sonra DP ile CHP arasındaki tahtere-
valliyle ilgilenmez oldular ve her yöne doğru arayışlara başla-
dılar: Örneğin ünlü Kürt muhalifi Terzi Niyazi Usta, Hürriyet 
Partisi’ni yokladı. Tarık Ziya Ekinci ve Kemal Burkay, TİP’te 
karar kıldılar. Musa Anter iyi bir Kürt milliyetçisiydi ama De-
mokrat Parti ile TİP’i yoklamakta sakınca görmedi. Sait Kırmı-
zıtoprak önce Yön dergisinde boy gösterdi sonra kendi illegal 
Kürt partisini kurdu. Sait Elçi ve arkadaşları Türkiye Kürdis-
tan Demokrat Partisi’ni kurarken; Yusuf Azizoğlu, Yeni Türki-
ye Partisi’ni tercih etti. Faik Bucak bir yandan illegal Kürdistan 
Demokrat Partisi’ne başkanlık yaparken diğer taraftan Cum-
huriyetçi Köylü Millet Partisi’nde milletvekilliği şansını de-
nedi. Örfi Akkoyunlu, Esat Adil’in Sosyalist Partisi’nin kapısı-
nı çaldı. Canip Yıldırım partiler arası kısa süreli gezintiler yap-
tı. Mümtaz Kotan ve arkadaşları Devrimci Doğu Kültür Ocak-
larını (DDKO) kurdular. Ömer Ayna, Türkiye Halkın Kurtu-
luş Ordusu’nun (THKO) önderleri arasına katılırken; Hüseyin 
Cevahir, Türkiye Halkın Kurtuluş Partisi Cephe’yi (THKP-C); 
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Davut Kurun, Türkiye İşçi Köylü Komünist Ordusu’nu (TİK-
KO) tercih ettiler...10

Çok değil, on yıl evvel düşünülemeyecek bir hareketlilikti 
bu. Kürt politik alanı yeniden şekilleniyordu. Nitekim bu ara-
yışlar bir süre sonra duruldu. Yeni sosyal hareketler oluşup 
yerlerine oturmaya başladılar. Kürt politik alanına yeni aktör-
ler katılıyordu. Kürt hareketi de bunlardan biriydi. Gençti ve 
geleneksel aktörlerin işgal ettiği bir alana doğmuştu. Gelenek-
sele karşı tavrı da büyük ölçüde bu ilişki tarafından belirlene-
cekti.

Hava sızdırmaz yapının sunduğu seçenek: Reddiye

Egemen Türk rejimiyle onun Kürdistan’daki işbirlikçileri açı-
sından hedef açıktı: 1924-38 tarihleri arasında gerçekleştiril-
miş olan katliamların yardımıyla kurulan yapının pekiştirilip 
süreklileştirilmesi. Buna karşılık alana yeni yeni girmekte olan 
aktörler mevcut yapının bir an önce değişmesini istiyorlar-
dı. Tarafların geleneksele karşı tavırlarını belirleyen en önem-
li faktörlerden biri işte bu karşılıklı pozisyonlar oldu. Kısmen 
TKDP hariç tutulursa Kürt hareketinin bütün bileşenlerinin 
1970’lerdeki yayınlarında benzerlerini bulabileceğimiz Kemal 
Burkay’a ait şu sözler, anılan karşıtlığı iyi ifade ediyor:

... Doğu’da11 kitlelerin demokratik mücadelesinin önünde-
ki başlıca yerel engel feodal yapı, aşiret yapısı ve bu geri ya-
pının üstünde oturtulmuş feodal, gelenekçi ideolojidir. (Ala-
dağ 1981, 182)

10 Aktarılan isimlerle ilgili olarak şu kaynaklara bakılabilir: Niyazi Tatlıcı (Niyazi 
Usta) için Arslan 2004, 22, 25-26; Musa Anter için Anter 1990, 121-122; Ca-
nip Yıldırım için Miroğlu 2005, 150; Sait Kırmızıtoprak’ın Yön’deki yazılarına 
iki örnek olarak Kırmızıtoprak 1962a ve Kırmızıtoprak 1962b; Faik Bucak için 
Miroğlu 2005, 102; Örfi Akkoyunlu için Çamlıbel 2007, 207-208. Ömer Ay-
na, Kızıldere’de THKP-C ve THKO militanlarına yöneli ortak bir operasyonda, 
Hüseyin Cevahir ise İstanbul’da THKP-C’ye yönelik bir operasyonda öldürü-
len iki Kürt devrimciydi. 

11 “Doğu” bazı Kürt yayınlarının hukuki engellerle karşılaşmamak için “Kürdis-
tan” kavramının yerine kullandığı bir terimdir. C. Aladağ, Kemal Burkay’ın 
takma adlarından biridir. 
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Bu karşıtlıkta alana hâkim olanlar, beklendiği üzere, gelene-
ğe bağlılığı mevcut yapının korunması açısından avantajlı bul-
dular. Gerçekten de İslâmın köşe taşlarını oluşturduğu gele-
neksel kültür, bu çekişmedeki en güçlü silahlarından biriydi. 
Camiler, medreseler ve imam hatip okulları, birçok açıdan var 
olanı koruyan muhafız rolündeydiler. Tarikatlar ve pirlik-ta-
liplik kurumu da öyle. Dinî hareket ve örgütler arasında, 1979 
İran Devrimi’nden sonra sıkça gördüğümüz türden, kurulu sis-
teme karşı isyan etme geleneği yoktu. En fazlası, bazı medre-
se ve tarikatlarda veya Dersim kökenli Alevilikte örneklerine 
rastladığımız, devletten mümkün mertebe uzak durarak var-
lığını koruma tavrı görülebiliyordu ki, bu, mevcut koşullar al-
tında sürdürülebilir bir tavır değildi. Ama böyle bir tutum için-
de olanlar bile modernleşmeyle ortaya çıkan yeni toplumsal ve 
kültürel koşulları kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılı-
yor, bu nedenle alana girmeye çalışan yeni aktörlere karşı ço-
ğunlukla mevcut yapıdan yana tavır takınıyorlardı. Bazen aktif 
bazen de dolaylı biçimlerde.

Bu durum, yeni liderliklerin bulunduğu noktadan bakıldı-
ğında, geleneksel renklere bürünmüş bir cendereden başka 
bir şey değildi. Kendisi de dinle ilgili bir alandan gelen Meh-
met Emin Bozarslan’ın 1966’da kaleme aldığı Doğunun Sorun-

ları adlı kitabı bu cendereyi ve din başta olmak üzere gelenek-
selin burada oynadığı rolün dönemin aydınları tarafından na-
sıl algılandığını gayet iyi tasvir eder.12 Diyarbakır eski belediye 
başkanı Mehdi Zana anılarında, Kürdistan’daki etkili şeyhler-
le din adamlarının bu kitabı nedeniyle Bozarslan’a karşı saldı-
rıya geçtiklerini, onun “dinden çıktığı, 5. mezhebe (Vahabilik) 
tâbi olduğu” yolunda söylentiler yaydıklarını, “katlinin vacip 
olduğu”na dair fetva verdiklerini ve Silvan çarşısında düzenle-
dikleri bir kitle tartışmasıyla Bozarslan’ı bir bakıma linç girişi-
mine maruz bıraktıklarını anlatır (1991, 42-44).

12 Metin Yüksel’in (2009) belirttiğine göre, M.E. Bozarslan, ikisini de anılan kita-
bından daha evvel kaleme aldığı İslâmiyet Açısından Şeyhlik-Ağalık ve Gerçek-

ler Konuşuyor adlı çalışmalarında o günkü baskın İslâmî geleneğe daha eleşti-
rel bir tavır içindedir. 
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Geleneksel kurumların modern liderliklere yönelik oluştur-
duğu bu baskıcı ortam sadece Silvan çarşısına mahsus bir du-
rum değildi. Peki, böylesi bir soluk aldırmaz ortamda kafasını 
kaldırmaya çalışan genç bir politik aktörün gelenekselle ilişkisi 
ne gibi şekiller alabilirdi acaba?

Kolaylıkla tahmin edileceği üzere, bu koşullarda reddiye 
güçlü bir seçenek olarak belirecektir. Nitekim Kürdistan’da bu 
dönemde gün yüzüne çıkan toplumsal aktörlerin hemen hepsi, 
geleneksele yüzlerini değil, sırtlarını çevirdiler. Geleneksel kül-
türün, deyim yerindeyse omurgasını oluşturan dinin bugünkü 
kuşaklara kaba görünen eleştirisinin, o gün, yeni sosyal taba-
kalar arasında umulmadık bir hızla popülerleşmesi, bunun bir 
ifadesidir.13

Böylece geleneksel ile modern, bir anlamda, politik alanın 
farklı yerlerinde duran eski ile yeni liderliklerin programlarını 
ifade eder oldular. Bu programların, bir tarafta İslâmcılık ve an-
ti-komünizm, diğer tarafta ise Kemalizm ve sosyalizm lafzıyla 
dile getirilmiş olması, sözü edilen ayrılıkların zaman zaman sa-
dece ideolojiyle ilgili ayrılıklar olarak algılanmasına yol açmış-
tır. Özellikle de sosyalizmle ilgili olanlar. Oysa Kürdistan’da 
1960’lı ve ’70’li yıllarda sosyalizm adına söylenmiş sözler, bazı 
durumlarda doğrudan modernleşmeyle ilgilidir. Bu husus, izle-
yen bölümlerde daha da açığa çıkacaktır. Ama önce gelenekse-
le karşı tavrın Kürt hareketinin değişik bileşimleri arasında na-
sıl biçimler aldığına bakmamız gerekir.

Reddiyenin halleri

Çağdaş Kürt hareketinin geçmişini, 1959’un son günlerinde 
DP’nin bir komplosuyla tutuklanan 49 Kürt aydınının yargı-
lanmalarına kadar götürmek mümkündür. Bu hareket, düşün-

13 1960’lardan itibaren, ama özellikle de 1970’lerde başta öğrenciler olmak üzere 
toplumun genç ve şehirli kesimleri arasında şeyhlerin kerametlerini, yağmur 
duasını, pirlerin el-ayak öptürmelerini vb. alaya alan; tarikat liderlerinin sah-
tekârlıklarıyla ilgili fıkralar anlatan insanlar görmek sıradanlaşmıştı. Okullar-
da veya derneklerde, “Din mi? Bilim mi?” tartışmaları yapılır, tabii ki “Bilim” 
diyenler kazanırdı! Örnekler arttırılabilir.
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sel ve kadrosal planda esas olarak iki kaynaktan beslenmiştir. 
Bunlardan birincisi, Kürdistan Gazetesi (1898), Kürdistan Te-
ali Cemiyeti (1918), Azadi (1923) ve Xoybun (1927) gibi er-
ken dönem Kürt oluşumlarıyla Barzani hareketinin etkilerin-
den meydana gelen bir izlektir; ikincisi ise Türk solu. Bu kay-
naklardan devralınan malzeme, değişik çevreler tarafından de-
ğişik şekillerde yoğrularak değişik bileşimler elde edilmiştir. 
1970’lerin ikinci yarısında gördüğümüz bütün Kürt hareketleri 
ve örgütleri bir bakıma bu bileşimlerden birini ifade ederler ve 
beş gruptan birinin veya birkaçının uzantısı olarak doğmuşlar-
dır. Dolayısıyla Kürt hareketinin gelenekselle olan ilişkisini bu 
beş kök grup çerçevesinde incelemek belki amaca daha uygun 
olacaktır. Bu gruplar şunlardır:

Birinci kök grup, TKDP’dir. 49’lar davasının bazı muhafa-
zakâr sanıkları ile onlarınkine benzer dünya görüşlerine sahip 
fakat sosyal ve kültürel olarak görece daha taşralı bir nitelik ta-
şıyan kişilerce kurulup yürütülmüştür. İkinci kök grup, Dr. Şı-
van adıyla ünlenen Dr. Sait Kırmızıtoprak’ın liderliğindeki Tür-
kiye’de Kürdistan Demokrat Partisi’dir (T-KDP)14. Kadroları-
nın büyükçe bir bölümü sosyalizme sempatiyle bakan üniver-
site öğrencilerinden oluşmuştur. Ancak önderleri arasında ge-
leneksel toplumsal kesimlere mensup kadrolar da vardır. İdeo-
lojik ve teorik üretimini esas olarak Güney Kürdistan’da, Bar-
zani’nin kontrolündeki kurtarılmış bölgede, kendilerine tah-
sis edilen parti kampında gerçekleştirmiştir. Üçüncü kök grup, 
1960’larda veya 1970’lerin başlarında Avrupa’nın çeşitli ülke-
lerinde okuyan Kürt öğrencilerin veya işçilerin oluşturduğu 
değişik çevre ve kişilerden oluşur. Dördüncü kök grup, DD-
KO’dur ve 1970’lerin başlarında Diyarbakır hapishanesinde ya-
pılan siyasi savunmalarla şekillenmiştir. Beşinci kök grup ise 
Türk solundan gelen grupları içerir, ki en tanınmışları PKK’dir.

Bu kök gruplara gelenekselle ilişkileri noktasından baktığı-

14 1970’te kurulmuş olan bu partinin adı, 1965’de kurulmuş olan TKDP’nin adıy-
la sıkça karıştırılmaktadır. Birincisinin adı Türkiye’de Kürdistan Demokrat Par-

tisi iken, ikincisininki Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’dir. İki partinin isim-
leri arasındaki “de” takısından oluşan fark, kısaltılmış isimlere bir tire işareti 
“-” şeklinde yansımıştır: Sırasıyla T-KDP’ye karşılık TKDP.



110

mızda, genel hatlarıyla aşağıdaki tabloyla karşılaşırız.

TKDP

Mustafa Barzani’nin Irak KDP’sine kardeş bir parti olarak tasar-
lanan TKDP’den bugüne kalan fazla yazılı belge yoktur.15 Bu 
nedenle grubun değişik konularla ilgili düşünce ve tutumları-
nı tespit etmek kolay olmamaktadır. Yine de eldeki bazı veri-
ler, bu partinin geleneksele sempatiyle baktığını ortaya koyu-
yor. Partinin Merkez Komite üyesi Şakir Epözdemir’in mahke-
me savunmasından alınan aşağıdaki sözler bu niteliktedir:

Biz ÖRF ve ADETLERİMİZİN kanunlarda yer almasını ister-
ken tabii halkımızın, kanunların garantisine girmesini istemiş 
ve yine haklı bir talepte bulunmuşuzdur. İnsanların milli ge-
leneklerinden gelen bazı örfleri, adetleri vardır. Milli karakter 
dediğimiz şey ile bu örf ve adetler orantılıdır. Bu gün Kürdis-
tan’da vuku bulan cinayetlerin çoğu namus yüzünden meyda-
na gelmektedir. Mademki Kürd halkının töresine göre namus 
öldürmekle temizlenmektedir, bu bir inanç halını almıştır, öy-
leyse kanunlar da bu inanca göre yapılmalı ve namusu için 
kendini ateşe atanı demir parmaklıklar arkasına tıkamamalı-
dır. (Epözdemir 1969, 19; yazının imlasına dokunulmamıştır)

Dikkat edilirse, burada, Kürt partisi adına namus cinayetle-
rine ceza muafiyeti talep ediliyor. Bu durum, savunmayı hazır-
layanların zihinsel yapısıyla cinayetin arkasında duran gelenek 
arasındaki ilişkiye dair bir fikir veriyor. Bir dışlama veya mah-
kûm etme ilişkisi değildir söz konusu olan; tersine, onaylama 
veya en hafif deyimle hoşgörü ilişkisidir. Geleneksele duyulan 
yakınlık, TKDP yöneticilerini açıkça cinayet öngören gerici bir 
geleneği açıktan sahiplenmeye götürmüştür.

Partinin dayandığı sosyal kesimler arasında medreselerden 

15 Parti üyelerinin yazma-çizme işlerine pek yatkın olmadıkları yaygın bir kana-
attir. O kadar ki, dönemin aktif kadrolarından biri olan Ahmet Zeki Okçuoğlu 
bir söyleşide bu partiye mensup kişi ve çevrelerin, ikinci başkanları olan Faik 
Bucak’ın öldürülmesinden sonra “bildiri yazabilecek bir elemandan bile yok-
sun” kaldıklarını söylüyor (Ballı 1991, 186). 
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gelme “mela”ların yanı sıra, ağa, bey, aşiret reisi gibi gelenek-
sel toplumsal kesimlere ait kişilerin belirgin bir yer tutması 
da (Gündogan 2002) bu partinin geleneksele yakınlığına işa-
ret eder.

Partinin geleneksele sıcak bakan niteliği, onun çalışma tarzı 
ve araçlarına bakılarak da tespit edilebilir. TKDP, modern ulu-
sal hareketlerin yaratmaya ve kullanmaya eğilim gösterdiği tarz 
ve araçlarla fazla barışık olmamıştır. Gazete ve dergi çıkarmak, 
dernek kurmak, bildiri dağıtmak gibi modern mücadele araç-
ları TKDP’nin mücadele repertuvarına pek girmemiştir (Gün-
dogan 2002).

Bütün bunlardan TKDP’nin kendini geleneksele yakın his-
seden bir örgüt olduğu sonucu çıkıyor. Fakat partinin bu po-
zisyonu, Kürt hareketinin geleneksele karşı genel tavrını belir-
lemekten uzak olmuştur. Parti, adeta akıntıya karşı bir girişim 
olarak kalmış, fazla gelişme kaydedemeden Kürt hareketinin 
geleneksele olumsuz bakan ana damarı tarafından etkisizleşti-
rilmiştir. 1976’dan sonra partinin kontrolünü ele geçiren TK-
DP’nin genç kadrolarınca oluşturulan Kürdistan Ulusal Kurtu-
luşçuları (KUK) adlı örgütün de bu damarın bir parçası olması 
ayrıca dikkat çekicidir.16

T-KDP ve Dr. Şıvan

Popüler dilde “Şıvancılar” adıyla da bilinen bu kök grup, dü-
şünce ve eylem yönünden moderndir ancak geleneksele kar-
şı keskin bir tutum içinde görülmez. Zaman zaman gelenek-
sel yol ve yöntemleri kullanmaktan geri durmamıştır. Bu tutu-
mu yansıtabileceğini düşündüğüm bir örnek olarak, 1970 yar-
gılamaları sırasında, askerî savcı Yaşar Değerli’nin Esas Hak-
kında Mütalaa’da ifşa ettiği parti içi mektuplarda kullanılan dili 
ele almak istiyorum. Partinin lideri Dr. Şıvan tarafından, örgü-
tün yerel sorumlularından biri olduğu söylenen Kadir İsa kod 
adlı Abdülkadir Öktem’e gönderildiği iddia edilen bir mektup-
ta şunlar yazılıdır:

16 KUK-TKDP ayrışmasının daha geniş bir tasviri için bkz. Gündogan 2002.
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Allahın adıyla Kürdistan Demokrat Partisi, Sayın Bay Kadir 
İsa binlerce selam ve kalbi hararetli temennilerimi sunduktan 
sonra, aziz kardeşler size başkan olduğum için üzgünüm Özür 
dilerim ben her zaman size hizmet edeceğim. Biz hepimiz kar-
deşiz elan 3500 peşmerge sizin için hazır ve tamdır. Emretti-
ğiniz zaman emrinizdedirler. (Değerli 1973, 44). (Kürtçeden 
“bilirkişi” tarafından tercüme edildiği belirtilen yazının imla-
sına dokunulmamıştır.)

Dr. Şıvan’ın partisi, kendini “ilerici ve devrimci” bir parti ola-
rak tanımlamaktadır (T-KDP 1970, 149). Parti yöneticilerinin 
ezici çoğunluğu sosyalizm yandaşıdır ve dinsel ideolojiye karşı-
dır. Şıvan’a gelince, 1960’larda Yön, Akis, Forum, Vatan, Milliyet 
gibi gazete ve dergilerde yazılar yazmış, sol-Kemalist gelenek-
ten gelen bir devrimcidir. Ayrıca Dersimli Alevi bir aileye men-
suptur. Bütün bu nedenlerle “laik” damarından şüphe etmemiz 
için bir neden bulunmuyor. O halde, mektubunda neden “Al-
lahın adıyla” diye başlayıp “Allahın izni ile” diye devam eden 
bir dil kullanmıştır? Mektuptaki dil ile Dr. Şıvan’ın kişisel ve 
örgütsel arkaplanı pek uyumlu görünmemektedir. Dahası “Al-
lahın adıyla” ibaresinin hemen devamında partinin adının yer 
alıyor olması, bu ifadenin, parti mektuplarında kullanılan bir 
klişe olması ihtimalini akla getiriyor. Peki, sol, sosyalist, mo-
dernist ve seküler akımların dünya ölçeğinde ve Kürdistan’da 
yükselmekte olduğu, yani geleneksel davranış ve zihniyetlerin 
hızla itibar kaybettiği bir dönemde Dr. Şıvan ve T-KDP neden 
böyle bir dil kullanma ihtiyacı duymuştur?

Cevap olarak akla iki faktör geliyor. Bunlardan ilki, Dr. Şı-
van’ın partisinin kamplarının yer aldığı bölgede hükümran 
olan Irak Kürdistan Demokrat Partisi’nin (IKDP) söylemlerinin 
ve davranış kalıplarının etkisidir. Çünkü IKDP’nin yazışmala-
rında “Allahın adıyla” diyerek söze başlamak olağandışı bir du-
rum değildir. Mustafa Barzani’nin sadece geleneksel normla-
ra bağlı muhataplarına değil, Irak devlet yetkililerine gönder-
diği resmî mektuplarına bile “Allah’ın selamı, rahmeti ve bere-
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keti üzerinize olsun” diyerek söze başlaması,17 bu konuda bir fi-
kir verebilir. Irak Kürdistanı Devrim Komuta Meclisi’nin hazır-
ladığı 1967 tarihli anayasa taslağı bile “Allahın ve Kürt halkının 
adıyla” diye başlamaktadır (Barzani 2005, 461). Irak KDP’nin 
kontrolündeki bölgelerde yaşayan Dr. Şıvan ve arkadaşlarının, 
başarılarını hayranlıkla izledikleri bu partinin bazı geleneksel 
tarz, davranış ve söylemlerinden etkilenmiş olmaları veya onla-
rı faydacı bir yaklaşımla benimsemeleri ya da kendilerini onlara 
uyarlamak zorunda hissetmiş olmaları mümkündür.

Göz önüne getirilmesi gereken ikinci faktör, Dr. Şıvan’ın par-
tisinin dayandığı kitle tabanı ve o tarihlerde T-KDP ile TKDP 
arasında sürmekte olan rekabettir. Dr. Şıvan’ın partisi, çekirde-
ği itibarıyla, dönemin sosyalizme eğilimli üniversiteli gençleri-
ne dayanıyordu. Fakat Güney Kürdistan’da kamplar kurduk-
tan sonraki dönemde, Nusaybin’den Hakkari’ye kadar uzanan 
sınır bölgesindeki Kürt yurtseverleri arasında da belli bir etkin-
lik sağlamıştı. Sözü edilen kişiler, o zamana kadar ya doğrudan 
Barzani’nin partisine ya da Sait Elçi’nin partisine (TKDP) bağ-
lı olarak çalışıyorlardı ve önde gelenleri arasında aşiret reisleri, 
melalar, küçük toprak ağaları gibi toplumun geleneksel kesim-
lerine mensup insanlar da vardı. Bir bölümü 1971’deki Diyar-
bakır sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanan bu kişiler, Dr. 
Şıvan’ın, Güney Kürdistan’da kamp kurup faaliyetlerini belli 
bir düzene soktuktan sonra acilen örgütlemek istediği gruplar-
dan birini oluşturdular. Bu gelişme, T-KDP ile TKDP arasında 
ucu cinayetlere varan bir rekabet ve çekişmeye yol açtı.

Anlaşılan odur ki, sınır bölgelerindeki geleneksel toplum-
sal kesimlere mensup kadrolar üzerinde sürmekte olan bu re-
kabet de, mektuptaki geleneksel ifadelerin oluşmasına katkı-
da bulunmuştur. Çünkü normal koşullar altında sosyalizm sa-
vunucusu bir parti başkanının, kendilerine başkan seçildiği ve-
ya atandığı için yoldaşlarından özür dilemesi gerekmez. Ama 
mektubun gönderildiği parti mensubunda geleneksel değer 

17 Benzer başka örnekler için Mesut Barzani’nin, babası Mela Mustafa Barzani’nin 
mücadelesini anlattığı kitabın şu sayfalarındaki mektuplara bakılabilir: Barza-
ni 2005, 230, 467, 487, 511, 546, 547.
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yargıları, zihniyet ve davranış kalıpları hâlâ güçlüyse bu tarz bir 
hitap anlaşılır hale gelir. Bu koşullar altında, sahip olunan pos-
tun verdiği iktidar gücünü tevazu gösterisiyle örtmek puan ka-
zandırır. Muhtemeldir ki, Dr. Şıvan da mektubu yazdığı kişinin 
geleneksel zihniyetin etkisinde bir aşiret mensubu olduğunu 
hesaba katarak, kendi başkanlığından ötürü özür dileyip bunu 
hizmet mecazıyla ilan etme yoluna gitmiş olsun.

T-KDP üye ve taraftarlarının o dönemdeki pratiklerine ba-
kıldığında, bu partinin gelenekselle uzlaşan tavrına dair başka 
örnekler de bulunabilir. Fakat bunlar T-KDP projesinin, doğ-
rultusu ve rehber edindiği prensipler itibarıyla esas olarak ge-
leneksele karşı bir tutum içinde olduğu gerçeğini ortadan kal-
dırmaz. Bunun için Dr. Şıvan’ın kitaplarını, bildirilerini ve ko-
nuşma metinlerini okumak yeterlidir. Bu kök gruptan beslen-
miş olan daha sonraki hareketlerin (DDKD, Kawa ve Rizgarî) 
modern nitelikleri bir diğer kanıt olarak görülebilir.

Avrupa’daki Kürt muhalefeti

Kürt hareketini şekillendiren üçüncü kök grup hakkında, bil-
diğim kadarıyla, özel bir inceleme yapılmamıştır. Bu kök grup, 
1970’lerin başlarında Avrupa’da birbirleriyle değişik düzeyler-
de ilişkili kişi ve çevrelerden meydana gelmektedir. Birkaç po-
püler isim saymak gerekirse Kendal Nezan, Sertaç Bucak, Hem-
reş Reşo ve Reşo Zilan’ı anabiliriz. 1973’ten sonraki faaliyetle-
rinde Kemal Burkay’ın da etkili bir rol oynadığı Hevra grubu, 
bunlar arasında muhtemelen en önemlisidir ve düşünsel üreti-
minin hiç olmazsa bir bölümünü Türkiye’deki Kürt hareketine 
yansıtmayı başarmıştır.18

Bu oluşumun Dr. İsmet Şerif Vanlı, Cemal Alemdar gibi Av-
rupa’daki tanınmış Kürt entelektüel ve siyasetçilerinin çalışma-
ları ile Nuri Dersimi ve İhsan Nuri gibi Hoybun kuşağına men-
sup Kürt milliyetçilerinin çalışmalarından da beslendiği anla-
şılmaktadır.

Bu kök grup tarafından üretilenlerin önemlice bir bölümü-

18 Hevra’yla ilgili olarak bkz. Burkay 1992, 259-260; Burkay 2001, 372-384.
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nü temsil kabiliyetini haiz, sentez niteliğinde bir çalışma ola-
rak, Kemal Burkay’ın yurt dışında Hıdır Murat takma adıyla 
yayımladığı Türkiye Şartlarında Kürt Halkı’nın Kurtuluş Müca-

delesi adlı kitaba bakılabilir (Murat 1973). Gerek bu çalışma, 
gerekse Hevra’nın ideolojik, teorik çalışmalarının devamında 
Türkiye’de oluşan Özgürlük Yolu grubunun (Türkiye Kürdis-
tanı Sosyalist Partisi) 1970’lerin ikinci yarısındaki ideolojik-te-
orik üretimi, kullandığı söylem, dayandığı sosyal kesimler ve 
ittifak tercihleri hep aynı modernizme işaret ederler. Gelenek-
sel Kürt egemen güçlerini, sadece Kürt halkının değil, aynı za-
manda Türk halkının da baş belaları arasında sayan şu satırlar 
konuyla ilgili bir fikir verebilir:

Ağalar ve şeyhler, beyler, bey eskileri, Kürt toplumunun bu 
Orta Çağı günümüzde de yaşatan “prensleri”, “Tanrının yer-
yüzündeki vekilleri”, “muhterem pederler!” ayrıcalıklı bir 
kaymak tabaka olarak günlerini gün etmeye devam ediyorlar. 
Kürt köylüleri onlara çalışıyor. Geniş topraklar onlar hesabına 
işleniyor. Bankalar onlara kredi veriyor. Siyasî partiler onların 
avuçlarında. Valiler, kaymakamlar, jandarma çavuşları onların 
arkasında. Elini-kolunu her yönden bağladıkları halkın oyla-
rını, şu “demokrasi” döneminde toplayıp meclislere doluyor, 
“muhterem milletvekilleri” ve “senatörler” olarak parlamento-
da keyif çatıyorlar. İlkokul diplomasını bile dışardan torpille 
alanlar bakan bile oluyor! Doğrusu, böylesine bir saltanat ne 
Roma’da ne de Bizans’ta görülmüştür!...

Bu Kürt prensleri, bu şeyhler yalnız Kürt halkının baş bela-
ları, sömürücüleri, onun özgürlük ve demokrasi mücadelesi-
nin önündeki engeller olarak kalmıyorlar; onlar, aynı zaman-
da genel olarak Türkiye toplumunda demokratik gelişmenin 
önüne dikilmiş, gericiliği her bakımdan destekleyen ciddi ge-
rici bir güç oluşturuyorlar. (Özgürlük Yolu 1978, 14-15)

DDKO

Dördüncü kök grup, DDKO’dur ve Diyarbakır cezaevinde ya-
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pılan siyasi savunmalarla kristalize olmuştur. Mümtaz Kotan, 
İbrahim Güçlü, Ruşen Arslan, İhsan Aksoy, Faruk Aras, Fe-
rit Uzun gibi tutukluların başını çektiği bu kök grup daha son-
ra Rizgarî, Özgürlük Yolu, Kawa gibi birçok Kürt hareketine 
kadro sağlamıştır. Fakat Rizgarî ve ondan doğan hareketler bu 
ana grubun doğrudan uzantısı olduğu için sadece onu ele ala-
rak ilerleyeceğim.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Rizgarî de açıkça modern bir 
harekettir. Yine de geleneksele karşı tutumunda Dr. Şıvan’ın 
tarzını anımsatan bazı kalıntılara rastlamak mümkündür. Riz-
garî’nin oluşum döneminde yaşanan ve Kürt ulusalcıları ara-
sında “Hedef-Engel” adıyla bilinen tartışma bunun bir ifadesi 
olarak okunabilir.

Bu grup, adını aldığı Rizgarî dergisi (1976) çıkmadan evvel, 
düşüncelerini Komal Yayınevinin yayımladığı kitaplarla ka-
muoyuna duyuruyordu. Koçgiri Halk Hareketi 1919-1921 ad-
lı kitapçık da bunlardan biriydi. Bu kitapçıkta geleneksel Kürt 
egemenleriyle ilgili olarak yer alan kimi belirlemeler, grubun 
kullandığı keskin sosyalizm diliyle pek uyumlu değildi. TK-
DP dışındaki hemen bütün Kürt gruplarının kullandığı dö-
nemin sosyalizm söylemi; ağa, bey, aşiret reisi gibi gelenek-
sel egemen güçleri devrimin düşmanları arasında sayıp bun-
ları sömürgecilerle birlikte şiddet yoluyla tasfiye etmeyi öngö-
rürken, Komal’ın anılan kitapçığı, “uydu-aracı sınıf ve tabaka-
lar” olarak tanımladığı “ağa, mütegallibe, eşraf” türü gelenek-
sel nitelikli Kürt egemenlerini, devrimin “hedef”leri olarak de-
ğil, “engel”leri olarak nitelemekteydi (Komal 1992, 15). Bir di-
ğer deyişle Komal, geleneksel Kürt egemenlerine karşı görece 
daha uzlaşmacı bir duruşu tercih ediyordu. Bu farklılık, gru-
bun gelenekselle uzlaşma eğiliminin ifadelerinden biri olarak 
okunabilir.

Fakat gerçekte Rizgarî de TKDP dışındaki diğer Kürt grupla-
rı gibi, geleneksele cepheden tavır alan, modern bir doğrultuya 
sahipti. Nitekim dışardan gelen eleştirilerin de katkısıyla içer-
de “hedef-engel” tartışması derinleşti ve Komal, bir süre son-
ra özel bir broşür yayımlayarak geleneksel Kürt egemenlerini, 
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devrimin engeli olmaktan çıkarıp onları da devrimin hedefleri 
arasına yerleştirdi.19

Komal Yayınevinin o dönemdeki sorumlularından biri olan 
Recep Maraşlı (2010), söz konusu yazıya belirleyici katkının 
Orhan Kotan’dan geldiğini yazdı. Bu bilginin konumuz açısın-
dan bir anlamı olabilir; zira Orhan Kotan, T-KDP geleneğinden 
gelen Rizgarîcilerden biridir. Bu ilişki, Rizgarî grubunda şahit 
olduğumuz geleneksele göz kırpma eğiliminin kaynaklarından 
biri hakkında bilgi verir: Rizgarî’nin T-KDP ve TKDP ile olan 
örgütsel ve düşünsel bağlantıları.

PKK

Sonuncu kök grup Türk solundan gelme hareketlerden oluşur. 
Bunların en önemlisi PKK’dir. Bu grubun bugün Kürt hareke-
ti içindeki tayin edici konumunu da göz önünde bulundurarak 
örnek olarak PKK’yi seçeceğim.

PKK, yukarıda anılan ilk dört gruptan farklı bir şekilde, esas 
olarak Türk solundan doğmuştur.20 Fakat bu fark, geleneksele 

19 Bkz. Komal’ın 18 nolu broşürü. Broşürün adı, söz konusu tartışmanın popüler 
adını da sabitliyordu: “Hedef Engel Üzerine”. Sözü edilen özeleştiri, Koçgiri ki-
tapçığının 1992’de yapılan 3. baskısına dahil edilmiştir (Komal 1992, 25-36).

20 Joost Jongerden ve Ahmet Hamdi Akkaya, PKK’nin doğuş öyküsündeki bu 
farklılığı anlatırlarken PKK’nin “geleneksel” (traditional) Kürt örgütleriyle 
bağlantılı olmadığını belirtiyorlar (2010, 135). Bununla eğer PKK dışındaki 
Kürt örgütlerinin modern olmadıkları anlatılmak isteniyorsa, bu tespitin, tari-
hi ve toplumsal verilerle bağdaşmadığını söylemek gerekir. Zira kısmen TKDP 
haricindeki 1970’lerin Kürt örgütleri ne gelenekseldirler ne de gelenekçi. Eğer 
anlatılmak istenen bu değilse, geleneksel (traditional) tanımı yerine belki ana 
akım (mainstream) tanımını kullanmak daha uygun olabilirdi.

Aynı şekilde PKK’nin emsalsizliğini (unique) belirleyen “en önemli” faktör 
de, yazarların ileri sürdüğü gibi, onun Türk solundan gelme bir grup olması 
(s. 126) değildir. Çünkü Türk solundan koparak oluşan en az üç Kürt örgü-
tü daha vardır: Yaygın olarak “Beş Parçacılar” adıyla bilinen Stêrka Sor (1975), 
Têkoşin (1978) ve Kürdistan Komünist Partisi (1982). PKK’nin özgünlüğünü 
belirleyen faktörler başkadır. Eğer en önemlilerini saymam gerekseydi şunları 
sıralamayı tercih ederdim: Şiddeti tek geçerli gelişme aracı olarak kabul etmek 
ve bunu sadece dışarıya (Türk sistemine) karşı değil, içeriye (Kürt ulusalcısı 
gruplara, halktan bireylere ve aşiretlere) karşı da aynı kolaylıkla kullanmak; 
dış müttefikler ararken “ideolojik” değil olabildiğince “pragmatik” davran-
mak; başından beri bir lider örgütü olarak doğmak; kırsal alanda aşiretler arası 
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karşı tavır noktasında PKK ile Kürt hareketinin diğer bileşenle-
ri arasında bir doğrultu farklılaşması yaratmış değildir. PKK de 
geleneksele karşı açık bir tavır almış gruplardan biridir.

Ana doğrultudaki bu ortaklıkla birlikte, PKK’nin, bu konu-
da diğer Kürt oluşumlarından bir farkı vardır. Bu fark, PKK’nin 
geleneksele karşı tutumunda çok aşırı noktalara gitmesiyle ka-
rakterize olur. Gerçi TKDP hariç tutulmak kaydıyla, 1970’le-
rin ikinci yarısında faaliyet göstermiş bütün Kürt örgüt, par-
ti ve hareketleri geleneksel egemen sınıflara karşı sert eleştiri-
ler yöneltmişlerdir. Buna gelenekselle uzlaşan tavırlarından ör-
nekler sunduğum T-KDP’nin uzantısındaki gruplar da dahil-
dir. Politik alanda kendine yer açmak isteyen yeni bir önderli-
ğin bu alanı tutmuş olan güçlere karşı yıkıcı bir strateji izlemesi 
sık görülen bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında değişik Kürt 
gruplarının geleneksel güçleri sert biçimde eleştirmeleri anla-
şılmaz değildir. Fakat PKK, geleneksel egemen güçlere yönelik 
bu tür bir eleştiriyle yetinmemiştir. O, bu karşıtlığı bir tür nef-
ret söylemine dönüştürüp, Kürt halkını da kucaklayacak yön-
de genişletmiştir.

PKK’nin kendisini bir parçası saydığı Marksist geleneğe 
mensup örgüt ve hareketler, halkı yücelten bir söylem kullanır, 
onun kusurlarını değil, bu kusurları aşma yeteneğine vurgu ya-
parlar. Halkın gerici partilere destek olmasını bile hâkim sınıf-
ların ideolojik hegemonyasıyla açıklarlar. Bunun halk güçleri-
ne karşı şiddet kullanmayı gerektirmediğini, sorunun ideolo-
jik ve politik çalışmayla aşılacağını ileri sürerler. Oysa PKK’nin 
söyleminde öne çıkan şey, halk kategorisine yönelik bu tür bir 
empatiden çok, onun kişiliksizleştirilip düşürüldüğü yolunda-

çekişme ve kan davası türünden geleneksel tarzı dışlamayan bir gelişme stra-
tejisi izlemek ve son olarak da şehirlerde, gözden kaçmayacak ölçekte, Mark-
sist literatürde “lümpen proletarya” diye adlandırılan toplumsal tabakalara da-
yanmak (özellikle başlangıç dönemlerinde). Kanımca bu nitelikler, diğer grup-
larda ya hiç yoktur ya da olduğu nadir durumlarda onların pratiklerine damga 
vurmaktan uzaktır. Türk solundan geliyor olmak, PKK’yi Kürt gruplarının ço-
ğunluğundan ayıran bir özellik olmakla birlikte, burada sayılan ve PKK’nin öz-
günlüğünü oluşturan niteliklerin hiç birisi için zorunlu bir koşul oluşturmaz. 
Dolayısıyla biraz zorlamayla PKK’nin özgünlükleri arasında sayılsa bile, ken-
disine belirleyici bir rol atfedilemez. 
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ki görüştür. Bu görüş, 1978’de kaleme alınan bir broşürde şöy-
le dile getirilir:

Tarihi materyalizmin yol göstericiliğinde Kürt halkının tarihi-
ne bakıldığında Kürt hakim sınıflarının işbirlikçiliği ve uşak-
lığı bir karekter haline getirerek, yabancı istilacı güçlere kar-
şı bütün tarih boyunca çok az direndikleri ya da adeta onların 
gönüllü işbirlikçileri durumuna geldikleri görülür. (...) Kürt 
hakim sınıflarının uşaklık ve teslimiyetçi tarihi, Kürt halkının 
kölelik tarihi olmuştur. Hakim sınıflar gayrı milli niteliklerini 
halka da bulaştırmışlar ve hatta hakim sınıflar halkı da gönül-
lü olarak kişiliksizleştirme faaliyetlerine girmişlerdir. (Kürdis-
tan Devrimcileri 1978, 8)

Konumuzu oluşturmadığı için yukarıdaki iddiaların içeriği-
ne veya sosyal ve tarihsel verilerle ilişkilerine bakmayacağız. 
Önemli olan bu iddiaların, PKK’nin geleneksele karşı tavrı ba-
kımından taşıdığı anlamdır. Bu açıdan bakıldığında, yukarıda-
ki sözlerin dikkat çekici yanı, geleneksel toplumsal kesimlere 
karşı ilan edilen keskin söz savaşı ile bu söz savaşının halkı da 
kucaklayacak biçimde genişletilmiş olmasıdır. Bu söylemdeki 
halk, Marksist hareketlerin söylemlerinde örneklerine rastla-
dığımız halk gibi masum değildir; kişiliksizleştirilmiş bir kate-
goriyi ifade eder. Abdullah Öcalan’ın, Kürt halkını tanımlamak 
amacıyla kullandığı ve artık hayli popüler hale gelmiş olan “dü-
şürülmüş halk” kavramı, bu görüşün bir başka ifadesidir. Öca-
lan’a göre, Kürt halkı düşürülmüştür ve PKK bu düşkünlüğü 
tasfiye edecek olan harekettir. Ele aldığımız konu bakımından 
PKK’nin diğer Kürt hareketlerinden farkı buradadır: O, gele-
neksel egemen sınıfların Kürt halkı üzerindeki olumsuz etkile-
rini toplumun neredeyse tamamına karşı yürütülecek bir mü-
cadelenin gerekçesi olarak sunmuştur.

Bu topyekûn mücadelenin kendini en bariz biçimde göster-
diği alanlardan biri, PKK’nin kendi dışındaki devrimci, sosya-
list ve yurtsever güçlere karşı yürüttüğü şiddet politikasıdır.21 

21 Doğrudan konumuzu oluşturmadığı için ayrıntısına girmiyorum ancak PKK, 
daha ilk metinlerinden itibaren, kendisi dışındaki Kürt hareketlerini ve Türk 
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Bu tutum, geleneksel kavramının ideolojik kullanışına ilginç 
bir örnek oluşturmaktadır.

Bunun bir diğer kanıtı, PKK’nin söylemsel planda gelenekse-
le karşı keskin bir karşıtlık beyan etmesine rağmen, toplumun 
geleneksel unsurlarıyla işbirliği konusunda diğer Kürt grupla-
rından daha rahat ve daha pragmatik davranmış olmasıdır. Di-
ğer Kürt hareketleri, 1970’lerin ikinci yarısında, ağalar ve aşi-
ret reisleriyle açıktan işbirliği yapmamaya özel bir özen göste-
rirken PKK, 1979 yılında, Siverek’te Bucak aşiretine karşı baş-
lattığı silahlı mücadelesini aleni bir şekilde Bucakların gele-
neksel düşmanları olan Kırvar aşiretiyle işbirliği içinde sürdür-
müştür. Bu ilişkinin bir sonucu olarak, PKK militanlarıyla Kır-
var aşiretinin silahlı çatışmalara katılmış bazı mensupları 12 
Eylül sonrasında aynı davanın sanıkları olarak bir arada yargı-
lanmışlardır.

Eklemek gerekir ki, PKK’nin Siverek pratiği tekil veya geçici 
bir durum değildir. Bir ağaya veya aşirete yaslanarak diğer bir 
ağaya veya aşirete karşı mücadele etmek, PKK’nin Hilvan baş-
ta olmak üzere birçok yerde uyguladığı bir stratejiydi. Bir di-
ğer deyişle, geleneksele ilişkin keskin karşıtlık söylemi, politik 
ve örgütsel menfaatler gerektirdiğinde, toplumdaki geleneksel 
güçlerle uzlaşan stratejiler izlemenin önünde engel olmuyordu.

Merkezîleşme ve entegrasyonun etkileri

Yukarıda anlatılanlar, gerçekte, geleneksele karşı takınılan ta-

soluna mensup örgütleri “sömürgecilerin devrimci maske giydirerek piyasa-
ya sürdükleri ajan örgütler” (Kürdistan Devrimcileri 1981, 27) olarak tanım-
lamış ve bunlara karşı şiddet içeren bir mücadele yürütmüştür. PKK’nin ko-
nuyla ilgili ilk dönem değerlendirmelerine ilgi duyanlar şu kaynaklara bakabi-
lirler: Kürdistan Devrimcileri 1981, 27-28, 31-32; Kürdistan Devrimcileri 1978, 
16-17, 24, 31; Partiya Karkerên Kurdistan 44-45, 46. PKK’nin önemli çıkış me-
tinlerden biri kabul edilen Doğru Yolu Kavrayalım broşürünün en sonunda yer 
alan ve örgütün stratejik hedeflerini formüle eden iki adet “Kahrolsun”lu slo-
gandan birincisi “Türk sömürgeciliğini ve Feodal Komprador sınıfı”nı, ikinci-
si “Küçük-Burjuva İnkârcılığı ve Teslimiyetçiliği”ni mahkum etmektedir (Kür-
distan Devrimcileri 1981, 40). İkinci slogan, Türk veya Kürt fark etmez, alan-
daki diğer devrimci grupların tasfiyesine verilen stratejik önemi göstermesi ba-
kımından dikkat çekicidir. 
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vır ile Kürt politik alanının yapısı arasındaki ilişkinin bir boyu-
tunu ortaya koymaktadır. Önemli olmakla birlikte ilişkinin bu 
boyutu her zaman belirleyici değildir. Çünkü alanın gelenek-
sel güçlerce tutulmuş olması, bu alanda kendine yer açmak is-
teyen yeni güçleri, kendini geleneksele karşıtlık üzerinden ifa-
de etmeye yöneltse bile, sonucun mutlaka bu şekilde gerçek-
leşmesi gerekmez. Örneğin Güney Kürdistan’da da politik alan 
büyük ölçüde geleneksel güçlerce tutulmuştu. Bağdat yöneti-
mi, kendisiyle işbirliği yapan Kürdistan’daki aşiret reisleri, ağa-
lar, beyler ve tarikat şeyhleriyle çok sıkı bir işbirliği gerçekleş-
tirmişti. Fakat oradaki Kürt muhalefeti, Barzani’lerin on yıllar 
süren liderliğinden de anlaşılacağı gibi, kendi sözünü, Türki-
ye’deki muadillerinin yaptığı ölçüde geleneksele karşıtlık üze-
rinden dile getirmedi. Kürt hareketi, orada, her zaman daha ge-
leneksel bir renk taşıdı.

Anılan farkın arkasında yatan nedenlerden biri, Kemalist yö-
netimin 1924-38 tarihleri arasında Kürdistan’daki geleneksel 
güçlerin görece özerk yapılarını tasfiye etmede ulaştığı başarı 
düzeyidir. Bağdat yönetimi, çeşitli nedenlerle Kemalist yöne-
tim kadar başarılı olamadı. Bağdat’taki sisteme tam olarak en-
tegre edilemeyen geleneksel yapılar, Irak Kürdistanı’nda Tür-
kiye’dekine oranla daha geniş alanları kapsıyordu. İki ülke ara-
sındaki bu farklılık, geleneksel güçlerin bu ülkelerdeki Kürt 
muhalefetine katılma olasılıklarını da etkilemiştir: Gelenek-
sel güçler, Irak’ta Kürt politik alanında her zaman önemli bir 
ağırlık oluştururken, Türkiye’de 1938’den sonra Kürt hareke-
tine ciddi bir katılım göstermemişlerdir. Güneyde bu güçlerin 
Kürt hareketi içindeki liderlik pozisyonu 1960’ların ortalarına 
kadar tehdit dahi edilemezken, kuzeyde bu güçlerin hesaba ka-
tılabilir bir ağırlığa ulaşabildikleri tek yapı olan TKDP’nin mo-
dern rakipleri tarafından aşılması, sadece bir yıla mal olmuş-
tur. Resmî kuruluşu 1970’e denk gelen T-KDP, kendinden beş 
yıl evvel kurulmuş olan TKDP’nin birçok ilişkisini bir yıl için-
de kendi saflarına kattığı gibi, politik inisiyatifi ele geçirmeyi 
de başarmıştır.

Kısacası, Kemalist yönetimin Kürdistan’daki görece otonom 
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yapıları ezerek merkeze entegre etmede gösterdiği başarı, Kürt 
hareketinin geleneksele karşı tavrını şekillendiren faktörlerden 
biridir. Kemalist politikanın bir parçasını oluşturan fakat öne-
minden ötürü ayrı bir incelemeyi gerektiren bir diğer faktör ise 
Kemalist eğitim sistemidir.

Kemalist eğitimin etkileri

Kemalizm, birçok araştırmacı tarafından otoriter ve yukarıdan 
bir modernleşme projesi olarak tanımlanmıştır. Bu genel te-
rimler çerçevesinde onu az gelişmiş ülkelerde gördüğümüz di-
ğer modernleşme projelerinden ayırmak kolay olmaz. Zira oto-
riterlik ve yukarıdan reformlar yoluyla modernleşme çabaları 
başka ülkelerde de sıkça görülmüştür.

Böyle olmakla birlikte, Kemalizm bazı noktalarda bu proje-
lerden farklılaşır. Geleneksel kültüre karşı takınılan sert tavır 
bunlardan biridir. Kemalizmin bu konudaki sertliği belki Mek-
sika ve eski sosyalist kampa mensup ülkelerdeki bazı uygula-
malarla kıyaslanabilir.22

Yer yer ırkçı özellikler gösteren katı bir Türk milliyetçiliği ile 
bu milliyetçiliğin çerçevesini çizdiği Kemalist laiklik, söz ko-
nusu tavrın dayandığı ana prensipleri meydana getirmiştir. Ke-
malist eğitim sistemi, söz konusu bileşimin en rahat gözlene-
bildiği alanlardan biridir.

Bu eğitim sisteminde Osmanlı döneminin egemen kültürel 
ögeleri ve sembolleri, gericiliğin ve ancien régime’in ifadeleri 
olarak damgalanıp mahkûm edilmişlerdir. Cumhuriyet ise bu-
nun karşısındaki “çağdaş uygarlık” kutbu olarak kurulmuştur. 
Kopuştan doğan boşluk, bilimcilik adını verebileceğimiz pozi-
tivizm ağırlıklı bir zihniyetle doldurulmuştur.

Kemalist eğitim sisteminin geleneksel ifade ve sembolle-
re karşı bu reddiyeci tavrı, Kemalist okullarda okumuş Kürt 
muhaliflerinin geleneksele karşı tutumlarında reddiye tavrı-

22 Elbette burada kastedilen dar anlamıyla kültürdür. Yoksa Kemalizmin üretim 
ve bölüşüm ilişkileri alanında eski kültüre karşı keskin bir reddiye tavrı içinde 
olduğu söylenemez. 
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nın güçlenmesi yönünde etkiler yaratmıştır. Kürt hareketinin 
kadroları arasında Kemalist okullarda okumuş olanlarla klasik 
medreselerde okumuş olanların sahip oldukları pozisyonların 
zaman içindeki gelişim seyrini incelemek, bu etkileri anlama-
mızı kolaylaştırır.

Kürt ulusal hareketinin isyanlar sonrası dönemdeki yeniden 
dirilişine işaret eden “49’lar Davası”ndan (1959) bu yana du-
rum genel hatlarıyla şöyle bir seyir izler:

Hareketin ilk kadroları arasında hem Kemalist okullarda 
okumuş olanlar vardı hem de geleneksel Kürt medreselerinde 
okumuşlar. Çoğunlukla üniversite ve lise öğrencilerinden olu-
şan birinci gruba mensup kadrolar, ilkel üretim ve yaşam ko-
şullarıyla karakterize olan Kürt toplumunun çağdaş bir toplum 
haline gelmesi arzusuyla doluydular. Büyük ölçüde Kemalist 
eğitim sisteminin aşıladığı bir modernizm vizyonuydu bu. Ge-
lenek, onlar için referans kaynağı olmaktan çıkmıştır. Tersine 
mevcut durumun sorumlularından biridir gelenek. Bu gibileri 
için yeni bir kimlik ve yeni bir toplum, ancak geleneğe temel 
teşkil eden, aşiret gibi primordial bağları aşan nitelikteki ilişki-
ler üzerinde kurulabilirdi.

Bu bakış açısının en önemli referans kaynağı “bilim”dir. Bi-
lim, kurulacak yeni toplum da içinde olmak üzere, neredeyse 
her şeyin meşruluk kaynaklarından biri olarak görülürdü. Za-
manla sosyalizmin etkisinin artmasıyla bilim sözcüğünün ye-
rini giderek artan oranda “Marksizm-Leninizm” veya “prole-
ter bilim” gibi sözcükler alacaktır. Özellikle de 1970’lerin ikin-
ci yarısında. Fakat modernleşmeye yaklaşımda ana doğrultuda 
değişen bir şey olmayacaktır: Aydınlanma felsefesinden alınan 
teleolojik tarih anlayışı, mutlak bilimci ve kalkınmacı bir söy-
leme büründürülmüş olarak savunulmaya devam edilecektir.

İkinci gruba mensup kadrolar genellikle feqi (fakı) veya “me-

la” (molla) diye anılırlar.23 Fakat bu grup sadece feqilerden ve-

23 Feqi, medrese öğrencisine, mela ise medrese hocasına verilen addır. Kendileri 
de bu medreselerde okumuş olan Feqi Hüseyin Sağnıç (2000, 157) ile Zeyne-
labidîn Zinar’ın (1993) verdikleri bilgilere göre, Kuran ve mevlit okuyabilecek 
kadar eski yazıyı bilen bir öğrenci, isterse ve kendisini öğrenci olarak kabul 
edecek bir seyda (hoca) bulabilirse medreseye kabul edilirdi. Medresede belli 
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ya melalardan oluşmaz. Sıradan aşiret mensupları, küçük ağa-
lar, aşiret reisleri gibi geleneksel toplumsal kesimlerden gelen 
başka kadroları da içerir. Bunların tamamı formel bir medrese 
eğitimi almamış olsalar bile, hayata bakış açıları melalarınkiyle 
önemli ortaklıklar içerir. Bu grubun konumuz bakımından or-
tak özelliği, geleneksel kültür içinde toplumsallaşmaları ve ge-
leneği, davranışlarının önemli referanslarından biri olarak gör-
meleridir. Geleneksel ahlâk, aşiret, tarikat ve din bu kaynakla-
rın en önemlilerindendir.

Bu gruba mensup kadrolardan biri olan Mela Şebap Bil-
giç’in ölümü üzerine İbrahim Güçlü’nün (2010) yazdıklarına 
bakılırsa, Şebap Bilgiç de dahil bunların bir bölümü Türkçe-
yi 1971’de, tutuklandıktan sonra cezaevinde öğrenmiştir. Ya-
ni modernizm şampiyonluğu yapan Kemalist eğitim sisteminin 
etkilerinden görece uzak yetişmişlerdir.

Bu nitelikteki kadrolar, Kürt hareketinin genelinde hiçbir za-
man tayin edici pozisyona ulaşamadılar. Örneğin 49’lar için-
de, bazı anlatılarda “sağ kanat” diye anılan muhafazakâr bir ka-
nat vardı.24 Ama bu kanada mensup sanıklar, geleneği önem-
semekle birlikte geleneksel grubu tanımlamak için kullanılan 
özellikleri bire bir göstermiyorlardı. Şehirlilik, eğitim, iş haya-
tı gibi noktalarda birinci gruba yakın duruyorlardı. Bir bakıma, 
geleneksel unsurların önderliğini yapan gelenekçi modern ro-
lündeydiler. Kürt hareketinin en önemli bileşimlerinden birini 
meydana getiren Dr. Şıvan’ın, kabaca 1966’dan sonra (Hurmus 
1970, 88) şekillenmeye başlayan ilişki ağına dahil olan kadro-

bir fıkıh eğitimi alan öğrenciler feqi unvanına hak kazanırlardı. Mela (veya ba-
zı ağızlarda mele) olabilmek içinse 12 dersten oluşan daha uzun bir eğitimden 
geçmek gerekirdi. Eğitimin sonunda seyda adı verilen medresenin hocası, ki 
kendisi bir meladır, ilgili kişiye icazetname adlı bir diploma verirdi. Diploması-
nı alan (yeni) mela artık medrese kurup seydalık yapma yetkisine sahiptir. Bu 
medreselerde uzun yıllar öğrencilik ve hocalık yapmış olan Sadreddin Öztop-
rak ise feqileri iki gruba ayırıyor: Eğitimlerinin ilk aşamasındaki feqiler ile belli 
bir eğitim seviyesine ve davranışsal olgunluğa ulaştıkları için “müderris” tara-
fından feqilere ders vermekle ve medresenin idari işlerine bakmakla görevlen-
dirilen “talip”ler (Öztoprak 2003, 44, 50). 

24 Ziya Şerefhanoğlu, Şahabettin Sebtioğlu, Mehmet Bilgin, Fevzi Kartal, Mustafa 
Raman, Sait Elçi, Şerafettin Elçi ve M. Ali Dinler bu kanada mensuptu. Son üç 
isimi daha sonra TKDP kurucusu ve/veya yöneticisi olarak görüyoruz.
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lar arasında da geleneksel kesimlere mensup olanların sayısı 
azdı.25 Aynı durum, yukarıda ayrı alt başlıklar halinde özetle-
diğim kök gruplardan DDKO, Avrupa’daki Kürt muhalefeti ve 
Türk solundan gelen Kürt hareketleri için de geçerliydi.

Geleneksel kesimlere mensup kadroların etkin oldukları tek 
oluşum, 1960’ların başlarında, Irak KDP’siyle dirsek teması 
içinde organize olarak, güneydeki silahlı Barzani hareketine lo-
jistik destek vermeye çalışan Kürt milliyetçilerinin oluşturdu-
ğu ağdı. Bu ağa mensup kişilerin yoğunlaştıkları yerler, Türki-
ye-Suriye ve Türkiye-Irak sınırındaki illerdi. Rıfat Ballı (1991, 
350) bu ağı “KDP Eşgüdüm Komitesi” olarak tanımlamaktadır.

49’lar davasının sağcı, muhafazakâr isimlerinden Sait Elçi de 
bu oluşumla ilişkiliydi. Nitekim dört arkadaşıyla 1965 yazında 
Diyarbakır’da TKDP’yi kurduğunda, sözü edilen kişiler ya doğ-
rudan bu partiye katıldılar veya bu partiyle dirsek teması içine 
girdiler. Bir diğer deyişle başta feqiler melalar olmak üzere gele-
neksel unsurlar TKDP’yi oluşturan dinamiklerden birini oluş-
turdular.26 Ne var ki, geleneksel kadroların hareket içindeki et-
kisi TKDP’nin ötesine fazla taşmadı ve zaman geçtikçe de iyi-
ce zayıfladı.

Böyle olmasının en önemli nedeni, grubun dayandığı gele-
neksel toplumsal kesimlerin büyük ölçüde Türk sistemiyle bü-
tünleşmiş olmaları, sistemin görece uzağında kalabilen gele-
neksel yapı ve kurumların ise Kemalist rejim oturdukça yaşa-
ma imkânlarını yitirerek, artan ölçüde devletin kontrolüne gir-
meleriydi.

25 Bu dönemde söz konusu ağla ilişkilenen en önemli isimlerden biri, daha sonra 
bu ağın devamında oluşacak olan T-KDP’nin Merkez Komitesi üyeliğini yapa-
cak olan Mela Abdulkerim Ceylan’dır. Bkz. Sağnıç 2000, 157-162 ve Büyükka-
ya 2004. 

26 12 Eylül darbesinden hemen sonra TKDP’nin Genel Sekreterliği görevine geti-
rilmiş olan Ferhat Aydın’la 11 Haziran 2001’de Stockholm’de yaptığım söyle-
şiden alınan şu sözler, TKDP’nin mela’larla ilişkisini anlamamıza yardımcı ola-
bilir: “Kürdistan Demokrat Partisi kurulduğu andan itibaren bir örgütün ya-
pabileceği en akıllı şeyi yaptı: Medrese kökenli Kürt aydınlarına yöneldi. Bi-
zim ‘imam’ dediğimiz, ‘molla’ dediğimiz Kürt aydınlarına yöneldi. Onların sır-
tı üzerinde örgütlendi. Onların her zaman Kürt geniş halk kitleleriyle çok iyi 
ilişkileri vardı. Bu melaların aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğü bütün böl-
gelerde parti ayakta kaldı.” 
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Geleneksel toplumsal kesimlerin önemli bir bölümünün 
1923-38 döneminde sürdürülen kırım politikaları sonucunda 
Cumhuriyet rejiminin bölgedeki dayanaklarına dönüştüklerine 
yukarıda değinmiştim. Fakat Kürdistan’daki bütün geleneksel 
kurumlar sistemle bütünleşmiş değildi. Hâlâ görece özerklikle-
rini koruyan bazı kurumlar vardı. Bu kurumlar, Cumhuriyet’e 
karşıtlıkları oranında Kürt muhalefeti bakımından elverişli bir 
zemin oluşturuyorlardı. Ne var ki, hem sayıları azdı hem de et-
ki alanları giderek daralıyordu. Dahası Abdülhamid’in kurduğu 
Hamidiye sistemine kadar uzanan bir tarihsel arka plana yas-
landıkları için27 muhafazakâr ve İslâmcı projelere daha yakın 
duruyorlardı. Nitekim Demokrat Parti’den Adalet Partisi’ne, 
Milli Selamet Partisi’nden Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, Hiz-
bullah’tan İslâmî Büyük Doğu Akıncılar Cephesi’ne (İBDA-C) 
kadar Kürdistan’daki birçok dinci ve muhafazakâr politik gücü 
besleyen insan kaynaklarından biri de bunlar oldu.

Medreseler ve Kürt hareketi

Kürdistan’da görece özerk yapılarını kısmen koruyan ve Kürt 
hareketinin kadro kaynakları bağlamında anılmayı en fazla hak 
eden kurumlardan biri medreselerdir. 1925 yılında medreseler 
resmen yasaklandığında Kürdistan’da çok sayıda medrese faa-
liyetteydi. Genellikle bir şeyhin, bir tarikatın, nüfuzlu bir Kürt 
beyinin veya diyanete düşkün bir ağanın korumasında ve köy-
lerdeki camilerin bir parçası olarak faaliyet sürdürürlerdi.

Medreselerde eğitim dili Arapçaydı. Fakat izahat ve tartışma-
lar ağırlıkla Kürtçe yapılırdı. Yani asimilasyona karşı bir işlev-
leri vardı.

Medreseye kabul edilen öğrenciler, hicre (hücre) adı verilen 
ve genellikle caminin eklentisini oluşturan bir odada veya bina-
da barınır, eğitimlerini orada sürdürürlerdi. Zaten çoğunlukla 

27 Abdülhamid’in tahttan indirilmesi üzerine Kürt medreselerinde yazılan veya 
okunan mersiyeler, bu arka plan hakkında bazı ipuçları verir. Sözü edilen mer-
siyelere bir örnek olarak bkz. Emre 2006, 101-103. 
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çevre köylere mensup çocuklardı.28

Sayıları 20 ila 60 arasında değişen bu öğrencilerin yiyecekle-
ri medresenin bulunduğu köydeki köylülerce karşılanırdı. Her 
öğrenci, deyim yerindeyse, bir eve kayıtlıydı. Öğrencinin ta-

yın veya ratıp adı verilen yemeği günlük olarak bu evden ge-
lirdi. Öğrencinin temizlik işlerinden de yine aynı ev sorumluy-
du. Köylüler, öğrenimini sürdürmekte olan bir feqinin bakımı-
nı üstlenmeyi hayırlı bir iş olarak telakki ederdi.

Medresenin sorumlusu ve öğretmeni olan seyda ise köylüle-
rin verdiği zekat ve aynî hizmetlerle hayatını sürdürürdü. Köy-
lülerin vereceği zekatın oranı ve varsa diğer aynî hizmetlerin 
miktarı seyda ile köylüler ve/veya medresenin hamisi arasında 
yapılan anlaşmayla baştan kararlaştırılırdı. Seyda, aynı zaman-
da köyün imamı olarak iş görürdü.29

Bu örgütlenme sayesinde, medreseler devlet sisteminin bir 
ölçüde dışında kalırlardı. Görece özerk yapılarından kastedi-
len de zaten budur.

Kürdistan’daki medreselerin 1925’ten sonraki varlıkları-
nı yarı-legal olarak tanımlamak mümkündür. Devlet bunla-
rın varlıklarından haberdardı fakat genel entegrasyon politika-
sı işlediği müddetçe medreselerin faaliyetlerini büyük bir so-
run olarak görmüyordu. Tersine buralarda üretilip yaygınlaş-
tırılan dinî ideolojinin ayrılıkçı ve yıkıcı akımlara karşı bir rol 
oynayacağını; bu kurumların olumsuz etkilerinin ise entegras-
yonun artmasına bağlı olarak zamanla azalacağını öngörüyor-
du. Bu nedenle de özel durumlar doğmadıkça genel kontrol ve 
baskı tedbirlerinin ötesine geçmiyordu.

Fakat Demokrat Parti iktidarıyla birlikte durum değişme-
ye başladı. Yeni yönetim medreselere karşı daha ılımlı bir poli-
tika izledi. Medrese hamisi ağalar, aşiret reisleri ve şeyhler, ik-
tidardaki partinin bölgedeki sorumluları haline geldi. Böylece 
medreseler faaliyetlerinde biraz daha rahatladılar ama aynı za-

28 Zinar (1993, 49), sayıları çok az olmakla birlikte medreselere Kırşehir, Aksa-
ray, Tokat, Konya, Samsun ve Giresun gibi illerden de öğrenci geldiğini belir-
tiyor. 

29 Medreselerde günlük hayat ve eğitimle ilgili olarak yukarıdaki paragraflarda 
anlatılanlar için Zinar 1993, Öztoprak 2003 ve Sağnıç 1992’ye bakılabilir.
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manda sistemin daha etkili kontrol ağının içine çekilmiş oldu-
lar. Demokrat Parti kapatıldıktan sonra bu ilişki Adalet Partisi 
ve Milli Selamet Partisi gibi partiler tarafından devam ettirildi. 
AKP’nin bugün bölgede şahit olduğumuz etkinliğinin tarihsel 
kaynaklarından biri de bu tarihsel tecrübedir.

Medreselerin sayılarındaki azalmanın tek nedeni 1925’te ko-
nulan yasak ve devletin baskıları değildi kuşkusuz. Toplumsal 
ve siyasal değişim ve dönüşümler de medreselerin gücünü kay-
betmesi üzerinde etkide bulundu. Örneğin köylüler 1970’lerde 
feqi beslemek için artık eskisi kadar gönüllü değildi (bkz. Zi-
nar 1993, 46). Devrimci Kürt örgütlerinin köylerdeki faaliyet-
leri yaygınlaşıyordu. Kısacası kırsal alandaki geleneksel yapılar 
çözülüyordu; onun bir parçası olarak medreseler de çözülüşten 
paylarına düşeni alıyordu.

Medreselerdeki gerilemenin arkasında yatan bir diğer etken, 
devletin zamanla bu medreselerin yerini tutacak daha dona-
nımlı (ve tabii ki Türkleştirilmiş) dinî kurumları devreye sok-
muş olmasıydı. İmam Hatip Okullarının açılması ve şehirlerde-
ki legal, yarı-legal Kuran kursları, çocuklarını kırsal alanlardaki 
klasik medreselere gönderme eğilimindeki aileler için hukuken 
daha az riskli, madden daha az külfetli alternatifler sunuyor-
du ve bu, medreselere olan öğrenci akımını olumsuz etkiliyor-
du. İmam Hatip Liselerinden mezun olan öğrencilerin o zama-
na kadar medrese mezunlarının imamlık yaptığı köylere kad-
rolu imam olarak atanmaları da medreselere olan talebi azalttı.

Seydalar bakımından da benzer gelişme yaşandı. Devlet, 
özellikle Demokrat Parti iktidarından sonra hızlanan politika-
nın bir parçası olarak seydaları resmî diyanet kurumlarına ek-
lemlemeye yöneldi. Seydalar, gerekli imtihanı kazanmak şartıy-
la camilere kadrolu imam, vaiz vb. olarak atanmaya başlandı-
lar. Köylülerin zekatına bağlı, güvencesiz ve istikrarsız bir me-

lalık yerine düzenli bir maaş ve emeklilik hakları olan devlet 
memurluğu seydalar için çok daha cazipti. Birçok ünlü seyda 
bu yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı kadrosuna katıldı.

Devlet, 1970 ortalarında ikinci bir adım attı ve camilere 
imam olabilmeyi İmam Hatip Lisesinden mezun olma koşulu-
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na bağladı. Bu da diyanet kadrosuna geçmek isteyen seydaları 
dışardan İmam Hatip Liselerini bitirmeye yöneltti. Böylece bir 
dağ köyünde Ahmedê Xanî’nin Kürtçe-Arapça sözlüğü Nûbi-
hara biçûkan’la başlayan seydaların eğitimleri, İmam Hatip Li-
selerinde “İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” okuyarak noktala-
nacaktı. Seydalar, bütün bu tedbirler sonucunda, büyük ölçüde 
sistemin parçasına dönüştüler. Milli Selamet Partisi gibi parti-
lerin safları seydalarla dolmuştu.

Özetlersek, yasaklamalar, baskılar ve yukarıda sıralanan di-
ğer etkenlerle iyice zayıflayan medreseler, 1970’lerin ortaları 
itibarıyla ciddiye alınabilir güçte bir kurum olmaktan çıktı. Bir 
diğer deyişle zaman, medrese eğitiminden geçen insanların sa-
yısının göreli olarak azalmasına ve var olan medreselerin gittik-
çe artan oranda sistemin kontrolüne girmesi yönünde aktı. Bu 
da, geleneksel medreselerden Kürt hareketine katılacak insan-
ların sayısının giderek azalması demekti. 1970’lere geldiğimiz-
de, medreseler, Kürt hareketi açısından geleceği olan bir bes-
lenme kaynağı olmaktan çıkmışlardı.

Modernleşmenin Kürt hareketine etkisi

Medreselerin Kürt hareketinin beslenme kaynakları içindeki 
yeri küçülürken, Kemalist eğitim sisteminden geçmiş kadrolar 
bakımından tam tersi yönde bir gelişme söz konusuydu. Kema-
list eğitim daha geniş alanlara nüfuz ettikçe hareket saflarında-
ki modern grubun beslenme kaynakları genişliyordu.

Kürdistan’da Kemalist eğitim sisteminin altyapısı 1970’lerin 
ikinci yarısı itibarıyla bütün il ve ilçe merkezlerinde tamamlan-
mış sayılırdı. Bunun bir sonucu olarak, ilkokul, ortaokul ve li-
se öğrencilerinin sayısı her geçen gün artıyordu. Üniversiteye 
giden öğrenciler ile yüksek okullardan mezun olup kendi şe-
hir ve kasabalarına dönerek iş kurmak isteyen insanların sayı-
sı da öyle.

Ne var ki, mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel yoksulluk ve 
yoksunluklar, bu insanların büyük çoğunluğunun arzuladıkla-
rı müreffeh ve modern hayata ulaşmalarına olanak tanımıyor-
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du. İstanbul ve Ankara gibi illerde üretilen malları bölgede pa-
zarlamakla iştigal eden büyük (komprador) tüccarlar, büyük 
toprak sahipleri, ağalar, tarikat liderleri, zengin şeyhler ve var-
lıklı aşiret reisleri gibi toplumsal gruplara mensup insanların 
oluşturduğu bir azınlık dışında, halinden memnun olan insan 
çok azdı. Köylerden şehirlere yığılmış insanlar, burada onları 
emebilecek bir sanayi bulunmadığından ya işsizdiler ya da is-
tikrarsız işlerde ve güvencesiz olarak çalışıyorlardı. Devlet ku-
rumlarında memur veya işçi olmayı başarmış küçük bir kesim 
dışında düzenli geliri olan insan azdı. Fakat yüksek enflasyon 
maaşları kemirdiği için maaşlılar da gidişattan memnun değil-
di. Kemalist eğitimin, modern ve müreffeh bir hayata ilişkin 
özlemlerini kışkırttığı insanlar, bu koşullar altında giderek bü-
yüyen bir hoşnutsuzlar kitlesine dönüşüyorlardı. Kürt hareke-
tinin saflarında Kemalist eğitimden geçmiş kadroların sayısın-
daki artış temelde bu gelişmeyle ilgiliydi.

Hiç kuşkusuz, böyle bir kitlenin doğması veya giderek büyü-
mesi, bu kitleyi oluşturan insanların otomatik olarak Kürt mu-
halefeti saflarına doluşacakları anlamına gelmez. Bu buluşma-
nın gerçekleşebilmesi için başka koşulların da yerine gelmesi 
gerekir. Bunlar siyaset, ideoloji, örgüt ve zihniyet gibi halkalar-
la ilgili koşullardır.

Bu koşulların bir kısmı eskiden beri vardı. Katliamlara, sür-
günlere, ayrımcılığa ve Kürtlere yönelik baskıcı politikalara 
karşı duyulan gizli, açık veya yön değiştirmiş tepkiler bu tür-
dendi. Diğer bazı koşullar ise yaşanan sosyo-ekonomik geliş-
melerin kendiliğinden ürünleri olarak doğdular. Ulaşımın, ga-
zetelerin, radyonun, sinemanın ve televizyonun yaygınlaşma-
sının bazı sonuçları bu türdendi. Bu gelişmelerle birlikte, top-
lumsal iletişimin niteliği ve ölçeği değişti. İnsanlar, o zamana 
kadar tayin edici nitelikteki köy, mahalle, hemşehrilik, tarikat, 
mezhep gibi yerel kimlikleri aşan yeni ilişki biçimlerine daha 
sık girmeye başladılar ve daha evvel tanımadıkları düşünceler-
le tanıştılar.

Bu entegrist eğilim sayesinde etnisite ölçekli düşünce ve dav-
ranış biçimleri için daha uygun zeminler doğdu. Genellikle 
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üniversiteli gençlerin inisiyatifi ve metropollerdeki işini gücü-
nü oturtmuş hayırsever hemşehrilerin maddi destekleriyle ku-
rulan hemşehri derneklerinin gelişim seyri, bu eğilimi gözleye-
bileceğimiz bir örnek sunar.

Hemşehri dernekleri 1960’ların başlarına kadar oldukça göz-
de idiler. 1960’ların sonlarına doğru eski cazibelerini yitirdiler. 
Ama onlar cazibelerini yitirirken, tek tek illerin üstüne çıkarak 
bütün “Doğu”yu temsil iddiasını dillendiren Kürt milliyetçisi 
DDKO yavaş yavaş dikkatlerin odağına oturmaya başladı. Ni-
tekim hemşehri dernekleri 1970’lerin ikinci yarısında kaybol-
maya yüz tuttuklarında, hemşehrilik ilişkisi de Kürt hareketine 
egemen olan devrimci kültür tarafından “feodal” bir ilişki türü 
olarak damgalanıp dışlanmıştı bile.

Sözü edilen buluşmayı sağlayan diğer koşullar ise bizzat Kürt 
muhalefetinin çalışmalarıyla yaratıldı. Kürt ulusalcılığını ideo-
lojik olarak inşa etmeye yönelik düşünsel çabalar, bu ideolojiyi 
yayan dernekler, bildiriler, dergiler ve gazeteler, birbiri ardına 
kurulan illegal Kürt örgütleri, başlayan silahlı faaliyetler vb. bu 
şartların hem hazırlayıcıları hem de ifadesiydiler.

Yukarıdaki tablo, modernleşme ve Cumhuriyet’e entegras-
yon sürecinin bazı bakımlardan Kürt hareketini besleyen so-
nuçlar ürettiğini gösteriyor. Ama o dönemde bu kaynaklardan 
beslenen tek hareket Kürt muhalefeti değildi. Anılan gelişmele-
rin beslediği başka politik projeler de vardı.

Modernleşmenin beslediği politik kanallar

Kürdistan’daki modernleşmenin açığa çıkardığı muhalif kit-
lenin yöneldiği kanallardan birincisi Cumhuriyet Halk Parti-
si (CHP) idi. İncelemeye konu olan dönemde, CHP kimlik de-
ğiştirmeye çalışıyordu. 1960’ların sonlarına kadar o da DP ve-
ya AP’nin yaptığı gibi Kürt egemen güçleriyle işbirliği politikası 
güttü. Daha doğrusu, bu politikanın kurucusu oydu. 1960’larla 
yaşadığı tıkanmanın ardından Bülent Ecevit, “ortanın solu” po-
litikasıyla partiyi yeni bir doğrultuya sokunca, partinin Kürdis-
tan’daki pozisyonu da bundan etkilendi. CHP artık geleneksel 
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egemenlerin yanı sıra yukarıda sözünü ettiğimiz modern mu-
halif kitleye de hitap etmeye başlamıştı. Ecevit’in CHP’si, bu 
nedenle yukarıdan beri anlatılan insan kaynağının aktığı birin-
ci kanalı oluşturdu.

İkinci kanal devrimci Türk solu idi. CHP’nin önerdiği re-
formlardan tatmin olmayan modernlerin bir kısmı, yüzleri-
ni devrimci Türk soluna çevirdiler. Bu kanal da iki kulvardan 
oluşuyordu.

İlk kulvarda Türkiye İşçi Partisi (TİP) yer alıyordu. Tipik ör-
neğini Dr. Tarık Ziya Ekinci ile Av. Kemal Burkay gibi mes-
lek sahibi kişilerin oluşturduğu, görece ileri yaşlarda, bir ölçü-
de düzenlerini kurmuş, zengin olmasalar da düzenli bir gelire 
sahip, bazı örneklerde belli bir kültürel sermaye sahibi, dolayı-
sıyla mevcut yapı içinde kendilerine yer açma umudu bulunan 
muhaliflerin başını çektiği bir kulvardı bu.

İkinci kulvar Dev-Genç, THKP-C, THKO ve TİKKO gibi 
gençlik örgütlerinde ifadesini buluyordu. Liderleri, yaşça daha 
gençti ve eğitimlerini toplumsal ve ekonomik sermayeye dö-
nüştürme olanağını henüz bulamamışlardı. Dolayısıyla mevcut 
düzen içinde kendilerine yer açma umutları daha azdı. Ayrıca 
asimilasyonun görece daha fazla etkisindeydiler.30

Sözü edilen modern muhaliflerin yüzünü döndüğü üçüncü 
kanal ise Kürt hareketiydi. Bu kanalın öncüleri birçok açıdan 
ikinci kanalın öncülerine benziyorlardı. Aralarındaki en önem-
li fark şuydu ki, sistem Türklük üzerine kurulduğundan, üçün-
cü kanalın öncüleri yarışa birkaç adım geriden başlamak zo-
runda kalıyorlardı. Bazıları bununla bağlantılı olan, donanım-
la ilgili diğer dezavantajlar da eklenince, yarış baştan kaybedili-
yordu. Bu durumda ikinci kanalla birlikte yürüme istek ve ça-
baları, kullanılmışlık hissi dışında fazla bir şey üretmiyordu. 
Kürt hareketinin liderlerinin o döneme ilişkin anı ve konuşma-
larında sıkça rastladığımız “Türk solu bizi kullanmak istiyor-

30 Bu özelliklerin dışında, dünyada yükselmekte olan sosyalizm ve devrim rüz-
gârlarının yarattığı romantizm ile Alevilik de birer faktör olarak bu kulvar le-
hine yapılan tercihlerde rol oynamış görünüyor. Ama bu ayrı bir inceleme ko-
nusu.
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du” mealindeki yakınmaların kaynağında yatan şey, tarafların 
pozisyonları arasındaki bu farklılıktı.31

İkinci ve üçüncü kanalın liderlerinin sermayeleri arasındaki 
bu farklılıklar, izlenecek stratejiler üzerinde de etkili oldu. Ör-
neğin ikinci kanaldakiler (devrimci Türk solu), kendi sermaye 
bileşimlerinden gelen dezavantajları, politik alanın kuruluş sis-
tematiğini -seçim, darbe veya devrim yoluyla- değiştirerek gi-
dermeyi tasarlarken; üçüncü kanaldakiler (Kürt hareketi) ay-
nı işi Türklükle Kürtlük arasındaki ilişki sistemini değiştirerek 
gerçekleştirme yolunu tuttular. Çünkü üçüncü kanalın lider-
leri açısından şöyle bir denklem söz konusuydu: Politik alanın 
çerçevesi, Türklük yerine Kürtlükle belirlendiğinde, bu alan-
da Türklük değerlerinin egemen olmasından kaynaklanan bü-
tün avantajlar tek bir hamleyle boşa çıkarılmış oluyordu. Üste-
lik bunu başardığınız anda, Kürtlükle belirlenen yeni çerçeveye 
tercüme etmek kaydıyla, ikinci kanalın sermaye portföyüne da-
hil bütün birikimleri kullanma imkânı da vardı. Onlar da böy-
le davrandılar. Önce uzun boğuşmalar sonucunda Türk soluyla 
yollarını ayırdılar, sonra da ideolojik ve politik duruşları Türk 
sol gruplarına çok benzeyen hareketler ve örgütler kurdular.

İkinci ve üçüncü kanallar arasındaki yukarıda özetlenen iliş-
ki, aynı zamanda, anılan iki kanal arasında gözlemlediğimiz 
yüksek düzeydeki akışkanlığın da nedenlerinden birini oluş-
turur.

1970’lerin başlarında diğer iki kanal karşısında görece za-
yıf bir pozisyona sahip olan Kürt hareketi, 1974 affından son-
ra hızla güçlendi. O kadar ki, 1978 sonu itibarıyla, Türkler-
le Kürtlerin sınırını oluşturan ve Kars’tan Gaziantep’e kadar 

31 Birkaç örnek vermek gerekirse, kişisel tanıklığımla başlayabilirim. Bu tür söz-
leri, 1970’lerin ortalarında, Abdullah Öcalan ve M. Hayri Durmuş başta olmak 
üzere neredeyse bütün PKK liderlerinden duydum. Rizgarî’nin liderlerinden 
Mümtaz Kotan, 1960’ların sonlarında neden DDKO’yu kurmaya karar verdik-
lerini anlatırken Türk solcularının mücadeleci Kürtlerin “hizmet”lerinin kar-
şılığını vermediklerinden bahsediyor (Kotan 2003, 444). TİP’in birinci döne-
minde bir ara kendisine TİP başkanlığı da teklif edilmiş olan Kemal Burkay ise 
anılarında 1975’teki ikinci kuruluşunda TİP’te nasıl genç ve işten anlamaz bir 
partilinin sorumluluğu altında eğitim çalışmasına gönderildiğini anlatır (2009, 
20). 
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uzanan iller haricindeki bütün Kürt illerinde ikinci kanalı ne-
redeyse tümden tasfiye edip, birinci kanalı oluşturan CHP’nin 
kalelerinde gözle görülür gedikler açmıştı. Bu gelişme seyrin-
den de anlaşılacağı üzere Kürt hareketi Kürdistan’daki mo-
dernleşme süreçlerinin yarattığı yeni toplumsal güçlerden en 
fazla beslenen kanal olmaya doğru ilerliyordu. Bu açıdan bakıl-
dığında, Kürt sorununun, anılan dönemde Kürdistan’daki mo-
dernleşme problematiğiyle ilgili bir sorun olduğu söylenebilir.

Modernleşmenin beslediği  
kanallar arasındaki akışkanlık

Kürt sorununun, Kürdistan’daki modernleşmeyle ilişkisini 
gözlemleyebileceğimiz alanlardan biri de, modernlikten besle-
nen üç kanal arasındaki akışkanlık ve geçişliliktir. Bir dönem 
bir kanalda yürüyen bir muhalifi, bir süre sonra rahatlıkla bir 
başka kanalda görebilirdiniz. Özellikle ikinci kanalla (Türk so-
lu) üçüncü kanal (Kürt hareketi) söz konusu olduğunda bu 
akışkanlığın düzeyi oldukça yüksekti. DDKO’yu kuran veya fa-
aliyetlerini omuzlayan üyelerin büyükçe bir bölümü TİP, FKF, 
DÖB, THKO, THKPC gibi Türk sol örgütlerinden gelmiştir. Sa-
dece birkaç örnek olsun diye Ruşen Arslan (TİP), Kemal Bur-
kay (TİP), Mümtaz Kotan (TİP), Hikmet Bozçalı (DÖB), Meh-
met Demir (Dev Genç) isimlerini sayabiliriz.32 Türk soluna ait 
davalarda yargılanan bazı sanıkların daha sonra Kürt hareketi-
nin öncü figürlerine dönüşmeleri de bu ilişkinin bir ifadesidir. 
Örneğin Davut Kurun, TİKKO; Mehmet Uzun, Şafak (Aydın-
lık); Abdullah Öcalan ve Seyfi Cengiz, THKP-C; Ali Rıza Koşar 
ise THKO taraftarı, sempatizanı veya kadrosuydular. Bu isimler 
daha sonra sırasıyla Kawa, Rizgarî, PKK, Têkoşin ve Beş Parça-
cılar adlı Kürt örgütlerine katılmış veya bizzat bu örgütleri kur-
muşlardır.

Biraz daha seyrek görülmekle birlikte bazen tersi de olmuş-

32 Ruşen Arslan için bkz. Arslan 2006, 72; Mümtaz Kotan için bkz. Kotan 2003, 
443; Kemal Burkay için bkz. Burkay 2001, 155; Hikmet Bozçalı için bkz. Boz-
çalı 2006, 207; Mehmet Demir için bkz. Şemmikanlı 2006, 88. 
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tur. DDKO’nun kurucularından biri olan Ümit Fırat’ın 1974 af-
fıyla başlayan yeni dönemde Türkiye’deki Troçkist gruplara in-
tikali bu tür bir örnektir. Belki bunun kadar dikkat çekici olan 
Fırat’ın, 1989’daki Kürt yükselişiyle birlikte yeniden Kürt mu-
halefetine geri dönmüş olmasıdır. Fakat bu dönüş esnasında 
Cem Boyner’in Yeni Demokrasi Hareketi’ne (YDH) de uğrayı-
vermiştir. Bir diğer deyişle, son kırk yılda Kürt hareketiyle de-
ğişik kanallardaki Türk siyasetleri arasında gidip gelmiştir.33

Bu konudaki bir diğer ilginç örnek Dr. Naci Kutlay’dır. Ken-
disini 1959’dan bu yana sırasıyla 49’lar davası sanığı (Kutlay 
1994), TİP üyesi (Kutlay 1998, 109), DDKO kurucusu (Kut-
lay 1998, 96-97), CHP milletvekili adayı (Kutlay 1998, 99), 
TKP’ye bağlı illegal bir Kürt partisinin inşa girişimcisi (Burkay 
2009, 367) ve son dönemde DTP ve BDP partilerinden millet-
vekili adayı olarak gördük.

Bu tür zikzakların bireysel veya tesadüfi olmadığı, Kemal 
Burkay ve arkadaşlarının 1975 yılı başlarındaki durumuna ba-
kılarak da anlaşılabilir. Burkay ve arkadaşları 1974 yılının son 
gecesi gizlice Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi’ni (TKSP) 
kurdular (Burkay 2009, 9). Ancak dört ay sonra TİP resmen 
kurulduğunda grup olarak bu partide çalışmaktan da geri dur-
madılar. Örneğin Mehdi Zana iki partinin de kurucu üyesiydi. 
Haziran 1975’de Özgürlük Yolu dergisi yayın hayatına girdi. Ya-
ni Burkay’ın illegal partisi kitleselleşmeye başlıyordu. Ama on-
lar hâlâ TİP’te çalışıyorlardı. Nitekim aynı yılın Ekim ayındaki 
kısmi senato seçimlerinde Burkay, TİP adına adaylık başvuru-
sunda bile bulundu fakat TİP’liler seçime girmemeye karar ver-
diklerinden bu başvuruyu geri aldırttılar.34

Kanallar arası akışkanlığın bir diğer tezahürü, kanallar ara-
sında şahit olduğumuz yardımlaşma ve dayanışmadır. TİP’li 

33 Bütün bu zikzaklı serüvenin Fırat’ın kendisi tarafından ifadesi için bkz. Bîr 
2006, 174. 

34 Kemal Burkay, 35 yıl sonra kaleme aldığı anılarında bu ilişkiyi kamuflajla izah 
ediyor. Ne var ki, söz konusu ilişkinin kamuflaj gibi teknik bir meseleden iba-
ret olmadığı, iki kanalın beslendiği insan kaynaklarının benzerliğinin de bura-
da önemli bir rol oynadığı açık. Burkay ve arkadaşlarının yeni dönemde TİP’le 
ilişkileri için bkz. Burkay 2009, 18-23; Zana 1991, 173.



136

Tarık Ziya Ekinci’nin DDKO’nun Diyarbakır şubesinin kuru-
cuları arasında olması bu çerçevede bir örnektir.

İkinci kanalla (Türk solu) birinci kanal (CHP) arasında da 
benzer bir yakınlık ve akışkanlık vardı. Türk soluna mensup 
bazı gruplarda sıkça görülen seçimlerde CHP’yi desteklemek 
tavrı bunun bir ifadesidir. TÖB-DER gibi dönemin büyük kitle 
örgütlerinde, anılan iki (hatta bazen üç) kanala mensup örgüt 
ve hareketler, dayanışma, bazen de ittifak halinde hareket eder-
lerdi. Özellikle de sağcı, faşist partilerin güçlü olduğu illerde.

Birbirlerine en uzak gibi görünen birinci kanalla (CHP) 
üçüncü kanal (Kürt hareketi) arasında bile sanıldığından daha 
büyük bir akışkanlık vardı. Örneğin DDKO’nun kurucuların-
dan biri olan Nezir Şemmikanlı (2006, 96-97) daha evvel CHP 
Gençlik Kolları’nda çalışmıştı ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 
Sosyal Demokrasi Derneği’nin de kurucularından biriydi. Öz-
gürlük Yolu grubunun önder kadrolarından Zeki Adsız da da-
ha önce CHP Gençlik Kolları’nda çalışmıştı.35 1970’ler boyunca 
başta öğretmenler ve memurlar olmak üzere birçok CHP sem-
patizanı ve destekçisi CHP’den ayrılıp Kürt hareketine katıl-
mıştır. Buna karşılık, bazı Kürt örgüt ve hareketleri de seçim-
lerde bazı CHP adaylarını veya parti olarak CHP’yi destekle-
mişlerdir.36

Aynı ilişkinin izi bugün bile sürülebilir: Kürtlerin şu anda-
ki en büyük partisi BDP’nin öncülü olan Halkın Emek Partisi 
(HEP), CHP’den kopan milletvekilleri tarafından kurulmuştur. 
O tarihten sonra HEP ve ardılı partiler Kürdistan’da güçlendik-
çe, diğerlerinin değil de özellikle CHP’nin sahadan silinmesi ise 
aynı ilişkiyi tersten teyit eden bir gelişmedir.

Bütün bu akışkanlık ve geçişler, anılan kanalların birbirine 
yakın nitelikteki insan kaynaklarından beslendiklerini göste-
riyor.

35 http://www.zekiadsiz.com
36 Örnek: Özgürlük Yolu grubunun 1977 yılı milletvekilliği seçimlerinde CHP’yi 

destekleme kararı alması (Burkay 2009, 87).
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Kürt hareketinde geleneksel kanadın gerilemesi

Kürt hareketinin Kürdistan’daki modernleşme süreçlerinden 
en fazla beslenen kanallardan birine dönüşmesi, bu hareket 
içindeki geleneksel ve muhafazakâr kesimlerin başlangıç yıl-
larındaki görece güçlü pozisyonlarını olumsuz yönde etkiledi. 
1960’ların başlarındaki Irak Kürdistan Demokrat Partisi’ni des-
teklemek amacıyla oluşturulan ağ içinde belirgin bir ağırlığa 
sahip olan geleneksel toplumsal gruplara mensup kadroların, 
Kürt hareketi içinde bir daha asla bu düzeyde bir ağırlık oluş-
turamamalarının temel nedeni buydu. Kemalist eğitim kurum-
larında okumuş modern kadroların Kürt hareketine akışı art-
tıkça, geleneksel kesimlerden gelen kadroların hareket içinde-
ki gücü ve etkisi azaldı.

Modernizmin toplumda kurmuş olduğu ideolojik ve kültü-
rel hegemonyadan kaynaklanan genel basınç ile bunun bir par-
çası ve ifadesi olarak Kürt hareketinin modern kanadından ge-
len sert rekabet, geleneksel kadrolar üzerinde çözücü etkilerde 
bulunuyordu. Bazı medreselilerin, isimlerindeki feqi veya mela 
unvanından kurtulmayı arzulamaları bunun ifadesidir. Medre-
se kökenli kadrolarından biri olan Feqi Hüseyin Sağnıç’ın, Dr. 
Şıvan Hareketi’nin (T-KDP) öncü kadrolarından Mela Abdül-
kerim Ceylan hakkında yazdıkları, bu eğilimi daha yakından 
anlamamıza yardımcı olabilir:

Medreselerimizde okutulan her biri birkaç kitaptan oluşan on 
iki ilim söz konusudur. Bunları bitiren “İcazet” denilen diplo-
masını alır. İşte Ceylan’ımız sözü geçen on iki ilmi sonuna ka-
dar okumuştu. Ama ondan yararlanmayı bir tarafa bırakalım, 
unvanını dahi isminden silmeyi başardığını görmekteyiz. Bu 
ve buna benzer dinî unvanları silerek, altında saklı kalan ger-
çek adını meydana çıkarıp kullanmanın kolay işlerden olma-
dığını, hatta imkânsız denecek kadar zor olduğu gerçeğini de-
neyimimden bilirim. (Sağnıç 2000, 157-158)

Anlaşılıyor ki, Hüseyin Sağnıç da -en azından bir dönem- feqi 
olarak görülmekten pek hazzetmemiştir. Nitekim hayat öykü-
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sü de gelenekselden moderne doğru ısrarlı bir değişim pratiği-
ni yansıtır: Medresede okumuştur ancak yaşamını feqilikle de-
ğil, marangozluk, el zanatları ve ticaret gibi işlerle idame etmiş; 
TKDP’nin 1968’de Antalya’da yapılan yargılanmaları sırasında, 
atölye sahibi olmaktan hareketle, “fabrikatör” olduğunu söy-
lemiştir (Epözdemir 2005, 116). Geleneksele sıcak bakan TK-
DP’nin Merkez Komite üyesi olarak çalışmıştır fakat kendi par-
tisiyle Dr. Şıvan’ın modern partisinin birleştirilmesi faaliyetleri-
ni yürüten kilit isimlerden biri olmuştur. 12 Mart’ta Diyarbakır 
Cezaevi’ne konulduğunda artık çizginin karşı tarafına geçmiş 
gibidir. Yoldaşı TKDP’li sanıklarla değil, DDKO’lu sanıklarla 
bir arada kalmaktadır. 1974 affından sonraki dönemde ise Riz-
garî grubuyla çalışmıştır. Bu örgütün 12 Eylül darbesini taki-
ben yavaş yavaş piyasadan çekilmesinin ardından, Kürt hareke-
tini geleneksel-modern ekseninde sıraladığınızda modernizm 
kutbuna en yakın yerlerden birine yerleştirmek zorunda kala-
cağınız örgütlerden biri olan PKK ile yakınlaşmıştır. 1990’larda 
PKK medyasında yazılar yazmış, Kürt dili ve edebiyatıyla ilgi-
li kitaplar kaleme almıştır. Böylece 1939 yılında bir medresede 
başlayan entelektüel serüveni 2003 yılında İstanbul Kürt Ensti-
tüsü’nün kurullarında çalışıyorken son bulmuştur.37

Benzer bir şekilde, Şebap Bilgiç de cezaevinden tahliye ol-
duktan sonra yüzünü modern okullara çevirmiştir. Ortaokul 
ve liseyi dışardan bitirmiş, üniversitede okumaya niyetlenmiş-
tir. Ancak ilerleyen yaşı nedeniyle bu işten vazgeçmiştir (Güç-
lü 2010).

Şebap Bilgiç, Abdülkadir Ceylan ve Hüseyin Sağnıç’ın hayat 
öykülerinde gözlediğimiz, modernleşmeye duyulan eğilimle-
rin tekil ve tesadüfi örnekler oluşturmadığının bir diğer kanıtı, 
bu dönemde bazı melaların açıkça TİP gibi sosyalist bir partide 
çalışmayı tercih etmeleriydi. Tarık Ziya Ekinci’nin (2004, 146) 
anlatımından öğreniyoruz ki, o yıllarda “Cigerxwin’in38 izinde 

37 Değişik legal ve illegal Kürt örgüt ve platformlarında bu ölçüde geniş ve ba-
zen de kritik görevler yerine getirmiş bir başka medreseli Kürt kadrosu yoktur. 
Hakkında bilgi için bkz. Enstîtuya Kurdî ya Stenbolê 2004, Epözdemir 2003, 
Epözdemir 2005, Beşikçi 2006, Kotan 2003, Arslan 2006.

38 Cigerxwin, hayatının çoğunu Suriye Kürdistan’ında geçirmiş, medreseden gel-
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yürüyen, medrese kökenli aktif TİP üyeleri” vardı. TİP’in Ela-
zığ şubesi kurucularından Kemal Burkay (2001, 160) ise par-
tinin Palu İlçe Başkanı’nın, Şeyh Sait’in kardeşi Şeyh Mehdi ol-
duğunu söylüyor.

Kısacası, modernleşmenin geleneksel kadrolar üzerindeki 
çözücü etkisi belirgindi ve bu durum bir süre sonra geleneksel 
kadroların belli bir güce sahip olduğu TKDP’nin iç dengelerini 
de değiştirdi. Partinin yönetimini elinde tutan muhafazakâr ve 
geleneksel unsurlara karşı, 1975’ten itibaren daha net biçimde 
fark edilebilen bir muhalefet oluştu. Kemalist eğitimden geç-
miş genç kadroların etkinliğindeki bu muhalefet 1977 kongre-
siyle yönetimi ele geçirdi. Böylece “mele”lerin görece etkili ol-
dukları tek Kürt örgütü olan TKDP de “Telebe”lerin kontrolü-
ne girmiş oldu. Eski yöneticiler örgütteki dönüşüme karşı di-
renince, TKDP 1978 yılında resmen ikiye bölündü. Bir tarafta 
görece modern ilişkilerin ifadesi olan ve örgütün asıl gövdesi-
ni kontrol eden Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları (KUK), diğer 
tarafta geleneksel ilişki ve pozisyonlara geri çekilerek tutunma-
ya çalışan eski TKDP.

12 Eylül darbesi, TKDP’yi bu haldeyken yakaladı. Darbe son-
rasında diğer birçok Kürt örgütü gibi TKDP de etkisini yitirdi. 
Bazı yöneticiler mülteciler kervanına katılırken, içerideki kad-
ro ve sempatizanlar büyük ölçüde kendi bireysel kabuklarına 
çekildiler.39 Geleneksel kadroların Kürt hareketi içindeki etki-
leri de böylece minimum düzeye inmiş oldu.

Kürt hareketi, PKK’nin Eruh ve Şemdinli baskınlarından 
(1984) sonra yeniden dirildiğinde, içinde, geleneksel kesimler-
den gelen kadroların görece etkili olabildiği bağımsız bir örgüt 
veya kanat artık bulunmuyordu. Sözü edilen geleneksel muha-
liflerden hâlâ mücadeleye devam etmek isteyenlerin önemli bir 
bölümü, yeni dönemde PKK merkezli Kürt hareketinin legal, 

me, sosyalist görüşleriyle tanınan ünlü bir Kürt şairidir. Değişik divanları Tür-
kiye’de de yayımlanmıştır. 

39 Bugün hâlâ bu partinin adını kullanan veya onun ardılı olduğunu iddia eden 
kişiler veya arkadaş çevreleri vardır. Özellikle de yurt dışında. Ancak grubun 
12 Eylül’den sonraki serüveni konumuzun dışında kaldığı için bunlara değin-
miyorum. 
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yarı-legal kanatlarına katıldılar. 1990’larla birlikte HEP, HA-
DEP, DEHAP, DEP, DTP, BDP gibi partilerde, Mezopotamya 
Kültür Merkezi ve İstanbul Kürt Enstitüsü gibi kültür kurum-
larında rastladığımız Feqi Hüseyin Sağnıç, Abdurrahim Dür-
re ve Kerem Soylu gibi isimler veya açılmasına PKK’nin öna-
yak olduğu Kürt camilerinde görev yapan bazı imamlar söz ko-
nusu geleneksel damarın son temsilcileridirler. Ama ne onlar 
ne de PKK merkezli hareketin dışındaki oluşumlarda mücade-
le etmeyi tercih eden az sayıdaki diğerleri, yeni dönemde Kürt 
hareketi içinde bağımsız bir örgüt veya kanat oluşturabildiler.

Oysa bu damarın mensupları, bir zamanlar, Kürt hareketinin 
aslî sahiplerinin medreseliler olduğuna, mekteplilerin Kürtle-
re yar olmayacağına inanacak kadar kendilerini işin sahibi his-
sederlerdi. Feqi Hüseyin Sağnıç’ın aşağıdaki sözlerine bakınız:

Biz medreselerde yetişenlerin, 1959-1960 yılına kadar, Türk 
okullarında okuyan Kürt aydınlarıyla ciddi ilişkileri yok-
tu. Türk okullarında okuyan Kürtlerin kendi kimliklerinden 
uzaklaştıklarını, onlardan bize bir hayır gelmeyeceğini düşü-
nüyorduk. (Sağnıç 2000, 10)

Medreselilerin, mektepliler hakkında böyle şeyler düşün-
düğü yıllarda, İstanbul ve Ankara’da 49’lar operasyonuna ko-
nu olacak çapta kıpırdamalar vardı. Yani mektepliler arasında 
medreselilerinkinden daha güçlü bir Kürt muhalefeti oluşmuş-
tu. Bu nedenle, Hüseyin Sağnıç’ın Türk okullarında okuyanla-
rın Kürtlükle ilişkisine dair yazdıkları, anılan dönemin gerçe-
ğini anlatmaktan ziyade medreselilerin Kürt muhalefeti için-
de kendilerine biçtikleri rolü veya yakıştırdıkları pozisyonu 
yansıtır. Medreseliler o dönemde kendilerini, deyim yerindey-
se başkalarının Kürtlüğünü ölçebilecek mevkide görüyorlar-
dı. 1950’lerdeki o yüksek mevkiden, 1980’e doğru Kürt siyaset 
sahnesinden silinmeye yüz tutacak noktaya doğru gerilemek, 
geleneksel kadroların Kürt hareketi içinde tuttukların yerin ge-
lişim seyrinin bir özetini sunar.
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Sosyalizmin etkisi

Kürt hareketinin geleneksele karşı tavrını etkileyen faktörler-
den biri de, bu hareketin doğduğu yıllarda dünyayı kasıp ka-
vuran sol ve sosyalizm rüzgârlarıdır. Tutucu Kürt muhalifleri 
tarafından bugün, Kürt hareketinin bir tür “ilk günah”ı olarak 
tasvir edilen bu çakışmanın, onun modernist tutumunu güç-
lendiren, dolayısıyla geleneksele karşı tavrını katılaştıran bir 
rol oynadığını söylemek yanlış olmaz.

Dönemin Kürt hareketi saflarında etkili olan Leninist görü-
şün Kemalizm türünden akımlara ilişkin düşüncesi, genel hat-
larıyla şöyle özetlenebilir: Kemalizm ve benzeri ara akımlar 
toplumun ileriye (sosyalizme ve giderek komünizme) doğru 
değiştirilip dönüştürülmesinde, her açıdan yarı yolda girişim-
leri ifade ederler. Örneğin feodalizme karşı çıkarlar fakat onun-
la uzlaşmadan ayakta duramazlar; emperyalizme karşı çıkar-
lar fakat onunla işbirliği yapmadan yaşayamazlar... Dolayısıy-
la sosyalistlerin ve komünistlerin görevlerinden biri, bu tür ara 
akımları, gerici sınıflara ve emperyalizme karşı mücadelelerin-
de daha radikal davranmaları yönünde desteklemek ve teşvik 
etmek olmalıdır. Komintern’in, Çin’den Bulgaristan’a, Ende-
nozya’dan Türkiye’ye kadar komünist partilerine egemen kıl-
maya çalıştığı düşünce buydu.

Türkiye Komünist Partisi’nin ilk kuruluş yıllarından 
1970’ lerdeki kitleselleşmiş sol örgütlere kadar neredeyse bütün 
Türk solu, Kemalist modernleşme projesine esas olarak bu ba-
kış açısıyla yaklaşmıştır. Solcular kendilerini, dönemin deyişiy-
le, “Şark’taki feodalizm”e karşı mücadelesinde Kemalistleri teş-
vik edip daha ileriye götürmekle görevli saymışlardır. Kemalist 
yönetimin, Cumhuriyet’in ilk yirmi yılında Kürdistan’da yürüt-
tüğü kanlı imha eylemlerini dahi modernizmin feodalizme kar-
şı mücadelesi olarak değerlendirip desteklemelerinde bu politi-
kanın da katkısı vardır. Eski komünistlerin etkinliğindeki Ke-
malist Kadro dergisinden Türkiye Komünist Partisi’nin bildiri 
ve raporlarına kadar uzanan değişik sol yayınlarda bu desteği 
ve teşviki dile getiren yazılar görmek zor değildir.
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Geleneksel Kürt önderlerini feodalizmin temsilcisi, kara güç-
ler olarak tasvir eden bu anlayış, sonraki onyıllar boyunca sol 
saflarda varlığını korumuştur. Kürt hareketinin, Türk solu ta-
rafından, genellikle şeyhlerle, ağalarla ve aşiret reisleriyle ilgili 
bir şey sanılmasının veya Barzani’nin, Türk solcularının önem-
li bir bölümünün nezdinde bugün dahi yalnızca gerici bir aşi-
ret reisi olarak algılanmasının altında yatan nedenlerden biri 
de bu anlayıştır.

Bu tür anlayış ve davranışların, kurucu kadrolarının önem-
li bir bölümü Türk soluna mensup örgüt ve çevrelerden ge-
len Kürt hareketini etkilemediğini düşünmek zordur. 1970’le-
rin başlarına kadar yayımlanmış olan Kürt dergilerine bakarsa-
nız, özellikle bu kadroların Kürdistan’daki geleneksel egemen-
lik ilişkilerine yönelik eleştirilerinde (feodalizm eleştirisi) sö-
zü edilen anlayışın izlerini bulmakta zorlanmazsınız. Türk so-
lunun taşıyıcılığını yaptığı kalkınmacı, ilerlemeci söylem, Kürt 
muhalefeti tarafından da geniş ölçüde benimsenmiştir ve bu da 
Kürdistan’daki geleneksel ilişkilere karşı takınılan tutumu et-
kilemiştir.

Örneğin DDKO sanıklarının 1971’deki yargılanmaları sıra-
sında yaptıkları savunmada, Şeyh Sait ayaklanması, hâlâ, Ke-
malist retorikte iddia edildiğine benzer bir biçimde, halifeliğin 
kaldırılmasına karşı bir tepki olarak izah edilmektedir (Dev-
rimci Doğu Kültür Ocakları 1975, 167). Keza aynı savunma-
da asimilasyonun zararlarını gösterecek bir kanıt olarak vatan-
daşın asimilasyon nedeniyle çocuklarını “Kürtçe eğitim yapan 
medreselere göndermek zorunda kal”dığı ileri sürülmektedir 
(Devrimci Doğu Kültür Ocakları 1975, 268).

Bu örneklerde konumuz açısından önemli olan Şeyh Sait’in 
gerçekten de Halifeliğin kaldırılması nedeniyle ayaklanıp ayak-
lanmadığı veya Kürt halkının çocuklarını gerçekten de asimi-
lasyon korkusuyla medreseye gönderip göndermediği değildir. 
Önemli olan, Kürt muhalefetinin bu olayları neden başka türlü 
değil de bu şekilde ifade etmiş olduğudur. Aynı Kürt muhale-
feti, 1970’lerin sonlarına doğru Şeyh Sait ayaklanmasını bu kez 
saf bir Kürt ulusal hareketi olarak tarif edecektir. Aradan ge-
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çen yıllar içinde Şeyh Sait ayaklanmasıyla ilgili verilerin fazlaca 
değişmediğini bildiğimize göre, iki değerlendirme arasındaki 
farkın nedenlerini, esas olarak Kürt muhalefetinin olaya bakış 
açısında aramak gerekmektedir. Açık ki, ikinci değerlendirme 
Türk solcularından devralınan ilerlemeci bakış açısının etkisin-
den biraz daha sıyrılmış bir yaklaşım tarzının ürünüdür. Bu du-
rum, bir ideoloji olarak sosyalizmin Kürt hareketini gelenekse-
le karşı hangi doğrultuda etkilediğine örnek oluşturur. Medre-
se konusu da öyle. Kürt muhalefetine mensup birinin, bugün, 
Kürtçe eğitim veren medreseleri asimilasyon gibi bir kötülüğü 
izah ederken bir ölçüm veya ikna aracı olarak kullanması her-
halde hayal bile edilemez. Ama 1960’ların ve hatta 1970’lerin 
ilerlemeci sosyalizm anlayışında medrese bariz bir gerilik veya 
gericilik simgesiydi ve bir kötülüğü tarif ederken pekâlâ ölçüm 
veya ikna aracı olarak kullanılabilirdi.

Geleneğin geri dönüşü mü?

Önceki bölümlerde anlatılanlar, Kürt hareketinin 1960’lı ve 
70’li yıllarda gelenekselden uzaklaştığını açık bir şekilde orta-
ya koyuyor. 1990’lardaki kitleselleşmeyi takip eden dönemde 
ise tam tersi yönde görüntülere şahit oluyoruz: PKK, Avrupa’da 
camiler açıyor veya Kürdistan Aleviler Birliği türünden dinî ör-
gütler kurduruyor. Bir zamanlar taşıdıkları feqi’lik sıfatını isim-
lerinden kazımayı düşünmüş olan Kürt milliyetçileri, aynı sı-
fatlarla Kürt hareketi saflarında prestij kazanıyorlar. Med TV, 
Roj TV gibi kanallarda dinî programlar yayımlanıyor. Özellik-
le AKP ile olan çatışmanın öne çıkmasından sonraki dönemde, 
mitinglerde Kürtçe hitap eden bir din adamı konuşturmak ne-
redeyse rutin haline geliyor. Kitleler “Alternatif Cuma” adı al-
tında sokakta namaz kılmaya davet ediliyor vs.

Peki, ne oluyor? 1960’lardaki ve ’70’lerdeki süreç tersine mi 
dönüyor? Geleneksele geri mi dönüyoruz?

Bu soruya olumlu cevap vermek zordur. Çünkü yaşanan-
lar, dün terkedilen bir şeye geri dönmekten çok eski bazı mal-
zemeleri kullanarak yeni gelenekler icat etmekle ilgilidir. So-
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kakta namaz kılmak geleneksel bir şey değildir, eğer mutla-
ka gelenekle ilişkilendirilecekse, Hobsbawm’ın deyimiyle “icat 
edilmiş” bir gelenek olabilir. Kürdistan Aleviler Birliği de öyle. 
Dersim Aleviliği geleneğinde bu tür örgütlere yer yoktur, soy-
dan (babadan oğula) geçen bir “pir”lik kurumu vardır ve bu-
nun dayandığı esaslar, PKK’nin kurdurduğu Alevi örgütlerinin 
esaslarına benzemez. “Cemevleri” için de benzer şeyler söy-
lenebilir. Dersim Aleviliğinde, camiden mülhem ibadet evle-
ri yoktur. Cemevi, meşruiyetini gelenekle izah etmeye çalışan, 
yeni bir icattır.

Kısacası, bu çerçevede şahit olduğumuz pratik ve sembolle-
rin büyük çoğunluğu geleneksel değildir. Bunlar, bazı açılar-
dan Türkiye’de iktidardaki dinci hareketin yaptıklarına benzer 
ve oldukça moderndir. Dolayısıyla bugün Kürt hareketi safla-
rında gördüğümüz bazı davranış ve sembolleri, sadece biçimsel 
benzerliklerinden kalkarak geleneksele dönüş olarak tanımla-
mak, yanıltıcı olabilir. Her bir olayın ayrı ayrı incelenmesi ge-
rekir.

Anılan pratik ve sembollerin, postmodernizmle ilgili boyut-
lar taşıdıkları da görmezden gelinemez. Bir süreden beri post-
modernizmle birlikte küresel bir merkezîleşmeye eşlik eden bir 
eğilim olarak eski entegrist eğilimler gözden düşmekte, lokal 
kimlikler öne çıkmakta, bu bağlamda gelenek yeniden keşfedil-
mekte ve bunların bir parçası olarak kültürel çalışmalar önem 
kazanmaktadır. Dün Dersimli genç aydınların dudak büktüğü 
Nesimi Kılagöz’ün anlatısının bugün popüler etnoloji dergile-
rinde kendine yer bulabilmesi; dün kültürel çalışmalara ilgisiz 
kalan Kemal Burkay’ın, bugün o davranışından ötürü özeleştiri 
yapması; dün yükselen entegrizmin de katkısıyla gözden düşen 
hemşehri derneklerinin bugün neredeyse köy ölçeğine inecek 
derecede yeniden yaygınlaşmaları; dün Kürt hareketinin inşa 
sürecinde harekete geçirici bir rol oynamış olan entegrist eği-
limlerin bugün daha çok modernizmin ideolojik niteliğine yö-
nelik eleştiriler babında hatırlanmasının ardında hep aynı eği-
lim yatar. Ama bütün bunlar ayrı bir incelmenin konusudur.

Benzer yönde etkide bulunan bir diğer faktör de dünya ölçe-
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ğinde ırkçı, sağcı ve muhafazakâr rüzgârların kuvvetli biçimde 
esiyor olmasıdır. 1970’lerdeki güçlü sosyalizm rüzgârları hare-
ketin geleneksele karşı tutumunu nasıl reddiyeyi şiddetlendir-
me yönünde etkilemişse, bugünkü rüzgârlar da tersi yönde et-
kiler icra etmektedir. Fakat hareketin bugünkü durumunu in-
celemek de yine ayrı bir çalışmanın konusudur.

Sonuç

Yukarıda anlatılanlar Kürt hareketinin esas olarak Kürdis-
tan’daki modernleşme süreçlerinin bir çocuğu olduğunu ve ge-
lenekselin 1960’lar ve 1970’ler dünyasında Kürt hareketi saf-
larında hızla itibar kaybetmesinin bununla yakından bağlantı-
lı olduğunu ortaya koyuyor. Hareketin politik alanda tuttuğu 
yer, hareketi oluşturan farklı kesimlerin ve güçlerin birbirleri-
ne karşı pozisyonları, hareketi besleyen sosyal zeminlerin du-
rumu ve iktidarla olan ilişkilerinin gelişim seyri gibi birçok sos-
yal, politik ve ideolojik etken, hareketin geleneksele karşı tav-
rı üzerinde etkili olmuştur. Dolayısıyla meselenin bu karmaşık 
niteliğini göz ardı ederek, hareketin geleneksele yönelik tavrı-
nı sadece onun ideolojik rengiyle veya liderlerinin hasbelkader 
yaptıkları bireysel tercihlerle izah etmek doğru olmayacaktır.

Esasen hareketin modernleşme süreçleriyle olan ilişkisi, sa-
dece onun gelenekselle ilişkileri üzerinde etkide bulunmamış-
tır. İlgili bölümlerde gösterildiği gibi, Kürdistan’daki modern-
leşmenin ürünü olarak sahneye çıkan diğer politik güçlerle 
olan ilişkiler başta olmak üzere, birçok ilişki ve süreci de etki-
lemiştir. Bu nedenle Kürt hareketini daha yakından anlamaya 
yönelik her girişim, konunun bu boyutuna biraz daha yakın-
dan bakmak durumundadır.
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Kürt Siyasetinin 2000’li Yılları:  
“Türkiyelileşme” ve  

Demokratik Toplum Partisi*

ŞEREF KAVAK

Giriş

Yeni binyılın başlarına geldiğimizde, Kürt sorununun Türki-
ye’nin en önemli sorunlarından biri olarak konuşulduğunu gö-
rürüz. Bu dönemde gücünü pekiştiren yasal Kürt siyasi aktör-
lerinin ise sıkça “Türkiyelileşemedikleri”, bir “Türkiye parti-
si” olamadıkları eleştirilerine maruz kaldıklarını söyleyebili-
riz. Bu çalışmada, ana akım Kürt hareketi çizgisindeki yasal 
Kürt siyasetinin ne olup ne olmadığını, kendi siyasi kimliği-
ni nasıl tarif ettiğini, hedef ve amaçlarını nasıl ifade ettiğini ve 
bunun kendi tabanındaki karşılığını ele alacağız. Dolayısıyla 
“Türkiyelileş(eme)me” tartışmasını, eleştirinin birincil muha-
taplarının söylemlerini mercek altına alarak sürdüreceğiz.

Türkiyelileşme tartışması yürütülürken dikkat edilmesi ge-
reken önemli bir husus var. Gündelik siyasette özellikle med-

(*) Bu makalede, Demokratik Toplum Partisi (DTP) yönetimi ve tabanına yöne-
lik etnografik saha çalışması, parti metinleri ve TBMM tutanaklarının analizi-
ne dayanan, yüksek lisans tezimdeki bulgulardan faydalandım (Kavak, Şeref, 
2010, “The Democratic Society Party as a ‘Party for Turkey’: Official and Grass-
roots Politics of a Changing Identity (2005-2009)”. [“Bir ‘Türkiye Partisi’ Ola-
rak Demokratik Toplum Partisi: Değişen Bir Kimliğin Resmi ve Taban Siyaseti 
(2005-2009)”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi].
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ya üzerinden ve genellikle yanlı bir biçimde yaratılmaya çalışı-
lan algılara dayalı bir Türkiye partisi ol(ama)ma tartışmasının 
çalışmamız açısından bir değeri yok. Bu tarz gündelik tartışma-
larda Türkiye partisi olmak bir zorunlulukmuş gibi dayatılarak 
öncelikle ahlâki bir sorunla malul olunmaktadır. “Etnik” ya da 
“etnik olmayan” bir parti olmanın bir tercih olduğunun göz ar-
dı edilmesinin, ne denli seçkinci ve buyurgan bir tavrı yansıt-
tığının fark edilmeyerek söz konusu üslubun kullanılması son 
derece ironiktir. İkincisi, Kürt yasal siyasetine “Türkiyelileş-
mediği”, “Türkiye partisi” olmadığı ya da olamadığı eleştirile-
ri yöneltilirken, bu sava kanıt olarak genelde Demokratik Top-
lum Partisi’nin (DTP) Türkiye’nin her yerinden oy alamaması 
gösterilir. Nitelikten çok nicelikle ilgilenen bu bakış açısı doğ-
ru kabul edildiği takdirde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve 
hatta Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) de –etnik parti olarak 
yaftalanmamalarına rağmen– “Türkiye partisi” olmadıklarının 
iddia edilmesi gerekmekte. Doğrusu bu yönde yaygın bir kana-
at ve söylemin Türkiye kamuoyunda yer etmemiş olması, üze-
rine düşünülmesi gereken bir nokta. Bir diğer deyişle, belli böl-
gelerde yoğunlaşan Türk siyasi aktörlerine yaygın şekilde yö-
neltilmediği halde, yasal Kürt siyasetine yöneltilen “sadece bel-
li bir bölgeden oy aldıkları” gerekçesiyle, söz gelimi salt etnik 
düzlemde siyaset yaptıkları “suçlamasının”, Türk siyasi aktör-
lerince ve kamuoyunun önemli bir kesimince bu denli yaygın 
olması gerçekliğe uygun, yapıcı bir eleştirinin varlığına inan-
mamızı zorlaştırmaktadır. Türkiye partisi olmayı sayıya, oy 
oranına ya da seçmenlerin bölgesel çeşitlenmesine indirgeyen 
ve bunu sadece Kürt siyasetine yönelik bir şekilde benimse-
yen bu kısır perspektifin, alışılagelmiş Türk siyasetinden farklı, 
özgün bir siyaset izlemeye çalışan yasal Kürt siyasi aktörlerini 
“benzeştirme” yoluyla etkisizleştirilmeye çalıştığı da öne sürü-
lebilir. Ayrıca siyasi partiler teorisi açısından (Horowitz 1985, 
144-49; Chandra 2004, 3-4) DTP’nin Türkiyelileşmesine ba-
karken salt etnik bir tabanla ilişkisine bakmak yeterli olmaya-
caktır.1 Daha ziyade partinin çeşitli temaları barındıran bir si-

1 Horowitz, etnik partileri tanımlarken, partiyi destekleyen seçmen tabanının ço-
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yasi ajandaya sahip olup olmadığına bakmamız gerekir. Öte 
yandan bir partiyi var eden sadece yöneticileri, milletvekille-
ri vb. olmadığına göre tabanının ve seçmenlerinin beklentile-
rine, duruşlarına, önceliklerine ve bahsettiğimiz Türkiyelileş-
me iradesini gösterip göstermediklerine de dikkat etmek gere-
kir. Son tahlilde, tabanından destek görmeyen bir siyasetin sür-
dürülebilmesi mümkün değildir. İşte tam da bu nedenle, yasal 
Kürt siyasetinin önemli bir dönüşüm geçirdiği 2000’li yıllarda 
TBMM’de varlık göstermiş önemli bir aktör olan DTP’nin taşı-
yıcısı olduğunu iddia ettiği siyasi ajandanın bileşenlerini, taba-
nıyla ilintili olarak mütalaa etmek gerekir. Çünkü söz konusu 
olan salt bir siyasi parti gündemi değil, aynı zamanda büyük bir 
etnik azınlığın mensuplarının siyasi ve kültürel kimliklerinde-
ki potansiyel değişim ve dönüşümlerin ipuçlarıdır.

Soğuk Savaş sonrası dünya düzeninin etnik, dinî, kültürel 
kimliklere görece özgür ifade imkânı sağlaması (Keating ve 
McGarry 2001), önceleri yasadışı kanallarla ve yöntemlerle ör-
gütlenen ve faaliyet gösteren grupları, bir anlamda, yumuşak 
güç dinamikleriyle yasal zemine çekmiştir. Bu değişimin Tür-
kiye’deki yansımalarından biri de Kürt siyaseti üzerinde hisse-
dilmeye başlanmıştır. Önceki on yılın “bağımsız Kürt devle-
ti” yaklaşımından kopuş anlamına gelen bu yeni yönelim “or-
tak vatanda eşit birliktelik” ve “demokratik cumhuriyet” tez-

ğunlukla belli bir etnik gruptan ya da birkaç etnik grubun koalisyonlarından 
oluşup oluşmadıklarına bakar. Seçmen tabanı ağırlıkla belli bir etnik gruba ait-
se ve bu parti o etnik grubun çıkarlarına hizmet ediyorsa, Horowitz’e göre, bu 
parti etnik bir partidir. Bu tanımı eleştiren Chandra ise etnik parti tanımının, 
öncelikli olarak seçmen tabanına değil partinin seçmenine verdiği mesajlara 
bakılarak yapılabileceğini savunur. Çünkü bir partinin neden etnik olduğunu, 
yani Horowitz’in yaklaşımındaki şekliyle neden belli bir etnik gruptan destek 
gördüğünü anlamak için, Chandra’ya göre neden diğer etnik gruplardan des-
tek almadığını araştırmak gerekir. Bunun için de partinin seçmene neler öner-
diğine, nasıl bir mesaj verdiğine bakmak şarttır. Siyasi partilerin tanımları ve 
hedeleri gereği seçmenlerinin desteklerine muhtaç oldukları ve bu desteği al-
mak için tabanlarını ikna etmeye çalışacakları ve bunun için de çeşitli mesajlar 
verecekleri döngüsü bir vakayken çalışmamızda bu iki yaklaşımın birbirini ta-
mamlar mahiyette olduğundan hareketle, daha önce Synthesis Model of Ethnic 
Party Systems diye kavramsallaştırdığım “Etnik Parti Sistemleri Sentez Mode-
li” adlı karşılaştırmalı yaklaşımı benimsedim. Adı geçen modelin incelenmesi 
için bkz. Kavak 2010, 17-35). Sentez modeli şeması için bkz. a.g.e., 30.
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leriyle özetlenebilir. Özellikle 1999 yılında PKK lideri Abdul-
lah Öcalan’ın yakalanmasından sonraki dönem yasal2 Kürt si-
yasetinin söylem ve siyasasındaki bu dönüşümü hızlandırmış-
tır (Gunter 2000, 854).

Bu yeni durumun yasal Kürt siyasetinin dili ve politikala-
rı üzerindeki etkisi açıktır. Kürt kimliğinin inkârının imkân-
sız hale geldiği, kimilerince devlet tarafından “tanındığı” kimi-
lerince ise inkârdan vazgeçilip “idare edilmeye” (Ayata ve Yük-
seker 2007, 42) başlandığı3, Avrupa Birliği’ne adaylık statüsü 
kazanmış 2000’ler Türkiyesi’nde kültürel haklar ve kimlik hak-
ları siyaseti önem kazanmış ve bu meşruiyet görece daha ge-
niş toplum kesimlerince de kabul edilmeye başlamıştır. Bu dö-

2 Kürt hareketinin yaşadığı dönüşümlere bakarken “yasal Kürt siyaseti” tabirini 
kullanmamın temel nedeni, PKK gibi, yasadışı kanallarla faaliyet gösteren Kürt 
aktörlerin mevcut durumlarının ve yaşadıkları süreçlerin bu çalışmanın sınır-
ları dışında olmasındandır. Yasadışı aktörlerin, en azından, beslendikleri top-
lumsal tabandan ve ideolojik yönelimleri açısından yasal aktörlerle paralellik-
ler taşıdığı, hatta üzerlerinde etkilerinin olduğu bir vakadır. Ancak bu konu-
nun etraflıca tartışılması ve bu meselede “sahaya inilmesi” ayrı bir çalışmanın 
konusu olmalıdır. Dışarıda Kürt diasporası, Türkiye’de sosyalist, muhafazakâr, 
İslâmcı, farklı eğilimlere sahip yasal siyasi gruplar olsa da çalışmamıza konu 
olan temeli 1990’larda HEP ile atılmış DTP/BDP geleneği, Kürt yasal siyasetle-
ri içinde kitlesel anlamda en etkini ve gündem belirleyeni olmuştur. Dolayısıy-
la yasal Kürt siyasi partileri derken, DTP geleneğini kastediyoruz. Bu diğer ya-
sal partilerin veya hareketlerin göz ardı edilmesi anlamına gelmemelidir. Sade-
ce bu çalışma bağlamında en baskın siyasi çevre gözlemlenmektedir.

3 Bahsi geçen makale, Kürtlerin 1990’lı yıllarda devlet tarafından zorla göç etti-
rilmelerine yönelik son on yıldaki devlet politikalarından söz ederken; hükü-
metin, “inkâr siyasetinden idare politikasına” geçtiği kavramsallaştırmasına 
başvuruyor: “Hükümet daha önce zorunlu göç olgusunu tamamıyla reddeder-
ken, bugün sorunun varlığını kabul ediyor, ancak kimin ve neden köyleri bo-
şalttığı konusunda sorumluluk üstlenmiyor ve bu konuda inkâr politikasına 
devam ediyor. Ayrıca hükümet artık zorunlu göç sorununun tarifinde ve şekil-
lenmesinde aktif rol alıyor. Ancak şimdilik bu alanda, Kürt meselesinin çözü-
müne yönelik siyasetler üretilmesinden ziyade zorunlu göçün yarattığı sorun-
ların ‘idare edilmesi’ (hem İngilizcedeki management anlamıyla hem de Türk-
çede günlük dilde kullanıldığı anlamıyla) ya da makalede ifade ettiğimiz şekil-
de ‘düzenlenmesi’ (regulation) söz konusu.” Çalışmamızda, inkârdan idareye 
geçildiği tespitini, sadece zorunlu göçe yönelik devam eden düzenleme ve po-
litikalara yönelik olarak değil aynı zamanda hükümetlerin Kürt sorununa kök-
lü çözümler getirmek yerine yatıştırıcı, geçiştirici önlemler alması bağlamında 
da kullanıyoruz. Hiçbir anayasal güvenceye dayandırmadan, bir devlet televiz-
yonunda (TRT 6) 24 saat Kürtçe yayın başlatmak, sözünü ettiğim “inkârdan 
vazgeçip idare etme” politikasına örnek teşkil etmektedir. 
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nemde, ulus-devlet ideolojisinin tabulaştırdığı tek dilli yekpare 
milli kimlik başta olmak üzere birçok alanda statükoyu sorgu-
lamak belki de cumhuriyetin hiçbir döneminde olmadığı kadar 
demokratlığın özü olarak savunulmuştur. Bu açıdan Kürt siya-
setinin, kimlik politikalarını savunma pozisyonundaki meşrui-
yeti güçlenirken, bu savunma söylemi Kürt sorunu haricindeki 
meseleleri de içeren bir renge bürünmüştür.

Çalışmamızın kapsamı içinde yer alan yasal Kürt siyasi ak-
törlerinden DTP işte tam da bu yeni “geniş tabanlı” siyase-
tin temsilcisi olarak Kürt siyasetini Türkiye siyasetine dönüş-
türmeye başlamıştır. Bu dönüşümün Kürt siyaseti ve Türk ka-
muoyu arasında karşılıklı olarak yaşandığı da savunulabi-
lir. Yasal Kürt siyasetinin dili “Türkiyelileşirken”; söz gelimi 
Çanakkale›deki tarım işçisinin yoksulluğu DTP›li vekillerce 
dillendirilirken ve bu durum etnik olmayan daha kapsamlı bir 
siyasal/toplumsal birlikteliğe imkân sağlarken, daha geniş Tür-
kiye siyaseti de Kürt varlığını ve siyasi aktörlerini içselleştirme 
süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Kürtlerin temel insan hakları-
nın dahi geniş kesimlerce makbul addedilmediği önceki onyıl-
lardan, bizatihi Kürt siyasetinin geniş kesimlerce “normal” gö-
rülmeye başlandığı ve siyasal haklarının konuşulduğu yeni bir 
kamuoyundan söz edebiliriz bu dönemde.

Makalenin ilk bölümünde DTP tüzüğünü inceleyerek, par-
ti kimliğini temel bileşenleriyle ele alacağız. İkinci bölümün-
de ise DTP’li siyasetçilerin TBMM tartışmalarındaki katılımları 
ve kendileriyle yaptığım yüz yüze mülakatlara dayanarak res-
metmeye çalıştığım “Türkiyelileşme” söyleminin parti kimli-
ğindeki yerine değinilecek. Ayrıca DTP seçmeninin “Türkiye-
lileşme” ve Kürtlük ekseninde nasıl bir yerde durduğuna seç-
menlerle gerçekleştirdiğim mülakatlara dayanarak değinmeye 
çalışacağım.

2007 genel seçimleri sonucu bağımsız adaylar olarak mec-
lise giren DTP’li milletvekilleri Aralık 2009’da partileri kapa-
tıldıktan sonra kapatma davası nedeniyle daha önce aynı Kürt 
siyasi geleneği tarafından Mayıs 2009’da kurulmuş olan Ba-
rış ve Demokrasi Partisi’ne (BDP) katılarak meclis grupları-
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nı yeni partinin çatısı altında sürdürdüler. 2007-2011 yılla-
rını kapsayan 23. Dönem TBMM’de DTP/BDP sürekliliğinde 
temsil edilen parti grubu bu dört yıla çok çeşitli konularda so-
ru ve araştırma önergeleri, kanun teklifleri, genel kurul konuş-
maları, bütçe çalışmaları gibi parlamento faaliyetlerini sığdırdı-
lar. 23. Dönem TBMM’ye verilen toplam 1.109 araştırma öner-

gesinin 267’si, yani yüzde 24’ü; 901 kanun teklifinin 99’u, ya-
ni yüzde 11’i DTP/BDP grubu tarafından verildi. Sahip olduğu 
sandalye sayısı meclis aritmetiğinde ancak yüzde 4’lük bir di-
lime karşılık gelen, görece küçük ölçekli DTP gibi bir partinin 
parlamento düzeyindeki bu performansı kayda değerdir. Tüm 
bu parlamenter katkıların ilgili oldukları başlıklara bakıldığın-
da karşıtları tarafından “etnik parti” sıfatına sıkıştırılmaya ça-
lışılan DTP/BDP siyasetinin sanılandan çok daha “çoğul tema-
lı bir ajandaya” (multi-issue agenda) sahip olduğu görülecektir.

TBMM 23. dönem DTP/BDP grubu milletvekillerinin mec-
lis çalışmalarının tematik istatistikleri bu açıdan oldukça il-
ginç veriler sunmakta. DTP’li vekillerin verdikleri 267 araş-

tırma önergesinin konu başlıklarına göre sayıları şu şekildedir: 
Ekonomi: 44, çevre: 28, çalışma yaşamı: 22, faili meçhuller: 22, 
sağlık: 21, insan hakları: 19, eğitim: 18, kadın: 12, demokratik-
leşme-Kürt sorunu: 17, cezaevleri: 10, çocuklar: 9, üniversite-
ler: 8, farklı kültürler: 7, basın özgürlüğü: 6, asker intiharları: 
6, toplu mezarlar, kayıplar: 5, anadil: 4, engelliler: 4, korucu-
luk: 3, spor: 2.

DTP’li vekillerin verdikleri kanun tekliflerine baktığımız-
da da bu parti için “Kürt meselesi dışında politikası olmayan”, 
“etnik parti” ifadelerinin kullanılmasının temelsizliği teyit edi-
liyor: Çalışma yaşamı-özlük hakları: 20, cezaevleri-tutukluluk-
CMK: 14, inanç-düşünce özgürlüğü-TMK: 10, anadil-yer isim-
leri-Kürdoloji: 10, kadın: 8, TCK’da değişiklik: 7, siyasi parti-
ler-seçim kanunu: 7, eğitim: 7, genel: 5, toplumsal olaylar-po-
lis kanunu: 3, sağlık: 3, askerî kanunlar: 3, faili meçhul-hakikat 
komisyonu: 2 (Barış ve Demokrasi Partisi Resmî Blogu 2011).4

4 BDP Resmi Blogu’nun verdiği bilgiye göre, DTP/BDP grubu milletvekilleri 23. 
Dönem TBMM Başkanlığı’na demokratikleşme, insan hakları, yargı, eğitim, 
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DTP’nin, kurucu metinleri, parlamentodaki çabaları ve par-
ti elitlerinin de söylemleri yoluyla Türkiyelileşme Projesini5 
uygulamaya koyarken, kendi tabanının yanı sıra Türkiye ge-
nelinde kamusal söylemi de şekillendirerek “anayasal vatan-
daşlık” tartışmalarını kamuoyu nezdinde canlı tutması önem-
li bir başarıdır.6 Ancak “Türkiyelileşme”yle kastedilen, yalnız-
ca, “Türk” etnisitesine dayalı siyasal rejim ve pratiklerin yeri-
ne çokkültürlü (multicultural) ve post-ulusal (post-national) gi-
bi daha kapsayıcı, yeni yurttaşlık yaklaşımlarının7 savunulma-
sından ibaret değildir. Daha çoğulcu bir vatandaşlık rejiminin 
önemle altının çizildiği bu makalede, DTP’nin kurucu metinle-
ri ve meclisteki katılımı, parti elitlerinin söylemleriyle sentez-
lenmektedir. Bunun sonucunda, partinin beş ana düzlem üze-
rinde hareket eden “yeni” bir siyasi kimliğin habercisi olduğu 
savunulmaktadır: 1) Yerel/etnik düzlem, 2) Türkiye’yi kapsa-
yacak şekilde ulusal/yurtsever düzlem, 3) Toplumcu/eşitlikçi 
düzlem, 4) Ekolojist-feminist düzlem, 5) Küresel/evrensel düz-
lem. Ancak çalışmamızın konusu ve sınırları nedeniyle sade-
ce ilk iki düzleme, yani yerel/etnik ve ulusal/yurtsever düzlem-
lere değinilecektir. Bahsettiğimiz diğer düzlemleri (toplumcu/
eşitlikçi düzlem, ekolojist-feminist düzlem, küresel/evrensel 
düzlem) ilgilendiren konulara yeri geldikçe kısaca değineceğiz. 
Bunların her birinin ayrı ayrı önemli oldukları ve parti kimli-
ğinin oluşumundaki etkileri yadsınmamalıdır. Ancak makale-

sağlık, çevre, ekonomi, çalışma yaşamı, kültür gibi çeşitli alanlarda 1.488 yazı-
lı/sözlü soru önergesi vererek yasama denetiminde rol almışlardır.

5 Yaptığım mülakatlarda, önde gelen DTP yöneticileri ve milletvekilleri, bahsi 
geçen DTP politikalarını, “Türkiyelileşme projesi” olarak adlandırmışlardır. 
Bu proje söyleminin nasıl kurgulandığı konusuna ileride değineceğiz. 

6 Demokratik özerklik adlı ademî merkezîyeti savunan idari yeniden yapılanma 
modeli, DTP’nin gündem belirleyici söylem üretme başarısına iyi bir örnektir 
(Demokratik Toplum Partisi Genel Merkezi 2008). 2010 yılı sonunda Demok-
ratik Toplum Kongresi’nin (DTK) yaygın kamusal düzleme taşıdığı, siyaset ve 
medya dünyasının gündeminde uzun süre yer tutan -halen dahi gündemden 
düşmemiş olan- demokratik özerklik tartışmalarının temeli DTP’nin 8 Kasım 
2007 tarihli 2. Olağanüstü Kongresi’nde Demokratik Özerklik Projesi’nin Siya-

si Tutum Belgesi olarak kabul edilmesine dayanır.
7 Bu yaklaşımların tartışıldığı geniş bir literatür mevcuttur: (Kymlicka 1996; 

Soysal 2000; Tarhanlı ve Kaya 2005; Müller 2007; Vergin 1993). 
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nin ana odağı Kürtlerin kendi siyasi katılım ve temsil sorunla-
rına yasal siyaset yoluyla söylemsel bazda geliştirdikleri çözüm 
perspektifleri olacak. Bu sorunların Kürtleri içeren ancak ben-
zeştirmeyen ve kendilerine “farklılıklarıyla” yaşam hakkı tanı-
yan bir modelle çözülmesi, sadece Kürtlerin kimlik ve hakları-
nı teslim etmekle kalmayıp Türkiye siyasetinin demokratikleş-
mesi açısından da kilit bir rol oynayabilir. Çünkü sözü edilen 
türde modeller “anayasal yurttaşlık” temelinde sadece Kürtle-
rin değil, farklılığını korumak ve geliştirmek isteyen tüm top-
lumsal kesimlerin barış içinde ve özgürce birlikte yaşamasının 
garantisi olmaya adaydır. Kürt sorunu gibi adeta Türkiye’nin 
demokrasi açığının hacim ve derinliğinin ispatı olan bir me-
selenin çözümünün sunacağı alternatif bakış yeteneğinin çö-
züm bekleyen yurttaşlık sorunlarına ve diğer demokrasi tartış-
malarına ne denli olumlu bir katkıda bulunacağını kestirmek 
güç değildir.

Temel bileşenleriyle parti kimliği:  
“Demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, sol”

DTP tüzüğü, partinin kendini tanımlarken öncelik verdiği 
prensipleri yansıtmak açısından önemli bir gösterge olarak alı-
nabilir. Partinin adı, merkezi ve ambleminin ardından gelen 
“Partinin Tanımı” DTP’yi Kürt etnik kimliğine referans verme-
den evrenselci bir tavırla tasvir eder:

DTP, demokratik uygarlık çağı değerleri olan özgürlükçü, eşit-
likçi, adaletçi, barışçı, çoğulcu, katılımcı, çok kültürlü toplu-
mu zenginlik olarak gören ve yenileşmeyi savunan; insan ve 
toplum odaklı diyalog ve uzlaşıya dayalı, otoriter-merkezi-hi-
yerarşik siyaset yapma tarzı yerine, demokratik-yerel-yatay iş-
leyişi benimseyen, demokratik iç işleyişi kararlılıkla savunan, 
barışçıl demokratik siyaseti esas alan, evrensel değerlere sahip 
çıkan, her türlü ayırımcılığı ve ırkçılığı ret eden, insanlığın öz-
gürleşmesini, cinsler arası eşitlikte gören, bu temelde özgür, 
demokratik-ekolojik toplumu hedefleyen demokratik özgür-
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lükçü eşitlikçi sol bir kitle partisidir. (Demokratik Toplum 
Partisi Tüzüğü 2011)

Kürt kimliğine ancak dolaylı bir imayı içerdiğini söyleyebi-
leceğimiz “çokkültürlülük” ifadesi, çoğulcu ve “katılımcı de-
mokrasi ilkeleri” ve “ekolojik toplum” gibi ideallerle bizatihi 
kendi tanımında çoğul bir kimliği önermiştir. Bu çokkültürlü-
lük vurgusunun alacağı nihai şekil ise akabinde “yenileşme”yi 
savunan bir zihniyetle izah edilmektedir. Bu da kimliklerin te-
kil ve değişmez özleri temsil eden sabit kategoriler olarak algı-
lanmasını değil, yenileşmeye, dönüşüme ve çoğullaşmaya açık 
bir reformculuğu ima ediyor. Bu tanımda DTP, “otoriter-mer-
kezî-hiyerarşik” siyasal örgütlenme yerine “demokratik-yerel-
yatay” olanı tercih ettiğini belirtiyor. Bu tercih hem dahili hem 
de harici meselelerin çözümünde demokratik mekanizmaların 
harekete geçirilmesini öngörüyor. Asıl vurgu ise barışçıl, de-
mokratik politikalar ve evrensel değerlere yapılıyor ki, bu vur-
gunun dış politika konusunda önemli çağrışımlara sahip oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Sözgelimi irredentizm ya da benzeri saldır-
gan politikalar bu tanıma göre partinin tercih etmediği yöne-
limlerdir. Bunu destekler mahiyette, “evrensel değerlere” yapı-
lan güçlü vurgu uluslararası hukuka saygının da felsefi temelle-
rini hatırlatmaktadır. Bu değerler, tanımda açıkça ifade edilme-
se de temel insan hak ve hürriyetleri olarak alınabilir. Bu dü-
şünce, her türlü ayrımcılığın reddedilmesiyle açıklığa kavuştu-
rulmuş ve pekiştirilmiştir.

Parti tanımındaki “yeşil” eğilim, eko-feminist bakış dikkat 
çekicidir. Cinsiyet eşitliği ve ekolojizmin bizzat parti tanımı 
içerisinde yer alması partinin bu konulardaki politik duruşu-
nu net bir biçimde göstermektedir. İnsanın özgürleşmesi, cins-
ler arası eşitliğin sağlanmasına bağlanırken, akabinde “demok-
ratik-ekolojik toplum” bu “eşitlikçi sol kitle partisi”nin hede-
fi olarak sunulmaktadır. Burada partinin kendisini etnik, böl-
gesel ya da ulusaldan ziyade bir kitle partisi olarak adlandırdı-
ğı görülüyor. Kitle partisi iddiasının dayandığı anlayış eşitlikçi, 
ekolojist, demokratik, sol bir parti nitelemeleriyle betimlenir-
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ken, “insanlık” ve “insanın özgürleşmesi” gibi evrenselci refe-
ranslara başvuruluyor. Dolayısıyla etnik olan ve olmayan parti-
ler arasında tikel (particularistic) ve bütünsel (holistic) gibi bir 
ayırım yapıldığı takdirde, DTP’nin tikel bir yaklaşıma sahip ol-
madığını söyleyebiliriz. Tikel yapılar tek konuya, yegâne siya-
si gündeme ya da menfaate yönelmiş gruplardır. Baskı ve çıkar 
grupları, dayanışma örgütleri ve etnik partiler buna örnektir. 
Bütünsel yapılar ise çoklu gündem maddeleriyle yaşamın fark-
lı yönlerini ele alan, tematik anlamda geniş tabanlı bir siyaseti 
taşıyan oluşumlardır.8 Bu sınıflandırmaya göre etnik olmayan 
partiler bütüncül gruba girerler.

Yasal Kürt siyasetinin ana aktörü olan DTP, ağırlıkla belir-
li bir etnik toplumsal taban tarafından desteklense de, bu du-
rum onu kategorik olarak tikel ve bu bağlamda etnik bir par-
ti yapmaya yetmez. Zaman zaman Türkiye ölçeğinde ulusal ve 
yer yer idealist, evrenselci tutumu, DTP’nin dar anlamda etnik 
parti olmama, dolayısıyla Türkiyelileşme iddiasında elini güç-
lendiriyor.

Türkiye-ci, AB yanlısı, Kürt-çü

DTP parti tüzüğü incelendiğinde, partinin oluşturmaya çalıştı-
ğı Kürt siyasi kimliğinin 2000’li yıllarda aldığı şekil kabaca şu 
üç kelimeyle betimlenebilir: Türkiye-ci, AB-ci ve Kürt-çü. Bu-
rada tercih ettiğimiz “-ci, -çü” takıları, “temel mesele olarak 
gündemine almak” bağlamında kullanılmaktadır.9 Her ne ka-
dar Kürt meselesi, bahsi geçen bu üç sacayağından biri olsa da 

8 Siyasi partiler ile partikülerizm arasındaki ilişki -daha doğrusu- uyuşmazlık 
için bkz. (Key 1956, 177; Key 1961, 443; Sartori 1976, 25-6; Horowitz 1985, 
297). Horowitz, etnik partilerin, farklı toplumsal çıkarlar arasında yapılabile-
cek arabuluculuğu zorlaştırdığını belirtiyor. Dolayısıyla etnik parti sistemleri-
ne sahip toplumların daha sık çatışmaya yatkınlık göstermelerini bu gerekçey-
le açıklıyor (1985, 298).

9 Bu makaleye temel teşkil eden İngilizce yüksek lisans tezinde bu ifadeler “pro-
Turkey”, “pro-EU”, “pro-Kurdish” şeklinde geçiyor. Türkçeye, “Türkiye yan-
lısı”, “AB yanlısı”, “Kürt yanlısı” şeklinde de çevrilebilecek bu sözcükler, aslın-
da adı geçen kavramların esas gündem maddeleri olarak parti kimliğini özetle-
meye yardımcı oldukları için kullanılmıştır.
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etnik kimliğin ifade edilmesi daha geniş hedeflere ulaşma yo-
lunda bir aşama olarak görülmektedir. Bu hedeflerin başında 
Türkiye’nin demokratikleşmesi ve her yönüyle yeniden yapı-
landırılması gelmektedir:

DTP; Türkiye’nin,10 hukuki, siyasi, idari, sosyal, ekonomik, 
kültürel ve diğer bütün alanlarda kapsamlı demokratik re-
formlarla yeniden yapılandırılmasını ve bu sürecin etkin ve 
kalıcı kılınabilmesi için toplumsal barışın sağlanmasını acil bir 
ihtiyaç olarak tespit eder. (Demokratik Toplum Partisi Tüzü-
ğü 2011, “Partinin Tanımı”)

Tüzükten alınan yukarıdaki bölüm, “partinin amacı” olarak 
sunulan kısmın ilk cümlesidir. DTP’nin amacı ilkin ve öncelik-
li olarak, ulusal ölçeğe, Türkiye’ye yönelik önerilerle tarif edil-
miştir. Dolayısıyla sorun çözme stratejileri üretirken bu esasa 
bağlı kalması, DTP’nin salt etnik bir parti olduğu savını zayıf-
latmaktadır. Türkiye’nin yasal bir siyasi partisi olarak DTP’nin 
“Türkiye’nin, hukuki, siyasi, idari, sosyal, ekonomik, kültü-
rel ve diğer bütün alanlarda kapsamlı demokratik reformlarla 
yeniden yapılandırılmasını...” ifadelerinde, açıkça Türkiye öl-
çeğinde kapsayıcı bir söylemi benimsediği görülüyor. Tüzük, 
böyle bir reform süreci için acil bir toplumsal barış önerisin-
de bulunurken, toplumun geniş kesimlerini ve çeşitli grupla-
rı kapsamaya çalışıyor. Bunu yaparken de emeğe öncelik vere-
rek, siyasi yelpazenin soluna daha yakın durduğunu gösteriyor:

... halkın demokratik iradesine dayalı, etnisite, sınıf, cins ay-
rımı yapmadan, başta emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesim-
ler olmak üzere, kadın, gençlik ve farklı inanç gruplarının or-
tak mücadele örgütü olarak, kuruluşu ve işleyişiyle özgürlük-
çü demokratik siyasal mücadelesini kurumsallaştırarak yü-
rütür. (Demokratik Toplum Partisi Tüzüğü 2011, “Partinin 
Amacı”, a bendi)

DTP tüzüğünün önemli bir özelliği de Türkiye’nin Avrupa 
Birliği üyelik perspektifini “parti tanımı” içerisine yerleştirme-

10 Vurgu bana ait.
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sidir. AB üyeliğine verilen bu önem Birlik’e bakış açısının halk-
ların bütünleşmesi yönünde olmasındandır. Tüzük, partinin 
Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini desteklediğini net bir biçim-
de belirtirken, Avrupa Birliği’ni “salt bir devletler topluluğu de-

ğil, aynı zamanda bir halklar topluluğu...” şeklinde tanımlama-
ya özen göstermiştir (2011, “Partinin Amacı”, b bendi). Bu ta-
nımlamanın yol açabileceği iki çağrışım söz konusudur: Bun-
lardan biri AB’nin ulus-üstü yönüne yapılan vurgudur. Bu vur-
gu, Avrupa bütünleşmesini mutlak egemen ulus-devletlerin 
hükümetleri aracılığıyla meydana getirdikleri, bu bütünleşme-
nin bir menfaatler birliğinden ibaret olduğu fikrine karşı çıkan 
ulus-üstü AB entegrasyon teorisiyle özdeşleşmiştir.11 Bu du-
rum DTP’nin makro açıdan konumlanışıyla ilgili önemli sin-
yaller vermektedir. Dayanak noktasını “halk”lardan yani yerel-
den (etnisite) alarak, siyasi birliktelik yoluyla (vatan/yurt) ulu-

salla bütünleşip, evrensele (ulus-üstü/ötesi) ulaşılmasını müm-
kün kılma potansiyeli itibariyle Türkiye’nin AB’ye katılımı te-
mel gündem olarak sahiplenilmektedir.

Tüzüğün AB’ye yönelik devletler topluluğundan ziyade 
“halklar topluluğu” tanımlamasının bir diğer çağrışımı da her 
bir ulus devletin, varsayıldığı üzere yeknesak bir tek kimliği ve 
duruşu temsil etmediği, çeşitli halkların ve kesimlerin farklı ta-
leplerini de barındırması gereken bir yapı olduğudur. DTP’li si-
yasilerin ve genel olarak Kürt siyasi geleneğinin sıkça kullan-
dığı “halkların kardeşliği” söylemi, tanınma ve kimlik politika-
larını “Kürt halkı”nın varlığının savunulmasına dayandırmak-
tadır. Dolayısıyla etnik olanın kabulü, ulusal olanla çatışmak 
yerine ulus-üstü Avrupa bütünleşmesi çerçevesinde ele alına-
rak meşru bir düzleme ve ulaşılması daha mümkün bir strateji-
ye kavuşturulmuştur. Tam da bu noktada Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne üye olması savunulmakta ve hatta üyelik sürecinin ta-
kipçisi olunduğu mesajı DTP tüzüğünde güçlü bir biçimde ve-
rilmektedir (2011, “Partinin Amacı”, b bendi).12

11 Avrupa Birliği’nin ulus-üstü (supra-national) yapısı hakkında detaylı bilgi 
edinmek için bkz. Canbolat 2011.

12 “...Türkiye’nin AB sürecinin gerektirdiği reform ve düzenlemelerin hayata ge-
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Avrupa Birliği’ne üyelik şartları arasında önemli bir yere sa-
hip olan Kopenhag Siyasi Kriterleri, aday ülkeleri ulusal azın-
lıklarının dil ve kültürlerini koruma ve geliştirmelerine imkân 
sağlamaya zorlamaktadır. Etnik olanın yaşatılmasını evrensel 
değerlere atıfla sağlamaya çalışan bir ulus-üstü bölgesel yapı-
ya, yani AB’ye katılımın DTP tarafından önemle savunulması 
parti kimliği açısından gerçekten anlamlıdır. Yerelin evrenselle 
buluştuğu noktada kendi varlığını garantiye aldığı ve bu vesi-
leyle ulusalla da barışıp bütünleştiği bu üçlü düzlem, DTP’nin 
temsil ettiği Kürt siyasi kimliğinin yeni rengini yansıtmaktadır. 
Bu bağlamda Türkiye’nin AB üyeliğinin arzu edilmesi, Kürtle-
ri Türkiye’yle bütünleştirirken, Türkiye’yi ve beraberinde Kürt-
leri evrensel insan hakları değerlerine ev sahipliği yapan AB ile 
bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla genellikle etnik 
partiler kategorisinde mütalaa edilen DTP’nin, Türkiye’nin ya-
rım asrı aşkın bir süredir “milli davası” olarak algılanagelmiş 
AB üyeliğini şiddetle savunması bir çelişki değil, tersine Türki-
ye’nin “ulusal” bütünleşmesi açısından önemli kazanımlara im-
kân sağlayabilecek bir duruştur. Parti tüzüğü, AB üyeliğinden 
yana tavrını açıkça belirttikten sonra bu konuda nasıl bir yol iz-
leneceğini “[DTP] bu [AB üyelik] sürecin toplumun en geniş 
çıkarlarına hizmet etmesi için başlamış bulunan müzakere sü-
recine aktif katılımı öngörecek girişimlerde bulunur” sözleriy-
le açıklar (2011, “Partinin Amacı”, b bendi). Bu ifadeyle, salt 
kendi seçmen tabanının çoğunluğunu oluşturan Kürtlerin de-
ğil, toplumun en geniş çıkarları vurgulanmaktadır. DTP’nin salt 
etnik bir parti tanımına sığdırılmasının güçlüğü, bu yaklaşımın 
parti tüzüğünün ruhuna yansımış olmasında ve sıklıkla kendi-
ni kapsayıcı bir söylemle göstermesindedir. Toplum ifadesiy-
le tüm Türkiye toplumunun kastedildiği metnin bağlamından 
kolayca anlaşılabileceği gibi yer yer bu kapsayıcılık açıkça dil-
lendirilmektedir. Sözünü ettiğimiz tüm bu kavramsal konum-
lanış, pratikte de karşılık bulmaktadır. TBMM çalışmalarında-

çirilmesinin takipçisi olmak ve bu sürecin toplumun en geniş çıkarlarına hiz-
met etmesi için başlamış bulunan müzakere sürecine aktif katılımı öngörecek 
girişimlerde bulunur...”
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ki katkılarının yanında, Meclis’te temsil edilen en küçük siya-
si parti olan DTP’nin (ve ardılı olan BDP’nin) Türkiye’de görev 
yapan AB ülkelerinin diplomatlarına yönelik toplu davetler, 
buluşmalar, görüşmeler düzenlemesi; AB’nin merkezi Brük-
sel’de temsilcilik açması bu pratiklerden bazılarıdır.

Tüm bu kapsayıcı dile rağmen, DTP’nin etnik bir duyarlılığı 
temsil ettiği gerçeği de gözden kaçırılmamalıdır. Bu gerçeğin, 
nihayetinde sadece Kürtleri değil birbirinden farklı birçok kesi-
mi de ilgilendiren “eşit vatandaşlık” ilke ve pratiklerinin, Tür-
kiye’de uzun süre etkin olamaması sonucu, Kürt sorununun 
taşıyıcısı haline gelen Kürt siyasetinin, kendi kimliksel varolu-
şunu güvence altına almaya çalışan bir ruh halinin ürünü ol-
duğunu söyleyebiliriz (Vali 2005, 8, 134). Bu ruh hali 2000’ler 
Türkiyesi’ne gelindiğinde daha bütünleşme yanlısı bir duru-
şa sahip olsa da bakışındaki etnik tonun zaman zaman baskın 
çıkması yadırganmamalıdır. DTP tüzüğünün partinin amacı-
nı tanımlarken ifade ettiği üçüncü cümle buna iyi bir örnektir: 
“Türkiye Cumhuriyetinin Türkler, Kürtler ve diğer etnik grup-
lar tarafından kurulduğunu ve kardeşliğin temelinin tarihin de-
rinliklerinde yattığını beyan eder.” (2011, “Partinin Amacı”, c 
bendi) Bu önerme Kürtlerin, Türkiye toplumuyla ilişkisi açı-
sından bütünleşmeciyken, kapsayıcılık açısından ise problem-
li görünmektedir. “Kürtler, Türkler ve diğer etnik gruplar” ta-
biri ile tekçi zihniyetin ürünü olan “Türkler eşittir vatandaşlar” 
yaklaşımına karşı sadece Türkler ve Kürtlerin tanındığı bir va-
tandaşlığı çağrıştıran bir ifade olan “Kürtler, Türkler ve diğerle-

ri” benimsenmiştir. Aslında, DTP’nin kurumsal metinlerine ve 
siyasi elitlerinin söylemlerine bakıldığında, diğer etnik unsur-
lara karşı ayrımcılık içinde olduklarını söylemek mümkün de-
ğil. Dolayısıyla metinlerde bunun gibi ötekileştirme çağrışımı 
yapabilecek tabirlere rastlanması, “öteki”ni tanımayı reddet-
meyi değil, “kendi” siyasetini doğuran etnik yok sayılma düze-
ninin izlerini taşıyan ve zaman zaman su yüzüne çıkan Kürt so-
rununun çözümünün öncelenmesinin hedeflendiği bir ruh ha-
lini yansıtmaktadır. Kürt kimliğinin tanınması siyasetinin vur-
gulandığı bu bakış ile “... [DTP] Kürt sorununun çözümünü 
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ortak vatanda özgür birliktelikte ve Demokratik Cumhuriyet-
te görür” ifadesinde de vücut bulan gönüllü bütünleşme politi-
kasında ısrar edilmekte ve bu yaklaşım partinin amaçlarından 
biri olarak sunulmaktadır (2011, “Partinin Amacı”, c bendi).

DTP tüzüğünün partinin amacına yönelik takip eden madde-
sinde, evrensel hukuk ve demokrasi değerleri olarak ifade edi-
len “barış, özgürlük, eşitlik, değişim, çoğulculuk ve katılımcı-
lığa dayalı” yeni bir anayasa talebi gelmektedir. Bu uzunca ta-
nımda betimlenen yeni anayasa ihtiyacının ardından ise “... ih-
tiyaçlara dayalı yaygın örgütlü sivil toplumu, demokratik siya-
seti, herkesin kendi kimlik özelliklerini geliştirebileceği” bir 
toplumsal yapı savunulmaktadır (2011, “Partinin Amacı”, d 
bendi). Görüldüğü gibi, kimlik meselesi bu kez yeni bir anaya-
sada yer alması beklenen temel unsurlardan olarak bir kez da-
ha vurgulanıyor. Dolayısıyla DTP yeni anayasayı kimliklerin 
korunma ve geliştirilmelerini mümkün kılacak bir ortamın te-
sisi için güvence olarak mütalaa etmektedir. Bu bağlamda “ana-
dilinde eğitim hakkı” da partinin amaçları arasında yer bulacak 
kadar önem kazanıyor: “... Herkese ayrımsız, anadilinde eğitim 
ve öğretim hakkının sağlanması, basım, düşün, kültür-sanat ve 
diğer alanlarda özgürlükçü ve demokratik anlayışın yerleşmesi 
için mücadele eder” (2011, “Partinin Amacı”, e bendi). Bu nok-
tada parti dar ve dışlayıcı bir kimlik politikası yerine “herkes” 
ifadesini kullanarak daha çoğulcu, demokratik ve içerici bir dil 
kullanıyor. Bu talebi grup hakları terminolojisi yerine, medya-
dan sanata hayatın her alanında ifade özgürlüğünün sağlanma-
sıyla tamamlar.

Tüzüğün amaç bölümünün sonraki iki maddesi toplumsal 
cinsiyet meselesini ele almaktadır. Kadına yönelik her türlü ay-
rımcılık ve şiddet, sonraki maddede net biçimde kınanmakta-
dır. Şiddetin kınanması daha ileri götürülerek şu şekilde ifa-
de edilmektedir: “Cinsiyet özgürlüğünü sağlamanın demokra-
tik toplum hedefine ulaşmada belirleyici bir etken olduğundan 
hareketle, cinsiyet özgürlüğü önündeki bütün engellerin orta-
dan kaldırılması için başta kadınların öz iradesine dayalı olarak 
gelişecek kadın örgütlülüğünü yaratarak, kararlılıkla mücadele 
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eder.” (2011, “Partinin Amacı”, g bendi)
DTP parti tüzüğünün, cinsiyet eşitsizliğiyle mücadeleyi par-

ti amaçları arasına yerleştirecek denli önemsemesi DTP’nin 
TBMM grubunun kompozisyonuyla büyük uyumluluk göster-
mektedir. 2007 yılından kapatıldığı 2009 yılına kadar DTP’yi 
TBMM’de temsil eden 21 milletvekilinin 8’i kadındır. Aynı dö-
nemde mecliste grubu bulunan diğer siyasi partilerle karşılaş-
tırıldığında DTP, yüzde 40’ı bulan kadın milletvekili oranıy-
la TBMM’de kadın temsilinde öncü bir konuma kavuşmuştur 
(Gözlem Gazetesi 2011; Resmi Gazete 2011).13 Dünya genelin-
de olduğu gibi Türkiye’de de toplumun yarısının kadınlardan 
oluştuğu göz önüne alındığında, “Türkiyelileşme” meselesinin 
cinsiyetler arası eşitlik sorununu çözmeden mümkün olamaya-
cağı ileri sürülebilir. Bu açıdan partinin, kadın siyaseti ve tem-
sili yönünden, etnik olarak algılanmayan “Türkiye partileri” 
için nevi şahsına münhasır bir model olma potansiyeline sahip 
olduğunu söylemek zor olmayacaktır.14 Cinslerarası eşitsizliği 
sorunsallaştıran ve daha eşitlikçi bir perspektif geliştiren yasal 
Kürt siyasetinin, bunu geleneksel ilişkilerin ataerkil zihniyeti 
beslediği ve tahkim ettiği Kürt coğrafyasında başarabilmiş ol-
ması ayrıca incelenmeye değer bir mevzudur.15

Çoklu düzlemde Türkiyelileşme ve parti kimliği

Bu bölümde, daha önce TBMM Bütçe Kanunu tartışmaları, 

13 23. Dönem’de, TBMM genelinde kadın milletvekili oranı %9’dur. DTP grubu 
%38 ile Meclis ortalamasının 4 kat üzerinde seyreden bir kadın temsili sağla-
mışken; AK Parti’de bu oran %9, CHP’de %8, MHP’de ise sadece %2’dir.

14 Kürt hareketinin, özellikle DTP’nin politika sahnesine çıkmasıyla, kadınların 
siyasette yaygın yer edinebilmesi, Türkiye siyasetine de getirilmiş bir açılım 
olarak değerlendirilebilir. DTP’yi var eden 5 politik düzlemden biri olan ekolo-

jist/feminist düzlem, bu açıdan önem taşımaktadır. Kürt hareketinde kadın so-
rununun ayrıntılı bir analizi için bkz. Çağlayan 2007. 

15 Toplumsal kodları, özellikle son yirmi-otuz yıla kadar, büyük oranda, ağa, 
şeyh, devlet üçgeninde şekillenmiş bir halk olan Kürtlerde kadınların siyaset-
te yer almasının, geleneksel yapılarla keskin bir çatışma yaşaması beklenirken, 
bunun nispeten yumuşak bir geçişle sağlandığını söyleyebiliriz. Kürt coğrafya-
sının toplumsal, siyasi, dinî, kültürel dinamikleri üzerine yapılmış temel an-
tropolojik çalışma için bkz. Bruinessen 2010. 
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DTP Tüzüğü gibi resmî metinler ve parti elitlerinin söylemle-
rinin incelenmesiyle elde ettiğimizi belirttiğimiz, DTP’nin üze-
rinde varlığını sürdürdüğü temel politika düzlemlerine göz 
atarken, diğer yandan partinin taban örgütü ve seçmeninin bu 
düzlemlere dair düşüncelerinin ağırlık noktalarını yansıtmaya 
çalışacağız.

2007 yılı genel seçimlerinde desteklediği bağımsız adayla-
rın meclise girip ardından partiye katılmaları yoluyla %10 se-
çim barajı engelini anlamsız hale getirmeyi başaran DTP, kısa 
bir süre sonra geçmiş yılın gözden geçirildiği ve sonraki yılın 
bütçesinin oluşturulduğu Bütçe Kanunu görüşmelerinin he-
men hepsine temsilcileriyle katılmıştır.16 Bu görüşmeler salt bir 
kamu maliyesi tasarımı olmaktan öte farklı konularda, sorun 
ve imkânların tartışıldığı mecralar olarak karşımıza çıkmak-
ta. Milli Eğitim’den Sağlık’a, İçişleri’nden Dışişleri’ne kadar bü-
tün bakanlıkların yanında Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kuru-
mu gibi çok çeşitli sahalarda faaliyet gösteren kamu kurum ve 
kuruluşlarının bütçesinin nasıl olması gerektiğinin tartışıldı-
ğı oturumlar aynı zamanda adı geçen kurumları ilgilendiren si-
yasi, sosyal, kültürel meselelerin, hükümet ve muhalefet par-
tilerinin temsilcileri tarafından hararetle masaya yatırıldığı bir 
devlet ve hükümet eleştirisi olarak işlev görmüştür.

TBMM bütçe tartışmaları, Meclis’te grubu bulunan partilerin 
tüm Türkiye’yi ilgilendiren birey, toplum, devlet ilişkileri; eko-
nomi, hukuk ve siyaset meselelerine dair görüşlerini ve yakla-
şımlarını yansıtan verileri içermeleri nedeniyle çalışmamızın 

16 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2006 Mali Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarıları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nu tarafından 30 Ekim-22 Kasım 2007 tarihleri arasında 18 iş günü açılan otu-
rumlarda tartışılmış ve kabul edilmiştir. Bu 18 günün 15’inde komisyon üye-
si bulunduran DTP’nin temsilci gönderemediği günlerde Milli Savunma, Mil-
li Eğitim Bakanlıkları; TBMM, Cumhurbaşkanlığı gibi kilit kurumların yanın-
da bazı müsteşarlık ve müdürlüklerin bütçeleri tartışılmıştır. DTP’nin doğru-
dan adı geçen kurumların bütçeleri üzerinde yürütülen tartışmalarda buluna-
maması, bütçe yapımı esnasında bu kurumlarla alakalı düşüncelerini derli top-
lu biçimde görmemizi engellese de katıldıkları 15 günlük çalışma döneminde 
bahsi geçen kurumları da ilgilendiren birtakım tartışmalarda yer almışlardır. 
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ele aldığı “Türkiyelileşme” meselesini anlamaya katkı sunmak-
tadır. Bahsi geçen bütçe çalışmalarının yanında, parti tüzüğü 
ve parti elitlerinin söylemleri bir arada incelendiğinde DTP’nin 
tüm Türkiye’yi kapsayacak politikalarla “Türkiyelileşme” yö-
nünde belirginleşen bir siyasi dili hedeflediği fark edilecektir.

Yerel/etnik düzlem

Kürt etnikliğinde ifadesini bulan yerellik DTP siyasetinin 
beş temel düzleminden en önemlisidir. Bu düzlem, Türk siya-
si aktörlerince partinin Türkiyelileş(e)memesine gerekçe ola-
rak gösterilen ve en çok sorunsallaştırılanıdır. Ancak partinin 
demokrasi teorisi açısından en anlamlı ve işlevsel olduğu düz-
lemin de bizzat yerel/etnik düzlem olması son derece ironik-
tir. Tarihî, kültürel ve coğrafi bağlamda Kürdistan olarak algı-
lanagelmiş17 modern Türk ulus-devletinin Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi’nde (İnalcık 2011; Çakar vd. 2010) büyük bir temsil 
gücüne ve kitlesel politizasyon yeteneğine 20 yıl kadar kısa bir 
zaman diliminde kavuşmuş olan Kürt siyasetinin en çok yerel/
etnik düzlemde muktedir olması ve parti siyasetinin de büyük 
oranda bu düzlemin rengine bürünmesi doğaldır. Kürt varlığı-
nın devlet tarafından başından beri inkârının doğurduğu çatış-

17 Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Fransa Kralı’na 14 Ocak 1526’da 
yazdığı mektupta hükmettiği topraklar arasında “Kürdistan” ifadesini de kul-
lanır. (İnalcık 2011, 151). Daha eski kaynaklarda da Kürdistan’a rastlıyoruz. 
bkz. Çakar vd. 2010, 30-31): “Kaşgarlı Mahmut 1074’te yaptığı haritada fark-
lı devletlerin sınırları içinde kalan bu coğrafyayı Arapça “Erdu’l- Ekrad (Kürt-
lerin Memleketi)” olarak adlandırmıştır. Bu coğrafya için Selçuklular ve Os-
manlılar döneminde ‘Kürdistan’ adının kullanıldığını biliyoruz. Tarihçi ve dil-
bilimci Şemseddin Sami (1850-1904) tarafından kaleme alınan ve Osmanlı dö-
neminden günümüze kalan önemli belgelerden biri olan Kamus-ül A’lam ad-
lı ansiklopedik eserin ‘Kürdistan’ maddesinde bu bölgenin sınırları şu şekil-
de tanımlanmıştır: ‘Urmiye ve Van göllerinin sahillerinden Dicle’ye kadar uza-
yıp kuzeybatıya doğru Dicle mecrasının sınırlarını takip ederek Fırat’ı mey-
dana getiren Karasu mecrasına, oradan kuzeye doğru Aras havzasını, Fırat ve 
Dicle havzasından ayıran sınıra kadar ulaşır. Bunun dışında, İran’da Kürdistan 
adıyla bilinen eyaletle Azerbaycan eyaletinin yarısı da Kürdistan’dır. Bu cihetle 
Kürdistan, kuzeydoğuda Azerbaycan, doğuda Irak-ı Acem, güneyde Loristan 
ve Irak-ı Arap, güneybatıda Cezire, kuzeybatı tarafında ise Anadolu ile komşu-
dur.” 



169

ma ortamının kalbinde, yani Kürt coğrafyasında yasal siyasete 
geçişin taşıyıcı unsurlarından olmaları, Kürt siyasi partilerinin 
yerel/etnik yanının kaçınılmaz olarak merkezde olmasına sebe-
biyet vermiştir. Burada mesele DTP’nin etnik bir parti olup ol-
madığı değil, kendisini ortaya çıkaran çekirdek olarak adlandı-
rılabilecek “yerel/etnik” düzlemin kendilerince nasıl tanımlan-
dığı, ne şekilde ve nasıl bir yöne doğru evrildiğidir. Üstelik et-
nik tanımlanma ve kimliklenme mevcut geniş siyasi topluluk-
tan (polity) her durumda kopuş ve parçalanmaya yol açmaya-
bileceği gibi bu etnikliğin ifade edil(e)mediği ya da tanımlan-
madığı durumların siyasi ve/veya toplumsal bütünleşmeyle so-
nuçlanacağı kesin değildir; hatta tersi durumlar daha sık kar-
şımıza çıkmaktadır (Horowitz 1985, 303-4; Lipset 1964, 35).18

TBMM bütçe tartışmalarında söz alan DTP’li milletvekille-
rinin Kürt etnik kimliğinin muhafazası konusundaki hassasi-
yetleri, genellikle tarihsel sürece de atıfta bulunulmak suretiyle 
çeşitli uyarı ve önlemlerin önerilmesi şeklinde ortaya çıkmak-
tadır. Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesinden ziyade icraatlarının 
ve devlet politikalarının tartışıldığı oturumlardan birinde Di-
yarbakır milletvekili Gültan Kışanak19 şu tespitlerde bulunur:

Artık insanları tek tip, tek model, tek kültür, tek dil olarak ta-
nımlamamızın doğru da olmadığını, gerçekçi de olmadığını 
bugün görüyoruz. Yani çok açık, net bir şekilde bazı akade-
misyenlerin de, siyaset bilimcilerin de, sosyologların da söy-

18 Yerleşik Avrupa demokrasilerinde etnik, dinî, kültürel azınlıkların hak ve sta-
tülerinin tanınması bu ülkelerin bölünmelerine ya da toplum düzeyinde etnik, 
kültürel eksende çok keskin ayrışmalarına neden olmamıştır; İsveç, Avustur-
ya, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere gibi... Azınlıkların kolektif olarak tanın-
ması, siyasi statülere sahip olmaları bir yana temel insani haklarının dahi veril-
mediği Asya ve Afrika ülkelerinin ise arzu ettiklerinin aksine iç savaşlara kadar 
giden derin hatlarla bölünmüş toplumsal ve siyasal faylarla ayakta durma mü-
cadelesi veren sorunlu rejimler olduklarını unutmamak gerekir.

19 DTP Diyarbakır milletvekilliği yapan Gültan Kışanak, partisinin 2009 yılın-
da Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasının ardından, devamı niteliğin-
de faaliyet gösterecek yeni yasal Kürt siyaseti partisi Barış ve Demokrasi Parti-
si’nin (BDP) eşbaşkanlığını Selahattin Demirtaş’la beraber bir yılı aşkın süreyle 
yürütmüştür. 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri’nde BDP’nin seçim barajı prob-
lemini aşıp TBMM’de temsil edilebilmek amacıyla desteklediği Emek, Demok-
rasi ve Özgürlük Bloğu üyesi olarak Siirt milletvekili seçilmiştir.
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lediği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bir süre sonra 
geliştirilen politikalarla aslında bir tekleştirme politikasının, 
bir asimilasyon politikasının gündemde olduğunu, bunun da 
bazı küçük nüfusları eritmeye yettiğini ama Kürtler gibi çok 
büyük bir nüfusu eritmeye yeten bir politika olmadığını, doğ-
ru olmadığı gibi gerçekçi olmadığını da bugün yaşadığımız so-
runlarla görüyoruz (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2008 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2006 Mali Yı-
lı Genel ve Katma Bütçe Kesinhesap Kanunu Tasarıları Görüş-
me Tutanakları 2009).

Türkiye’de Kürt sorununun, vatandaşlık ve kimlik hakları-
nın çiğnenmesine yol açan “tekleştirme” ve “asimilasyon” po-
litikalarının sonucu ortaya çıktığını belirten Kışanak’ın eleştiri-
leri, erken Cumhuriyet döneminin ulus-devlet inşası süreciyle 
sınırlı değildir. DTP’li vekilin Kürtlerin son dönemlerde özel-
likle siyasi faaliyet alanlarında anadillerine getirilen sınırlar ve 
engellemelere dikkat çekmesi tekleştirici ya da en iyi ihtimalle 
benzeştirici devlet politikalarının süreklilik arz ettiğini düşün-
dürtmektedir:

Bu ülkede, Kürt olan insanlar politika yapmak istediklerinde 
Siyasi Partiler Kanunu’ndaki yasaklar nedeniyle Kürtçeyi pro-
paganda dili olarak kullanamamaktadırlar ve bu konuda sa-
dece ve sadece seçim mitinglerinde seçmenine Kürtçe merha-
ba dediği için yargılanan ve ceza alan onlarca politikacı var-
dır. Hatta ve hatta geçen DTP’den bir önceki partinin kapatıl-
ma gerekçelerinden birisi de, bastırdığı broşürde Türk alfabe-
sinde yer almayan w harfinin yer almasıdır. Yani bu kadar ka-
tı yasaklar söz konusudur (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Görüşme Tutanakları 2009).

DTP eşbaşkanlığı görevinde bulunmuş ve partinin kapatıldı-
ğı mahkeme kararıyla siyasi yasaklı hale gelmiş Mardin Millet-
vekilli Ahmet Türk, kendisiyle yaptığım mülakatta Kürt soru-
nuna neden olan katı ulus-devlet ideolojisinin eleştirisini, er-
ken Cumhuriyet döneminden bugüne uzanan bir yelpazede 
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seçkinci ve statükocu zihniyetle açıklamaktadır:

Statükocu anlayış ve cumhuriyeti kuran seçkin ve elit [sic] ke-
simler kendilerini cumhuriyetin sahibi olarak gördükleri için 
“Cumhuriyeti biz yarattık, cumhuriyetin sahibi biziz; biz ko-
ruyacağız” mantığıyla hep farklı kimlikleri, kültürleri bir tehli-
ke saymış. Özellikle Ortadoğu’da 40 milyon nüfusa sahip Kürt 
halkını potansiyel tehlike gördüklerinden sürekli milliyetçi 
söylemlerle kendi toplumlarını belli bir noktada tutmaya ça-
lışıyorlar ve bizim hak ve özgürlük taleplerimiz karşısında set 
oluşturmalarını istiyorlar.20

Gültan Kışanak’ın bütçe tartışmalarında Kürtlerin hak ta-
leplerinden bahsettiği esnada Bulgaristan vatandaşı Türkler-
le, Türkiye vatandaşı Kürtler arasında kurduğu paralellik ilginç 
bir dile sahne olmuştur:

Bunun [Kürtçenin kullanımına dair kısıtlamaların] kaldırıl-
masını talep etmekle, Bulgaristan’daki Türk soydaşlarımızın, 
Türk kardeşlerimizin talepleri arasında gerçekten birebir bir 
paralellik vardır. Ayrıca şu anda okulda yabancı dil kategori-
sinde de olsa Türkçenin okutulduğunu öğreniyoruz. Ama bu-
gün Türkiye’de bu konuyu tartışmaya kalkıştığımız anda bile 
yani gerçekten siyasi etiğe bile sığmayacak üsluplarda tartış-
malarla, ihanetle suçlanma noktasına kadar giden, bu konu-
da tartışmanın önünü kesmeye dair bile bir yaklaşım söz ko-
nusudur (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşme Tuta-
nakları 2009).

Soy ve köken bağına referansta bulunan Türk milliyetçi-
si söylemin DTP’li bir vekil tarafından kullanılmasını elbette 
araçsal, işlevsel bir taktik olarak görmek gerekir. “Türk” mil-
li kimliğinden saptıkları sebebiyle ayrıştırıcı oldukları suçla-
masıyla sıkça karşı karşıya gelen Kürt siyasetçilerinden birinin 
Kürtlerin haklarını milliyetçi tezlerle reddeden siyasetçilere, 
onların anlam dünyasına ait kelimelerle karşılık vermesi tak-

20 DTP Eşgenelbaşkanı, Mardin Milletvekili Ahmet Türk’le mülakat, Ankara, 18 
Nisan 2010. 
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tiksel gözükmektedir. “Rakibini kendi silahıyla vurmak” de-
yiminde ifadesini bulan bu tutum, Bulgaristanlı Türk “soydaş-
larının” haklarını hararetle savunanların, Türkiyeli Kürtlerin 
benzer hak taleplerinde bulunmalarına karşı çıkmalarını engel-
lemeye yöneliktir. Öte yandan bu adımın geçici bir taktikten 
ibaret olduğu da sorgulanabilir. Tutarlı bir politika olarak azın-
lık haklarının, uluslararası tecrübelere referansla savunulması, 
DTP siyasetinin takip ettiği yollardan biri olarak çokça karşı-
mıza çıkmaktadır. Bu minvalde DTP Eşgenelbaşkanı olduğu sı-
rada Nurettin Demirtaş da, Bulgaristan Türklerinin yaşadıkları 
insan hakları sorunlarını Türkiye kamuoyunun dikkatine sun-
muş (Milliyet 2007) ve bahsi geçen bu paralellik algısının oluş-
masına katkı sağlamıştı (Civaoğlu 2007).

DTP’nin etnik karakterine dışarıdan yapılan vurgunun ger-
çeklikten tamamen kopuk olduğunu söylememiz mümkün de-
ğildir. Özellikle taban siyasetinin anlamlı ve ikna edici olabil-
mesi açısından, etnik ton her daim DTP kitleselleşmesinde bu-
lunmuştur. Ancak bu etnik hassasiyetin yerellikle alakalı ol-
duğu gözden kaçırılmamalıdır. Partinin sert eleştirilere maruz 
kalmasına sebep olan “Demokratik Özerklik Projesi” kamuo-
yunda Kürt duyarlılığıyla eş, hatta bazı kesimlerce, Kürt ayrı-
lıkçılığına giden yolda bir aşama olarak algılanan tartışmalı bir 
politikadır. Demokratik Özerklik Projesi metni, 8 Kasım 2007 
tarihinde toplanan DTP İkinci Olağanüstü Kongresi’nde “Siya-
si Tutum Belgesi” olarak kabul edilmiştir. Aradan dört yıl ka-

dar geçmesine rağmen 2011 genel seçimlerine kadar gündem-
de kalmıştır. Belgede demokratik özerklik projesi şu şekilde ta-
rif edilmektedir:

“Demokratik Özerklik Projesi” Türkiye’nin bütün siyasi ve 
idari yapılanmasını kapsayan, etnik kökeni dikkate alarak de-
ğil, coğrafi yakınlığı, belki ekonomik entegrasyonu, belki ula-
şım kapasitesini, farklı etkenleri göz önünde bulundurarak 
Türkiye’nin yirmi ya da yirmi beş bölgeye ayrılmasını, şu anda 
seksen bir il üzerinden yürütülen idari yapılanmanın demok-
ratik bir katılımcılığa fırsat vermediğini, daha çok merkezî hü-
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kümeti güçlendirdiğini, yerindenlik ilkesine uymadığını bu-
nun ortadan kaldırılmasını ve yerel yönetimlerin güçlendiril-
mesini esas alan bir projedir. Asla ve asla partimiz etnik köke-
ne dayalı, bölgesel bir özerklik talebinde bulunmamıştır. Böy-
le bir şeyi siyasi talep olarak da gündeme getirmemiştir (Mil-
liyet 2007).

TBMM bütçe oturumlarında da DTP’nin Kürtçe dil hakla-
rı ve demokratik özerklik gibi politikaları olumsuz eleştirilere 
maruz kalınca DTP milletvekili Kışanak, “bu ülkede de [Türki-
ye], ben kendi partim adına ve kendi adıma biz, özerk bir Kürt 
bölgesi savunmuyoruz, istemiyoruz, bunun doğru olduğunu 
da düşünmüyoruz” diyerek konuya açıklık getirmiştir (TBMM 
Tutanakları 2009). Partinin, adına “demokratik özerklik” de-
diği ve takip eden süreçte de görüleceği üzere inşa olmaya de-
vam eden bu modelin, Türk ve Kürtlerden oluşan etnik te-
melli federatif bir yapıyı değil –kendi ifadesiyle– “demokratik 
cumhuriyet”i öngördüğü anlaşılıyor:

Kongremiz, ülke bütünlüğü içinde halkın yerelde söz ve karar 
sahibi olmasını sağlayacak ve tüm farklılıkların kendini özgür-
ce ifade edebileceği düzeyde özerklik kazanması temeline da-
yanan modelin çağdaş kavramlaştırılışını “demokratik özerk-
lik” biçiminde tanımlamaktadır. Demokratik öz yönetim anla-
mına gelen demokratik özerklik, Demokratik Cumhuriyet’in 
içinin doldurulmasıdır. (Rastbini Blog 2008)

Demokratik özerklik bağlamında DTP’nin –kabaca söylemek 
gerekirse– Türkiye’nin idari yapısının ademî merkezîleşmesi-
ni kastettiği savunulabilir. Burada ulusal bütünlüğün koruna-
cağı ima edilmekle birlikte çokkültürcü siyasi ve toplumsal ye-
niden yapılanma önerilmektedir. Öte yandan DTP’nin “yerel, 
“kültürel” ya da bu haliyle “etnik” olanla kurduğu güçlü iliş-
kinin bir tezahürü olarak adı geçen unsurların sembollerine 
güçlü bir vurgu yaptığını da görmekteyiz. Demokratik Özerk-
lik Projesi’nde yer alan bazı öneriler bunu net bir biçimde res-
metmektedir:
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[Demokratik Özerklik] salt “Etnik” ve “Toprak” temelli özerk-
lik anlayışı yerine kültürel farklılıkların özgürce ifade edildi-
ği bölgesel ve yerel bir yapılanmayı savunur. “Bayrak” ve “Res-
mi Dil” tüm “Türkiye Ulusu” için geçerli olmakla birlikte her 
bölge ve özerk birimin kendi renkleri ve sembolleriyle demok-
ratik öz yönetimini oluşturmasını öngörür. (Demokratik Top-
lum Partisi Genel Merkezi 2008, 9)21

Demokratik Toplum Partisi, her ne kadar resmî metinlerin-
de Demokratik Özerklik Projesi’nde de görüldüğü üzere, yerel 
ve etnik olana gösterdiği “özel” ilgiyi ve hassasiyeti, Kürt etni-
sitesi özelinden çıkarıp Türkiye’yi oluşturan tüm bölgelere ve 
toplumsal kesimlere yöneltiyor olsa da bu çaba, Türkiye kamu-
oyunda, özellikle görsel medya gibi popüler platformlarda par-
tinin fazlasıyla Kürt etnikliği merkezli olarak algılanmasına en-
gel olamamıştır. DTP’nin önde gelen siyasetçileriyle görüştü-
ğümüzde parti siyasetlerinin etnosantrik hatta Kürt ulusalcısı 
olarak görülmesinden rahatsızlık duyduklarını görüyoruz. Mil-
liyetçilik fikrinin olumsuzlanarak, temelden reddedildiği bu 
yaklaşımın sahiplerinin, etnik duyarlılıklarını milliyetçilik ile 
kimlik savunusu arasındaki farkın altını çizerek ifade etmeleri, 
Kürt siyasetinin geleceğine yönelik bir takım ipuçları sunabilir:

Bazıları bizim MHP gibi milliyetçi bir parti olduğumuzu sanı-
yor. Ama değiliz.(...) Kerkük’te bile Kürtler Türklerin kimli-
ğine saldırır ise o Türkün farklılığını, değerlerini savunuruz. 
Kaba milliyetçilik başka bir şey; kültürü sahiplenmek fark-
lı bir şey.22

Kimliğimiz üzerinden siyaset yapma hakkımız var. Kimliği-

21 Demokratik Toplum Partisi’nin 2007 yılında toplanan Olağanüstü Kongre-
si’nde “siyasi tutum belgesi” olarak kabul edilen Demokratik Özerklik Proje-
si, daha sonra 2008 yılında Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yayımlanan ve TBMM 
üyelerine ve Türkiye’deki diplomatik temsilciliklere gönderilen Demokratik 
Toplum Partisi’nin Kürt Sorununa İlişkin Demokratik Çözüm Projesi, Projeya Ça-

reseriya Demokratîk A Têkildarî Pirsgirêka Kurd Ya Partiya Civaka Demokratîk, 
DTP -Democratic Society Party’s Project of Democratic Solution to the Kurdish 
Question isimli kitapçıkta yer almıştır.

22 Ahmet Türk’le mülakat, Ankara, 18 Nisan 2010.
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miz ret ve inkâr edilmeseydi böyle bir hakkımızın olmadığı sa-
vunulabilirdi. Ancak şu anda bu hakkımız var. Bizim yaptığı-
mız bir Kürt milliyetçiliği asla değil. Milliyetçilik bizim bede-
nimizde filizlenmez ama kimlik siyaseti yapma hakkımız kim-
liğimizin reddedilmesinden kaynaklanıyor. Biz bu kimlik siya-
setini yaparken Türkiye’nin temel sorunlarına sırt çevirmiyo-
ruz. Onları da kendi sorunlarımız olarak algılıyoruz. Evet me-
sela üç yıllık süre içerisinde Kürt kimliği diğer sorunlardan da-
ha fazla gündeme gelmiştir ama biz diğer sorunları da günde-
me getiriyoruz. Böyle bir siyasal geleneğimiz var; ortak, birlik-
te yaşamdan bahsediyoruz. Bu ortaklaşma diğer sorunlara sa-
hip çıkarak yapılır ama kimliğin mücadelesini sürdürmek de 
en demokratik hakkımız.23

Türkiye’nin sosyolojik anlamda en büyük etnik azınlığı ola-
rak kabul edilen Kürt toplumunun kültürel ve siyasi alanlar-
da yaşadığı mahrumiyetlerle meşrulaştırılan “kimlik siyaseti” 
yapma “hakkı”, DTP siyasetinin hem elitleri hem de halk taba-
nı nezdinde kabul görmüş bir gerçekliği olarak karşımıza çık-
maktadır. Bu gerçekliğin göz ardı edildiği ya da önemsizleştiril-
meye çalışıldığı durumlarda, kimlik siyaseti yapmanın kendisi-
nin bizatihi siyasal bir kimlik haline geldiğini ve kitlesel direni-
şin temel bir bileşenine dönüştüğünü ifade edebiliriz. DTP’nin 
selefleri olan Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ve Demokra-
tik Halk Partisi’nde (DEHAP) basın müşavirliği görevinde bu-
lunmuş Eyüp Demir’in yasal Kürt siyasetinin son birkaç yılı-
nı betimlediği rapor niteliğindeki kitabında, kimlik siyaseti-
nin DTP açısından hayatiyeti vurgulanmaktadır. Demir, bu si-
yasetin DTP’nin devletle ya da hükümetteki AK Parti’yle “Kürt-
lük” üzerinden yaşadığı gerilimin bir sonucu olarak güçlendiği 
ve bunun Kürt siyasetinin bir zaferi olduğunu savunmaktadır:

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim sloganı haline getirdi-
ği “Biz kimlik siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz” sözle-
rini Kürt seçmenler açık bir şekilde Kürtlerin inkârı anlamına 
geldiği yorumunu yapmış olmalılar ki, 2004 yerel seçimlerin-

23 DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’la mülakat, Ankara, 18 Nisan 2010.
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deki emanet oylarını 2009’da geri çektiler. Çıkan sonuçlar bu 
yönüyle çok şaşırtıcı değildir, “kimlik siyaseti” kazandı “hiz-
met siyaseti” kaybetti. Diğer bir ifadeyle bölgede, iktidar parti-
si AKP, DTP karşısında yenik düştü (Demir 2009, 208).

DTP’nin barajı aşmak amacıyla bağımsız adaylarla girdiği 
2007 genel seçimleri sonucu TBMM’de 22 sandalye kazanması 
önemsenmekle birlikte, aldığı %3,9’luk oy oranı, Kürt coğraf-
yasındaki ikinci büyük parti olan AK Parti tarafından Kürt ha-
reketinin başarısızlığı olarak gösterilmişti (Demir, 2009, 205-
7). Bu “başarısızlık” kimlik politikalarının önemini kaybedip 
yerini ekonomik kalkınma ve altyapı iyileştirmelerini öncele-
yen bir “hizmet siyaseti”ne bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı. 
2009 yerel seçimlerinde %5,6’lık oy oranına ulaşan DTP’nin, 
selefi DEHAP’ın 2004 seçimleriyle kazandığı belediye başkan-
lıklarının sayısını neredeyse iki katına çıkarması bahsi geçen 
“hizmet siyaseti karşısında kimlik siyasetinin kaybettiği” tezi-
ni zayıflatmış oldu. Kürt sorunu kaynaklı çatışmanın hinterlan-

dında yaşayan Kürt seçmeninin24 gözünde, kimlik siyasetine du-
yulan itibarın hâlâ yüksek olduğu ve Kürt sorununa kalıcı, sür-
dürülebilir bir çözüm getirilmedikçe bu durumun geçerliliğini 
koruyacağı böylelikle anlaşılmış oldu. Şimdi bu hinterlandda 
yaşayan insanların bakış açılarını mercek altına alalım.

Tarihî ve sosyolojik açıdan DTP’nin ait olduğu siyasi gelene-

24 Kürt sorunu kaynaklı çatışmanın hinterlandında yaşayan Kürt seçmen tanımım-
da esasen Türkiye’nin Kürt nüfusu ağırlıklı bölgeleri olan Güneydoğu ve Do-
ğu Anadolu’da yaşayan ve TSK-PKK arasında 1984’den beri süregelen “dü-
şük yoğunluklu savaş”tan doğrudan etkilenen ve devlet karşısında konumla-
nan toplum kesimini kastediyorum. Ancak bu çatışma sürecinde devlet tara-
fından “güvenlik” gerekçesiyle boşaltılan 3.000’den fazla Kürt köyünden zo-
runlu göçle ayrılmak durumunda kalan yüz binlerce insanın yerleştiği büyük 
şehirler arasında Diyarbakır gibi Kürt illerinin yanında İstanbul, Ankara, İz-
mir, Mersin, Antalya gibi geleneksel Kürt coğrafyası dışında bulunan, batı-
daki kentler de mevcut olduğundan, Kürt sorunu kaynaklı çatışmanın hinter-

landında yaşayan Kürt seçmen tabirini bahsi geçen metropollere çatışma sebe-
biyle göç etmiş kitleyi de kapsayacak şekilde kullanmamız yerinde olacaktır. 
Köy boşaltmalar ve Kürtlerin zorunlu göçüyle ilgili bir dizi çalışma mevcuttur. 
Bunlardan bazıları: Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi 1998; Hacet-
tepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 2006; Kurban vd. 2005; Çelik 2005; 
Middle East Report 1996. 
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ğin doğal seçmeni olarak nitelendirilebilecek bu toplum kesimi 
tarafından kimlik siyasetinin, kutsal bir davanın önde gelen de-

ğerler silsilesi olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. DTP seçmen-
lerinin dünyalarını anlamak amacıyla yürüttüğüm saha araştır-
mamda, görüştüğüm kişilerin kiminin Türkçe kimininse Kürt-
çe olarak dile getirdiği “değerlerimiz” (degeren me) ifadesinin 
sıkça ve önemle tekrar edilen bir motto halini aldığını belirt-
mem gerekir.

DTP tabanına yönelik bu etnografik tecrübe esnasında kar-
şılaştığım keskin ve güçlü “biz” dili, bende bir siyasi partinin 
seçmenleriyle yani “sıradan insan”la konuşuyor olmaktan öte, 
adeta farklı bir ülkeye gittiğim hissi yarattı. Görüşeceğim seç-
menlerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve güvenlikle-
rinin temini için çalışmamda onlara müstear isimle yer vermeyi 
düşündüğümü söyledim. Bu teklifime karşı aldığım benzer üs-
luptaki cevaplar son derece ilgi çekiciydi. DTP’li görüşmeciler, 
gerçek adlarının kullanılmasını sorun etmeyeceklerini belirtir-
ken dahi, bilerek ya da bilmeyerek, ne kadar sorunlu tecrübeler 
yaşadıklarını yansıtıyorlardı. Partinin yerel teşkilatlarında, bu 
durumda Esenyurt İlçe Örgütü’nde, özellikle daha aktif faaliyet 
gösteren seçmenler, “Gerçek adımı kullanabilirsiniz, sorun de-
ğil. Biz zaten belaya alışığız, artık korkacak bir şeyimiz kalma-
mış” benzeri sözler sarf ediyorlardı. Bu “biz” dilinin, parti taba-
nında ne kadar baskın olduğunu çeşitli vesilelerle gördüm.25

Kolektif bir hareket doğrultusunda geniş kitleleri mobilize 
eden bir “dava” şuuruna işaret eden bu “biz” bilincinin, “Kürt 
davası”na dayandığı aşikârdı. Birebir derinlemesine mülakat-
larda, parti merkezindeki çay sohbetlerinde ve katılımcı göz-
lemci olarak bulunduğum çeşitli parti faaliyetlerinde, görebil-
diğim kadarıyla, bahsettiğim “biz”e dahil olmak için salt Kürt 
olmak hatta Kürtlerin haklarını savunmak yeterli değildi. Mis-
tik felsefeye nazireyle ifade edersek, görüştüğüm DTP seçmeni 

25 Çalışmamda parti yetkilileri ve tabanından 22 kişiyle yüz yüze gerçekleştir-
diğim derinlemesine mülakatlardan faydalandım. Birkaç milletvekili ve par-
ti yetkililerinin dışında görüştüğüm 17 kişi İstanbul’un göçle oluşmuş yeni il-
çelerinden Esenyurt’ta oturan seçmenlerdi. Dolayısıyla çalışma sahamın DTP 
Esenyurt İlçe Örgütü ve seçmenleri olduğunu belirtmem gerekir.
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nazarında “Bir Kürt vardır bizde, bizden içeri.” Bu Kürt’ün, ön-
celikle PKK’nın devlete karşı giriştiği silahlı mücadeleye atfen 
bir “Kürt başkaldırısı” olarak tanımlanan serhildanı bir değer 
olarak benimsemesi gerekir. Kürt hareketinin yasal zemindeki 
ayağı olan ve silahlı hareketle aynı toplumsal tabana ve bunun 
sonucu olarak da aynı insani sermayeye (human capital) daya-
nan DTP’nin her şeyiyle desteklenmesi bu “biz”lik alanına da-
hil edilmek için elzem gözükmektedir. Görüştüğüm seçmenle-
rin büyük bir kısmı, bu “biz” vurgusunu öylesine ileri götürü-
yorlar ki, Kürtlüğü “Kürt davasına sadakat”e, bunun siyasi yan-
sıması olarak da DTP’ye oy vermeye indirgiyorlar. “Şeref”, “na-
mus”, “güvenilirlik” gibi olumlu anlamlarla yücelttikleri özel-
liklerin DTP’ye oy vermeyen Kürtlerde bulunmadığını söyle-
mekten çekinmiyorlar. Dolayısıyla tam da bu bağlamda DTP, 
tanımladıkları çerçeve içerisindeki “biz”in partisi olarak karşı-
mıza çıkıyor:

“Diline sahip çıkmak istiyorsan dilin için oy kullan. Kürt isen 
kendi partine oy vermelisin” diyorum ama kimseye hiçbir za-
man zor kullanmadım. DTP’ye oy vermeyen Kürtler... Doğu 
ve Güneydoğu’da bu böyledir, onları satılmış olarak atfediyo-
rum.26

Seçmenlerle konuşmalarımda bariz bir şekilde karşıma çıkan 
“biz” vurgusunun ilk bakışta “Kürtler”i kastederek kullanıldı-
ğı görülüyor. Ancak konuşmaların devamında bunun daha ile-
ri götürülerek, DTP’nin başarısı için çalışan ya da en azından 
DTP’ye oy veren Kürtlerin “biz”e dahil edildiğini görüyoruz.

Oyumuz namusumuzdur. Ona vermesek başka kime vere-
ceğiz. Bizim partimiz... Bizim Kürt halkının partisidir. Bi-
zim tek bir tane partimiz var. Biz şerefsizlik, kalleşlik yapar-
sak... CHP’ye MHP’ye, diğerlerine veren olmaz. Herkese di-
yorum [Kürtçe konuşmaya başlıyor]: “Werin em rayé xwe bi-
din xwe. Em nefroşin!” (Gelin oyumuzu “kendimiz”e verelim. 

26 Fatih’le (takma ad) mülakat, İstanbul, 13 Ocak 2010.
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Satmayalım!)27

Konunun bağlamı gereği, DTP’ye “oyumuzu vermezlik et-
meyelim”, “ihanet etmeyelim”, “sadık olalım” şeklinde algıla-
nabilecek “nefroşin-satmayalım” ifadesinin seçmenlerde yay-
gın bir kanı olarak karşılaştığım, bir diğer anlamda da kullanıl-
dığını görüyoruz. Kürtlerden önemli oranda oy alan iktidarda-
ki AK Parti’nin, bu oyları gıda, kömür gibi maddi yardımlar ya-
parak devşirdiği savunuluyor. Bu durumda AK Parti’ye oy ve-
ren Kürtler onursuzlukla itham edilebiliyor:

AKP haindir. Bizim oylarımızı zorla alıyor, kömürle, makar-
nayla, çamaşır makinesiyle, bulaşık makinesiyle, buzdolabıy-
la... Oyé me şerefé namusé me ye. Divé meri oyé xwe nefro-
şe. Ew ki oyé xwe difroşe, ew namusé xwe dide Tayyip Er-
doxan. Werin em bibîn yek. Em hemû Kurdun. Yek partiyé me 
tené heye. (Oyumuz, şerefimiz, namusumuzdur. İnsan oyu-
nu satmamalı. Oyunu satan, namusunu Tayyip Erdoğan’a ve-
riyor. Gelin birleşelim. Hepimiz Kürdüz. Bizim tek bir parti-
miz var.)28

“Biz” vurgusunun bu denli keskin ve agresif bir üslupta ve 
yaygın bir şekilde kullanıldığı bir tabanın, salt bir siyasi parti 
tabanı olmakla açıklanması zordur. “Kürt davası”nın, bu insan-
ların hayatlarında nasıl merkezî bir yerde durduğu ve PKK’nın 
tam da bu bağlamda kendileri için taşıdığı anlam, üzerinde dü-
şünülmesi gereken bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Görüşmecilerin dilinden düşürmediği “değerlerimiz” tabi-
ri, bir yanıyla eşitliğe, hoşgörüye, kimliğe, özellikle Kürt kim-
liğine, saygı gibi normları ifade ederken –belki de daha baskın 
olan– diğer yanıyla PKK öncülüğünde gerçekleştirilen parami-
liter kalkışmaya bu seçmen tabanı tarafından atfedilen “değer”e 
işaret ediyor. Görüştüğüm seçmenler ısrarla ve çoğu zaman 
açıkça PKK militanlarının kendileri için ne kadar değerli oldu-
ğunu ifade ettiler ve öldürülen militanları dinî bir kavram olan 

27 Emin’le (takma ad), mülakat, İstanbul, 13 Ocak 2010. 
28 Emin’le (takma ad), mülakat, İstanbul, 13 Ocak 2010.
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“şehitlik” ile anıyorlar. Türk bayrağına sarılı asker cenazelerin-
de duymaya alıştığımız “Şehitler ölmez, vatan bölünmez!” slo-
ganının Kürtçe karşılığı olan “Şehid namirin” sloganının, par-
ti tabanını incelemek amacıyla katıldığım bir PKK militanı için 
düzenlenen taziye (sersaxi) töreninde gençler tarafından bağı-
rılarak tekrar edildiğini gördüm. Tabii bunda incelediğimiz ta-
banın bireylerinin büyük kısmının mutlaka bir yakınının ya da 
tanıdığının kendi deyimleriyle “dağa çıkmasının” ve “PKK ge-
rillası” olmasının da etkisi olduğunu düşünebiliriz.

PKK’nın DTP tabanı tarafından bu denli derinden 
içselleştirilmesine,29 paradoksal olarak, devletin askerî ope-
rasyonlarından, köy boşaltmalarına kadar birçok politikasının 
katkıda bulunduğu ve bunu pekiştirdiği görülüyor. Halk taba-
nının, PKK sempatizanlığı ya da destekçiliğiyle daha fazla suç-
lanıp baskı altına alındıkça, örgütü benimsemelerinin daha da 
derinleştiği söylenebilir. Partiyle irtibat düzeyini sorduğum 
genç bir görüşmeci, yasal Kürt siyasetiyle henüz DTP’nin selefi 
olan DEHAP döneminde kurduğu ilk ilişkiden başlayarak, bu 
süreçte devlet aygıtından gördüğü baskıyı anlatıyor:

Başlarda korku vardı. DEHAP vardı o dönem. Türk arkadaş-
larımız, DEHAP’ı ziyaret etmemizden ötürü “Nasıl gidersiniz, 
sizi takip ederler” gibi konuşurlardı ve hakikaten takip edili-
yorduk. Sırf bu yüzden niçin partiyi ziyaret ettiğim ve ziyaret-
lerimde neler yaptığım gibi emniyet güçlerinin bu yönde soru-
larına muhatap edildim. Karakolda ifade vermek zorunda kal-
dım çoğu zaman (...) DTP Gençlik kollarında faaliyet sürdü-
rürken gözüm bağlı olarak karakola götürüldüm. Gözüm bağ-
lı karanlık bir yere götürüldüm ve bana ajanlık teklif edildi.30

Görüştüğüm DTP seçmenleri, kimi zaman açık kimi zaman 
da dolaylı yollarla ifade ettikleri üzere, partilerinin etnik Kürt 
partisi olduğunu kabul etmektedir. Bu durum DTP’nin bir şe-

29 Örgüt militanı olan iki kızı çatışmada öldürülen bir görüşmecinin: “PKK bu 
halkın [Kürt halkı] içinden doğmuş ve bu halk için mücadele etmiştir. Bu halk 
da PKK’yi benimsemiştir. Artık PKK halklaşmıştır, halk da PKK’dir” sözleri bu 
derin içselleştirmeye açık bir örnek teşkil etmektedir. 

30 Fatih’le mülakat, İstanbul, 13 Ocak 2010.



181

kilde Türkiye’deki tüm Kürtlerin gerçek temsilcisi olduğu sa-
vına dayanıyor. Yaptığım odak grubu mülakatında, orta yaş ve 
üstü iki kadın seçmenin sözleri DTP’nin tabanı tarafından tam 
anlamıyla bir etnik parti olarak görüldüğünü ve bu algının, gö-
rüşmecilerin kurduğu “Kürtlerin partisi, Türklerin partileri” 
dikotomisinde açıkça ortaya çıktığını gösteriyor:

O kadar bilgim yok. Bir Türk, mesela DTP’ye oy veren Türk 
hakkında “Kanında kir varsa verir, yoksa bir Türk nasıl oy ver-
sin DTP’ye?” der. Ama bir Kürt gider AKP’ye oy verir. “Ne var 
ki? Ben oy verecem, tapuyu kazanacam” der. “Namaz kılıyo-
ruz, oruç tutuyoruz, ne var farkımız? [sic]” der Kürt ve oyu-
nu gider AKP’ye verir. Çıkar peşinde olmayan bir Kürt AKP’ye 
oy vermez. Yoksulluktan düşüyor Kürtler Türk partilerinin pe-
şine.31

Bütün Kürtler, evet, DTP’ye oy vermiyorlar ancak aramız-
da DTP’ye oy veren Türkler de var. Esenyurt’ta 30 bin oy al-
dı DTP. Ben eminim ki, bundan en az beş bini veya fazlası 
Türk’tür. Yani Türklerin DTP’ye oy vermesini, nasıl ben körü 
körüne DTP’ye oy veriyorsam onlar da destekledikleri örgüt 
DTP’ye oy atın diyorsa o yüzden atıyordur sanırım. DTP ki-
mi getirirse getirsin o adaydaki kriterlere sorgulayıcı bakmıyor 
kimse. Benim partim bu adayı getirmiş ise en iyisi budur. O za-
man ona oy vermem lazım. Körü körüne oy veriyorum. Mese-
la benim sorunumu dile getiren parti benim kimliğimi savu-
nan parti DTP. O yüzden körü körüne oy veriyorum ben de.32

Partinin, tabanı tarafından nasıl algılandığına dair bir diğer 
önemli bulgu da, seçmenin gözünde, DTP’nin soyut Kürtlü-
ğün ötesinde ete kemiğe bürünmüş gerçek “insan”ın hayatını 
anlamlandıran, güvende olma hissini uyandırmasıydı. Tabii bu 
“insan”ın açık ya da dolaylı olarak “Kürtler”i ima ettiğini öne 
sürebiliriz. İlçe Gençlik Kolları’nda aktif faaliyet gösteren genç 
kadın seçmene “Sizce bu partideki en dikkat çekici şey nedir?” 

31 Gozé’yle (takma ad) mülakat, İstanbul, 21Ocak 2010.
32 Makbule’yle (takma ad) mülakat, İstanbul, 30 Aralık 2009. 
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sorusunu yönelttiğimizde şu cevabı alıyoruz:

DTP bizim partimizdir sahip çıkalım gibisinden değil... Belli 
acılar yüzünden duygusal anlamda artık bir şeylerin olmasını 
istiyorlar ve kendilerine tek alternatif olarak gördükleri parti-
nin DTP olmasından dolayı. Beklentiler şunlar: Kayıplarımız, 
faili meçhullerimiz var. 4.000 çocuk cezaevinde, 3.600 köy bo-
şaltılmıştır, 50.000 insan ölmüştür, 17.000 faili meçhulümüz 
var. Bunların görmezden gelinmesi duygusallaştırıyor bu in-
sanları. İşte ben burada dayanışma görüyorum. Bu partinin en 
çok değer verdiği şey insani değerlerdir bu dayanışmayı, in-
sanlara olan yaklaşımını hepsini gözlemliyorum. Bir kere bu 
partide cinsiyet ayrımı yoktur. Bu dayanışmayı yüreklendiren 
insanlık değerleridir. Belki bize çekici gelen tarafı arayış içinde 
olmamızdır. Çekici olan ise beklentilerimize cevap veremeyen 
tabela partilerinin bir çözüm getiremeyeceklerini idrak etme-
mizdir. Acılar kavrularak zirveye çıkmış ve duygusal anlam-
da artık beklentilerinin gerçekleşmesini istiyorlar. Bu beklenti 
duygusallığa yol açıyor...33

Ulusal/yurtsever düzlem

Yasal Kürt hareketinin 2000’li yıllarda berraklaşmaya baş-
layan siyasi kimliğinin somut olarak kendini gösterdiği par-
ti olan DTP’nin varlığını sürdürdüğü çoklu düzlemin çekirde-
ğinde yer alan yerel/etnik düzlemi incelemiş bulunuyoruz. Par-
ti tabanının aidiyeti ve öncelikleri açısından merkezi öneme ve 
hayati işlevlere sahip olan bu düzlemin, DTP de dahil, bu siya-
si geleneğin partilerinin kapatılmalarına ya da en iyi ihtimal-
le ana akım Türk siyasi aktörleri ve toplum kesimlerince yo-
ğun baskı altına alınmalarına neden olduğu düşünüldüğünde, 
sıradaki düzlem olan tüm Türkiye’yi kapsayan ulusal/yurtsever 
düzlemle –teorik anlamda– gerilimli bir ilişki kurması bekle-
nebilir. Nitekim Anayasa Mahkemesi DTP’yi, devletin “ülkesi 

33 Berivan’la (takma ad) mülakat, İstanbul, 27 Aralık 2009.
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ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne”34 aykırı eylemlerin oda-
ğı olduğu gerekçesiyle kapatmıştı (Resmî Gazete 2009). Do-
layısıyla “ulusal/yurtsever” düzlem adını verdiğimiz “Türki-
ye siyaseti”nin, yasal Kürt siyasetinin en sorunlu alanı olarak 
algılandığı görülüyor. Bu sorun temelde, Kürtlerin daha geniş 
Türkiye toplumuyla bütünleşme iradesi gösterip göstermedi-
ğiyle ilgilidir. Ancak Kürtlerin siyasi ve kültürel hak talepleri-
nin kaçınılmaz olarak Türkiye’nin bütünlüğünü tehdit etmekle 
ilişkilendiriliyor olmasını, Yeğen’in tabiriyle “devlet söylemin-
de Kürt sorunu”nundan (1999) bağımsız da düşünmemek ge-
rekir. 1990’lara kadar Kürtlerin varlığını dahi ret ve inkâr edip, 
bu yöndeki direnci “eşkıyalık”, “geri kalmışlık”, “dış mihrak-
larla işbirlikçilik” gibi neredeyse etnopolitik hareketlilikten 
başka her şeyle açıklamayı yeğleyen Cumhuriyet’in, “Kürt si-
yaseti” olgusunun kendisini bile ülke bütünlüğüne tehdit ola-
rak görmesi bu açıdan şaşırtıcı değildir (Yeğen 2009).35 Ancak 
Kürt siyasal hareketi, her ne kadar etnik bir çekirdek etrafında 
şekillense de, bu hareketin geliştirdiği politik söylem bu etnik 
“öz”e sıkışıp kalmama çabasını yansıtıyor. Türkiye kamuoyuna 
yeterince duyuramamış olsa da, DTP’nin parti söyleminin ulu-
sal, yani Türkiyeli karakterinin azımsanmayacak derecede güç-

34 Mahkemenin, kapatma kararına yasal dayanak oluşturduğuna kanaat getirdiği 
anayasa maddesi şöyledir: “Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemle-
ri, Devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan 
haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik 
ve laik Cumhuriyet egemenliğine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlü-
ğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlaya-
maz; suç işlenmesini teşvik edemez.” Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, madde 
68/4 (2008). 

35 “İmparatorluğu takip eden ve Cumhuriyet’i önceleyen birkaç çetin yıla denk 
düşen ilk dönemde Kürt meselesi etnik mahiyeti teslim edilen siyasi bir mesele 
olarak algılandı ve meseleyle tanıma siyasetiyle cebelleşildi. 1924’ten 1990’la-
ra kadar uzanan ikinci dönemde ise Kürt meselesi etnik mahiyetten mahrum 
ve inkılâplarla ya da güvenlik siyasetiyle uğraşılması gereken sosyal ya da ikti-
sadi bir mesele yahut da bir asayiş meselesi olarak görüldü. Bu dönemin favo-
ri siyasetleri ise inkılâp, tedip ve tenkil ve tabii ki asimilasyon oldu. 1990’larla 
açılan üçüncü dönemde ise Cumhuriyet Kürt meselesinin etnik mahiyetini ik-
rar eder oldu. Halen devam eden ve zikzaklarla döşeli bu son dönemde Cum-
huriyet’in siyaset repertuarı genişledi: Baskı siyaseti devam etti, asimilasyon si-
yaseti çeşitlendi, tanıma siyaseti geri döndü ve en önemlisi ayrımcılık siyaseti 
peyda oldu.” (Yeğen 2009, 5) 
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lü olduğunu görüyoruz. Bu Türkiyelileşen söylemi, partinin 
programı ve tüzüğü gibi kurucu metinlerinde net bir biçimde 
gözlemlediğimizden daha önce bahsetmiştik. TBMM bütçe tar-
tışmalarına baktığımızda da aynı “Türkiyeli” dilin kullanıldı-
ğına ve bu yönde politikaların savunulduğuna tanık oluyoruz.

Onlarca sayfalık Meclis bütçe tartışmaları metinleri üzerinde 
çalışırken, ulusal düzlem olarak ifade ettiğim “Türkiyeli” po-
litik dilin izlerini taşıyan cümleleri kırmızı renkle işaretlemiş-
tim. Her rengin bir düzlemi temsil ettiğini varsaydığım bu yön-
tem, büyük resmi görebilmeme yardım edecek ilginç tespitle-
re imkân verdi. DTP’li vekillerin konuşmalarının geçtiği bütün 
metinleri inceleyip, cümleleri yansıttıkları düzlemlere atfetti-
ğim renklerle işaretleyince, çalışmanın geneline kırmızı ren-
gin, yani “Türkiyeli” düzlemin hâkim olduğunu gördüm. Et-
nik düzlemi temsilen kullandığım mor rengin, DTP’lilerin daha 
çok diğer parti gruplarının temsilcileriyle atışmaları esnasında-
ki tepkisel ifadelerinde yer bulduğunu ve üstelik bu rengin –
sözgelimi– “toplumcu/eşitlikçi” düzlemi temsil eden cümlele-
ri işaretlemekte kullandığım mavi renk kadar yaygın olmadığı-
nı gördüm. Bütçe tartışmaları boyunca sık sık, ülkemiz, 73 mil-
yon insanımız, ulusumuz, milli birlik ve bütünlüğümüz ve hatta 
askerimiz gibi birinci çoğul şahısla kurulmuş, “milliyetçi/vatan-
sever” bir “biz” dilinin, Kürt kimlik siyasetinin temsilcisi ola-
rak görülen DTP’li vekillerce kullanıldığına şahit olmak açıkça-
sı şaşırtıcı bir deneyimdi. Özelleştirme gibi bazı konular tartı-
şıldığında, devletçi Türk ulusalcılığının diline çok yaklaşan şu 
ifadeler de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda DTP Şırnak milletve-
kili Hasip Kaplan tarafından ifade edilmiştir:

“Yapısal reformlar, malî disiplin ve özelleştirmeye devam ede-
ceğiz” demenin anlamı: Halk Bankası, Tekel ve PETKİM özel-
leştirme için zaten sıra bekliyor. Beş yıldır yabancı sermaye-
ye, Arap şeyhlerine yapılan satışlardan sonra 2/B taslağının da 
gündemde olduğu bugünlerde kıyıları, limanları, köprüleri, 
tarihi, dağları, ovaları, akarsuları satışa çıkaran mantık, vatanı 
satışa çıkaran mantık ile baktığımızda böyle bir bütçeyi denk-
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leştirmenin ne kadar korkunç olduğu gözüküyor. (TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşme Tutanakları 2009)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Ku-
rulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye 
İstatistik Kurumu Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı ve Hazine Müsteşarlığı gibi önemli kurumları ilgilendi-
ren konuların görüşüldüğü bütçe oturumlarının birinde DTP 
milletvekili Hasip Kaplan, PKK ile savaşmanın maliyetini do-
laylı olarak dile getiriyor. Meseleyi kendi seçmen tabanı için 
çok önemli olan ve aynı siyasi geleneği paylaştıkları PKK’ya de-
ğinmeden, Türkiye ekonomisinin bu sorun dolayısıyla yaşadığı 
sıkıntıya atıfla gündeme getirmesi ilginç görünüyor:

... Sayın Başbakan Yardımcım, dikkat ettim, hep veriler konu-
luyor ama bir nokta eksik. Yani son yirmi üç yılda yaşadığımız 
acı olaylardaki 300 milyar dolarlık giderin bu cari açıkta borç-
lanma konusundaki sıkıntısına hiç vurgu yapılmadı. Yani ger-
çekten bu acı, yaşadığımız bu gerçek ama, hiç mi bütçemizin 
açık vermesinde hiç mi dış borçlarda hiç mi bunda etkisi yok... 
(TBMM Görüşme Tutanakları 2009)

Böylelikle Kaplan, Kürt sorunu sebebiyle ortaya çıkan mad-
di kaybı bölgesel bir mesele olmaktan çıkarıp, Türkiye ekono-
misinin zarar görmesi çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu 
yaklaşımıyla, DTP’li vekil sadece Kürtlerin değil tüm Türkiye 
toplumunun refahının olumsuz etkilenmesine vurgu yaparak, 
kendilerine yönlendirilen “etnik parti” tanımlamasının sınırla-
rını anlamsızlaştıran örnekler sunmaktadır.

Bütçe tartışmalarına DTP milletvekillerinin sergiledikleri ta-
vır ve tutumlar, savundukları politikalar incelendiği vakit, ben-
zeri “Türkiyeli” söyleme sıkça başvurdukları müşahede edil-
mektedir. Bu makalenin temel arayışı açısından bu durum ol-
dukça dikkat çekicidir. Ana akım Türk siyaseti ve medyasının 
çizdiği “Türkiyelileşme iradesine sahip olmayan DTP” imajını 
sorgulamamızı gerektirecek bir çabayı sadece parti tüzüğü ve 
meclis çalışmaları gibi resmî metinlerde görmüyoruz. Görüştü-
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ğüm DTP’li siyasetçilerin, ister yerel ister ulusal düzeyde faali-
yet gösteriyor olsun çok yaygın bir biçimde “Türkiyelilik” siya-
si kimliğini bir parti politikası ve önemli bir “proje” olarak her 
fırsatta dillendirdiklerini gözlemliyoruz:

Bu parti bir Türkiye Projesi olarak çalışmalarına başladı. Bu 
partiden önce de aynı siyasi geleneğin pek çok partisi var-
dı. HADEP vardı, DEHAP vardı. Bir bölge partisi olarak lan-
se edildiler, Kürt partisi olarak lanse edildiler. Ancak başarılı 
olamadılar. İşte DTP, bundan önceki geleneğin bir özeleştirisi 
olarak ortaya çıktı. Teknoloji değişti, dünya değişti ve serma-
ye sınır tanımıyor. Sosyalist blok ve sosyalizm darmadağın ol-
du. Sınırlarını muhafaza eden ve bu sınırlar içersinde özgürlük 
arayan bir anlayışın artık günümüz koşullarında çok da ola-
naklı olmadığının tespitine ulaşmıştık. Kürtlerin dar sınırlar 
içinde özgürlük talep etmekten vazgeçmeleri gerekmekteydi. 
Neden? Çünkü artık Kürtler demokratik bir çözüm arzu edi-
yorlarsa, şunu net olarak bilmeliler, sorun sadece Kürtlerle de-
ğil; sadece Türklerle değil; sadece Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti ile çözülemez. O zaman Kürtleri aşan bir kapsam ihtiva et-
mek zorunlu idi. Bu yüzden DTP bir Türkiye Projesi olarak or-
taya çıktı ama açıkçası bu hedefimize ulaşamadık.36

... sorunlara bakışın değişmesine, bir zihniyet devrimine ihti-
yaç var. Yasaların değişmesi ile bir şey sağlanmıyor. Kültürel 
farklıkların içselleştirilmesi gerek. Anadolu ve Mezopotamya 
kültürü üzerinde yeşermiş bir coğrafyanın insanlarının bunu 
kabullenecek bir mantığa sahip olması gerek.37

Türk’ün işaret ettiği “zihniyet devrimi”, bir partiyi etnik bir 
parti mi yoksa çoklu siyasal ajanda sahibi bir parti, yani ge-
niş tabanlı siyasası olan bir parti (broadly based party) mi ola-
rak tanımlayacağımıza yardım ederken, toplumdaki farklılıkla-
rı kapsama prensibini temel almamız gerektiğini hatırlatıyor. 
Bu farklılıklar arasında, etnik kimliklerin ön planda tutulduğu, 

36 DTP İstanbul İl Eşbaşkanı Mustafa Avcı’yla mülakat, İstanbul, 16 Mart 2010.
37 Ahmet Türk’le mülakat, Ankara, 18 Nisan 2010.
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dolayısıyla DTP elitlerinin, Kürt kimliğinin tanınması politi-
kasını bu bağlamda yürüttükleri düşünülebilir. Öte yandan bu 
elitler, Türkiye’de halen devam eden sosyo-politik süreçlerin 
aktörü olma konusundaki arzularını belirtiyorlar. Kendileri-
nin gayet basit ve özlü olarak ifade ettikleri gibi, Türkleşmek de-

ğil Türkiyelileşmek istiyorlar. Kendilerini de kapsayacak şekil-
de Türkiye toplumuyla uyum içinde bir arada yaşarken, etnik 
kimliklerinin Türk kimliği içinde eritilmesine karşı çıkıyorlar:

Çok geniş bir kavram Türkiyelileşmek. “Türkiyelileşmek” de-
diğimiz zaman farklı kültürlerin farklı kimliklerin kabulü an-
lamında değerlendiririz. Belli bir zihniyet ise Türkiyelileşme-
yi Türkleşmek olarak algılıyor ve o şekilde görmek istiyor. İşte 
Türkleşmedigimiz için Türkiye partisi sayılmıyoruz.38

DTP İstanbul İl Eşbaşkanlığı’nı erkek meslektaşıyla birlik-
te yürüten Çiğdem Kılıçgün Uçar, partinin Türkiyelileşmesi-
ni 1990’ların ikinci yarısından itibaren devam etmekte olan bir 
süreç olarak ifade etmektedir. Uçar, “Türkiyelileşme” tabirinin 
çok gelişi güzel kullanılıyor olmasından yakınarak, bu kavramı 
kullanmadan önce kendisini belirleyen kriterlerin ortaya kon-
ması gerektiğini belirtiyor. Uçar’a göre en temel kriter, bir par-
tinin Türkiye’nin demokratikleşmesi konusundaki çabasıdır:

Türkiye’nin demokratikleşmesi için bu kadar mücadele veren 
başka bir parti yoktur. Türkiyelileşmenin ölçüsü de budur. 
Bundan başka bir partinin Türkiyelileşmesinin daha iyi bir öl-
çüsü yoktur. (...) 95 sonrası siyaseti daha çok sahiplenmiştir. 
99-2000-2001-2002 Bakırköy DTP [DEHAP’ı kastediyor] yö-
netimimizden şunu örnek vereyim: Kürt, Laz, Alevi, Erme-
ni, Türk yan yanaydı. Nedir Türkiyelileşmenin ölçüsü? Tür-
kiye’deki diğer partilerin ne derece Türkiyelileştiklerini belir-
leyen nedir?39

Mevkidaşı Mustafa Avcı’nın “Türkiye’nin çözülememiş tüm 

38 Ahmet Türk’le mülakat, Ankara, 18 Nisan 2010.
39 DTP İstanbul İl Eşbaşkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar’la mülakat, İstanbul, 16 Mart 

2010.
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problemlerini sahiplenme projesidir” şeklinde yaptığı “Türki-
yelileşme” tanımı, Uçar tarafından da benzer şekilde, “Türki-
ye’nin tüm toplumsal, siyasi, ekonomik sorunlarının ele alın-
ması için çaba göstermek” ifadesiyle açıklanmıştır. DTP taba-
nı tarafından çok da öncelikli olmadığı görülen “Türkiye parti-
si olma” meselesi, parti elitleri tarafından çok büyük ve olum-
lu anlamlar yüklenerek savunulmaktadır. Bu siyasetin etnik 
bir duyarlılıktan kaynaklanmış bir hareket tarafından gönül-
lü olarak taşınması oldukça ilginçtir. Öte yandan, Türkiyelileş-
me’nin bir “proje” derecesinde önemsenmesi şu nüansı göz ar-
dı etmemize yol açmamalıdır. Türkiyelileşme, DTP’liler tarafın-
dan, Kürtlerin ve diğer kimliklerin yok olmasına sebep olacağı 
ve böylece Türkiye demokrasisine tehdit oluşturacağı düşünü-
len “Türkleşme”den net bir biçimde ayrılmaktadır. Bu keskin 
ayrımın oluşmasında, Cumhuriyetin Türk olmayan, “öteki” va-
tandaşlarına yönelik otoriter bakışının ve pratiklerinin rolü son 
derece önemlidir.

Cumhuriyetin siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik araç 
ve süreçleri kullanarak, Türkler dışındaki etnik gruplara yö-
nelik uyguladığı Türk kimliğine asimile etme ve böylece Türk 
ulus-devletini inşa etme politikaları genel olarak “Türkleştir-
me” ya da “homojenleştirme” olarak adlandırılabilir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve bunu takip eden erken dönem, 
Türkleştirme siyasetinin Kürtler tarafından nasıl zoraki aygıt-
larla ve sert bir biçimde tecrübe edildiğinin örnekleriyle dolu-
dur. Devletin bizzat ve sistematik olarak bu yönde uyguladı-
ğı politikalardan 1927 tarihli Şark Islahat Planı, Kürtlerin tam 
olarak “tedip” edilene, “ıslah” olana kadar yaşadıkları bölgele-
re sıkı yönetim uygulamasını getirmiştir (Şahin 2005, 106). Bu-
na göre:

... plan, beş ayrı yerde kurulacak olan Umumi Müfettişlikler 
aracılığıyla uygulanacak; bölgedeki mahkemeler Türk leş ti ri le-
cek,40 kamu idaresi Kürt unsurlardan arındırılacak, Ermeniler-
den boşalan yerlere yerleşmiş olan Kürtler eski yerleşim yerle-

40 Vurgular bana ait. 



189

rine gönderilecek, boşalan yerlere Türk göçmenler yerleştiri-
lecek, Türkçe dışındaki diller yasaklanacak, Kürtleşme tehlike-
siyle karşı karşıya olan Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Van, 
Muş, Urfa, Ergani, Hozat, Çemişkezek, Ovacık, Hekimhan gi-
bi yerlerdeki hükümet binası ve okullarla pazarlarda Kürtçe 
konuşanlar cezalandırılacak, eğitim kurumları Türkleştirile-

cek, Kürt kültürüne asimile olma tehlikesi olan ya da Arapça 
konuşulan Mardin, Siirt gibi bölgelere Türk Ocağı ve özellikle 
kız okulları açılacak ve Fırat’ın batısında kalan yerlerde Kürt-
çe konuşulması kesinlikle yasaklanacak[tı].41

Çalışmamızın hacmi ve kapsamının sınırları açısından, dev-
letin Türkleştirme politikalarına Şark Islahat Planı örneğini 
vermekle yetiniyoruz. 2000’li yıllara kadar, devletin azınlıklara 
ve özelde Kürtlere yönelik politikasındaki süreklilik arz eden 
ve Kürtlerin genellikle aleyhine sonuçlar doğurmuş olan ör-
neklerin çokluğu ve sıklığı kendinden önceki Kürt siyasi aktör-
leri gibi DTP üzerinde de onarılması zor bir güvensizlik hissi 
yaratmıştır. “Türkiye partisi” olma konusunda kendilerine yö-
neltilen eleştirilere tepkisel olarak ve biraz da aceleci bir biçim-
de “Biz Türkleşmeye karşıyız” cevabı vermeleri bu derin güven-
sizlikle de izah edilebilir.

Kürt etnopolitik hareketinin Türkiyelileşmesinin izini sürer-
ken görüştüğüm siyasetçilerden bir diğeri DTP İstanbul Millet-
vekili Sebahat Tuncel’di. Tuncel’le Boğaziçi Üniversitesi’nde, 
konuşmacı olarak katıldığı “Militarizm ve Kadına Yönelik Şid-
det” konulu, çeşitli feminist çevrelerin düzenlediği konferansın 
akabinde görüştük. DTP kapatıldıktan sonra BDP Parti Mecli-
si üyesi olan Türk feminist aktivist ve avukat Eren Keskin gi-

41 Günümüzde etnik azınlıkların, Türkleştirme siyaseti karşısında kendi 
“farklılık”larını nasıl konumlandırdıklarını inceleyen kalitatif bir saha anali-
zi için bkz. Aydın 2005. Türkleştirme politikaları esasen Kürt, Laz, Çerkez gi-
bi Müslüman etnik unsurları hedef almıştır. Lozan Antlaşması yoluyla hakları 
açıkça korunmuş olan gayrimüslimlerin ise Türk kimliğini kabulünün zor ol-
duğunun düşünülmesinden olsa gerek, önceleri sahip oldukları ekonomik ve 
bürokratik konumlarının kaybettirilmesi yoluyla ulus-devletin, homojenleş-
tirme siyasetinin ekonomik boyutu karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de gayri-
müslimler, nüfus ve ekonominin Türkleştirilmesi konusunda temel bir çalış-
ma için bkz. Aktar 2000.
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bi birçok açıdan “Türkiyeli” şahsiyetlerin panelde konuşmacı 
ve katılımcı olarak bulunduklarını da belirtmem gerekir. Tun-
cel, özellikle savaş ve çatışma dönemlerinde, kadınların maruz 
kaldığı fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddeti anlatırken, bu mağ-
duriyetin Kürt kadınları için fazladan ne denli zorlukları bera-
berinde getirdiğini, Kürt kadınlarının hem kadın hem de Kürt 
olarak ezildiklerini örnekleriyle izah etti. Bu soruna parlamen-
ter çalışmalarla nasıl çözümler getirilebileceğine DTP’nin de 
yapmış olduklarından örneklerle değindi. Konuşmasının gene-
line bakıldığında “Kürt kadını” vurgusunun aslında bir “öz”e 
referansla değil olağanüstü çatışma döneminin sebep oldu-
ğu bir önceleme olduğu sonucu çıkmaktaydı. Esasen kadınla-
rın sorunları evrenseldi ve bu durumda vurgu sadece Kürt ka-
dınlarına değil Türkiye’de hatta dünyada yaşayan tüm kadın-
ların mağduriyetlerineydi. Panelin ardından yaptığımız müla-
katta “Türkiye partisi” meselesi odaktaydı. Tuncel açıkça Tür-
kiye partisi olmayı savunurken, bunun seçmen tabanının etnik 
kompozisyonu yerine partinin çok gündemli siyasasında (mul-
ti-issue agenda) ve sistemin “çevre”sine (periphery) itilen grup-
ların içerilmesinde aramak gerektiğini savunmakta:

Türkiye partisi olmak, Türk arkadaşlarımızın bizimle birlik-
te olması anlamına gelmiyor. Türkiye sorunlarına, Türkiye’de 
yaşanan toplumsal sorunlara, siyasal sorunlara, ekolojik so-
runlara çözüm üretmek... Mesela biz bir Kürt olarak da Türki-
ye partisi olabiliriz. Sadece Kürtlerden oluşan bir parti olarak 
da Türkiye partisi olabiliriz. Yani bunun bir engeli yok. Sosya-
listler, feministler, ekolojistler, anarşistler birçok kesimin des-
teklediği bir şey olarak Türkiye sorunlarını çözebiliriz. Yani 
bu iddiamız var.42

Zamanın ruhunu okumuş olduğu gözlenen Kürt aktörlerin 
esnek siyaset yapma biçiminin bir örneği olan “Türkiyelileşme 
projesi” görece yeni bir politika olmakla beraber bu “proje”nin 
hayata geçmesini zorlaştıran bir faktör olan %10 ülke geneli se-
çim barajı Kürtlerin yasal siyasi arenada kitlesel varlık göster-

42 DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’le mülakat, İstanbul, 13 Mart 2010.



191

dikleri 1990’lardan beri karşımızda durmaktadır. Kürt hareke-
tinin partileri (HEP, DEP) başlangıçta SHP gibi merkez sol par-
tilerin aday listelerinden, ancak gerçek temsil güçlerinin çok 
altında sayıda milletvekiliyle TBMM’ye girerken, DTP farklı 
bir yol izleyerek bağımsız adaylarla seçime katılmıştır.43 Ancak 
her halükarda, böylesine yüksek bir ulusal baraj Kürt siyaseti-
nin gerçek anlamda temsili önünde büyük bir engel olarak dur-
maktadır. DTP’li siyasetçiler bizzat bu engelin Kürtlerin Türki-
yelileşmeleri ve Türkiye’nin demokratikleşmesine mani oldu-
ğunu düşünmektedirler:

Türkiyelileşme projemizi yaşama geçirme konusunda önü-
müzde büyük engeller var. Bunlardan biri nedir? %10 barajı. 
Bu baraj olduğu için siz bağımsız adaylarla seçime girmek zo-
rundasınız ve sonuç olarak burada emek veren belli bir kültü-
rün özgürleşmesini isteyen ve bu konuda çaba gösteren kesim-
lerle dar tutmak, birlikte hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. 
Bu durumda da birilerinin gözünde sanki bir Kürt partisi ola-
rak görünüyorsunuz. Oysa ki, bugün önümüzde %10 gibi bir 
baraj engeli olmasaydı biz bu partiye %35-40 Türkiye demok-
rasi güçlerini taşıyarak daha geniş bir kitle partisini oluştur-
mak şansına sahip olurduk ama %10 barajıyla Türkiyelileşme 
projemizi engellemeye çalışan bir mantıkla karşı karşıyayız.44

Türk, konuşmasında, %10 seçim barajı engelinin tarihî ve 
mantıksal arka planını analiz ederken, Muş milletvekili Sakık, 
meseleyi bir adım daha ileri götürerek, barajın Türk[iye] de-

mokrasi güçlerini hedef aldığını savunuyor:

Barajı aşamıyoruz tek başımıza. Barajların Türk demokrasi 
güçlerine ve Kürtlerin parlamentoya girmemeleri için konul-
duğu çok aşikâr. (...) Bu önerimizi sadece kendimiz için de-
ğil Türkiye demokrasi güçlerinin birliği için yapıyoruz çünkü 

43 Bağımsız adaylar yoluyla seçim barajının delinmesi, DTP’nin devamı olan BDP 
tarafından da örnek alınmış ve büyük bir başarıyla sonuçlanmıştır. 2011 genel 
seçimlerinde, BDP’nin desteklediği Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu bağım-
sız adaylarının 36’sı milletvekili seçilmiştir.

44 Ahmet Türk’le mülakat, Ankara, 18 Nisan 2010.
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biz her halükarda 30 civarında bir sayı ile parlamentoya girme 
şansımız var ama baraj kalkarsa Türk demokrasi güçleri ile bir-
lik olur ve daha geniş bir sayıda Türk siyasetine yeni bir ivme 
kazandırabiliriz ve ana muhalefet partisinin rolünü üstlenebi-
liriz. Biz Türk demokrasi güçlerinin birliğini savunuyoruz. Bu 
birlik ancak Türkiye’yi demokratikleştirebilir, özgürleştirebi-
lir. (...) 20 kişi ile parlamentodayız ve 20 kişiyle, emin olun, 
mevcut ana muhalefet partisinin yapamadığını yapıyoruz. Tür-

kiye demokrasisine güçlü ve verimli bir ana muhalefet ile kat-
kıda bulunabiliriz.45

Sakık’ın bir Kürt siyasetçisi olarak Türk siyasetinin de-
mokratikleşmesini önemsediğini ısrarla vurgulaması kanımca 
önemli bir noktaya işaret ediyor. Baraj engelini, salt kendilerini 
ilgilendirdiğini düşünebileceğimiz, “Kürtlerin temsil sorunu” 
olarak değil, daha geniş bir Türkiyelilik perspektifinden oku-
duğunu görüyoruz. Öyle ki, bu okumanın asıl vurgusu, Kürt-
lerin demokratik temsili sorununun çözümünde değil, Türki-
ye siyasal rejiminin anti-demokratik mahiyetinin değiştirilme-
si gereği üzerinde yoğunlaşıyor. DTP’nin, ağırlıklı olarak etnik 
bir azınlıktan oy alan bir parti olduğunu göz önüne aldığımız-
da, parti elitlerinin Türkiye siyasetinde çokça şikâyet edilen ve-
rimli bir ana muhalefet partisi eksiğini kapatmaya namzet ol-
duklarını ifade etmeleri, Türkiyelileşme’nin gerçekten bir “pro-
je” olarak ele alındığı noktasında ikna edici görünüyor.

Kürtlerin “Türkiye partisi”

Daha önce incelediğimiz meclis tartışmaları ve parti tüzüğü-
nün gösterdiği üzere DTP, çoklu siyasi gündemleriyle, salt et-
nik parti tanımlamasına sığdıramayacağımız, popüler ifadesiyle 
“Türkiye partisi” olma yolunda büyük mesafeler kat etmiş bir 
hareketi temsil etmiştir. DTP siyasi elitleriyle gerçekleştirdiğim 
mülakatlarda karşıma çıkan söylem de bu tespiti doğrular ni-
teliktedir. Yine de Türkiye kamuoyunda hâkim olan görüşün 

45 Sırrı Sakık’la mülakat, Ankara, 18 Nisan 2010. Vurgular bana ait.
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DTP’yi ve ait olduğu geleneği, nüansları ve geçirdikleri dönü-
şüm süreçlerini göz ardı ederek, topyekûn salt “etnik siyaset”le 
damgalaması, DTP’li siyasetçilere –mülakatı bitirirken– “DTP 
etnik bir parti midir?” sorusunu doğrudan sormama neden ol-
du. Bir “suçlama” edasıyla, biteviye muhatap olageldikleri, do-
layısıyla fazlasıyla hazırlıklı oldukları bu soruya verecekleri net 
cevap gecikmeyecekti: “Türkiye partisiyiz!” Partilerinin etnik 
bir boyutu olduğunun yadsınamayacağı fakat öte yandan, ana 
akım Türk kamuoyunun anladığından farklı bir “Türkiyelilik” 
haliydi önerdikleri ve aslında bizzat temsil ettikleri:

Kürt ve Türk halkının daha özgürleşmesinin mücadelesini 
verdiğimiz için biz Türkiye partisiyiz ama Kürtlerin yoğun-
laşan taleplerinin mutlaka gerçekleştirilmesi konusunda bir 
amacı olan bir partiyiz. (...) Bir Türkiye partisiyiz ama halkla-
rın haklarını savunmak konusunda da iddialı bir partiyiz. 20 
milyonun [Türkiye Kürtlerinin] talebi bu; fakat biz bu talebi, 
bu sorunu Türkiye’nin bütünlüğü içerisinde çözmek istediği-
miz için bir Türkiye partisiyiz.46

Görüştüğümüz sırada, DTP’nin kapatılma davası sonuçlan-
mış ve milletvekilliği düşürülerek siyaset yasağıyla cezalandı-
rılmış olmasına karşın Ahmet Türk’ün DTP hakkında sordu-
ğum soruları hala “geniş zaman” ve “şimdiki zaman” kipleri 
kullanarak cevaplaması da ayrıca üzerinde düşünülmesi gere-
ken hususlardandır. Türk siyaset tarihinin süreklilik arz eden 
meselelerinden biri olarak parti kapatmaların, gelenek oluştu-
rabilmiş “dava” partilerinin mensuplarının diline nasıl yansıdı-
ğını bu örnekte görüyoruz. Tıpkı İslâmî kesimin partileri ola-
rak ortaya çıkan Milli Görüş geleneğinde, kapatılan partilerin 
birbiri ardına “tabela değiştirmesi” ve yeni açılan partinin, ay-
nı geleneği sürdürmesi gibi, kapatılan Kürt partilerinde de ben-
zer bir durum gözlenebilir. Aktif siyasetten men edilmelerine 
rağmen, kimi Kürt siyasi elitlerinin dilinin “dava” temelli bir 
süreklilikten etkilenmemesi düşünülemez. Bu söylemsel sü-
rekliliği parti tabanında, partiye oy vermeyen Kürt seçmenler-

46 Ahmet Türk’le mülakat, Ankara, 18 Nisan 2010.
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de ve genel olarak Türkiye toplumunda görmek mümkündür. 
BDP’den söz ederken DTP, DTP’den söz ederken HADEP veya 
DEHAP, DEHAP’tan söz ederken HADEP ve hatta DEP kelime-
lerini kullanan bireylere sıkça rastlanabilir.

[DTP] Kürtlerin hakkını en doğru temelde savunan Türki-
ye partisidir, etnik değil. Kürt partisi tanımlamasını bu par-
tiye yakıştıramıyorum. Çünkü biz Kürt sorunun etnik bir so-
run değil temelinde bir demokrasi sorunu olduğu algılama-
sı içindeyiz.47

Görüldüğü gibi, DTP’nin siyasi elitleri, partilerini “et-
nik parti” olarak tanımlamamakla birlikte, “halkların hak ve 
özgürlükleri”ni savunmanın kendilerini etnik parti yapmaya-
cağını da savunuyorlar. Modern Türk ulus-devletinin, tek mil-
let, tek halk kurgusuna dayandığı düşünüldüğünde mevcut si-
yasal rejimin kendisini sorgulayan hak talepleriyle karşılaştı-
ğı noktada nasıl bir ironiyle karşı karşıya kaldığı açıktır. Mo-
dern ulus-devletin “demokratikleştirilmesi” sürecinde yaşanan 
bu “kaçınılmaz” tezat DTP’lilerin elinde fırsata dönüşüyor. Ya-
ni DTP’li siyasetçilere göre, asıl “bir halkın” özgürlüğünü des-
teklemeyen partiler “Türkiye partisi” olmaktan uzaklaşıyorlar. 
Nihayetinde “Kürt halkı” da “Türkiye toplumunun” bir parçası 
olduğuna göre, tam da aslî varoluş sorunlarıyla boğuşan Kürt-
lerin meselesinin öncelenmesi, gerçek manada “Türkiyeli” ol-
manın ölçütü olarak karşımıza çıkıyor. O kadar ki, bu hesaba 
göre, başta MHP ve CHP olmak üzere, diğer siyasi partilerin, 
DTP kadar Türkiye partisi olmadıkları savunuluyor:

Türkiye partisi olmayan çok parti var parlamentoda. Örneğin, 
CHP bir Türkiye partisi değil. MHP bir Türkiye partisi değil. 
(...) Çünkü onlar aslında Türkiye’de yaşayan 20 milyon Kür-
dü yok sayan, Kürtlerin hak ve özgürlüklerini yok sayan ve bir 
çözüm projesi olmayan [partiler]... Hatta AKP de dahil yok 
yani... Aslında Türkiye partisi Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi 
bütün toplumsal kesimlerin sorunlarına bir çözüm perspekti-

47 Çiğdem Kılıçgün Uçar’la mülakat, İstanbul, 16 Mart 2010.
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fi olan bir partidir.48

DTP elitleri, partilerinin Türkiye partisi olmasını destekle-
yen düşüncelerini tekrar tekrar vurgularken Kürtlerin kültürel 
haklarını, Kürt kimliğinin tanınması temelinde savunuyorlar. 
Bu politikanın, partinin temel gündemlerinden birini teşkil et-
mesi, DTP’den önce başlayan yasal siyasi geleneğin, DTP kapa-
tıldıktan sonra BDP’de sürekliliğini göstermektedir.

Yasal Kürt siyasetçilerinin, partilerinin kapatılması, kadrola-
rının sıkça siyaseten yasaklı duruma getirilmeleri, kendilerince 
de kanıksanmaya başlamış bir olgudur. Kanımca bu sıkışmışlık 
ve sistematik bir şekilde sistem-dışı bırakılma halinin Kürt ha-
reketinin siyasi bünyesinde alışkanlık yaratması, “normal” yol-
lardan Türkiyelileşebilme sürecini zorlaştırmaktadır. Türk si-
yasal rejiminden sapma olarak görülen “farklılık” politikasının 
ana akım aktörlerce kabullenilmemesi, bu dönüşümün gerçek-
leşmesini olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerdendir. Bir 
etnik partiyi aşıp “Türkiye partisi olma projesi”nin tamamlana-
mamış olmasında “imaj”lar önemli rol oynamıştır. DTP elitle-
rinin, kendilerinin bu konudaki çabalarının özellikle medya ta-
rafından görmezden gelinmesinden şikâyet etmeleri, bahsi ge-
çen imaj ve algı sorununa işaret ediyor. DTP politikalarının, 
toplumsal ve siyasi alanlardaki çeşitli manipülasyonlarla –ta-
mamen tahrif edilmemişse de– göz ardı edilmiş ya da abartılmış 
hallerinin yeniden üretilmiş olması, partinin bir Türkiye parti-
si olma imkânını olumsuz etkileyen bir diğer önemli etkendir:

Türkiye’nin sorunları çok fazla ama biz daha çok Kürt soru-
nuyla algılanan bir partiyiz doğal olarak. Yaptığımız diğer şey-
lere Türkiye’de medyanın ambargosu var. Sistemin bize kar-
şı şeyleri var. Yani düşündüğümüz ve doğru bildiğimiz konu-
larda ısrar ettik. Bu aynı zamanda yalnız Kürtlere değil Tür-
kiye toplumuna karşı da sorumluluğumuzdur. Çünkü Türki-
ye halkları yanlış bilgilendirildi bugüne kadar. Bu yanlış bilgi 
üzerinden bir ötekileştirme durumu yaşandı. Dolayısıyla bunu 
daha etkin nasıl yapabiliriz çabamız var. (...) Ayrıca bu dönem 

48 Sebahat Tuncel’le mülakat, İstanbul, 13 Mart 2010.
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Türk arkadaşlarımız da var bizimle. Bu da önemli bir şey. Çün-
kü Türkiye algısının yani Türk halkının bizimle buluşması... 
Çünkü biraz önce dediğim gibi etnik bir algı yaratıldı. Bu bi-
zim seçtiğimiz bir şey değil. Biz öyle görmüyoruz kendimizi.49

DTP’lilerin, bahsedildiği gibi, Türkiyelileşme çabalarının 
meyvesi hükmündeki çoğul temalı siyasi gündemlerinin ta-
nınmayarak (non-recognition) ya da yanlış tanınmaya (misre-

cognition) maruz bırakılarak, “Kürt sorunundan başka mese-
lesi olmayan”, salt “Kürt siyasetçi”lere indirgenmeleri, mese-
lemizin bir yönünü teşkil ediyor.50 Ortada Kürt kimliğiyle ta-
nınmak isteyen ve bunun Türkiye yurttaşlığına engel teşkil et-
memesi gerektiğini savunan bir siyaset var ve bu siyaset, ken-
di “Kürtlüğü”nün kabulünü, tüm Türkiye toplumunun diğer 
sorunlarını da sahiplenmeye mani görmediği gibi, o sorunla-
rı çözmeye de istekli olduğunu belirtiyor. Kısacası, “Kürt ola-
rak Türkiyelileşmek” isteyen bireylerin talepleri gibi, bir siya-
si organizasyon olarak, DTP de partilerinin etnik bir boyutu ol-
duğu çekirdeğini “gizlemeden” Türkiye siyasetine katkıda bu-
lunmak istiyor.

Meselenin diğer yönü ise parti elitlerinin seçmenleriyle ara-
sındaki Kürt meselesi bakış odaklı farklılıktır. Parti tabanı ve 
özellikle siyasetle ilişkisi sınırlı olan “sokaktaki DTP’li” Tür-
kiyelileşmek gibi bir “proje”den haberdar olmadığı gibi bu ko-
nuyu öncelikleri arasında görmemekte. Bir önceki bölümde, 
DTP siyasetinin belirleyici beş düzleminden ilki ve çekirdeği 
hükmünde olan yerel/etnik düzlemde gördüğümüz üzere DTP 

49 Sebahat Tuncel’le mülakat, İstanbul, 13 Mart 2010.
50 Kanadalı filozof ve siyaset teorisyeni Charles Taylor, yok sayılmış ya da öte-

kileştirilerek aidiyetleri tahrif edilmiş ve çarpıtılarak resmedildikleri imajlara 
göre muamele görmüş grupların, “yaraları”nın iyileştirilmesi için tanınmanın 
(recognition) temel insani bir ihtiyaç olduğunu savunur. Bu “ihtiyaç”ın DTP ve 
Kürt siyasi geleneğinin de ruh halini yansıttığı ileri sürülebilir (Taylor 1992, 
26). Taylor’a göre, “Yanlış tanıma (misrecognition), birine gereken saygının 
gösterilmemesinden ibaret değildir. O, aynı zamanda, mağdurunun sırtına, 
kendi kendinden nefret etmenin sakatlayıcı yükünü yükleyerek, onda onul-
maz bir yara açabilir. Gerekli olan tanıma (recognition), diğer kişilere borçlu 
olduğumuz bir nezaketten ibaret değildir. Temel insani bir ihtiyaçtır.” (Çeviri 
bana ait.)
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seçmenleri, partilerinin Türkiyelileşmesine karşı olmamak-
la birlikte, aslında böyle bir “dert”leri de olmayan, kendileri-
ni büyük oranda “Kürt” kimliğiyle tanımlayan ve bastırılan bu 
kimliğin çevresinde şekillenen sorunları merkeze alan bir kit-
le. DTP’ye oy verişini, ağırlıklı olarak, “Kürtlük” ve Kürt kim-
liğine ilişkin sebeplerle açıklamayı tercih eden bir kesimden 
söz ediyoruz. Kendilerine, partilerinin tüm Türkiye’nin sorun-
larıyla ilgilenmesi konusunda ne düşündüklerini sorduğum-
da aldığım cevaplar tamamen olumlu olurken, bunun kendi-
leri için bir öncelik teşkil etmediği de gözden kaçmıyordu. Yi-
ne de bu konuda çok büyük bir “parti tabanı-seçmeni” ayrış-
ması olduğunu da gözlemlemiyoruz. Özellikle etnik orijinli si-
yasi hareketlerde karşılaşılan, tabanla siyasetçi arasındaki “ha-
yati bağ” göz önüne alındığında, Türkiyelileşme-etnikleşme 
hattında dönüşümünü sürdüren böyle bir siyasi hareketin, iki 
“uç”a da yaklaşan özellikleri barındırdığını ve bu uçların karşı-
lıklı olarak birbirlerini etkilediğini unutmamak gerekir. Türki-
yelileşmeye çalışan DTP, Kürt sorununun hinterlandında yaşa-
yan Kürt seçmenlere, seçmenler de, etnikliği yer yer geri plan-
da tutmak durumunda kalan, Türkiyelileşme gayreti içinde-
ki DTP’ye muhtaç gözüküyor. Kürt hareketinin Türkiyelileş-
me tecrübesinin çeşitli olumsuzluklara ve yapısal problemle-
re rağmen sürüyor olmasını belki de bu paradoksun kendisi-
ne borçluyuz.

Sonuç yerine

Türkiye’de 2000’li yıllar, Kürt siyasetinin özgün bir aktör ola-
rak belirli bir siyasal kimlik halini aldığı ve önemli ölçüde ke-
mikleştiği bir dönemdir. Bu yeni siyasi duruş, “Türkiyelilik” 
kavramı etrafında ortaya çıkan tartışmalarla örülmektedir. Hat-
ta bu şekillenmenin kendisini en net biçimde ilk kez DTP’de 
gösterdiğini söyleyebiliriz. Kürt siyasi geleneğinin 21. yüzyı-
lın ilk on yılında en önemli temsilcisi olan DTP’nin, Türki-
yelileşen Kürt siyasi kimliğini temsil etmesi önemlidir. Bu-
rada ilginç olan nokta, Kürtlerin siyaseten etkin bir aktör ol-
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dukları bu dönemin, aynı zamanda kendilerinin Türkiyelileş-
me “proje”lerinin tebarüz ettiği dönem olmasıdır. Yani Kürt-
ler “Kürt olarak” siyasallaşırken aynı zamanda büyük oran-
da Türkiyelileşmeyi savunmuş ve böylece Türkiye kamuoyun-
da varlıklarını meşrulaştırmışlardır. Elbette Türkiyelileşmenin 
ne denli başarılmış olduğu tartışılabilir. Ancak bu başarı ne ka-
dar tartışmaya açıksa, buna ulaşmanın yalnızca Kürt siyasi ha-
reketinin performansına bağlı olmadığı da o kadar açıktır. Di-
ğer bir deyişle Kürt siyasetinin, özelde DTP’nin, Türkiyelileş-
me düzeyinin yetersizliğinin ve şiddet sarmalı ve kalkışma/
direniş dilinin genel siyasi atmosfere hâkim olmasının, sade-
ce Kürt siyasi aktörlerinin “uyum” sorunu olarak görülmeme-
si gerekir. Bu durumun ortaya çıkışında, devlet aygıtından çe-
şitli düzey ve biçimlerde gördükleri tepkilerin ve de tepkisizlik 
olarak tezahür eden “içermeme”nin (exclusion) rolü muazzam-
dır. Dolayısıyla, hem otoriter devletin hem de PKK’nın vesaye-
tinde barışçıl ve demokratik bir zemine geçmekte zorlanan, pa-
ramiliter bir zeminde yaşam imkânı bulmuş bir siyasi özne olan 
Kürt hareketinin Türkiyelileşmesi bekleniyorsa, kendi dışın-
da kalan Türkiye siyasi aktör ve çevrelerinin bu süreçte alaca-
ğı tavır ve tutumlar müspet olmalı ve Türkiyelileşmeyi benzeş-
me ya da ehlileşme operasyonu olarak görme eğilimi terk edi-
lerek, gerçekçi bir birlikte var olma iradesi ve perspektifi geliş-
tirilmelidir.

Türkiyelileşme kavramı, Kürtler açısından, Türkiyeli “eşit” 
“Kürt” yurttaşlar olmak iradesini “Kürt ulusunun hükmettiği 
ayrı bir devlete sahip olmak” talebine tercih ettikleri bir kırıl-
manın ürünüdür. Fakat Kürtlerin Türkiye’nin bütünüyle kur-
maya çalıştığı bu ilişkinin kaçınılmaz olarak diyalojik bir yanı 
vardır ki, bu da, Türk siyasi aktörlerinin ve toplum kesimleri-
nin, Kürt siyasetinin talepleriyle birlikte özgürce var olma hak-
kını kabul etmeyi, benzeştirici ya da ehlileştirici tekçiliğe ter-
cih etmesinden geçer. Ancak Türk ve Kürt siyasi aktörleri ara-
sında kurulacak böyle bir diyalog, uzun tartışmalara konu olan 
ve muhtemelen olmaya da devam edecek “Kürtlerin Türkiyeli-
leşmesi” meselesinin anahtarı olabilir.
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Demokratik Özerklik:  
Statü Talebi ve Demokratikleşme Arzusu

BÜŞRA ERSANLI -  HALİL BAYHAN

Giriş

Özerklik kavramı siyasal ve kamusal olmak üzere iki alana 
yakınlık ifade eder: Birincisi, kendi kendini yönetim ihtiyacı 
(Kürt siyasal hareketinin kendi halkına duyduğu sorumluluk) 
ve (tarihî ve coğrafi/kültürel nedenler, siyasi idari inkâr politi-
kaları sonucu) kültürel siyasal idari statü gereksinimidir. İkin-
cisi ise yerel idari mekanizmanın reformunun, özyönetim veya 
yerindenlik (subsidiarity) ilkeleriyle donatılması; (tüm ayrım-
cılıklara ve eşitsizliklere, yerinden, en sağlam önlem olarak) 
ademî merkezîyetçilik uygulamasının çağdaş koşullara göre 
genişletilmesidir. Kamu yönetimi reformlarının uygulanır ha-
le getirilmesi, AB Özerklik Şartı’na konan çekincelerin kaldırıl-
ması, yerel özgünlüklere bağlı alternatif yerinden uygulamalar 
gereksiniminin tanınması ve yasallaştırılması da buna bağlıdır.

Bu çift işlevsel yönüyle özerklik, hem ilk anlamıyla devlet 
kurma hakkına dayalı kendi kaderini tayin hakkından (exter-
nal self-determination) farklı olarak, günün koşullarına göre 
devlet kurmadan kendi kaderini tayin talebinin (internal self-
determination) nasıl tatmin edilebileceğini düşünmeyi ve yo-
rumlamayı hem de yerel yönetimleri yeniden ele almayı, ademî 
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merkezîyetçi reformları uygulamayı ve bunları çağdaş gerek-
sinimler çerçevesinde yeniden değerlendirmeyi gerektiriyor. 
Bugünkü Türkiye siyaseti açısından hangisinin önce, hangisi-
nin sonra savunulması gerektiği konusu, bu iki amaç arasında-
ki bağlantılar ve farklılıklar tam olarak netleşmemiştir. Aslında 
bir yandan Soğuk Savaş’ın güvenlik anlayışıyla “özerklik” kav-
ramından uzak durulması, konunun içerik ve uygulanabilir-
lik açısından değerlendirilmesinin bir kenara itilerek yine aynı 
korkuyla özerkliğin hepten reddedilmesi, bir yandan da özerk-
liğin liberal ülkelerdeki bazı federasyon rejimleriyle karıştırıl-
ması, Türkiye’nin demokratikleşmesi önünde önemli bir engel 
oluşturmaktadır. Bu endişeleri hesaba katarak, DTP (şimdi Ba-
rış ve Demokrasi Partisi [BDP]) ikinci talebi önce geliştirmiş, 
daha sonra birinci talebi ortaya koymuştur. Bize göre, mesele-
nin bu iki yanı birbirlerini tamamlayan taleplerdir ve birlikte 
yürütülmeleri gerekmektedir. Son olarak Demokratik Toplum 
Kongresi (DTK), bütünüyle siyasal statü talepleri içeren özerk-
lik metnini tartışmaya açmıştır. DTP, BDP ve DTK’nın hazırla-
dığı üç demokratik özerklik metninin, bir gelişim çerçevesin-
de birbirini kesen değil, ancak zamanla daha netleşen/netleşe-
cek vurgular olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Metin-
lerin farklılığı üzerindeki tartışmalar, konunun iki yönünün de 
daha iyi anlaşılmasına ve modele açıklık kazandırmasına yar-
dımcı olabilir.

Bu yazıda öncelikle dünya akademik yazınında özerklik ve 
demokratik özerklik kavramlarının bazı tanımlama/açıklamala-
rına yer verilecek, daha sonra ise dünyadaki bazı özerklik anla-
yış ve uygulamaları üzerinde kısaca durulacak. Sonraki bölüm-
de ise sözü geçen özerklik talebi içeren üç metin ele alınacak ve 
DTK’nın son metni üzerine basında yer alan belli başlı kalemle-
rin bunu nasıl yorumladıkları değerlendirilecektir.

Özerklik: Kavramsal/teorik tartışma

Özerklik kavramının Soğuk Savaş sonrası değiştiği, artık ay-
rı bir devlet kurma ya da ayrılma, kendi kaderini ayrılarak ta-
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yin etme değil, ayrılmadan, sorunları özyönetim çerçevesinde 
çözme anlamına geldiği uzun süredir tartışılmakta. Bu anlam-
lar, en az yirmi yıldır hem Kopenhag kriterleri içeriğinde hem 
de BM ve AGİT’in Kosova (International Crisis Group 2003, 
18-20), Nijerya ve Fas’taki (Zouitni, 3-5) gelişmelerde üstlen-
dikleri rollerde de görülmekte. BM’nin Yerli Halkların Hakları 
Bildirgesi ve “kendi kaderini belirleme hakkı” sorunu üzerine 
tartışmalar devam ediyor. Ayrıca “içsel kendi kendini yönetme 
hakkı” gibi kavramlar üzerine de tartışmalar yürütülmeye baş-
lanmış durumda (Assie 2005, 159).

Ulus-devletlerin çoğu, 20. yüzyılın sonlarına kadar, merkez-
de topladığı yetkileri, yerele devretmedi veya farklı toplum-
sal topluluklar lehine yetkilerini paylaşmadı; egemenliği, yasa-
mayı, yürütmeyi ve diğer yetki organlarını tekelinde tuttu. Ge-
çen yüzyılda tek ulusa dayalı devlet kurmayı başarabilen etnik 
gruplar, egemenliklerindeki topluluklara idari ve siyasal yetki-
leri devretme taraftarı olmamıştır; egemen gruplar, ulus-devlet-
ler adına, entegrasyon politikalarıyla farklı etnik, dilsel, mez-
hepsel kimlikleri yok saymış ve tek kimlikli bir toplum oluş-
turmayı amaçladı. Özellikle koyu merkezci devletlerde toplu-
lukların idari ve siyasal yaşam alanları yok sayıldı. 20. yüzyıl 
ulus-devlet girdabı, ancak söz konusu toplulukların aynı ça-
tı altında kamusal düzeyde haklarından yararlanabildiği yöne-
timler ile aşılabildi.

Ulusal sınırlar içinde kalarak, sınır kavramı tartışılmadan 
önerilen ve toprak egemenliğine dayalı olmayan yönetimlerin 
en belirgin türü yerel ya da bölgesel özerkliktir. Yerel/bölge-
sel düzeyde özerk yetkileri olan ve toprak egemenliğine daya-
lı olmayan yönetimler, birden fazla kimliği barındıran ülkeler-
de tercih edilmekte. Bu uygulamaları, özellikle de Batılı tarzda 
liberal ve demokratik yönetimleri seçen ülkelerde görebilmek-
teyiz: İspanya, İngiltere, İtalya hatta merkezci Fransa 20. yüz-
yılın son çeyreğinde şekillenmiş örneklerdir. AB Özerklik Şartı 
da bu genel ihtiyacın bir uzantısıdır. Özerkliğin tanımlamaları 
ve uygulamaları üzerine teorik tartışmaların yürütülmesi, Tür-
kiye’deki özerklik tartışmalarına da katkı sunmaktadır.
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Sömürgecilik uygulamalarında birçok topluluk nasıl ezildiy-
se, dışlandıysa, hatta tamamen inkâr edilip köleleştirildiyse, ça-
ğımızın birçok ulus-devleti de farklı topluluklar üzerinde aynı 
olumsuz etkileri bırakmıştır. Ulus-devletlerin tek kimlik yarat-
ma tasavvuru ve tasarrufu, tektipleşmeye neden olmuş ve farklı 
grupların özgürleşme alanlarını daraltmıştır. Kimliksel sorun-
ların çözümünde demokratik yolların daha yaygın bir biçim-
de tercih edilmesi, ulus-devletin yüzyılın başındaki cazibesini 
azalttı. Hem özyönetim isteyen toplulukları tatmin edecek hem 
de ulus-devlet sınırlarını değiştirmeyecek çözümler geliştirildi. 
Devletsiz çözüm arayan etnik topluluklar, var olan devletin es-
nekleşmesi ve hükümetin küçülmesi durumunda mevcut dev-
letli çözümü kabul ettiklerini beyan eder ve hatta demokratik-
leşmenin yolunun da bu uygulamalardan geçtiğini kanıtlamak 
isterler. Uluslararası piyasanın da esasen istediği, sınırların eski 
tip ulus-devlet şeklinde olmaması, daha esnek ve küresel kar-
şılıklı bağımlılığı yaşatan bir hal almasıdır. Paylaşılan bu ge-
nel arzunun farklı ideolojik uzantıları, bu makalenin konusu 
değil. Bu çalışmada siyasal katılım ve kararları paylaşma hak-
kı çiğnenmiş olan halklar açısından bakılarak, bireysel haklar-
dan topluluk haklarına uzanan ve özerklik hakkına doğru işle-
yen süreçte genel teorik tartışmalara değinilecek ve özel olarak 
Türkiye’deki son gelişmeler tüm ülke için demokratikleşme ve 
ademî merkezîleşme açılarından ele alınacak.

Özerklik tanımlamaları farklılaşmakla birlikte, birbirini ta-
mamlayıcı anlamlar içermektedirler. Devletlerin özgün nitelik-
lerine göre birçok farklı özerklik uygulaması olduğundan, kav-
ramsal yönden de tek bir özerklik açıklamasından söz edile-
mez. Özerklik kelimesinin etimolojik anlamı, grupların (veya 
bireylerin) kendi (auto) yasalarına (nomos) uyumlu olmaları-
dır. Bu kavram, bir kişinin hakları konusunda karar verme yet-
kisi bakımından yerel düzeyde fizikî (coğrafi) ve siyasal hakla-
ra sahip olması ve gücün/iktidarın yerele devredilmesi ile ya-
kından ilgilidir. Günümüzde son derece önemli bir kavram ol-
masına rağmen henüz bir hak olarak görülmemektedir. Yine de 
özerklik paradigmasının henüz tam şekillenmemiş olan “hak-
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lar kapsamından”, zorunlu hale gelen “güce doğru genişledi-
ği” söylenebilir (Poirier 2007, 39). Aynı kökenden gelmemesi-
ne rağmen özerklik kavramı, bütünsel kimlikleri olan, korun-
ması gereken ve birbirine bağlı grupların haklarını tarif eden 
kolektif haklar kavramı ile de yakından bağlantılıdır (Poirier 
2007, 38-9.).

Özerklik, bir topluluğun, hukuki varlıklarının temeli olan 
hukuki belgelerin hazırlanmasına katılabilmesi, kimliğine iliş-
kin dilsel, dinsel, kültürel yetkilere sahip olması ve bu toplulu-
ğun bir ulus olarak kendi kaderini tayin hakkının içsel yönden 
ifadesi olarak tanımlanabilir. Özerklik, üniter bir yapı içinde 
yaşayan topluluğun (ulusun, ulusal azınlığın vs.), dinini, dili-
ni, kültürünü ve diğer kimliksel özelliklerini korumak ve yerel 
hizmetlerini karşılamak amacıyla siyasi bir özerk birim (cum-
huriyet, eyalet, il, bölge, vs.) kurma hakkıdır. (Murtazaoğlu 
2004, 43.) Gemalmaz, özerklik ile ilgili şu açıklamayı yapar:

Özerklik hakkı, kendi kaderini tayin hakkının içsel boyutu-
dur. Bu hak, idari özerklik hakkından farklı olarak ilgili ulu-
sun il, köy ve diğer yerleşim birimlerinde yaşayan parçaları-
na değil de, bir bütün olarak ulus ve buna benzer etnik top-
luluklara tanınır. Sadece ulus veya ulus altı adını taşıyan et-
nik topluluklara değil, azınlık ve bazı istisnai durumlarda et-
nografik grup gibi etnik topluluğun diğer türlerine de tanına-
bilir. Topluluğu oluşturan kişilerin her birine değil de, toplu-
luğun kendisine, yani belli bir bölgede yoğunlaşmış bir bütün 
olarak yaşayan ulusal topluluğa tanınan bir haktır. (Gemal-
maz 1997, 349)

Yani bu kavram yerelde bağımsız yasama ve kendi kendini 
yönetme yetkisine sahip “sivil topluluklar” ile bağlantılı özel 
bir anlam da taşıyor. Anti-sömürgeci hareketlerin yükselişinin 
arka planındaki özerklik, sadece yeni haklara sahip olan değil, 
aynı zamanda yeni sorumluluklar yüklenilen bir duruma da 
işaret eder. Ayrıca özerklik, sadece temel standart hak ve so-
rumluluklar değil, aynı zamanda kurulan düzenlemelere göre 
tutum, idare, müzakere ve başkalarıyla ilgili yönetimsel bir ko-
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nudur (Samaddar 2005, 28-9). Bu açılardan değerlendirildiğin-
de özerklik, sınır tartışmaları olmadan kimliklerin yaşatılma-
sında bir araç ve merkezden bağımsız özerk yetkilere dayalı yö-
netimsel bir olgudur.

Egemenlik ile özerklik arasında ontolojik farklar vardır. Ege-
menlik, tahakkümün disipliner bir iktidarda vücut bulması 
olarak anlaşılır ve hak kavramının egemenlik kavramından ay-
rı tartışılması savunulur (Foucault 1980, 108); kastedilen, ege-
menliğin bağımsızlığa tekabül ettiğidir. Oysa özerklik, karşılık-
lı bağımlılık ilişkisi üzerine inşa edilen, tahakküme karşı ku-
rulan ve esas olarak topluluğun özgelişimini (diğer topluluk-
lar ve kurumlarla iletişime geçme yetisi ve özgürlüğü) ve özbe-
lirlenimini (karar alma sürecine katılma özgürlüğü) amaçlayan 
bir kavramdır. Bu anlamda özerklik ilişkiseldir; mutlakıyetçi ve 
özcü değildir (Young 2000, 255-8); egemenlik talebi olmaksı-
zın, kamusal alanın yeniden düzenlenmesiyle hayata geçirile-
bilir ve bu bağlamda özerkliğin demokratik bir niteliği olduğu 
(Poirier 2007, 43) savunulur.

Özerklik ve bölgesel yönetim

Daniel Elazar’ın “ortak-yönetme ve özyönetim” (shared-rule ve 
self-rule) kuralına dayalı siyasal örgütlenmelerin tümünü kap-
sayan tanımlaması, özerk yönetimler için de geçerlidir (1991, 
11). Elazar, özerk yönetimin, farklılıklar arasında yetki veya 
egemenliğin paylaşımına ve farklı birimlerin sınırlarının belir-
li bir bütünlük içinde “ortak yönetme ve özyönetim” kuralı-
na dayanarak kurulması gerektiğini açıklar. Ancak önceden sa-
dece bir ulusun kendi kaderini tayin hakkı kapsamında değer-
lendirilen bu kavram, zamanla ulusal sınırlar içinde farklı top-
lulukların zorlamalarına karşı bir önlem olarak yerelde uygu-
lanan bir sisteme dönüşmüştür. Özerklik, yerelin sadece ida-
ri yönden daha etkin olabilmesi için uygulanan bir yöntem de-
ğil, aynı zamanda yerelden gelen talepler ile paralel olarak, gru-
bun kamusal haklarının karşılanmasında da bazı yetkilerin ye-
rele devredilmesidir. Ayrılma düşüncesinin ve gerginliklerin 
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zayıflatılması amacıyla topluluklara yerel düzeyde devredilen 
yetkilerdir.

Johanne Poirier, uluslararası hukukta klasik özyönetim ta-
nımlamasının giderek içsel yönden bir grubun kendi kendi-
ni yönetmesi anlamına doğru genişlediğini ifade eder. Önceki 
kendi kendini yönetme kavramı, bağımsız bir ulus-devlet kur-
mayı hedefleyen, imparatorluk halklarının, baskı ve sömürge 
altındaki halkların hakkı idi. Günümüzde özerkliğin anlamı ise 
grubun/kolektifin mevcut olduğu devletlerde, özerk yetkilerin 
ve denetimin içsel yönden yerelde var edilişidir. Bazı durumlar-
da, açık veya yazılı olmayan anayasal ilkeler çerçevesinde, “öz-
yönetim” veya “kendi kendini yönetme” kuralına göre kurum-
sal özerkliğin belirli bir düzeyi yeterli olabilir (Poirier 2007, 
38). Öte yandan siyasal bağlamda, siyasal aktörler olarak top-
lulukların bağımsız bir şekilde kendi kendini yönetme ve yasa-
ma yetkisine sahip olması gerektiği (Samaddar 2005, 17) de sa-
vunulabilir. Özerk yönetim, baskıya karşı ve ayrılma önünde 
en iyi güvence olarak görülmekle birlikte, bir bakıma kimlikler 
arasında özgünlüklerin korunmasında bir araç işlevini görerek 
de varlığını sürdürebilir (Poirier 2007, 52-3).

Birçok araştırmacı, özerklik tanımlamalarının aslında kay-
gan olduğunu ve farklı koşullarda farklı anlamlar taşıyabildiği-
ni ileri sürer; ancak özerklik talebi, esas olarak o halkın kendi 
kimliğine/halkına duyduğu sorumlulukla bağlantılıdır ve meş-
ruluğu da böyle kuvvetlenir (Wolf ve Weller 2005, 10). Özerk-
liğin meşruiyeti, aynı zamanda, bu meşruiyetin toplumun ço-
ğunluğu tarafından kabul görmesine ve bu çoğunluğun, top-
lumun gelişimi için özerkliğin gerekli olduğuna ikna olması-
na bağlıdır. Ulusların kaderlerini tayin hakkı kapsamında ka-
lan gruplara karma yöntem de uygulanabilir: Teorik ve pra-
tik “kurumsal özyönetim”. Bir başka model de, “özyönetim ar-
tı bölgesel entegrasyon” olarak formüle edilmiştir (Danspeck-
gruber 2005, 26). Bu modelde bölgeselliği iki türlü değerlen-
dirmek mümkündür: Birincisi, söz konusu topluluğun nüfus 
olarak yoğun olduğu ulus-devlet içi bölgesellik; ikincisi ise et-
nisite, dil, tarih, din ortaklığı bulunan sınır ötesi topluluklarla 
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ve onların içinde bulundukları devletlerle esnek ve rahat iliş-
ki geliştirebilmesi anlamındaki bölgesellik. Ayrıca Wolfgang F. 
Danspeckgruber’e göre –ki esas olarak sınır ötesi bölgesellik-
ten söz eder– yerindenlik anlamındaki yetki genişlemesi, esnek 
ve çatışmasız ilişkilerin sağlanmasında bir denetim ve geliştir-
me/kalkındırma mekanizması yaratabilir. Ona göre, “yerinden-
lik ilkesi, birbirine en yakın ilişkiler düzeyindeki yönetim anla-
mına geliyorsa bölgesellik de en yakın topluluklar arası ilişkiler 
anlamına gelebilir” (2005, 30). Bu ilişkilerin gelişmesinde coğ-
rafya, gelenek ve siyasal iklim çok yardımcıdır

Danspeckgruber’in önerdiği “özyönetim artı bölgesel enteg-
rasyon” modelinde, özgüvenlik ve gençlerin tayin edici rolü-
ne vurgu yapılmıştır. Öngörülebilirlik, şeffaflık ve toplumsal 
güvenlik bu yönetimin bir parçasıdır. Askerîleşmiş güçlerden 
ve şiddet suçlarından arınmak ve travmalardan kurtulmak için 
özel eğitim programının ve özel istihdam olanaklarının yaratıl-
ması gerekli görülmektedir. Söz konusu modeli hayata geçir-
mek için 1) Özerklik talebi için görüşmeler yapılması; 2) Böl-
gesel işbirliğini geliştirerek sınır ötesi sürecin başlatılması ve 3) 
Uluslararası platformda soruna dikkat çekerek uluslararası yar-
dım alınması gerekmektedir.

“Özyönetim artı bölgesel entegrasyon” modeli, sınır ötesi 
bağlılıkları olan topluluklar için uygun bir modeldir; ancak bu 
tartışmanın detayları düşünüldüğünde Türkiye’de yaratacağı 
negatif etki de göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan tar-
tışmaların açık yürütülmesi, çözüm önerilerinin açıklık kazan-
masına yardımcı olacaktır. Bu açıdan “özyönetim artı bölgesel 
entegrasyon” (sınır ötesi ekonomik, tarihsel, kültürel ve diplo-
matik iletişim ağı) yerinde bir tartışma ekseni gibi duruyor. Sı-
nır ötesi ortak kimlik özelliklerinin bulunması, özerklik tartış-
malarının yürütülmesini değerli kılan niteliklerden biridir.

Özyönetimle bölgesel entegrasyonu birlikte uygulamaya 
koymanın, klasik anlamıyla ayrılma taleplerini ortadan kaldı-
racak bir model olduğunu öne sürenler de vardır. Bu önerinin 
ana gayesi, kimliksel yönden kendisini farklı gören grubun ta-
leplerinin yeni devlet kurmadan, aynı çatı altında siyasal hakla-
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rın elde edilmesi yönünden nasıl tatmin edileceği sorusuna ce-
vap aramaktır. Önerinin hayata geçirilebilmesi, yurtdışı deste-
ğine, önerinin cazibesine ve uygulanabilirliğine bağlıdır. İç ege-
menlik anlamında hem topluluğun acil taleplerine cevap vere-
bilirlik hem de dış dünya ile doğrudan iletişim gerekmektedir. 
Ayrıca A’dan Z’ye çoğul kimlikleri kabul etmek ve esnek bir 
siyasi kültürü yerleştirmek kaçınılmazdır. İşte tam da bu açı-
dan özerklik kavramıyla demokratik kavramının birlikte anıl-
ması büyük önem taşımaktadır. Eğitimi de buna göre uyarla-
mak, şeffaf ve adil olmak zorunludur. Böylelikle topluluk, bağ-
lı olduğu devletten kopmayacak ancak birçok açıdan özyöneti-
mi uygulayacak; ayrıca bölgesel bağlamda hem kendi kimliğini 
paylaşanlarla hem de diğer topluluklarla/azınlıklarla esnek ve 
sürekli ekonomik, ekolojik ve siyasal iletişim kurarak, özgüve-
nini arttırarak, sorumluluğunu yerine getirebilecektir.

Özerk yönetim ve dayanakları

Toplumda kimlik bilinci tamamlanan grupların varlığı gergin-
liklerin/çatışmaların olasılığını yükseltir. Asimilasyoncu bir 
entegrasyonun reddedildiği durumlarda toplulukların bir ara-
da tutulabilmesi için bir kısım yetkilerin yerele devredilmesi, 
özerk yönetimlerin başlıca gerekçelerindendir. Ulus-devletin 
belirgin kimliksel farklılıklar nedeniyle aşınmaya başlaması ha-
linde ise kimlik sorunlarını çözümlemek için özerklik bir araç 
haline gelir. Ne zaman ki kimliğe tehdit algısı çok yükselmiştir, 
o zaman bir çeşit siyasi/idari özerklik zorunludur. Özerk yöne-
time devredilen yasama ve yürütme yetkilerinin sürekliliği an-
cak anayasal güvence ile gerçekleşebilir.

Özerklik, toplulukların özgünlüklerini yaşayabildikleri alan-
lar olarak da değerlendirilebilir. Ayrımcılık ve yoksunlaştır-
ma konularında ise o etnik grubun psikolojik algısı, diğer et-
nik grubun (çoğunlukta olan) üyesi olup da ayrımcılığa uğra-
yan gruplarla benzeşir. Türkiye’de durum tamamen böyledir. 
Böyle durumlarda grupların özyönetim isteği devam ederken, 
ayrılma isteği azalabilir. Çok açıktır ki, tehdit algıları açısın-
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dan anlaşmazlık, esas olarak etnik grup ile devlet ve kurumla-
rı arasındaysa farklı, azınlık konumunda olan etnik grupla, ço-
ğunluk konumunda olan etnik grup arasındaysa çok daha fark-
lıdır. İkincisi daha sorunlu ve çatışmaya yatkın addedilmekte-
dir. İlgili ulus-devletin tekrardan ortak vatan hissini kuvvetlen-
dirmek istemesi ve bunun için bir yüzleşme/hesaplaşma yolu-
na gitmesi halinde soruna çözüm bulunabilir ve toplumda di-
yalog ortamı yaratılabilir.

Özerklik, ayrıca yerel düzeyde demokrasinin gelişmesi ile 
de doğrudan bağlantılıdır. Özerklik statüsü kazanmak, sade-
ce daha tepelerdeki güçlerden özgürleşmek demek değildir; ye-
rel kimliğin kapasitesini güçlendirmek anlamına da gelir (Prat-
chett 2004, 359). “Yerel demokrasiyi daha geniş katılımcı bir 
demokrasinin temel bir bileşeni olarak görmek, yerel özerkli-
ğin anlaşılması ve uygulanmasında önemli sonuçlar doğurur.” 
(Pratchett 2004, 361) Böylelikle yeni bir yerellikten söz etmek 
de mümkün hale gelir. Nasıl yeni bir devlet, yeni bir ulus, ye-
ni bir ortak vatan anlayışından söz etmek istiyorsak, farklılık-
ları tüm siyasa yapımının kalbine yerleştirdiğimiz takdirde, 
özerklik kavramının anlamını da değiştirebilir ve genişletebili-
riz (Pratchett 2004, 369).

Yerelin sadece basit anlamda bir fizikî mekânı ifade etmediği, 
mekânsal ile toplumsal olanın ayrılmaz bir karışımı olduğu ye-
rel siyaset üzerinde çalışan birçok uzman tarafından vurgulan-
mıştır. Yerel düzlemdeki güç ilişkileri, ulusal güç ilişkilerinden 
farklıdır. Ulusalın iktidarı kurumsallaşarak güçlenirken, yerel-
deki iktidar ilişkilerinin daha fazla rekabete dayandığı ileri sü-
rülmektedir. Yerel topluluklar, esnektir ve bürokratikleşme-
miştir; ekonomik ve toplumsal kaynaklar her an devreye gire-
bilir ve ortamda farklılık yaratır. Yerellerin aynı zamanda eko-
lojik birimler olması kalıcılık sağlayabilir. Dolayısıyla hem es-
nek hem de kalıcı özelliklere sahiptirler ve tam da bu nedenle 
sürdürülebilir nitelikleri vardır (Erder 1997, 31). Güvene daya-
lı ilişkiler, kurumsallaşmaz, özelde kalır; toplumsal düzen des-
teklenir, yani katılım, gönüllü bir artış gösterir. Toplumsal dü-
zenle eklemlenme biçimleri ise işbirlikçi, yarışmacı veya çatış-
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macı olabilir.
Özerklik, sorumluluklar ile bağlantılı, taraflar arasında ger-

çekleştirilen diyalog yoluyla, siyasal toplumun varlığına daya-
nan düzenleyici bir ilke olarak da görülebilir. Farklılıkların bu-
luşmasına imkân tanıması, toplumsal bir talebe dayanması ve 
günümüz siyasetinin gerçekliğine karşılık geliyor olması, özerk 
yönetimlerin tercih edilmesinin bazı gerekçeleridir. Siyasal bir 
toplumun kurulmasında, halk veya aktörler, birkaç özerklik il-
kesi ile sürekli yüz yüzedir. Dikey, yatay, siyasal, malî ve kül-
türel özerklik ilkeleri, siyasal topluma şekil veren çekişmele-
ri ve aynı zamanda bütünleşme eğilimlerini de gösterir. Siya-
sal toplumdaki kamusal alan kavramı, bir taraftan demokra-
sinin “habitus”u ile ilgiliyken, diğer taraftan “özerklik siyase-
ti” olarak tanımladığımız yerelliğe de tekabül eder (Samaddar 
2005, 17-8).

Özerkliği, çoğulculuk ilkesinin bir gereği olarak, farklılıkla-
rın siyasal ve idari temsilini sağlaması bakımından demokrasi-
nin ileri bir aşaması olarak gören araştırmacılardan Ranabir Sa-
maddar, özerkliği “demokrasinin son aşaması” olarak tanımla-
yarak şu noktalara vurgu yapar: Özerklik, akıl ve tutku arasın-
dakine benzer bir gerilim ihtiva eden, özgürlük ve düzenleme 
arasında kategorik bir ilke gibi durmaktadır. Bir yandan özgür-
lüklerin kullanılması ve yaşamda “güç sahibi olma” konusun-
daki düzenlemelere tâbi bir yönetimsel aşamayken, öte yandan 
bu kural ve düzenlemelerden uzaklaşma arzusuna karşılık ge-
lir ve yeni yönetim biçimleri arar. Özerkliğin başarısı, anaya-
sal ilkelere ve özerk yönetimin güçlendirilmesine bağlı olsa da, 
esasen diyalogun düzenli etkinliğine bağlıdır. (2005, 23-4) Sa-
maddar, toplulukların özerk ilkeleri ile özyönetim haklarının 
uygulanabilmesi durumunda demokrasinin en üst düzeye ula-
şabildiğini ileri sürer. Demokrasi, toplulukların kendi kendini 
yönetme ilkesi çerçevesinde bir arada yaşamasını mümkün kıl-
dığı durumlarda son aşama kabul edilir.

Samaddar özerkliğin beş ilkesinden bahseder: 1. Devletin 
geçmişteki adaletsiz politikalarını tazmin etme ilkesi. 2. Adil ve 
kabul edilebilir kararlar alınmasını sağlayan bir denetleme il-
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kesi. 3. Muhalif toplumun özerkliği ve devletin toprağa dayalı 
egemenliği arasında bir denge oluşturmanın önemini gösteren 
vasilik ilkesi. 4. Topluluklar arasında sürekli bir diyalog meka-
nizmasının varlığını teminat altına alma ve özerkliğin gelecekte 
aşınmasına karşı güvence ilkesi. 5. Özerk uygulamaların döne-
min ihtiyaçlarına göre yenilenmesi ilkesi (2005, 24-5).

Özerklik uygulamaları daha çok, demokrasinin özellikleri-
ni yerelde uygulayan, yüksek refahı yaşayan, toplumsal sorun-
ların önemli kısmını en aza indirebilen ve modernleşmeyi ta-
mamlayan ülkelerde görülmektedir. Özerklik karşılıklı hoşgö-
rüye ve kabul etmeye dayanır. Bu açıklamalardan da anlaşıldı-
ğı gibi hem siyasal statü ve özyönetim hakkı ile hem de yerelin 
siyasal özgünlükleriyle, yani demokrasiyle ve dolayısıyla ademî 
merkezîyetçilikle ilgilidir.

Çokuluslu devletler ve özerklik tartışmaları

Bu noktada yerele devredilen yetkiler ile ilgili çokuluslu dev-
let örneklerine yer vermek, özerk yönetimlerin ve bunların et-
kilerinin anlaşılmasına katkı sunacak. Etnik toplulukların ay-
rılma hedefinden vazgeçmesi ve aynı çatı altında siyasal yaşa-
mını sürdürmesi tartışmalarının somut örneklerle açıklanması 
Türkiye’deki tartışmalar için ön açıcı olabilir. Bu yönüyle bir-
den fazla ulusal kimliğin belirgin olduğu ülkelerin ve özellikle-
rinin kısaca analiz edilmesi, yerelde özerk birimlerin oluşturul-
masının farklı gerekçelerini de gösterecektir.

Çokuluslu yönetimler, farklı etnik topluluklar ile yerel dü-
zeyde egemenliğin, yetkilerin paylaşılması ve her ulusal gruba 
kendi kendini yönetme olanaklarının verilmesi olarak tanımla-
nabilir. Bu yönetim düşüncesinin, özellikle de 20. yüzyılın or-
talarından itibaren genişlediğini söyleyebiliriz. Çokuluslu yö-
netimde, ulusal grupların haklarının anayasal güvenceye alın-
ması ve gruplara bazı yönetimsel yetkilerin devredilmesi ge-
reklidir. Ronald Watts çokuluslu devletleri, kendilerini farklı 
bir grup olarak tanımlayan ve özerklik talep eden toplulukla-
rın temsil edildiği yönetimler şeklinde ifade eder. Bu yönetim-
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ler, genellikle kalıcı bir temel üzerinde en azından iki veya da-
ha fazla ulusal topluluğu kabul ederek kurumlaştırır ve onları 
korur; tek bir ulusa dayalı güçlü entegrasyoncu ve asimilasyon-
cu hedefleri açıkça reddeder (1998, 27).

Will Kymlicka ise Batı’nın çokuluslu yönetimlerinin dört te-
mel özelliğinden bahseder: 1. Bir devlet içinde milliyetçilikler 
ile baş etme gereğine cevaben ortaya çıkmıştır. 2. Ulusal azın-
lıkların toprağa ve bölgeye dayalı özerkliği ile resmi dil statü-
sünün sağlanmasını amaçlar. 3. Liberal/demokratik değerlere 
dayalı etnik gruplar arası uzlaşma ve diyalogun varlığını temel 
alır ve etnik gruplar arası ilişkilerin güvenlik denkleminden çı-
karılmasını sağlar. 4. Sadece topluluklar arasında çatışmaların 
sonlandırılmasına veya uyum yaratılmasına değil, ayrıca çatış-
maların barışçıl demokratik politikaların sınırları içinde tutul-
masına yardımcı olur (2007, 47).

Kymlicka ve Watts gibi araştırmacılar, birden çok ulusu ba-
rındıran, bütünü oluşturan her ulusun farklı bir kültür ve top-
lum olarak kendini koruması için gerekli özyönetim yetkilerini 
ve anadili haklarını kabul eden bu ülkelerde, (Kymlicka 2007, 
35-6) demokratik ve liberal değerlerin ilerlemesinin, kimlik-
lerle ilgili olumsuz algılamaları yıkmaya başladığını ileri sürer-
ler. Bu özellikteki devletler -değişimin etkisiyle- artık kimlikle-
ri, kültürel çeşitliliğin ve toplumsal bütünlüğün unsurları ola-
rak düşünmeye başlamıştır.

Özerklik, bu yönetimin işlevsel hale gelmesi sonucu bazı 
toplulukların devletlerle bütünleşmesi durumunda barış için-
de bir arada yaşamanın bir sigortası olarak düşünülebilir. An-
cak özerk yönetim ile merkezî yönetim arasında kopukluğun 
artması durumunda, topluluklar arasında tecride, kutuplaşma-
ya ve dayanışma eksikliğine de yol açabilir. Özyönetim ve ortak 
yönetim arasında belirli bir denge bulunmalıdır. Denge, güve-
nin belirli bir derecesini veya en azından “diğer(lerinin)” güve-
nilir olabileceği inancını gerektirir (Poirier 2007, 52).

Çokuluslu ülkelerde özerk yetkilerin çoğunluğa karşı korun-
ması için anayasal düzenlemeler gereklidir. Demografik yön-
den azınlıkta kalan toplulukların korunması amacıyla tanınan 
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özel düzenlemelere “asimetrik ilkeler” denilmektedir. Asimet-
rik ilkeler, nüfusta oransal eşitlik olmadığı durumlarda, kimli-
ğe dayalı hakların anayasal güvenceye alınarak eşitliğin sağlan-
masıdır. Bu ilkeler farklı etnik, dinsel ve dilsel kimliklerin var 
olduğu çokuluslu ülkelerde uygulanmaktadır. Söz konusu böl-
ge ile ilgili bir anayasal/yasal düzenleme söz konusu olduğun-
da, yerel birimin düzenlemeyi veto veya kabul etme hakkının 
bulunması bu ilkeler arasında sayılabilir.

Çokuluslu devletlerin çoğu, ulusal gruplara yönelik özerklik 
biçimlerinde geçici veya sürekli bazı yetkileri asimetrik şekil-
de düzenleyebilir (Watts 2007, 236). Kanada’nın Quebec özerk 
yönetimi diğer bölgesel yönetimlere göre asimetrik yetkilere 
sahiptir. Merkezî hükümet, yereli ilgilendiren konularda ka-
rarlar alamamakta veya yerel hükümetin onayına ihtiyaç duy-
maktadır. Birimlerin yetkilerini etkileyen kültürel, ekonomik, 
demografik ve sosyal koşulların varlığı durumunda asimetrik 
ilkelerin önemi vurgulanmakta ve asimetrik yönetimlere Ka-
nada, Malezya, Hindistan, Belçika, İspanya, Rusya ve Avrupa 
Birliği örnek gösterilmektedir (Watts 1998, 123). Asimetrik il-
keleri uygulayan ülkelerin hemen tümü çok kimliklidir; kim-
likleri koruyucu düzenlemeleri vardır ve bu düzenlemeler her 
özerk bölge için standart olmayabilir.

Kimlik tartışmalarında, sadece egemenliği elinde bulundu-
ran topluluklar değil, farklı kimliklere sahip gruplar da ulusal 
kimlik iddiasında bulunabilir. Örneğin Kanada’daki Quebec-
liler bir ulus olarak kabul edilmektedir. Öte yandan bu tanı-
ma daha küçük topluluklar da söz konusu olabilir. Belçika’daki 
Flamanların ve Valonların, ulus olarak tanınıp tanınmadıkla-
rına bakılmaksızın benzer ulusal talepleri vardır. İspanya ana-
yasası, “sağlam ve sürekli İspanya ulusu içinde” özerklik hak-
kıyla Bask, Katalan ve Galiçya halklarını ulusal kabul etmiş-
tir (Pinder 2007, 6). Çoğu Batı demokrasisi “ulusal” olarak ta-
nımlanan ve kendi kendilerini yönetmeyi sürdüren veya bu 
hakkı kazanmak isteyen grupları barındırır. Bu gruplar arasın-
da hem alt-ulusal gruplar olarak Katalanlar ve Basklar (İspan-
ya), Flamanlar (Belçika), İskoçlar ve Galliler (Britanya), Korsi-
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kalılar (Fransa), Porto Rikolular (ABD) ve Quebecliler (Kana-
da) hem de yerli halklar olarak Samiler (İskandinavya ülkele-
ri), Eskimolar (Kanada ve Danimarka), Maoriler (Yeni Zelan-
da), Aborjinler (Avustralya) ve Kızılderililer sayılabilir (Kym-
licka 2007, 34).

Kymlicka’nın liberal-demokratik değerlere göre farklılıklar 
arasında uyum kültürü görüşüne, 1978’de Franco diktatörlü-
ğünün yıkılması sonrası özerk yönetim düzenlemeleri yapan 
İspanya örnek gösterilebilir. İspanya’nın, Franco’nun devrilme-
sinden sonra farklı etnik topluluklar arasında uzlaşmaya daya-
lı bir birlikteliği gerçekleştirebildiği kabul edilir. Yeni anayasal 
düzenlemeler ile söz konusu toplulukların demokratik hakla-
rını kullanabilmelerinin önü açılmıştır; bu haklarla İspanya’da 
farklı toplulukların birbirlerini düşman olarak görmesi engel-
lenmiştir. Yetkilerin yerele devredilmesi, farklılıklar arasında 
toplumsal hoşgörüyü ve uyumu arttırmıştır. Bu gelişmelerle İs-
panya, Bask ve Katalan milliyetçiliklerini önlemek için demok-
rasi sınırlarını geliştiren kararlar alabilmektedir. İspanya’da bü-
tünüyle toplumsal bir uzlaşmanın sağlandığı da söylenemese 
de Franco rejimi dönemine göre gerginliklerin oldukça azaldı-
ğı ve aidiyet duygusunun arttığı ileri sürülebilir. İki dönem ara-
sındaki temel farklılık noktası mevcut sistemde sorunların çö-
zümünde ve siyasal haklara ulaşmada demokratik kanalların 
kullanılabilmesidir. Toplumun meşruiyeti, yerele devredilen 
haklarla sağlanmıştır. Toplumsal gerginlikler, topluluklar ara-
sı diyalogun, hoşgörünün ve siyasal kültürün gelişmesi sonu-
cu azalmıştır. Bu gibi örneklerin başarısıyla, “farklılıkların zapt 
edilmesi için baskı altına alınması gerektiği” yolundaki inanış, 
demokratik yöntemlerin uygulanması ile etkisini kaybetmeye 
başlamıştır. Toplulukların siyasal taleplerinin bütünüyle sona 
erdiği söylenemez ama toplumsal sorunların çözümünde de-
mokratik yöntemlerin tercih edilmesi, şiddetin kullanılmasının 
önünde bir engel oluşturur.

Birinci bölümde açıklanan “özyönetim artı bölgesel enteg-
rasyon” modeline en uygun yer olarak hem Pakistan’da hem de 
Hindistan’da kültürel etnik ortaklıkları olan ancak her iki ül-
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kenin de baskısı altında çok hırpalanmış bulunan1 ve “kay-
bedilmiş özerkliğin yeniden inşası için” 1990’larda mücadele-
ye yeniden başlayan Hindistan denetimindeki Keşmir-Cammu 
bölgesi (Chaturvedi 2005, 142) gösterilebilir. Hindistan’ın çok-
kimlikli yapısı ve özerk yönetim taleplerinin çokluğu anayasal 
düzenlemelerin çeşitliliğinin nedenidir. Hindistan deneyimi 
çeşitliliği, genişliği, sömürgecilik döneminde edindiği tecrübe-
ler, özerkliğin çoklu biçimleri, anayasalcılığın karmaşık boyu-
tu, farklı biçimlerdeki özyönetim talepleri, devletin ulusu bir 
arada tutmadaki kararlı, yenilikçi ve ısrarlı yapısı gibi nedenler-
le en bilgilendirici örnek olarak görülebilir; tüm bu özelliklerin 
bir arada yaşatılabildiği Hindistan’da ulusun kazandığını ileri 
sürenler vardır (Samaddar 2005, 18-9). Hindistan’ın, demogra-
fik, kimliksel ve coğrafi yönlerden devasa özelliklerine rağmen, 
genel çerçevede Keşmir “özerk” bölgesi hariç özerk sistemleri 
başarıyla uyguladığı söylenebilir. Bazı ülkelerde de, çoğunluğu 
oluşturan farklı bir grup ile sürekli müzakerelere gerek kalma-
dan, kültürel özelliklere uygun politikalar geliştirilmiştir. İsviç-
re ve Kanada, kısmen bu ilke üzerine inşa edilmiştir. 1970’ler-
den bu yana, İspanya, Güney Afrika, Etiyopya ve Belçika böl-
gesel yönetim biçimlerini kabul etmişlerdir (Poirier 2007, 44).

1 Sumantra Bose, Keşmir-Cammu özerk bölgesinin hem Pakistan yönetimi ta-
rafından ve hem de Batı dünyasının Doğu demokrasisi örneği olarak gördüğü 
Hindistan yönetimi tarafından 1948-49 yılından beri siyasi ve askerî baskı al-
tında tutulduğunu etraflı bir biçimde analiz etmektedir. İki ülkenin farklı bi-
çimlerde uyguladığı bu baskı ve ayrımcılığın Keşmir halkı tarafından çoğun-
lukla birbirine benzetildiği ve bu nedenle de Keşmir halkının 1990’da yeniden 
kendi kaderini tayin mücadelesine başladığı gerçeğini sözel tarih yöntemi de 
kullanarak açıklamaktadır. Yazara göre, Keşmir-Cammu bölgesindeki bu ken-
di kaderini tayin hareketi, tamamen 1950’de bir anlaşma ile verilen özerkliğin 
uygulamada da gerçekleşmesi içindir. Zira 40 yıllık süre içinde özerklik kâğıt 
üzerinde kalmış, Hindistan hükümeti diğer özerk bölgelerden farklı olarak bu-
rayı hiç rahat bırakmamıştır (1997, 55-104). Özerklik konusunda anayasal sü-
reçteki gelgitleri yasal açıdan inceleyen başka bir eser de “Yeni Delhi yönetimi-
nin her zaman bir bahane bularak özerk bölgeyi anayasal düzeyde entegrasyo-
na zorladığını... (çeşitli dönemlerde) Keşmir’in anayasal özerklik haklarını ih-
lal ettiğini” belirtmektedir (Kumar 2005, 106, 111). Yazar ayrıca, bu özerkli-
ğin asimetrik bir özerklik (“olağanüstü” hallerde üniter özellikleri devreye so-
kan anlamında) olduğunu da vurgulamaktadır ki, bu tutum olağan dönemler-
de de özerkliği bozucu baskılara dönüşmüştür (a.g.y., 96).
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Ekonomik kalkınmanın, kamu yönetiminin ve sosyal politi-
kanın ön planda tutulduğu çokuluslu devletlerde, özerk yöne-
timlerin en önemli işlevinin çatışma olasılığını azaltmak oldu-
ğunu ileri süren John McGarry ve Brendan O’Leary’ye göre, İs-
koç ve Katalan deneyimleri ile bölgeselleşme üzerine teorik ve 
uygulamaya yönelik tartışmalar, bölgesel özerk yönetimlerin 
engellendiği veya sınırlı çatışmaların var olduğu koşullarla ilgi-
lidir (1993, 10). Bu örneklerde görüldüğü gibi, özerk yetkile-
rin varlığında bile süren gerginlikler önemli bir oranda azalmış 
olsa da, merkezî ve bölgesel yönetimler arasındaki yetkilere da-
ir anlaşmazlıklar tümüyle sona ermemiştir. Tayin edici nokta, 
farklı ulusal kimlikler nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların 
çözümünde demokratik yolların kullanılabilmesi ve diyalog ze-
mininin var olabilmesidir.

Nüfus yönünden azınlıkta kalanlar için, çeşitliliği çatışma-
sız bir biçimde barındırma amacıyla coğrafi olarak etkili bir 
bölgesel çözüm tercih edilebilir. Bu tercih birtakım endişeleri 
de beraberinde getirir. Poirier, üç endişeden söz eder: Çeşitlili-
ği çok fazla olan toplumlarda, oluşturulan birimler içinde kül-
türel homojenliği (benzerlik) yakalamak zordur; çünkü bu bi-
rimlerin sayısı sürekli olarak artmaktadır. Şurası açık ki, bir-
çok örnekte olduğu gibi, özellikle de büyük kentlerde, farklı 
gruplar kaçınılmaz olarak iç içe geçer. Örneğin Nijerya, barın-
dırdığı 250’den fazla etnik grup arasındaki gerilimleri yatıştır-
mak amacıyla, yerel düzeyde birimleri 3’ten 36’ya kadar çıkar-
mıştır. Bu düzenlemelerin kısmen başarılı olduğu söylenebilir. 
Nijerya örneğinde olduğu gibi, sürekli yeniden yapılanma yo-
luyla parçalanma riskinin azaltıldığı göz önünde tutulmalıdır. 
İkinci olarak, bazı durumlarda toprağa dayalı bölgesel çözüm-
lerin ayrılıkçı eğilimleri teşvik ettiği endişesi söz konusudur. 
Deneyimlere göre, bu tür sonuçlara çok nadir rastlanılır. Özerk 
yönetim, ayrılmaya karşı mutlak bir panzehir işlevini görmez. 
Ne var ki, özerk yönetim talebinde bulunan grubun baskısını 
azaltmakla birlikte, görünen riskin sınırlandırılmasında en et-
kili araç olabilir. Üçüncü ve son olarak bazı araştırmalar, yakın 
tarihte kültürel homojenliği sağlamaya dayalı özerk yönetimle-
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rin yıkıcı etkisini bize göstermiştir. Örneğin Bosna’da, bir arada 
yaşama koşullarını oluşturmak amacıyla farklı bir kimliği coğ-
rafi yönden belirli bir bölgede zorla toplamaya çalışıldı; bu he-
def, yıkıcı savaş ile sonuçlandı. Çünkü baskın grup, farklı grup-
ları katliama uğrattı. (2007, 44-5).

Kurumların ve siyasal yönetimlerin sahip olduğu demokra-
tik uzlaşma kültürü bakımından, en çok İsviçre ve Belçika’nın 
ileri düzeyde olduğu ileri sürülmekte. Hindistan’ın parlamen-
ter kurumları Westminster modelinin bazı çoğunlukçu özellik-
lerini uygulamasına rağmen, geniş bölgesel partilere dayalı ko-
alisyonlar, son yıllarda uyumlu demokrasinin özelliklerini yan-
sıtan karmaşık siyasal yöntemler geliştirmiştir. Malezya’da, ço-
ğunlukçu parlamenter kurumsal yapılar uygulanırken, ırklar 
arası siyasal koalisyonun birçok olumlu özelliği bulunmakta-
dır. İspanya ve Kanada gibi çokuluslu ülkeler, kurumların yö-
netim özellikleri bakımından öncelikle çoğunlukçudur, ancak 
sistem, uzlaşmacı demokrasinin siyasal uygulamalarının bazı 
özellikleri ile de harmanlanmıştır (Watts 2007, 238).

Endonezya örneğinde görüldüğü gibi, son derece otoriter bir 
merkezin 1950’li yıllardan beri şekillendirdiği özyönetimler ve 
özerklikler de mevcut olmakla birlikte, 1999 ayaklanmaların-
dan sonra Suharto hükümeti yerini ademî merkezîyetçilik il-
kesini gerçek anlamda işletme amacı taşıyan Habibie’ye bırak-
mıştır. Merkezin gösterdiği irade ile yasal değişiklikler yapıl-
mış ve 2000’li yılların başlarından itibaren tüm ülkede haya-
ta geçirilen bir standart özerklikler uygulaması sonucu şeffaf-
lık, hesap verilebilirlik ve katılım artmış, yerel medya ve sivil 
toplum güçlenmiş, hatta bazı yerlerde işsizlik azalmıştır (Tur-
ner 2005, 189-190, 195). Bu pozitif gelişmelere rağmen Endo-
nezya’da özerkliğin standart uygulaması ve yolsuzluk önemli 
sorunlar yaratmakta, yerel özgünlüklerin bazı talepleri de kar-
şılanamamaktadır.

Özerklik statüsü sürekli/istikrarlı bir nitelik taşımayan, Uk-
rayna üniter devletinden ziyade, bölgesinde çoğunluk olan 
Rusların asimilasyoncu politikalarından çekinen Kırım Tatar-
ları’nın önayak olduğu Kırım’daki denetimli özerklik de bir 
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başka yarı olumlu yarı olumsuz örnek. Bu denetimli özerklik-
ten 1996 yılında Ukrayna hükümetinin ILO (Uluslararası Ça-
lışma Örgütü) sözleşmesinden mülhem ortaya koyduğu “yerli-
lik” (indigenous) tanımlamasıyla kısmen sıyrılan Özerk Kırım 
Cumhuriyeti2 (Bowring 2005, 75) hâlâ tam olarak istikrarlı 
bir özerk yönetimi yansıtmamaktadır. Yine de Ukrayna’nın di-
ğer bölgelerine oranla Kırım’da barış ve sükûnetin hüküm sür-
düğünü söylemek mümkündür.

Latin Amerika (Panama ve Kolombiya [etnik özerklik], Ek-
vator, Nikaragua, Venezuela) örneklerine baktığımızda ise 
özerkliğin tamamen yerlilik kavramı üzerinden yasallaştırıl-
dığını görüyoruz. ILO’nun 169 no’lu kararnamesi (1989) ile 
yerlilik ilkesini tanıyan 17 ülkeden 13’ü Latin Amerika ülke-
sidir. Özerklik talepleri toprak taleplerini içermeyecek şekilde 
bu yolla tanınmıştır. “İçsel kendi kaderini tayin hakkı” veya iç-
sel özyönetim (bölgeyi, doğal kaynakları denetlemek, doğru ve 
adil temsil, malî özerklik, kültürel hürmet) uygulamasına gidi-
len bu ülkelerde, özellikle Panama ve Nikaragua’da, bazı ciddi 
sorunlar yaşanmasına rağmen ilerleme kaydedildiği tespit edil-
miştir (Assie 2005, 173-5). Willem Assie, “yerliliğe” dayanan 
özerkliğin ademî merkezîyetçilikten biraz daha güçlü olduğu-
nu ama gene de kısıtlı bir özerklik olduğunu belirtiyor ve şid-
detli çatışmalara yol açan taleplerin böylelikle karşılandığının 
altını çiziyor. (2005, 164). Bu deneyimlerin siyasal, ekonomik 
ve hukuki incelemesinden sonra şöyle demektedir: “Özerklik 
ve özyönetimlerin önemi, esasında daha geniş bir demokratik-
leşme içinde yer aldığında artar. Böylelikle hem resmî anlam-
da hem de gerçek hayatta ‘neoliberal çokkültürlülük’ atılımı-

2 Kırım Yarımadası’nda Kırımlı Tatarların genel nüfus içindeki oranı %12dir. Kı-
rım Tatarları, 1945’te yerlerinden sürülmüşlerdi ve Kırım’ın özerkliği de kal-
dırılmıştı. 1991’de Sovyetler dağıldığında ise Ruslar hızlı bir biçimde (Ukray-
na’ya karşı bir hamle olarak) Kırım’a özerkliğini geri verdi. Aynı yıl 33 üye-
lik meclislerini seçtiler. Kırım, 1994 yılına kadar iki ülke arasında çekiştirildi 
ve nihayet Rusya Federasyonu Kırım’ın Ukrayna’nın bir parçası olduğunu ka-
bul etti. Yasalarla bozulan özerklik ancak 1998’de Ukrayna tarafından ILO’nun 
yerlilik ilkesine dayanarak resmîleştirildi: Kamu yönetimi yetkileri var ve Kı-
rım’da devlet dili Ukraynaca, resmî diller ise Rusça ve Tatarca. Özerk Kırım 
Cumhuriyeti’ni esas olarak Kırımlı Ruslar yönetmekte.
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nın veya yeni liberalizmin önü alınabilir” (a.g.y.). Güney Ame-
rika’da son on yılda neoliberalizme karşı bazı önemli adımlar 
atılmıştır, bunda hem ademî merkezîyetçi gelişmelerin hem 
de farklı özerkliklerin önemli payı vardır. Örneğin Bolivya’da 
1994 yılından beri yerleştirilen ademî merkezîyetçi demokra-
tikleşme (yerinden yönetim) hem başarılı çift dilli eğitim uygu-
lamasına hem de yerel yönetimlerin yeni yetkilerle donatılması 
sonucu yerel siyasal katılımın, yatırım ve iş imkânlarının artışı-
na vesile olmuştur (Nijenhuis 2010, 73-74, 86)3.

Farklı çokuluslu ülkelerde uygulanan özerk sistemlere ba-
kıldığında, bölgelere özgü çözümlerin ortaya çıkarılması ha-
linde, demokratik kanalların işlev gördüğünü söyleyebiliriz. 
Grup haklarının, başka bir deyişle kolektif hakların gerçekleş-
mesi halinde, şiddetin yer aldığı “çözümler” geçerliliğini yiti-
rebilmektedir. Ayrıca bu uygulamaların çeşitliliği, özerklik ile 
“yerindenlik” ve ademî merkezîyetçilik deneyimlerinin, işlev-
sel konularda ve genel demokratikleşme başlığı altında değer-
lendirilebileceğini göstermektedir.

Türkiye’de ise topluluklar için dile getirilen siyasal taleplerin 
ve tartışmaların, diyalog ve hoşgörü ile yürütülmesinde zorluk-
lar yaşanmakta. Kürtlere ilişkin özerklik tartışmaları gündem-
de giderek daha fazla yer almasa da Türkiye’de demokratik ka-
nalların yeterince kullanılmaması, yerindenlik ilkesinin henüz 
yasalara girmemiş oluşu, yerel kültürel farklılıkların doğallaş-
mamış hali ve demokratik siyasal kültürün eksikliği nedeniy-
le tartışmaların yeterli bir düzeyde olduğunu söylemek zordur.

Bundan sonraki bölümde Türkiye’de özerklik talep ve tartış-
malarının nasıl yürütüldüğünü, özellikle DTP, BDP yerellik ve 
özerklik kitapçıkları ve DTK özerklik modeli taslağı üzerinden 
değerlendirileceğiz.

“Demokratik özerklik”in Türkiye’deki yansımaları  
ve Kürt hareketinin önerileri

3 Ayrıca bakınız UNESCO raporu: Carole Benson, The Importance of mother ton-

gue-based schooling for educational quality, 2004, 2005/ED/EFA/MRT/PI/9.
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Türkiye’de ademî merkezîyetçilik, yerel özerklik tartışmala-
rı yeni başlamış değil. Hatta 1980’lerden bu yana, Avrupa ül-
kelerinde yapılan ademî merkezîyetçi reformlara uyum çerçe-
vesinde ve bilhassa 1990’da AB Yerel Yönetimler Özerklik Şar-
tı’nın çekincelerle de olsa imzalanması nedeniyle ve daha son-
raki yerel idari reform çabaları ve tartışmalarıyla birlikte yerel 
özerklik konusu sıkça ele alındı. Vesayet kültürüyle şekillen-
miş yasalarda bazı değişiklikler de yapıldı ancak merkezî de-
netime bağımlılıktan gerçek anlamda kurtulma eğilimi hiçbir 
zaman ağır basmadı (İnaç ve Ünal 2007, 11 ve 19.).4 Otuz yıla 
yakındır devam eden yerellik ve yerindenlik, kamu idaresi, ye-
rel yönetim ve belediyeler tartışmalarının, yasa değişiklikleri-
nin ve reformların hiçbiri demokratik özerklik kavramı ile kar-
şılaştırıldığında özel sansasyonel bir ilgi/tepki ile karşılaşma-
mıştır. Kürt siyasal hareketinin ve somut olarak DTK’nın 2010 
yılının sonunda yaptığı özerklik talebi ve tasarısı, özerklik kav-
ramını sadece bu kavramı kullandığı için kişiyi neredeyse Te-
rörle Mücadele Kanunu (TMK) mağduru/“suçlusu” haline ge-
tirecek kadar tepki topladı. Üstelik 2007 yılından beri var olan, 
mecliste de gündeme gelen yerellik, ademî merkezîyetçilik ve 
demokrasi talepleriyle birleştirilmiş olan DTP kitapçığı da gör-
mezden gelinerek...

Kendilerini “özgürlük savaşçısı” veya “yurtsever” olarak ad-
landıran ve kimi ülkeler veya uluslararası kuruluşlar tarafından 
da bu şekilde kabul edilen insanlara Türkiye’de daima, dünya-
da ise özellikle son 10 yıldır, resmî dilde “terörist” denilmekte-
dir. Bu, Türkiye’de Kürt sorununun çözümünü engelleyici bir 
faktördür; az sayıda bazı aydın ancak son yıllarda bu gerçeğin 
farkına vardı. Basılı ve görsel medya ise yasal partileri ve taraf-

4 1982 anayasasının 123. ve 127. maddeleri idari vesayet yetkisi vermektedir. Bu 
bağlamda, Özerklik Şartı’nda çekince konulan noktalar gerek denetim ve da-
nışma konularında olsun gerek malî konularda olsun gerek yargı konuların-
da olsun uyumludur ve vesayeti koruma kaygısı taşımaktadır. Merkezle olan 
ilişkiler açıkça bu yöndedir. Oysa “Özerklik Şartı prensip olarak idari vesaye-
ti, hukuka uygunluk denetimiyle sınırlandırmıştır”. İnaç, Hüsamettin ve Ünal, 
Feyzullah, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye’de Belediyeler”, 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 Nisan 2007, 1-24.
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tarlarını da kapsayan ve şiddet uygulayıcılarına odaklanmayan 
bu tavrı terk etmedi. Bu topyekûn karalama, Türkiye’nin siya-
si iktidar tarihinde “anarşist”, “komünist”, “bölücü” hattını de-
vam ettiren güçlü bir ideolojik savaştır ve mahkûm etme dür-
tüsüne sahiptir. Şiddet uygulayan kişi veya kişileri çok aşan bir 
toplumsal hareketi, özgürlük mücadelesini veya bir siyasi ide-
olojik muhalefet yolunu takip eden herkesi suçlayan bir inkâr 
yoludur.

Türkiye’de bu psikolojik yok etme haline, fiziksel yok etme-
ler de eklendi; işkenceler, faili meçhuller, köy yakmalar, yerin-
den etmeler hatta idamlar yaşandı. Bu süreç içinde adil tem-
sil, yasalarda da uygulamada da gerçekleşmedi, ifade özgürlü-
ğü son dönemlere kadar önemli görülmedi, diller yasaklandı. 
Askerî bürokratik faşizan uygulamaların en yaygın, en uzun ve 
en çeşitli zulmünü de Kürtler çekti. 40 yıldır tanınmayan hak-
lar, hâlâ inkâr edilen bir kimlik ve gerçekleştirilmeyen ademî 
merkezîyetçilik eskisinden daha da güçlü bir özgürlük tutku-
su yarattı ve Kürt siyasal hareketi kendi kendini yönetme hak-
kını elde etmeden, bu baskı ve aşağılama girdabından kurtula-
mayacağını anladı. Ayrıca, işin özü olan demokratikleşme tat-
min edici bir şekilde uygulanmadığından, hem statü için hem 
de Türkiye’de başkalaştırılan tüm kesimlerle birlikte bir çözüm 
geliştirmek için, ayrılma ve ayrı devlet kurma hakkının da geç-
mişte kaldığını bilerek, özerklik talebinde bulunma gereksini-
mi duydu.

Yerel yönetim ve demokratik katılım konusunda uzman 
olanlar da gayet iyi biliyorlar ki, merkezî vesayeti kaldırmak 
özellikle toplulukların kimlik sorunlarını çözmede son dere-
ce yardımcı bir etkendir, yerel toplulukların siyasal katılımı-
nı özendirir ve vatandaşlık duygusunu geliştirir (Erder ve İnci-
oğlu 2008, 5, 11-12). Ancak yerel yetki paylaşımı Avrupa Ye-
rel Yönetimler Özerklik Şartı’nın öngördüğü anlamda dahi ge-
liştirilmediğinden siyasal statü talebini önceleyen demokratik 
özerklik talebi ve tasarısı, toplulukların haklarını kapsayacak 
bir formül arayışını yansıtmak durumunda kalmıştır. “Bu du-
rumda, Kürt yurttaşları özyönetimle buluşturmanın yolu, ade-
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mî merkezîleşme talebini genel bir Türkiye talebi olarak inşa 
edebilmekten geçiyor.” (Yeğen 2011, 104-5)

Özerklik üzerine yapılan birçok araştırma, kimlikli statü ta-
lebinin yarattığı çatışmacı konumun girdabından çıkmak için, 
siyasi özgürlük hareketlerinin var olan sınırları değiştirme-
me konusunda özenli davrandıklarına işaret ediyor. Demok-
rasi yönünde belli kazanımları olan ülkelerde yerinden yöne-
timin, özyönetimin, ademî merkezîyetçiliğin ve farklı özerk-
lik biçimlerinin bu denli yaygınlaşması “kendi kaderini tayin 
etme hakkı”nın çağdaş yorumunu sergilemektedir. Buna rağ-
men, farklı toplulukları tek bir topluluk kimliğine bağımlı kıl-
ma dürtüsü birçok ülkede hâlâ sürüyor. Yeni-liberal “küresel-
leşme” politikaları da, küresel sermayenin işleyişine halel ge-
tirmemek için bu tür bazı ülkelerin demokratik görünmesine 
yardımcı olmakta. Bu çerçevede “rekabet” ve “doğal kaynak-
lar” kavramları devreye girdiğinde küresel güçlerin müspet ve-
ya menfi müdahaleleri de her an söz konusu. Hiç unutulma-
malı ki, günümüzün rekabet dünyasında merkezî hükümetle-
rin özerk yönetimlere/özyönetimlere hangi konuda, ne kadar 
esneklik gösterecekleri ve topluluklara yerel yönetimlerle ne 
derece doğrudan ilişki kurma şansı tanıyacakları anayasaları-
na ve bu yasaların ne şekilde uygulanmak istendiğine bağlıdır. 
Ulus-devletlerin bazıları, ki bunlara Türkiye de dahildir; bölge-
sel güç olmayı, içsel taleplere karşı baskıyı genişletme yoluy-
la gerçekleştirebileceğini düşünerek planlayabilmekte. Bu yolla 
da, “ulusal çıkar”ı tanımlarken, özyönetim, özerklik taleplerini 
tamamen yok sayarak “askerî güvenlik artı bölgesel güç” anla-
yışını pekiştirmektedir.

Ayrıca ABD’nin 11 Eylül sonrası sertleşen ulus-devlet sını-
rını koruma tavrı, bu tür inkâr politikası izleyen devletlerin 
iç sorunlara karşı daha acımasız davranabilmesini sağlamıştır 
(Danspeckgruber 2005, 29). Son yıllarda AB ülkeleri de ulusla-
rarası sermayenin resmîleştirdiği “terör” ve “terörist” damgala-
masına katılmıştır. 11 Eylül’den sonra ulus-devletler, toplum-
sal sorunlarını yeniden tamamen güvenlik algısının içine yer-
leştirmiş ve söylemlerinde yok sayıcı, ötekileştirici argümanlar 



226

kullanmışlardır. Dünyada haklarını savunanlar, özellikle de et-
nik topluluklar, toplum düzenini bozan bir kesim olarak öteki-
leştirilmek istenmiş ve katı bir şekilde görmezlikten gelinebil-
miştir. Bölgemizde çoğu devlet, “güvenlik mi, özgürlük mü?” 
ikileminde güvenlikten yana tavır almıştır. Bu uluslararası or-
tamda Türkiye’nin de insan öz-güvenliğinden uzak bir biçim-
de gelenekselleştirmiş olduğu askerî güvenlik anlayışı devam 
etmiştir. Bu tutumla da ortak vatan, birlikte yaşama ve refah 
kurma, kardeş kalma arzuları gerçekle buluşamamış; hep biri-
lerinin özel rafında kalmıştır. İşte Türkiye, yine böyle bir dö-
nemeçte.

Türkiye’de ve tüm pederşahi muhafazakâr otoriter yöne-
timlerde “ancak kazanan topluluk tarih kitaplarına geçer” an-
layışı sürüyor. Resmî ideolojide Kürtlerin etnik topluluk ola-
rak, Kürtçenin bir dil ve Kürtlük’ün bir kültür olarak tamamen 
inkâr edildiği (Beşikçi 2009, 404-451) artık yaygın bilinen bir 
gerçek. Türkiye’de tarih kitaplarında Kürt kelimesinin sadece 
bir kez göründüğünü hatırlatalım; o da Kürt Teali Cemiyeti’nin 
anıldığı, bertaraf edilmesi gerektiğinin vurgulandığı yerde ve 
sadece Milli Güvenlik ders kitaplarında. Kürtler, bu toprakla-
rın tarihinde halk, dil, kültür ve sosyal varlık olarak değil, an-
cak zararlı bir örgütün sahibi olarak vardır ki, bu da arkasında 
bir Kürt topluluğu barındırmaktan çok, “düşman”ların bulun-
duğu bir nifak örgütü olarak tanıtılmaktadır. Kısaca “kötülük” 
vardır ama onu yarattığı düşünülen insan veya halk yoktur! Bu 
yaman çelişki, varlık yokluk sınırından bugün siyasal katılım 
ve eşit paylaşım noktasına tam olarak gelememiş olsa da, bu 
konudaki tartışmalar –onca kayıptan sonra– nihayet başlamış-
tır. Demokratik Özerklik tasarısı/tartışması da bu sürecin dik-
kat çekici bir parçasıdır.

Aslında güçlü asimilasyoncu entegrasyon ideolojisine isyan 
eden ve kendi kaderini tayin etme hakkını talepleri arasında 
barındıran toplulukların ve özellikle aydınların, ulus ve devlet 
konusundaki algıları da değişmiştir. Türkiye’de ve daha önce 
sayılan birçok ülkede olduğu gibi, devlet istememek (bakınız 
DTP, BDP kitapçıkları ve DTK taslak metin) söz konusu olabi-
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lir ve devletsiz bir çözümle yani özerklik yoluyla halkların refa-
hına katkı yapılabileceği öngörülebilir. Bu açıdan esas alınma-
sı gereken nokta, özerk yönetim içeriğinin ve yönteminin sür-
dürülebilir bir özelliğe sahip olmasıdır. Meselenin bu yanı da, 
dünya örneklerini çalışmayı, Türkiye’nin özgün koşullarını de-
ğerlendirmeyi ve hiç de yabancısı olmadığımız bir kavramın 
(özerklik) hangi bağlamda kullanıldığı tartışmasını geliştirme-
yi gerektiriyor. Meselenin ne bölücülükle ne ayrılma arzusuy-
la ne de “terör”le bir ilgisi vardır. Federasyonla yönetilen Rus-
ya’da bile özerklikler konusunda bazı baskılar uygulandığın-
da (Kuzey Kafkasya), hatta ayrılma talepleri olduğunda (Tata-
ristan) son derece anlayışlı olan, hatta bu taleplere destek ve-
ren Türkiye’nin, bölgesel özerkliğin veya yönetimlerin sadece 
Kürtler için değil tüm ülke için bir demokrasi talebi olduğu-
nu anlaması yeterlidir5. Aynı şekilde örneğin Çin’deki Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi’nin Türk kökenli halkının muhalif hare-
ketinin arkasında durup6, kendi topraklarındaki Kürt kökenli 
halkın taleplerini toptan kötü ve tehlikeli görmek, hatta lanet-
lemek, demokrasi açısından ciddi bir standart kaymasıdır. Ay-
rıca federasyon talepleri nasıl meşru ise özerklik talepleri de ay-
nı şekilde meşrudur; birini hoş görüp (Kemal Burkay’ın fede-
rasyon gereksinimi konusundaki görüşlerini 30 yıl boyunca hiç 
değiştirmemiş olduğu halde hükümet tarafından muhabbetle 
karşılanması), diğerini lanetlemek anlaşılması mümkün olma-
yan bir ruh halidir.

Bizim bu noktada Türkiye açısından sınamamız ve araştır-
mamız gereken konu, sadece yerindenlik ilkesiyle bölgesel-
lik arayışının, özyönetim taleplerini kuvvetlendirmeye mi yok-

5 Aktar, Cengiz, “Esas Mesele: Adem-i Merkeziyet ve Bölgeselleşme”, Vatan. 3 
Ocak 2011.. Aktar bu yazısında bölge ile yerel yönetimlerin/belediyelerin han-
gi açılardan farklı olduğunun altını çizerek bölgesel yönetimin, coğrafi, kültü-
rel, tarihî, dilsel, ekonomik hatta bazen dinsel bütünlük arz eden idari bir bi-
rim olduğuna işaret etmektedir.

6 2009 Temmuz ayı başında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde çıkan olaylarda 
200’e yakın insanın ölümü üzerine TBMM’de olağanüstü toplantı yapılmış, ko-
nu İnsan Hakları Komisyonu tarafından incelemeye alınmıştı ve yine o günler-
de Başbakan Erdoğan, Çin’deki bu olaylar için “adeta soykırım” demişti. (12, 
13, 14 Temmuz 2009, Hürriyet).
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sa çelişkili biçimlerde zayıflatmaya mı aday olduğudur. Bunun 
için de önemli olan, yerindenlik ilkesinin hangi yöntemlerle 
uygulanabileceği sorusudur. Ademî merkezîyetçiliğin ve yerin-
denlik ilkesinin demokratikleşmeyi kuvvetlendirdiğini biliyo-
ruz. Birçok ülkede bu denenmiş ve son derece olumlu gelişme-
ler olmuştur. Bölgesel özerk toplulukların yönetimleri arasın-
daki ilişkiler, bu duruma yani demokratikleşmeye nasıl hizmet 
eder? Bölgeler arası rekabet, nasıl bu durumu özendirici nite-
lik taşıyabilir? Yerel yönetimler, belediyeler arası özerk ilişkiler 
bölgesel özerklikleri nasıl geliştirebilir? Özerklik, birey için de; 
etnik, dilsel, dinsel, kültürel, coğrafi farklılıklara sahip toplu-
luklar için de; kamu idareleri için de katılımcı ve iradi demok-
ratikleşmeyi ifade eden bir kavram olduğuna göre Kürt sorunu-
nun çözümü için neden kullanılmıyor? Bu tür soruları DTK ve 
BDP dışında da ciddiye alan ve somut olanakları ortaya koya-
bilmek için araştırma projesi geliştiren kurumlar yok değil. Ör-
neğin TEPAV7 ve TESEV8 gibi kurumların yerel yönetimler 
üzerine araştırmaları var. TESEV, yerelleşme ve bölgesel özerk-
lik adıyla iki yıllık bir araştırma projesi başlatarak, demokratik 
bir anayasa yapımına katkı sunmak için Türkiye’nin nasıl bir 
model geliştirmesi gerektiğini karşılaştırmalı bir yöntemle or-
taya çıkarmayı ve yerellikle özerklik arasında gerçekçi bir bağ 
kurmayı hedeflemektedir.

7 Selçuk Sertesen’in hazırladığı bu rapor, Türkiye’deki değişim sürecinin bazı 
olumlu gelişmeleri beraberinde getirdiğini ve özellikle de 2005 sonrasında yü-
rürlüğe giren kanunlarla, il özel idarelerinin ve belediyelerin idari özerklik an-
lamında geçmişe oranla güçlenmiş olduğunu, bağımsız karar alma kabiliyet-
lerinin arttığını vurgular. Ancak raporda, bu olumlu gelişmelere rağmen, es-
ki düzenlemelerin getirdiği sorunların halen devam ettiği de belirtilmektedir 
(2011, 2).

8 TESEV Anayasa Komisyonu’nun hazırladığı bu raporda, yerel yönetimlerle il-
gili şöyle denmektedir: “... mesele merkezden çevreye ‘yetki aktarılması’ olma-
yıp, yerel yönetimlerin Türkiye’nin demokratik karar alma mekanizmalarına 
olağan birer unsur olarak katılımının sağlanmasıdır. Bu da yerel yönetim bi-
rimlerinin yeniden yapılandırılarak yerel düzeydeki ana yönetim birimleri ha-
line getirilmelerine ihtiyaç göstermektedir. Yerel yönetim makamlarının yerel 
düzeydeki ana yönetim birimleri haline getirilmeleri -başta vali ve kaymakam 
olmak üzere- merkezi idareyi temsil eden makamların yetkilerinin azaltılması-
nı ve bu arada onların yerel yönetim birimleri üzerindeki ‘vesayet’ yetkilerinin 
kaldırılmasını gerektirmektedir.” (Erdoğan ve Yazıcı, 2011, 31)
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Makalemizin başında da vurguladığımız özerkliğin iki yanı, 
yani hem ademî merkezîyetçilik/yerindenlik ilkesi hem de mer-
kez ile yerel arasındaki bölgesel aracılık ve statü arayışı bağlan-
tılıdır; ister kültürel, ister toplumsal, ister ekonomik, ister siya-
sal bakımdan olsun... AB ülkelerinin de yerinden yönetim bağ-
lamında vurguladığı ve özendirdiği nokta bölgesellikle ilgilidir. 
Türkiye’de sayısı az olmakla birlikte, demokratikleşme ve ye-
rindenlik, özyönetim ve bölgesel özerklik, federasyon ve mer-
kez ile yerel arasındaki yetki dağılımı üzerine nitelikli araştır-
malar, çalışmalar vardır ve bunlar son dönemde de artmakta.

Aslında ademî merkezîyetçilik ve yerellik ilkeleri merkezî si-
yasi yönetimlerce zamanında uygulansaydı ve yerel özerklik 
veya yetki paylaşımı ile vesayetten kurtulup uluslararası geli-
şime ayak uydurulsaydı, bugün Kürtlerin demokratik özerk-
lik talebi böyle menfi/sansasyonel bir yankı bulmaz, işler doğal 
mecrasında yürümüş ve evrensel değişimlere, insan ve toplu-
luk haklarına uyum daha kolay sağlanmış olurdu.

Şimdi kronolojik sırasıyla demokratik özerklik talebinin/
önerisinin dile getirildiği üç metni ele alarak, Demokratik Top-
lum Kongresi’nin (DTK) hazırladığı son tasarı karşısında ba-
sında ortaya çıkan tepkileri değerlendirerek ülkemizde demok-
rasi, insan hakları ve Kürt sorununun çözüm iradesinin hangi 
zihniyette düğümlendiğine ya da hangi yaklaşımla gelişebilece-
ğine bakalım.

Kürt sorununa ilişkin demokratik çözüm projesi - DTP9

9 DTP’nin hazırladığı bu ilk metin genel anlamıyla kamuoyunda hiç değerlen-
dirilmemiştir. Hatta 2010 DTK tasarısı üzerine hemen her köşe yazarının yaz-
dığı eleştiriler arasında bu metne referans hiç yoktur. Burada ilgi çekici olan, 
birinci metinde kamu yönetiminin, âdemî merkezîleşmenin ön plana alınmış 
ve özerkliğin sonraki sayfalarda açıklanmasıdır; yerinden yönetim ilkesinin al-
tı çizilmiş ve genel demokratikleşme bağlamında özerklik sunulmuştur. (DTP, 
2008) 2007’deki bu metne referans yapmadan ancak 2010 taslağı üzerinde gö-
rece en dikkatli/özenli değerlendirmeler ve eleştiriler için bkz. Gürsel, Kadri, 
“Kürt Hareketi Tek Dille Konuşmalı”, Milliyet, 23 Aralık 2010; Gürsel, Kadri, 
“Taslaktaki Özerklik Kürtlerin Sorunudur”, Milliyet, 27 Aralık 2010; Erdem, 
Tarhan, “Çalıştayda Tartışılan Tebliğ ve BDP’nin Bildirisi”, Radikal, 27 Aralık 
2010; Keyman, Fuat, “Özerklik mi Eşit Vatandaşlık mı?”, Radikal İki, 12 Ocak 
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DTP Olağanüstü İkinci Kongresi’ne (8 Kasım 2007) sunulan 
bu öneri, esas olarak bir reform paketini açıklamakta ve bu çer-
çevede Kürt sorununa işaret etmekteydi. Çözüm önerisi, Tür-
kiye’nin siyasi-idari yapısında reform ile Kürt sorununda çö-
züm modeli ve bölgenin ekonomik-sosyal sorunlarına çözüm 
önerileri şeklinde iki alt başlığa ayrılmıştı.

Reform paketi, ekonomik ve sosyal hizmetler bölümlerinde 
kısmen ayrıntılı bir biçimde sunulurken, yerel yönetimler ko-
nusunda ayrıntılara girilmemişti. 2010 sonunda tartışmaya açı-
lan demokratik özerklik taslağının esas fikri burada silik olarak 
mevcuttu. 2007 tarihli ilk metni idari/siyasi köklü reform talebi 
olarak da görmek mümkündür. İstenen, “... demokrasiyi genel 
bir meclise hapsetmeyen, halkın tartışma ve karar mekanizma-
larına katılımını kolaylaştıran, toplumun temel bütün sorunla-
rını en iyi şekilde ve yerinde çözüme kavuşturacağı bir siyasi ve 
idari yapılanma”dır. Bunun “kendini büyük bir ihtiyaç olarak 
dayattığı” gerçeğinin altı çizilmiştir.

Kongre’de demokratik özerklik kavramı şu şekilde tanım-
lanmıştır:

“Kongremiz ülke bütünlüğü içinde halkın yerelde söz ve karar 
sahibi olmasını sağlayacak ve tüm farklılıkların kendini özgür-
ce ifade edebileceği düzeyde özerklik kazanması temeline da-
yanan modelin çağdaş kavramlaştırılışını ‘demokratik özerk-
lik’ biçiminde tanımlamaktadır. Demokratik özyönetim anlamı-
na gelen demokratik özerklik, Demokratik Cumhuriyet’in içi-
nin doldurulmasıdır.”

Demokratik Özerklik ise şöyle açıklanmıştır: Yereli güçlen-
dirme, halkı söz ve karar sahibi kılma; demokratik katılımcı-
lık ve tüm yerel birimlerde meclis sistemi; salt etnik ve toprak 
temelli özerklik anlayışı yerine kültürel farklılıkların özgür-
ce ifade edildiği bölgesel ve yerel bir yapılanma; bayrak ve res-
mî dil tüm Türkiye ulusu için geçerli olmakla birlikte her böl-
ge ve özerk birimin kendi renkleri ve sembolleri ile demokra-
tik özyönetimi oluşturması; sorunların çözümünü sadece dev-

2011.
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let sistemini değiştirmekte aramayan, toplumun özyeterliliğini 
esas alan sistem.

Sonraki kısımda ise çözüm önerileri, ekonomik ve sosyal po-
litikalar, yaşam alanlarına geri dönüş ve çatışmasızlık hali için 
eylem planı çerçevesinde açıklanmıştır. Bu reform önerisinin 
Türkiye’de şimdiye kadar yapılan yerel yönetim, ademî mer-
kezîyetçilik, yerindenlik reformlarından farkı nedir? En be-
lirgin fark, bu reform önerisinin, aynı zamanda farklı kimlikli 
topluluklar adına öne sürülen bir siyasi özyönetim talebi olma-
sıdır. Farklı kültürlere sahip halkların kendi yaşantılarını doğ-
rudan ilgilendiren kararlara eşit/adil katılımını, yerinden, özyö-
netimle sağlamayı amaçlamasıdır. Diğer bir fark ise tüm Türki-
ye’yi ilgilendiren kamu yönetimi reformu önerisidir. Bu ikinci 
yanıyla aslında 2004’te veto edilmiş olan kamu yönetimi refor-
muna benzer yanları da vardır10; kamu hizmetlerinin en yakın 
birim içinde küçükten büyüğe doğru, yereldeki meclislerle tar-
tışılıp yerindenlik ilkesi etrafında kararlaştırılması Türkiye’nin 
çok ihtiyaç duyduğu bir idari reformdur.

Özgür demokratik yerel yönetimlerle  
demokratik özerkliğe - BDP11

İdari açıdan son derece ayrıntılı olarak kaleme alınmış bu ki-
tapçıkta BDP, yerel yönetimler konusunda etraflı bir talepler ve 
ihtiyaçlar sıralaması yapmış; demokratik özerkliğin bu değişik-
lik üzerinden gelişeceğini belirtmiştir. Belge, il genel meclisleri 
ve belediye meclisleri üzerinde de durmakta, yerinden yönetim 
ilkesi ve AB Özerklik Şartı ilkelerini uygulamaya koyarak de-

10 Veto edilen Kamu Yönetim Temel Kanunu tasarısı taslağının 9. maddesi, mer-
kezî idareler ile mahalli idareler arasındaki ilişkileri ele almaktadır. Bir parag-
rafında ise şöyle denmektedir: “Mahalli idarelerin görev, yetki ve sorumluluk 
alanlarına giren konularda çıkarılacak tüzük, yönetmelik ve benzeri düzenle-
melerde, mahalli idarelerin yetkilerini kısıtlayıcı, mahalli hizmetleri zayıflatı-
cı ve yerinden yönetim ilkesine aykırı hükümler konulamaz.” Ancak merkezî 
idarenin görevlerinin tanımlanmış olmasına rağmen, mahalli yönetimin görev-
leri açıklıkla tanımlanmamıştır (Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı, 2003).

11 Barış ve Demokrasi Partisi, Özgür Demokratik Yerel Yönetimlerle Demokratik 
Özerkliğe. Ankara: Gün Matbaası, 2010.
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mokratik özerkliğe doğru önemli adımlar atılabileceğini vurgu-
lamaktadır. Ayrıca valilik, kaymakamlık gibi yapıların bölgesel 
meclisle istişare içinde işlev göreceği belirtilmektedir. Bu bel-
ge de göstermektedir ki, gerçek ademî merkezîyetçilik, yani öz-
gür demokratik yerel yönetimlerle bölgesel özerklik, demokra-
tik özerklik arasında işlev, içerik ve yöntem açısından çok ya-
kın bir ilişki vardır.

Kitapçıkta özgür demokratik yerel yönetimlerin kurulma-
sı için merkezî baskıdan kaynaklanan gerekçeler belirtildikten 
sonra, model şöyle tanımlanır:

“Demokratik yerel yönetim modelimiz, herkesin kendi özkim-
liğiyle, kendi kültürel farklılıklarıyla ve kendi ana diliyle ak-
tif şekilde yaşam kararlarına katıldığı, ahlaki ve politik insan 
olma gerekliliklerine inandığı ve komünal yaşamı esas aldı-
ğı bir yönetim anlayışını benimser... Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı çerçevesinde tüm ülke genelinde yerel özerk-
liklerin tanınmasını ve hukuki şartlarının yerine getirilmesi-
ni savunur...”

Amaç ve görev kısmında ise “yerel yönetimleri sosyal, eko-
nomik, tarihsel, kültürel varlığın korunması ve geliştirilmesin-
de özne ve değişim gücü olarak değerlendirir... Adil eşitlikçi 
şeffaf ve katılımcı yerel yönetimlerle, kadın eksenli toplumsal-
laşmaya ve demokratik topluma hizmet etmeyi amaçlar” den-
mektedir.

Bu kitapçığı belirgin bir siyasi statü talebinden çok, yerel yö-
netimler ve belediyeler düzeyinde ve Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı çerçevesinde, yasal ve radikal bir değişiklik ta-
lebinin ayrıntılı ele alındığı bir metin olarak algılamak müm-
kündür. Yerel yönetimler dört esasa dayandırılmıştır: 1. Örgüt-
lü toplum ve demokratik katılımcılık (topluma dayalı alterna-
tif hizmet anlayışı). 2. Ekolojik yaklaşım (insan kadar tarihsel 
varlıklara, bitki ve hayvan çeşitliliğine, suya, toprağa, havaya 
ve kültürel mirasa karşı da kendini sorumlu gören yaklaşım). 
3. Cinsiyet özgürlükçü yaklaşım (kadın eksenli bir yaşamı ye-
niden kurmak). 4. Katılımcı toplum ekonomisi (her toplum 
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kendi özkaynaklarını kullanır/oluşturur). Bu esaslar, uygulama 
alanında yerel yönetimlerin var olan yapıları açısından değer-
lendirilmiş ve yeni uygulama mekanizmaları önerilmiştir. Bu 
öneriler arasında “başkan (belediye başkanı), meclisten seçile-
cek üç kişi ile birlikte yetkisi verilen yeri yönetir” ilkesi; mec-
lis divanı kurulması; yılda bir kez yapılması öngörülen “yurt-
taşların memnuniyeti” saha araştırması; köy ile kent iletişimini 
güçlendirecek ve örgütleyecek, cinsiyet özgürlükçü kadın ku-
rulu ve daimi ekolojik alan kurulu oluşturulması gibi örnekler 
bulunmaktadır. Ayrıca sosyal politikalar için de bir taslak plan-
lama yapılmıştır.

1980’lerde çıkan yasalarla yapılandırılan büyükşehir beledi-
yelerinin (örneğin İstanbul) diğer belediyelerden çok daha et-
kin olduğunu ortaya koyan bir araştırma, bu dönemde gelişen 
belediyecilik anlayışının oy arttırma ve hizmet açısından artan 
başarısının, esas olarak girişimcilik, yatırım ve “sosyal beledi-
yecilik” yönünde gerçekleştiğini göstermiştir (Erder ve İncioğ-
lu 2008, 43-55, 160-162). Ancak büyükşehir belediyelerinin il-
ler düzeyinde yeni bir merkezîyetçilik yarattığı ve farklı hiye-
rarşilerle donatıldığı, başkanların yetkisinin arttırılarak beledi-
ye meclislerinin yetkisiz ve atıl kaldığı da ileri sürülmektedir. 
Bu bulgular, yapılan idari reformların çok yetersiz olduğunu, 
yerelleşme, yerel katılımcılık, yani demokratikleşme yönünden 
fazla gelişemediğini göstermekte; merkez ve yerel yönetimin 
bu noktada yeniden yapılanması gereğine işaret edilmektedir.

Demokratik Özerk Kürdistan Taslağı - DTK12

Diyarbakır’da iki gün süren bir toplantıda sunulan Demokra-

tik Özerk Kürdistan Modeli Taslağı’nda siyasi yasal vurgu açık-
tır ve tarihsel arka plana da gönderme yapılmaktadır. Kürtlerin 
tarihte “devletli yapılar içinde de belli düzeylerde özerklikleri-
ni koruyarak varlıklarını sürdürdükleri” belirtilmektedir. Tür-
kiye’nin demokratikleşme hattına girdiği ve Kürtlerin de ken-

12 Demokratik Toplum Kongresi, Demokratik Özerk Kürdistan Modelinin Taslağı. 
Diyarbakır: 18-19 Aralık 2010.
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di kendilerini yönetme fırsatının doğduğu kısaca belirtildikten 
sonra, Kürtlerin şimdiye kadarki statüde artık kalamayacakları 
ve kalmayacakları açıklıkla ifade edilmiştir. Hedeflerinin, “Tür-
kiye halklarının hiçbir ihtiyacını karşılamayan, Türkiye toplu-
muna da yük haline gelen ulus-devletin var olan katı zihniyeti-
ni değiştirme ve halkların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel 
gelişmesi önünde engel olmaktan çıkarma temelinde cumhuri-
yetin demokratikleşmesi” olduğu belirtilmektedir.

Siyasi statü talebi ise şöyle dile getirilmektedir:

“Demokratik özerklik, Türk Devletinin Kürtler üzerinde inkâr 
ve imha politikası temelinde kurduğu siyasi statüyü reddede-
rek kendi özgürlük ve demokrasisini yaşadığı yeni bir statüye 
kavuşmayı ifade etmektedir.”

Metnin bütün içeriğinde belirgin bir biçimde devlet kurma-
yı istememek, aslında Kürt siyasal hareketinin kendi kaderi-
ni tayin hakkı yönteminin en açık göstergesidir. Yani kaderi-
ni devlet kurmadan, özerklikle; onun da demokratik olanı ile 
tayin etmek istemektedir. Bu bir irade beyanıdır ve tersinin id-
dia edilmesi, yani “Kürtler ayrılmak istiyorlar” diye yorumlan-
ması karşılıklı görüş alışverişi noktasında sorun yaratmaktadır. 
Kanımızca metindeki en önemli zaaf, metinde diyalog yolunu 
açan, uzlaşmayı özendirecek, araştırmayı ve önemsemeyi sağla-
yacak bir zemin sunmaktan uzak bir üslup kullanılmış olması-
dır; özerklik gibi karşılıklılık gerektiren bir yasa değişikliği ta-
lebi tek taraflılık anlatımıyla ele alınmıştır. Bu tutumun kısmen 
anlaşılır bir yanı var: Söz konusu olan talepleri sürekli görmez-
den gelinen bir halkın kendi kaderini tayin konusundaki tut-
kulu kararlılığıdır; bu kararlılığı ifade biçimi ise tekçi devlet 
politikaları karşısında yine tek yanlı kalmıştır. Ancak talepleri 
yeni bir devlet kurmadan, özerklik yoluyla gerçekleştirmek is-
temek, mutlaka diyalog ve uzlaşma ortamının sağlanmasını ge-
rektiren bir konudur. 13 Model şöyle açıklanmaktadır:

13 Mesut Yeğen, DTK taslağı tartışmaları sırasında hazırlanan ve hemen sonra ya-
yımlanan kitabında bu durumu bir bütünlük içinde açıklamış ve bazı öneriler 
yapmıştır. Bu öneriler esas olarak “alıkonacaklar”, “ayıklanacaklar” ve “düzel-
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“... Modelimiz Türkiye’nin tüm diğer bölgelerinde de uygula-
nabilecek bir demokratikleşme modelidir. Zaten dünyada da 
devletler, katı merkezî karakterini bırakarak ademî merkezî-
yetçi siyasal sistemlere yönelmektedir. Çünkü yerinden yöne-
time dayanan sistemler sorunları daha kolay çözdüğü için her 
alanda gelişmenin daha da hızlandığı siyasal modeller haline 
gelmişlerdir. Bu yönüyle demokratik özerklik yetkilerin yerel-
lere devredilerek devletlerin bu tür sorunları çözüp, demokra-
tikleşmeye yöneldiği eğilimlere de uygun düşmektedir.”

Ayrıca sınır aşırı bölgesel etnik kültürel ortaklıklar temelin-
de de modelin yararlı olacağı savunulmakta; demokratik özerk-
lik yönetiminin, “Kuzey Kürdistan’da halkın öz iradesi olur-
ken, diğer parçalardaki öz iradeler olan demokratik konfederal 
örgütlenmelerle, içinde yaşadıkları devletlerin sınırlarına do-
kunmadan birbirini güçlendirme ve tamamlama biçiminde iliş-
kiler kuraca(ğı)” belirtilmektedir. Bu savıyla model, teorik tar-
tışmalar içinde vurguladığımız “özyönetim artı bölgesel enteg-
rasyon” modeline benzemektedir. Bu yaklaşımla, toprak teme-
linde olmayan bu modelin sınırlarla, ayrılmayla bir bağlantısı 
olmadığı daha açık olarak dikkat çekmektedir.

Demokratik Özerk Kürdistan Statüsü modeli sekiz ana boyut 
altında incelenmektedir:

1. Siyasi boyut (devletin yetki ve gücünü sınırlamak, katılım-
cı ve doğrudan demokrasiyi devletin yanı başında var etmek)

2. Hukuki boyut (Türkiye ve Kürdistan=ortak vatan, birinci, 
ikinci ve üçüncü kuşak hakların tanınması)

3. Özsavunma boyutu (demokratik organların denetimi al-
tında toplumsal direniş hakkı)

4. Kültürel boyut (ana dil, kültür, sanat ve bilimle kaybedi-

tilecekler” şeklinde üç bölüme ayrılmıştır. “Alıkonacaklar” bölümünde Tür-
kiye’nin mevcut sınırlarını tanımanın, Türkiye ulusu mefhumuna bağlılığın, 
Kürtçenin eğitim dili ve bölgesel dili olarak kabul edilmesinin kalabileceğini; 
“ayıklanacaklar” bölümünde öz-güvenlik ve diplomasi önerilerinin çıkarılma-
sı gerektiğini ve “düzeltilecekler” bölümünde ise cumhuriyetin demokratik-
leştirilmesi ile konfederal düşünce arasındaki geniş tanımlamanın demokratik 
özerklik ile ne talep edildiğinin anlaşılmasını imkânsız kıldığını belirtmekte-
dir (2011, 102-106).



236

len vasıfların elde edilmesi)
5. Sosyal boyut (farklılıkları en geniş şekliyle canlandırıp ya-

şatmak)
6. Ekonomik boyut (kendi yaşama sistemini kurmak, anti-

tekelci, anti-kapitalist, kaynakların kullanım ve tüketim hakkı)
7. Ekolojik boyut (doğayla bütünleşen toplum sistemi)
8. Diplomasi boyutu (“halklar, değişik grup ve topluluklar 

arasındaki karşılıklı dayanışmaya ve çıkarlara dayalı geliştiri-
lir”).

Bu metin, talepleri daha açık bir siyasal çerçeve içinde ifade 
etmiş olması ve “Demokratik Özerk Kürdistan Modeli Tasla-
ğı” adıyla sunulması bakımından önemlidir. Ancak özensizce 
yazılmış veya özetlenmiş, yer yer çelişkili ifadeler de içeren bir 
metindir. Metnin en çarpıcı olumsuzluğu ise değindiğimiz gi-
bi, adı üstünde bir “tasarı”yı farklı kesimlerden insanlara sun-
mayı ve anlaşılmayı beklerken, karşılıklılık ilkesine yardımcı 
olacak bir üsluba sahip olmamasıdır. Bu eksikliklerin bilinci ile 
metnin sonunda tartışmaya ve tasarının olgunlaştırılmasına ge-
rek olduğu da belirtilmiştir. Özerklik konusundaki ayrıntıların 
açıklanması, Kürt sorununun çözüm yöntemi ve Kürtlerin ta-
lepleri üzerine tartışmaları daha da arttırmıştır. Burada Kürtle-
rin, bir çatı örgütü olarak kabul ettikleri DTK’nın sunduğu de-
mokratik özerklik taslağı ile birlikte, devletsiz bir çözüm taraf-
tarı olduklarını ilan ettikleri söylenebilir. Bu tasarının sunuluş 
ve karşılıklılık ilkesi gereğince taleplerin kamuoyuna açıklana-
rak merkeze iletilmesi biçimine, doğrudan ilişkilerin olmadı-
ğı durumlarda, merkezle kurulan dolaylı bir diyalog yöntemi 
olarak da bakılabilir. Doğrudan görüşmeler olmaksızın özerk-
lik taleplerinin açıklanması, ilişkilerin güvene dayalı bir şekle 
dönüştürülmesinin ilk aşaması olarak da görülebilir. Bununla 
birlikte, Kürtlerin tek taraflı siyasal talepler ilan etmesi ancak 
karşılıklılık ilkesi gereğince ortak çözüm çabası olması ve gü-
ven temin eden ilişkiler kurulması durumunda bir geçerliliğe 
sahip olur. Öte yandan, günümüzde siyasal taleplerin daha da 
net vurgulanması, devletsiz çözüm seçeneğinin benimsenmesi 
yolundaki gelişimi göstermektedir.
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Ancak devlet ve hükümet yetkilileri ve medyadaki çoğu ka-
naat önderine bakıldığında, istisnalar olsa bile, ilişkilerin asıl 
olarak halen güvenlik denklemi üzerinde yürüdüğü de gözlem-
lenmekte. Bu genel eğilime rağmen yazılı basında, taslak üze-
rine eleştiriler yapmakla birlikte taslağın “dikkate alınması ge-
rektiğini”, hatta demokratikleşme için gerekli olduğunu savu-
nan köşe yazarları, taslak için “suikasttır”, “bölücülüktür”, “adı 
bile anılmamalıdır” diyenler kadar çok oldu.14 Konuyu Türki-
ye’deki yerel özerklik sorunu noktasından, kamu yönetimi açı-
sından da ele alarak, tarihsel bir perspektifle, bütünlüklü bir 
değerlendirme yapmayı deneyenler ise çok azdı.15

DTK’nın sunduğu tasarıdan bir ay kadar önce BDP parti gru-
bunun, Kadın Meclisi’nin, MYK ve PM’nin katıldığı, bir gün 
boyu süren etraflı bir tartışma yapıldı. Bu toplantıda da, yerel 
yönetimler, ademî merkezîyetçilik, yerindenlik ilkesi, Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve siyasi/idari statü talebi gün-
deme geldi. Özellikle yerindenlik ilkesi ve yerellik reformları 
ile demokratik özerklik taleplerinin hangi sırayla kamuoyun-
da ele alınması gerektiği konusunda tartışmalar oldu. Temsi-
li olan güçlerle katılımcı güçler, devlet ve iktidar anlayışları da 
ele alındı, özellikle ana dilde eğitim uygulamasının gerçekleş-
mesi için demokratik özerkliğin önemine işaret edildi. Demok-
ratik özerklik konusuna bölgesel özerklik bağlamında, bölge-
ler arası eşitsizlik açısından da yaklaşılabileceği görüşmelerde 
belirtildi. Aynı toplantıda dört parçadaki (İran, Suriye, Irak ve 
Türkiye) Kürtlerin bir araya gelerek ayrı bir devlet kurmak is-
temedikleri; aksine, devlet dışı bir örgütlenme modeli oluştu-
rulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Kürtlerin toplumsal yapısının temel örgütlenme özelliklerin-
den olan aşiret konfederasyonlarının da yakın ve uzak tarihte 
devletleşmeye gitmek için çaba sarf etmediklerinin altı da çi-
zilmişti.16 Bu tutum, kendi kararlarını alabilme ve yaşamları-

14 Çalışlar, Oral, “‘Kürtler Sussun’ Partiler Birleşti”. Radikal, 25 Aralık 2010.
15 Köker, Levent, “Demokratik Özerkliğin Neresindeyiz ve Ne Yapmalı?” Zaman, 

26 ve 30 Aralık 2010.
16 Bu konuda yeni belgelere dayanan kapsamlı bir araştırma için bkz. Kardam, 
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nı belirleyebilme hakkı bakımından devletsiz bir özgürlük ta-
lebiyle bağlantılıdır ancak çağdaş anlamda eşitlik statüsü arzu-
sundan uzaktır. Aynı vurguyu, taifeler (klan) şeklinde siyasi 
örgütlenme geleneğine sahip olan bugünkü Türkmenistan’daki 
Türkmen aydınları da yapmaktadırlar. Bağımsız devlet olduk-
tan sonra bile, önceki (ve mevcut siyasette etkisini sürdüren) 
özerk sayılabilecek bir örgütlenme şeklini sık sık gündeme ge-
tirerek, bu tür geleneksel yapıların bir özgürlük/özerklik ısra-
rı olduğunu ifade etmektedirler (Ersanlı 1998). Kürtlerin top-
lumsal siyasal tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Wadie Jwa-
ideh’in (2009, 66-67) ve Martin van Bruinessen’in (2010, 199-
303) tarif ettikleri toplumsal örgütlenme biçimi, bizzat ihtiva 
ettiği terimlerle (aşiret, taife, tira) ve özerkliğe olan bağlılığıy-
la, Türkmenistan’daki Türkmenlerin gündeme getirdiği biçi-
me yakınlık göstermektedir. Bu toplumsal örgütlenme biçim-
lerine bakıldığında, toplulukların özerk yetkilerinin olması du-
rumunda, merkezi yönetim için bir “sorun” olma durumundan 
kurtuldukları söylenebilir.

Yazılı basından özerklik değerlendirmeleri17

Basında köşe yazarlarının ve haberlerin yansıttığı tepkiler ise 
çeşitlidir. Bu ayrışma kabaca üç yönde ifade bulmuştur: Bu ya-
zarların bir kısmı özellikle DTP’nin, BDP’nin ve DTK’nın Kürt-
leri temsil etmediği iddiasına dayanarak taslağı fazla değerlen-
dirme gereği duymamış; ya “bölünme” gibi sansasyonel kav-
ramlar üzerinden hareket ederek yorumlamış, ya da tamamen 
AKP’ye karşı bir gerginlik politikası yaratan tehlikeli bir çıkış 
olarak gördüklerini belirtmişlerdir.

Bunlar arasındaki en sansasyonel yorumun sahibi olan Ha-
san Celal Güzel, PKK, DTK ve BDP ile Ergenekon arasında bağ-
lantı kurarak BDP’nin kapatılmasını savunuyor ve askerî alan-

Ahmet, Cizre Botan Beyi Bedirhan, Direniş ve İsyan Yılları, Ankara: Dipnot Ya-
yınları, 2011, 88, 95, 107.

17 Bu makale ve haberleri (20 Aralık 2010-10 Ocak 2011) bir dosya halinde dü-
zenleyip bizlerle paylaşan Doç. Dr. Nuray Mert’e teşekkürlerimizle.
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da dişe diş savaşacak kontrgerilla örgütlenmesini öneriyor.18 
Mehmet Metiner de bu bağlantıyı beğenen ve savunan köşe ya-
zarlarından.19 Yiğit Bulut da aynı tahlili yapıyor.20 DTK tasla-
ğını Ergenekon ile ilişkilendiren, AKP’nin gayretlerine rağmen 
derin devlet bağlarına yönelen ve talebin içeriğini, özünü göz 
ardı eden bir yazar da Abdülhamit Bilici’dir.21 Ali Ünal ise daha 
da ileri giderek hem PKK’yı hem de BDP’yi Kürt halkıyla bağ-
lantısız göstermeye çalışıyor ve derin devlet bağlantılarına, bü-
yük güç bağlantılarına başvuruyor, tasarının arkasında “büyük 
Kürdistan” diye bir ikinci İsrail arıyor.22

Yasin Doğan ise demokratik özerklik gibi “aykırı bir proje-
nin... AK Parti’yi ve diğer partileri çözüm karşıtı gibi konum-
landırmayı hedeflediğini” savunuyor ve yazısının sonunda uya-
rıyor: “Aman BDP’nin tartışma tuzağına düşmeyin!”23 Yasin 
Aktay, bu özerkliğin kime ait olduğunu sorgulayarak, yine ta-
sarının Kürt halkını temsil etmediği ve totaliter ve otoriter bir 
rejime işaret ettiği yolunda fikir belirtiyor.24

Taha Akyol, tasarının ideolojik yanını “ürkütücü” bularak 
tasarıyı “totaliterlikle” özdeşleştiriyor ve anti-komünizm üze-
rinden özerklik modelini sorguluyor. Yazısında, “projenin to-
taliter olması ayrılmaktan bile daha tahripkâr sonuçlar yarata-
bilir” diyerek, bu tasarının “kötü niyetini” “bilimsellikle” tespit 
etmeye gayret gösteriyor.25 Mümtaz’er Türköne ise DTK’nın 
özerklik tasarısını bir “müsamere” olarak görüyor ve tasarının, 

18 Güzel, Hasan Celal, “İşte Terör Çemberi ve PKK’nın 2011 planı”, Vatan, 3 
Ocak 2011.

19 Metin, Mehmet, “Ak Partiye Karşı PKK-Ergenekon İttifakı”, Star, 24 Aralık 
2010.

20 Bulut, Yiğit, “DTP ve Attığı Adımlar, Ergenekon Dinamiğinin Bir Parçası Ola-
bilir mi?”, Haber Türk, 26 Aralık 2010.

21 Bilici, Abdurrahman, “PKK’nın Savaş Kararındaki Kararlılık”, Zaman, 25 Ara-
lık 2010 ve “Tek Suçlu PKK mı?”, Zaman, 1 Ocak 2011.

22 Ünal, Ali, “Kürt Sorunu Nereye Gidiyor?”, Zaman, 27 Aralık 2010.
23 Doğan, Yasin, “Gerilim Siyaseti BDP’ye Kaybettirir”, Yeni Şafak, 30 Aralık 

2010.
24 Aktay, Yasin, “Demokratik Özerklik Bu mudur?”, Yeni Şafak, 3 Ocak 2011.
25 Akyol, Taha, “Totaliter Özerklik Üzerine Notlar: Hangi Özerklik?”, Milliyet, 

25 Aralık 2010.
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toprak temelli egemenlikle bölgeselliği henüz birbirinden ayırt 
edemediğinden yakınarak özerklik tartışmalarının ciddiye alı-
nacak bir yanının olmadığını beyan ediyor. Hatta bunun Kürt-
ler için bir tuzak olduğunu da ileri sürüyor.26 Bu yazıda, özel-
likle önceki DTP ve BDP metinlerinin değerlendirilmediği be-
lirgindir; yazı, Kürtleri tanımak istemeyen kesimlerin “etnik” 
takıntılarından söz ederek sorunu tamamen tartışılmaz bir ala-
na çekmeyi amaçlayan bir değerlendirmedir.

Nazlı Ilıcak, aslında çok daha zarif bir dille de olsa okurları-
nı tasarının AKP’ye karşı bir tertip olduğu görüşünü ciddiyet-
le düşünmeye davet edip AKP’ye tavsiyelerde bulunuyor. Yazı-
nın başlığıyla, hem Erdoğan’ın “tezgâh” suçlamasının eleştiril-
mesi gerektiğini ima ediyor hem de okuruna “‘tezgâh’ ihtimali-
ni düşün” diyor!27 Bu çizgideki başka bir yazar, Naci Bostan-
cı ise hümanist bir yaklaşımla daha derin bir kaynaşma üzerin-
den meseleye yaklaşıyor: Kürt-Türk ilişkisini “melezlik” has-
letiyle kurguladıktan sonra temel hakları İslâmî kardeşlik slo-
ganıyla bildik şekilde eriterek makalesini nihayetlendiriyor.28

Şu veya bu şekilde “gizli gündem arama” çabalarını Nabi 
Yağcı cevaplıyor:

“Belirsiz olan özerkliğin kapsamı ve nasıl hayata geçeceğidir... 
Bu talebi doğru bulmayabilirsiniz, talebin sunuluş biçimini 
eleştirebilirsiniz ama ortada örtük gizli bir niyet yok... Daha 
zayıfken söylediklerini (Kürt siyasal hareketi) daha güçlü hale 
geldiklerinde niye gizli gündem haline getirsinler ki?”29

İkinci kategorideki yazarlar ise tasarının tartışılmasını olum-
lu bulmaktadır. Bu yazılar yer yer Kürtleri yekpare bir bütün 
olarak görmeye direnmekle birlikte, yer yer de onlardan bir 
bütün olarak “en doğru”, “en mükemmel” çıkışı bekliyorlar ve 
taslağın yazılışını, sunumunu bu açıdan eleştiriyorlar.

26 Türköne, Mütaz’er, “Demokratik Özerklik Müsameresi”, Zaman, 26 Aralık 
2011.

27 Ilıcak, Nazlı, “AK Partiye Karşı Tezgâh mı Var?”, Sabah, 29 Aralık 2010.
28 Bostancı, Naci, “Türkleşen Kürtler, Kürtleşen Türkler”, Zaman, 29 Aralık 

2010.
29 Yağcı, Nabi, “Gizli Gündem”, Taraf, 25 Aralık 2010.
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Ali Bayramoğlu, taslak üzerine yazdığı üç makalede DTK’yı 
tüm Kürtler adına eleştiriyor. Öncelikle işin haklar yanını ye-
rinde buluyor, daha sonra ise “yapılanma” yanını aslî amacının 
ötesinde görüyor ve tasarıyı, “mevcut legal-illegal Kürt örgütle-
rinin Kürt toplumsal alanını denetime alma ve yeniden kurma 
projesi” olarak ele alıyor. Projenin içinde Kürt Kemalizmi algısı 
olduğunu öne sürüyor. Üçüncü yazısında da Kürt ve Türk Ke-
malizmlerinin otoriter zihniyetinin karşı karşıya geldiğini ifa-
de ederek, restleşmenin yerini konuşmaya bırakması için ilk 
adımın atılması noktasında sorumluluğu Kürt siyasal hareke-
tine yüklüyor.30

Murat Belge de “akıllı politika” bekliyor Kürtlerden. Özellik-
le taleplerinin çoğunlukla doğru talepler olduğunu da belirttik-
ten sonra, “Bunların her birinin, hangi Kürt kesiminin taleple-
ri olduğu da karışık. Hep birden, bildiğimiz şu ideolojiyle bü-
yümüş toplum için yutması kolay bir lokma (özerklik) değil” 
diye ekliyor.31

İhsan Dağı, DTK’nın ve BDP’nin hükümetin inisiyatifini zo-
ra sokacak bir girişimde bulunduğunu ileri sürüyor. Meselenin 
siyasi rekabetten ileri gitmediğini vurguluyor.32 Kürşat Bumin 
ise önerinin tartışılmasından yana, ama taslağı çok sorunlu gö-
rüyor; kişiler ve kurumlar arasındaki farklara dikkat çekiyor: 
Bumin, Ahmet Türk’ün sosyal, kültürel, kimliksel ve ekonomik 
alanlarda yönetime katılmak, yerinden yönetim ve yerindenlik 
ilkesinin uygulanmasını istemesini çok doğru ve güzel sözler 
olarak görmekle birlikte, taslaktaki Leninist ve Stalinist öğele-
rin fazla etkili olduğunu belirtiyor. Hem başbakanın tepkisini 
hem de taslağı eleştiriyor olmakla birlikte, esas olarak taslağın 
anti-kapitalist yanını eleştirdiği de söylenebilir.33

Ali Bulaç, taslağın tartışılmasının gerekliliğine vurgu yapı-

30 Bayramoğlu, Ali, “Diyarbakır’da Ne Tartıştık? Ya da Türkiye Bölünüyor mu?”, 
“Kürt Kemalizmi”, “Sorumluluk Önce Kürt Siyasetçilerin”, Yeni Şafak, 22, 23, 
25 Aralık 2010.

31 Belge, Murat, “Kürtler ve Talepler”. Taraf, 24 Aralık 2010.
32 Dağı, İhsan, “Kürt Sorunu Neden Çözülemez?”, Zaman, 28 Aralık 2010.
33 Bumin, Kürşat, “Demokratik Özerklik Modeli Taslağı’nın Analizi”, Yeni Şafak, 

22 Aralık 2010.
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yor; eleştirilerini maddeler halinde meselenin özüne ilişkin 
olarak sıralıyor: 1. Tasarıyı bir federasyon olarak görüyor, 2. 
BDP’nin Kürtlerin ancak 1/3’ünü temsil ettiğini, dolayısıyla et-
nik bir bölgesellik olamayacağını belirtiyor, 3. Tasarının di-
ğer bölgelerin bu konuda ne düşündüğünü hesaba katmadığı-
nı vurguluyor, 4. Yeni anayasa ile bağ kurma sorunu olduğunu 
söylüyor. Ayrıca önemli bir noktaya, yerellik, ademî merkezî-
yetçilik, özerklik ve federasyon ve bunların tüm biçimlerinin 
“özleri itibariyle mahiyetlerinin aynı” olduğuna işaret ediyor.34

Hadi Uluengin ise sadece ağırlıklı olarak Belçika’daki özerk-
lik uygulamasının gündelik sorunlarını dile getirdiği yazıla-
rında tasarıyı “utangaç federalizm” talebi olarak değerlendiri-
yor.35 Etyen Mahçupyan da konuya önem verdiğini belirttik-
ten sonra hükümet kanadının da BDP’nin de bir samimiyet tes-
tinden geçmesi gerektiğini ileri sürüyor. Başlangıç için genel 
anlamda hükümetin bu testten geçmiş olduğunu ama Kürtle-
rin evrensel haklarını verme aşamasında, yani çözüm noktasın-
da aynı başarıyı gösteremediğini anlatmak üzere, “Çoğunluğu 
teşkil eden cemaatin samimiyet testini geçmemesi halinde, aynı 
şeyi bir azınlıktan nasıl bekleyebiliriz?” diye soruyor.36

Kürt sorunu ile ilgili yıllarca yazan, kitaplar da yayımlamış 
olan Hasan Cemal, demokratik özerklik talebini iyi anlayabil-
mek için önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Türkiye’-
deki Kürtler için ne anlam taşıdığını iyi bilmek gerektiğine işa-
ret ediyor; kısaca, kendi kendini yönetme arzu ve kararlılığı-
nın kuvvetini hatırlatmış oluyor. Ancak Kürt siyasal hareketine 
de eleştirisi var: “Türkiye’deki Kürt siyasal hareketinin de, İm-
ralı ile Kandil’in de ‘arabayı atın önüne koymadan’ gerçekçi bir 
çizgide siyaset yapmaları, ince uzun bir süreç olan barışı, istik-
rarı hiç kuşkusuz çok yakından ilgilendiriyor.”37 Soli Özel de 
özerklik taslağının tartışılmasını özellikle şiddet dışı bir arayı-

34 Bulaç, Ali, “Demokratik Özerklik I ve II”, Zaman. 25 ve 27 Aralık 2010.
35 Uluengin Hadi, “Belçika Çözülürken Kürt Sorunu I, II, III,” Hürriyet, 28, 29, 

30 Aralık 2010.
36 Mahçupyan, Etyen, “Samimiyet”, Zaman, 2 Ocak 2011.
37 Cemal, Hasan, “Kürt Devleti, Federasyonu, Özerkliği I ve II”, Milliyet, 29, 30 

Aralık 2010.
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şın değerine işaret ederek savunuyor ancak Türklerin de düşü-
nülmesini öneriyor ve projeyi otoriter ve hiyerarşik buluyor.38 
Mustafa Erdoğan ise tasarının tartışılmasından ve bazı hakların 
tanınmasından yana: “... taslakta dile getirilen ‘Kürtçenin ka-
musal alanda kullanılmasının’ serbestleşmesi, ‘yerleşim yerleri-
nin orijinal adlarının iadesi’ ve bölgesel düzeyde olmak şartıyla 
Kürtçenin ikinci resmi ve eğitim dili olması yolundaki taleple-
rin meşru olduğu kanaatindeyim.”39

Şurası açıktır ki, bu ikinci kategoride değerlendirdiğimiz ya-
zarların hepsi, Kürtlerin siyasal statü talebini tartışırken, Kürt-
lerin özyönetim konusundaki güçlü kararlılığına değinerek, 
“neyin olup, neyin olamayacağı” konusunda tavsiyelerde, öne-
rilerde bulunmaktadırlar; birlikte düşünme ve çözme yönünde 
eğilim, eleştiri üsluplarında fazla öne çıkmamaktadır. Örneğin 
ana dil konusu dışında taslağı “ileri bir talep” olarak gören ve 
gerçekçi bulmayan Derya Sazak, metnin içeriğini ağır bulmak-
ta ve kabul edilemez görmektedir.40

Küçük bir azınlık ise akıl vermeyi öne çıkarmadan, taslağın 
ciddiye alınıp tartışılmasını gerekli görmektedir. Ancak bu tar-
tışmanın hangi açılardan yapılması gerektiği konusunda farklı 
görüşler taşımaktadır. Örneğin Ferai Tınç, tasarıyı daha iyi an-
lamak için sorular sorarak eleştirilerini yapıyor ve bunu “sui-
kast” olarak gören hükümeti eleştiriyor.41 Cengiz Çandar ise 
taslağı siyasal rekabet çerçevesinde ele alıp böylece önerinin 
“halka ne getireceği ve bunu nasıl yapacağı” tartışmasına gir-
miyor. Abdullah Öcalan’ın da eleştirisiyle taslağın “tedavülden 
kalkmış” olmasını, şahsi istihbaratı ve önsezisi olarak proto-
kol düzeyinde ele alan Çandar’ın, yerelleşme ve daha demok-
ratik yöntemlerle yaşama kalitesini yükseltme yönündeki kay-
gılarının öncelikli olmadığı anlaşılmaktadır.42 Sorunu, proto-

38 Özel, Soli, “Taslak Üzerine”, Haber Türk, 24 Aralık 2010.
39 Erdoğan, Mustafa, “Demokratik Özerklik Taslağına Dair”, Star, 25 Aralık 

2010.
40 Sazak, Derya, “Öcalan Ayarı”, Milliyet, 4 Ocak 2011.
41 Tınç, Ferai, “Madem Taslak Var, Tartışmalıyız”, Hürriyet, 24 Aralık 2010.
42 Çandar, Cengiz, “BDP-DTK Açığa Düştü, Devlet-Hükümet Tekledi”, Radikal, 

4 Ocak 2011.
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kol dışı, hayatın içinden değerlendiren yazarlar da var. Aslı Ay-
dıntaşbaş, taleplerin tümüne cevap olarak, “... ‘Merak etmeyin 
biz Öcalan’la hallederiz’ olamaz. Mesele Öcalan, Ahmet, Meh-
met meselesi değil; mesele Kürtlerin taleplerini demokratik ze-
minlerde ifade etmesi meselesi” demektedir.43

Cengiz Aktar, sorunlu idari gerçekliği ele alarak tartışmanın 
açılmasına olumlu bakıyor ve şöyle yazıyor:

“Türkiye’de merkez ile yerel arasındaki uçurumda bölgesel bir 
ara birim olmadığı için yerel yönetimlere bu kadar çok işlev 
yüklendi... İrili ufaklı tüm belediyelerin klasik belediye hizme-
tinden başka hizmetler de veren yapılar olmasını temenni et-
mek, sürdürülmesi imkânsız bir sistemi farkında olmadan ül-
ke sathına yaymak demek. Esas üzerinde düşünülmesi gere-
ken, devasa merkezin faaliyetlerini dengeleyebilecek çap ve 
yetkiye sahip olan ve merkez ile yerel yönetim arasına konum-
lanacak bölgesel yapıların nasıl kurulacağı... zira mesele sade-
ce Kürt bölgelerini değil tüm bölgeleri ilgilendiren, aynı za-
manda Kürt meselesinin çözümünün de temel taşlarından bi-
risi olan adem-i merkezî idarenin nasıl kurulacağı.”44

Erol Katırcıoğlu, sadece tartışmanın gerekliliğine işaret et-
mekle kalmıyor, aynı zamanda “demokratik özerklik kavramı-
nı ele alıp tartışmak, Türkiye’deki kriz halinin de çözümünde 
önemli bir çıkış imkânı yaratabilir” diyor.45 Ahmet İnsel ise ön-
ceki metinlerin tartışılmamış olmasını bir eksiklik olarak görü-
yor, bölgeselliğin AB içindeki önemine vurgu yapıyor ama aynı 
zamanda ortada bir direnç de olduğunun altını çizerek, metnin 
üslubunu kuvvetle eleştirip “kendini Kürt siyasal hareketi ola-
rak tanımlayan bir çevrenin hegemonya stratejisi” olarak da yo-
rumluyor.46 Nuray Mert ise Kürt siyasal hareketinin DTK çer-
çevesinde ne istediğini açıkça söylediğini ve işi daha fazla uzat-

43 Aydıntaşbaş, Aslı, “Peki Kürtler Ne Yapsın?”, Milliyet, 29 Aralık 2010.
44 Aktar, Cengiz, “Esas Mesele: Adem-i Merkeziyet ve Bölgeselleşme”, Vatan, 3 

Ocak 2011.
45 Katırcıoğlu, Erol, “Demokratik Özerklik İlacı”, Taraf, 23 Aralık 2010.
46 İnsel, Ahmet, “DTK Çalıştayı”, Radikal İki, 26 Aralık 2010.
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madan “demokratik özerkliğin” hep birlikte tartışılması gerek-
tiğini dile getirmektedir. Devamla şu öneriyi yapıyor:

“Demokratik özerklik, tam tarifini istemek yerine, en genel 
hatları ile neyin talep edildiğini tartışarak, neyin mümkün ola-
bileceğinin yollarını arayarak netleşebilir.”47

Sırrı Süreyya Önder meseleye farklı bir açıdan bakmış: AKP 
Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’in taslağı “Türkiye için 
bir suikast girişimi” olarak nitelemesi üzerinden, iktidarın 
Kürtleri tamamen yok sayma ile ABD’yi kırıcı olmadan eleştir-
me arasında nasıl savrulduğuna işaret ediyor.48 Ertuğrul Kürk-
çü’nün vurguladığı görüş ise “Kürt ve Türk demokratlarının 
‘demokratik özerkliğin’ kapitalist ve anti-kapitalist yorumları 
ekseninde bölüneceklerinin kesin” olduğu yönündedir. Kürk-
çü, bu tartışmanın yeni bir dönem başlatacağını belirtiyor.49 Er-
tuğrul Mavioğlu’nun genel bir sorusu ise çok yerindedir: “Dün-
yada özerkliğin desteklenmesini bir global sermaye açısından 
bir de siyasal katılımı canlandırma açısından ele alabiliriz. An-
cak ideolojik olarak özerkliği ekolojik, toplumsal cinsiyet açı-
larından toplumcu olarak değerlendirmek neden Stalinist gö-
rülüyor?” diye soruyor.50 Ertuğrul Mavioğlu’na verdiği röpor-
tajda, demokratik özerkliğin dünyadaki gelişmelerle bağlantı-
lı olduğunu belirten Demir Çelik, özerkliğin yerel yönetimler 
ile birbirini tamamlayan yanlarının olduğunu, ancak sadece ye-
rel yönetimlerin anlaşılmasının eksik olacağını ifade ediyor.51

Hamit Geylani, Kürt sorununda demokratik özerkliğin tar-
tışılması gerektiğini vurgulayarak, demokratik özerkliğin sa-
dece Kürtlerin yaşadığı bölgeler değil tüm Türkiye için geçer-
li olduğunu ve güvencesinin de demokratik anayasa ile müm-
kün olacağını vurguluyor.52 Meseleyi ulus-üstü hukuk açısın-

47 Mert, Nurat, “Kürtlere ‘Demokratik Özerklik’”, Hürriyet, 21 Aralık 2010.
48 Önder, Sırrı Süreyya, “Kürt’e Kurt ABD’ye Kuzu”, Radikal İki, 24 Aralık 2010.
49 Kürkçü, Ertuğrul, “Demokratik Özerklik Neyi Böler?”, Radikal İki, 26 Aralık 

2010.
50 Mavioğlu, Ertuğrul, Radikal, 25 Aralık 2010.
51 Çelik, Demir, “Özerklik, Çağın Gereği”, Radikal, 24 Aralık 2010.
52 Geylani, Hamit, “Demokratik Özerklik Bir Barış Projesi”, Özgür Gündem, 4 
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dan da değerlendiren Hasip Kaplan ise demokratik özerkliğin 
tüm olumsuz koşullara rağmen her geçen gün güçlenmesinin 
meşruiyetini evrensel hukuktan aldığını belirtiyor ve özerkli-
ğin hukuki dayanaklarını da birçok örnekle etraflıca açıklıyor. 
Yine çokkültürlü toplumlarda, toplumsal barışın ve bölge kül-
türlerinin gelişmesini sağlamanın bir başka yönteminin bölge-
sel özerkliği tanımak olduğunu ve demokratik özerklik mode-
linin, eşit yurttaşlığı, özgür bireyi ve örgütlü toplumu güçlü 
kıldığını vurguluyor.53

Genelde basın mensupları (Baskın Oran ve kısmen Tarhan 
Erdem hariç) demokratik özerklik talebi içeren ve ilk ikisi res-
mî olarak yayımlanmış bulunan söz konusu üç metni birlikte 
inceleyerek eleştiri ve yorum yapmamıştır. Daha da önemlisi, 
bütün bu tepkilerin ortak yanı, Kürt siyasal hareketinin geliş-
me seyrini sorunlarıyla birlikte tarihsel olarak ele almayan bir 
nitelik taşımaları ve güncel pragmatik bakışlarla eski inkâr po-
litikalarının zihinlere sinmiş ağır baskısı altında kaleme alın-
mış olmalarıdır

Sonuç

Başta, genel olarak demokratik özerkliğin bir siyasal yanı (sta-
tü gereksinimi), bir de tüm Türkiye için geliştirilmesi gereken 
idari yanı (yerindenlik) olduğunu vurgulamıştık. Buna ek ola-
rak geleneksel siyasal iktidar anlayışından uzaklaşılması açı-
sından siyasal alanı çağdaş anlamda çözümleme arayışından 
da söz etmek mümkündür. Devlet, güce sahip kesim tarafın-
dan toplumsal bir uzlaşma aranmadan tek taraflı olarak kuru-
labilmektedir. Ancak özerk bir yönetimin tek taraflı kurulma 
imkânı yoktur. Çünkü özerklik, en az iki farklı kimliğin kar-
şılıklı anlaşması ve rızaya dayalı yetki alanlarının belirlenmesi 
ile olanaklıdır. Toplumun çoğunluğunu oluşturan topluluğun, 
demokratik kural ve ilkelere göre temsile onay vermediği ve ül-

Eylül 2011.
53 Kaplan Hasip, “Demokratik Özerklik ve Hukuk”, Özgür Gündem, 15-16 

Ağustos 2011.
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kede varlığı belirgin olan farklı bir grubun entegrasyonu red-
detmesi halinde, karşılıklı bir uzlaşmanın çıkmaması sonucun-
da topluluklar arasında şiddetin de dahil olduğu gerginlikle-
rin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu biliniyor. Bu durum-
da, toplumdaki farklılıkları gözeten bir siyasal kültürün belir-
gin bir düzeyinin varlığına ihtiyaç vardır. Özerk birim, bireyle-
rin ve toplulukların iradelerini bir arada değerlendirerek kurul-
malıdır. İşte bu çerçevede demokratik özerklik modelinin han-
gi açılardan Kürtler için, hangi açılardan da tüm Türkiye hal-
kı için değer taşıdığı iyice açıklanmalı ve modelin bu çerçevede 
geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Özerklik/özyönetim kavramlarının farklı topluluklar için ta-
şıdığı anlamın açık olarak ifade edilmesi, yürütülen tartışmala-
rın yerinde ve düzeyli olması açısından önemlidir. İçsel sorun-
ların çözümünde devletsiz bir model üzerine tartışma; bu mo-
delin ayrılıkçılığa karşı bir çözüm aracı olarak kabul edilmesi 
üzerine tartışma; özerk yönetimlerin yerele etkisi üzerine tar-
tışma; mevcut siyasal kültürün çözüm önünde engel olduğuna 
yönelik tartışma; siyasal kültürün çözüme katkı sunma yönün-
de geliştirilmesi gerektiği tartışması (eğitimler, yeni liderlikler) 
ve topluluklar arası güven algısının artması için eğitim ve yetiş-
me dönemi tartışması; algıların değişmesi açısından geliştirile-
cek önemli bir dizi tartışma alanı olarak karşımızda durmakta.

Aslında merkezin baskısını birçok alanda kaldırmak gerek-
tiğini düşünen, bu konuda yazan, siyaset yapan herkes, ade-
mî merkezîyetçiliğe artık bölgesel düzeyde gereksinim olduğu-
nu biliyor. Ne var ki, kurtulamadığımız siyasal vesayet ve vela-
yet geleneği sebebiyle, yerelleşmenin, yetki paylaşımının, Kürt-
lerin ve elverişsiz konuma zorlanmış diğer toplulukların statü-
lerini yasal olarak düzeltmenin zaruri olduğunu da bildikleri 
halde, çoğu, bir siyasi mevzilenmeyi ve üstünlük kurmayı, ba-
rıştan da refahtan da öncelikli görebiliyor. Siyasette hep daha 
iyi bilen babalar ve ağabeyler var ve bir türlü yetkileri paylaş-
maya yanaşmıyorlar.
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Kürtçenin Direnişi ve Siyasalın Geri Dönüşü
NESRİN UÇARLAR

Giriş

Aristoteles’in dilin insanı doğuştan siyasal bir hayvan kıldığı id-
diası, insanın içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını ortak-
laştırmadaki payına işaret etmektedir (2002, 9-10). Ulus-dev-
lette siyasal katılımın tek yolu gibi görünen ortak dil, ortak de-
ğerler yaratmak üzere vatandaşlarca eşit bir şekilde ve özgürce 
kullanılamadığında ortada siyasal olmayan bir durum var de-
mektir. Değişime, farklılığa, çoğulluğa izin vermeyen, temel il-
keleri sadece toplumun egemen sınıfı ve kültürü tarafından be-
lirlenmiş bir “ulusal siyaset” ölü bir siyasallığa işaret eder. Bu 
canlılık yitiminin Türkiye’de vücut bulmuş haline örnek veri-
lebilecek pek çok siyaset arasında en çarpıcı olanı, “ulusal dil” 
olduğu varsayılan Türkçeye “resmî dil” statüsü kazandırarak, 
ülkede konuşulan diğer dilleri öldürmeye yönelik siyasettir. Bu 
siyasetin doğrudan hedef aldığı dil ise bu dili konuşan halka at-
fedilen olumsuz kültürel ve siyasal niteliklerden dolayı Kürt-
çe olmuştur.

Bu makale, Kürtçenin ulusal siyaset tarafından yok edilme-
si, değersizleştirilmesi ve nihayet özel alana hapsedilmesi se-
rüvenini kapsamlı bir şekilde incelemekten ziyade, bu dilin 
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Kürt halkı adına siyaset yapan kişi ve kurumlarca, ulusal si-
yaseti eleştirme, dönüştürme ve nihayet siyasalı diriltme ama-
cıyla nasıl kullanıldığına bakmayı yeğleyecek. İlk üç bölüm dil 
ve milliyetçilik, dil ve siyaset arasındaki ilişkiye, iktidar ve di-
reniş ikilemine eleştirel bir kuramsal bakış sunmayı ve siyasa-
lın geri dönüşünü tartışmayı amaçlıyor. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun son yıllarındaki Kürt dilsel ve kültürel uyanışı, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında yükselen ilk Kürt dire-
nişleri (1920’ler ve 1930’lar), sosyalizm eksenli Kürt hareketi 
(1970’ler ve 1980’ler) ve esas olarak kültürel bir mücadele et-
rafında örülen yeni Kürt siyaseti (1990’lar ve 2000’ler) dördün-
cü bölümde tartışılacak. Kürtçeye önceki dönemlere göre daha 
merkezî bir konum kazandıran son dönem Kürt siyasal hare-
ketinin, Kürt halkının dilsel haklarını kazanmasına yönelik bir 
mücadeleden daha fazlasına işaret ettiği iddiası da son bölüm-
de ele alınacak.

Dil ve ulusal/siyasal/kamusal alan

Milliyetçiliği modern zamanların ürettiği bir ideoloji olarak 
okuyan modernist yaklaşımın, millet fikrini modern öncesi za-
manlara dek taşıyan özcü ve ilkçi milliyetçilik kuramlarına ge-
tirdiği eleştirilerden nasibini alan en önemli kurgulardan bi-
ri dil ve ulusal kimlik arasındaki doğrudan bağdır. Bu kurgu-
sal bağ, ulusun değişmez bir ruhunun bulunduğuna ve bu ru-
hu temsil eden en önemli öğenin dil olduğuna yönelik, bilhas-
sa Alman romantik düşüncesinin ortaya attığı iddia üzerine in-
şa edilmiştir. Modernist milliyetçilik kuramları ise dil ve ulusal 
kimlik arasındaki ilişkinin, toplumun elit kesimleri tarafından, 
kapitalizm, endüstrileşme, bürokratik merkezîleşme, kentleş-
me ve sekülerleşme gibi modern döneme ait gelişmelerin do-
ğurduğu ihtiyaçlara cevap vermek ve dolayısıyla hem eşit yurt-
taşlar arasında hem de devlet ve vatandaş arasında dolaysız bir 
ilişki kurmak, ulusal pazara yönelik ekonomik bir hareketlilik 
yaratmak ve türdeş bir ulusal kültür üretmek üzere kurulmuş 
olduğunu söyler. Yakın dönemde geliştirilen ve “postmoder-
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nist” tabir edilen kuramlar ise modernist kuramın dil ve ulusal 
kimlik arasındaki bağın işlevine yönelik analizini yetersiz bula-
rak, bu bağın niteliğine dair eleştirel bir bakış önerir. Bu bakı-
şın diller arasındaki hiyerarşinin üretim ve yeniden-üretim sü-
recini, resmî ya da egemen dil olan ulusal dilin politik, ekono-
mik ve kültürel uzantılarını ve dil ve kimlik arasındaki ilişkiyi  
–çokdilliliğe doğru evrilen küresel hareketliliğin bir sonucu 
olarak– eleştirel bir gözle yeniden ele almakta diğer kuramlara 
göre daha fazla imkân taşıdığı söylenebilir.

Kişinin kendi kimliğini dil üzerinden belirlemesine yöne-
lik tutumun çok eski bir insani eğilim olduğu tespiti (Fishman 
1972, 54), yakın zamana dek, neredeyse tartışmasız bir şekilde 
kabul edilen dil ve kimlik arasındaki doğrudan bağı meşrulaş-
tırmak üzere ileri sürülmüştür. Postmodernist kuramların der-
di ise bu bağı sorunsallaştırarak, milliyetçi söyleme hapsolmuş 
dar ve sığ kimlik siyasetini genişletmek ve derinleştirmektir. 
Dil ve kimlik arasındaki ilişki türünün bir tercih olduğunu ileri 
süren yakın dönemli çalışmalar bu tercihlerin siyasal ve ekono-
mik sistemler, iktidar ilişkileri, dil politikaları ve kişilerin ken-
dilerine ve ötekilere dair kimlik algılarıyla kaçınılmaz bir etki-
leşim içinde olduğunu vurgular. Dil, bir kültürel kimliğin işa-
reti olduğu kadar, sembolik bir sermaye veya sosyal bir kontrol 
aracı olarak da işlev görmektedir. Kişinin belli bir dili kullan-
ma tercihi, özellikle çatışmalı durumlarda, kişilerin anadiline, 
etnik aidiyetine, dil kapasitesine, siyasal konumuna ve hatta 
açık görüşlülüğüne ve nezaketine dair karmaşık bir dizi varsa-
yıma işaret eder (Pavlenko ve Blackledge 2003, 11). Bu itibarla 
dil, bir kimliği simgelemenin yanı sıra, iktidar, direniş veya da-
yanışma alanlarından birini de oluşturmaktadır.

Ulus-devlet inşa sürecinde izlenen toplumu tektipleştirmeye 
yönelik dil politikaları ilgili ülke topraklarında genellikle ço-
ğunluk tarafından konuşulan bir dili, resmî veya ulusal dil ha-
line dönüştürerek, azınlıklar tarafından konuşulan diğer dil-
ler karşısında egemen bir konuma kavuşturmayı amaçlamıştır. 
Diller arasındaki bu asimetrik ilişki çoğunluk dilini orijinal, saf 
ve standart olarak kurgularken; azınlık dillerini türemiş, bo-
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zulmuş veya gelişmemiş diller olarak nitelemiştir. Bu niteleme 
çoğunluk dilinin azınlık dillerine üstün bir şekilde konumlan-
dırılmasına imkân tanımıştır. Söz konusu üstünlüğe çoğunluk 
dilinin tarihsel gelişimi, yaygın kullanımı veya sembolik değeri 
üzerinden meşruiyet kazandırılmaya çalışılmıştır. Oysa ki, ço-
ğunluk dilinin tarihsel gelişimi ve yaygın kullanımı kendiliğin-
den gerçekleşmemiş aksine o dilin kurumsal bir şekilde korun-
ması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayan devlet po-
litikaları sonucu mümkün olmuştur1. Bu imkân aynı zaman-
da resmî ya da ulusal sıfatı da eklenen bu dile, devlet egemen-
liğini ve ulusal bütünlüğü temsil eden önemli bir sembolik de-
ğer de kazandırmıştır.

Ulusal dili konuşmak ya o devletin vatandaşı olmanın zorun-
lu bir koşulu ya da çoğunluğa dahil olmayı çekici veya yarar-
lı kılan bir davet haline gelmiştir. İlk durumu asimilasyon, di-
ğerini ise entegrasyon şeklinde tanımlamak suretiyle ikincisine 
itibar kazandırmaya çalışan egemen yaklaşım (Bourhis 2001, 
10-15), entegrasyonu asimilasyonun kibar bir türü olarak ni-
teleyen azınlık gruplarında karşılık bulamamıştır. Çoğunluk 
üyeleri ile eşit muamele görebilmek ve “tarafsız” kamusal ala-
na dahil olabilmek için anadillerini evde bırakıp çoğunluk di-
lini kazanmaları gereken azınlık üyelerinin, dile ilişkin bir ka-
musal alan-özel alan ayrımı yapmak zorunda kalmayan çoğun-
luk üyelerinden farklı bir yaklaşıma sahip oldukları açıktır. Bu 
farklı yaklaşım kamusal alanın azınlık üyeleri nezdinde lekele-
nen “tarafsızlık” idealinin, aslında egemen grupların kendi ba-
kış açılarına evrensellik kazandırma çabalarını maskelediği-
ni ve hiyerarşik karar alma süreçlerini meşrulaştırmaya hizmet 
ettiğini ifşa etmektedir Modern normatif aklın yurttaşlık fikri-
ne atfen inşa ettiği “sivik” (civic) kamusal alan fikrinde karşı-
lık bulan siyasal ifadesi, rejimi zedeleyebilecek her türlü fark-
lılığın imhası yoluyla birlik ve bütünlük kazanmıştır (Young 

1 Bir dilin kendiliğinden hayatta kalmasının veya gelişmesinin mümkün olma-
dığı, bunun için her zaman siyasal bir iktidarın varlığına ihtiyaç duyulduğu id-
diası kabul edilse bile söz konusu dilin diğer dillerin kaderine terk edilmesi ya 
da yok edilmesi pahasına korunmak durumunda olmadığı açıktır. 
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1990, 97). Bu durumun ulus-devlet inşa sürecindeki izdüşümü 
ise kamusal alanın, “egemen etnik ilişkiler tarafından sınırları 
çizilmiş bir ulusal alan” olarak tanımlanabilir hale gelmesidir 
(Vali 2005, 97). Diğer bir deyişle özel alana kapatılmış egemen/
ulusal-olmayan siyasal kimliklerin kamusal alana çıkma girişi-
mi, egemen/ulusal kimliğe yönelik bir tehdit anlamına gelmek-
tedir (a.g.y.). Öte yandan, gerçekten tehdit ve aslında imha edi-
len siyasal olanın kendisidir. Zira Arendt’le birlikte hatırlarsak, 
bütün siyasal hayatın koşulunu, “yeryüzünde İnsan’ın değil in-
sanların yaşadıkları ve bu dünyadan oldukları gerçeğine karşı-
lık gelen” insanın çoğulluk durumu oluşturmaktadır. Üstelik 
bu çoğulluk şartı siyasalın sadece olmazsa olmaz (yani gerekli 
şartı) değil, “siyasalı olanaklı kılan ya da siyasalın ancak onun-
la olanaklı olduğu koşul”dur (yani yeterli şartıdır) (1994, 36).

Bu çoğulluk durumunun, yeni nesil azınlık politikalarına 
kültürel çoğulculuk ya da çokkültürcülük olarak yansıdığını 
söylemek biraz aceleci bir yorum olacaktır. Dilsel ve kültürel 
çeşitliliğin ortak bir insanlık mirası olarak takdir edilmesini ve 
bu mirasın korunmasına yönelik tedbirler alınmasını esas alan 
yeni nesil azınlık politikaları gerçek bir çoğulluk durumu ya-
ratmaktan uzaktır. Zira kültürel çeşitliliğin değeri, daima ulu-
sal birliğin önemiyle birlikte vurgulanmakta, söz konusu çe-
şitliliğin ayrımcı veya katılımcı niteliği, bu paha biçilmez çe-
şitliliğin değerini belirlemede bir ölçüt olarak görülmektedir 
(bkz. Gleason 1986, 239). Bu durumda, çoğulculuk bir kültü-
rel miras olarak değerli ve fakat siyasal bir durum olarak tehli-
kelidir. Kültürel çoğulculuğun siyasal olarak varlık gösterme-
si, toplumsal düzeni ve ulusal birliği bozmaya yönelik bir giri-
şim olarak okunmaktadır. Farklı dil ve kültürlerin toplumsal 
yaşama katılımı çeşitliliğin kutlanmasına dair törensel bir kat-
kı ile sınırlandırılmıştır. Bu törensel sınır, kamusal/ulusal/siya-
sal alanın azınlıklara nasıl kapatıldığını, kültürel çeşitlilik söy-
leminin “verili kültürel anlamların ve teamüllerin kadrinin bi-
linmesi” ile sınırlı olduğunu ve bu verili kültürel muhteviya-
tın ampirik bilginin bir nesnesine dönüştüğünü de ortaya koy-
maktadır (Bhabha 2001, 34). Kadri bilinen bir miras ve yararlı 
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bir bilgi olarak görülen farklı dil ve kültürler, diğer dil ve kül-
türlerle ilişkiye geçmekten ve siyasal alanın bir öznesi olmak-
tan men edilmektedir. Bu sebeple Bhabha, kültürün epistemo-
lojik nesneler alanından, başka kültürel anlamlara imkân yara-
tan, yasa koyucu, beyan edici alana taşınması gerektiğini söy-
ler (a.g.y., 178). Bahsi geçen alanı bir siyasallık olarak okudu-
ğumuzda, Bhabha’nın bu değişimi neden “nesneleştirilmiş öte-
kilerin kendi tarihlerinin ve tecrübelerinin özneleri haline gel-
diği bir süreç” olarak adlandırdığını da anlamış oluruz (a.g.y.).

Öte yandan azınlıkların kendi tarihlerinin öznesi haline gel-
mesi, milliyetçi söylemin nesneleştirdiği azınlıkların milliyet-
çi söylemden özgürleşmesini her zaman garanti etmemekte. 
Azınlıkların kendi tarihlerini yazmaya muktedir olmaları, ço-
ğu kez milliyetçi söylemi yeniden üretmelerine ve kendi azın-
lıklarını yaratmalarına vesile olabilmekte. Dil meselesi özelin-
de ortaya çıkan olgu, azınlık dilinin standartlaştırılması ve ilgili 
topraklardaki özerk/egemen yetkiyi temsil etmeye ehil bir res-
mî dil niteliği kazanması sonucu azınlıkların halihazırda sahip 
oldukları dilsel çeşitliliği görmezden gelmeye veya yok etmeye 
yönelik eğilimdir. Milliyetçiliğin kısır döngüsü azınlıkları, eleş-
tirdikleri ulus-devlet anlayışını taklit etmek suretiyle kendile-
rini ifade etmeye zorlamakta ve hakiki anlamda özgürleştirici 
ve eşitlikçi bir siyasal bakış geliştirmekten alıkoymaktadır. Bir 
başka deyişle, varlıklar arasındaki farklılıklar, varlıklar içinde-
ki farklılıkların bastırılması pahasına inşa edilmektedir (John-
son 1980, x-xi; Culler 1983, 241-2). Farklılıkların bastırılma-
sı, bahsi geçen çoğulluğun ve dolayısıyla siyasalın imhasına yol 
açmaktadır ki, bu durum, azınlıkların geleneksel direniş politi-
kalarının kendiliğinden bir siyasallık ihtiva etmediğini de gös-
termektedir.

İktidar ve direniş

Geleneksel direniş politikaları, geleneksel iktidar algısına gö-
re şekillenmiştir. Bu algı, iktidarı daima, diğerlerinin gücünü 
en üstün mercii otoritesine tâbi kılma anlamında olumsuzla-
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yarak tarif etmiştir (bkz. Clegg 1998, 4). Oysa iktidar kötücül 
veya yıkıcı olabildiği gibi, toplumsal açıdan elzem ve kurucu-
dur da (Galbraith 1994, 217). Zira iktidar, muktedir olma an-
lamında, insan ilişkileri bakımından yaşamsaldır. Üstelik birey, 
basitçe iktidarın karşısında değildir; iktidar tarafından oluştu-
rulan birey, bizzat iktidarın asal sonuçlarından biri ve aynı za-
manda onun vasıtasıdır (Foucault 1980, 98). Bu mikro (aşağı-
dan yukarıya) iktidar incelemesi, iktidarın, egemenin doğru-
dan iradesi veya yasal emirler yoluyla değil, iktidarın işlemesi-
ne uygun zemini hazırlayan nesnelerin ve kişilerin yaratılma-
sıyla icra edildiğini ortaya koymaktadır (Shapiro 1981, 218). 
Bu itibarla, tüm özneler gibi direniş hareketleri de, bir kimliğe 
ve eylem kapasitesine sahip herhangi bir varlık olarak varoluş-
larını, kendilerine zorla kabul ettirilmiş sınırlara ve bu sınırla-
rın içerdiği resmî söyleme borçludurlar (Simons 1995, 4; Val-
verde 1999). Ek olarak, iktidara karşı direnme eyleminin ken-
disi, faili muktedir kılan bir niteliği haizdir. Kısaca, iktidar el-
den ele dolaşan, bir zincirin halkalarında yer alan, kimsenin tek 
başına sahip olmadığı, hiçbir yerde sabitlenmeyen, taraflar ara-
sındaki etkileşimle şekillenen, direniş yoluyla devredilen, her-
kese ait, herkesin paylaştığı bir süreçtir (Shapiro 1981, 218; 
Simmel 1994, 203-6; Clegg 1998, 18). Bu anlamda iktidar, yok 
edilmesi değil, insanların varoluşuna ve aralarındaki ilişkilere 
içkin olarak anlaşılması gereken bir olgudur.

Öyleyse, hem kurucu/yaratıcı olabilme ve hem de tüm insan 
ilişkilerine içkin niteliğiyle, “özgürlüğün, öznelliğin ve direni-
şin antitezi olmayan” bu tür bir iktidar kavramını (Howarth 
2000, 83), yıkıcı olan ve ilişkisizlik arz eden tahakküm kav-
ramından ayırmak gerekmektedir. Diğer bir deyişle, “birta-
kım hedeflere ulaşmaya dönük stratejik bir kapasite”yi ima 
eden “tahakkümcü iktidar” ile “kendine özgü dayanışma bi-
çimlerinin öznelerarası üretim”ine karşılık gelen “kurucu ik-
tidar” kavramları arasında bir ayrım yapmak yerinde olacak-
tır (Stewart 2001, 6). Direnişin tahakkümden tamamen aza-
de bir mücadele olmayabileceği hatırlanırsa, benzer bir ayrımın 
direniş pratikleri için de geçerli olduğu söylenebilir. Bu ayrım, 
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hükmedilenleri yeniden muktedir kılmaya çalışan bir kurucu 
direniş ile muhatapları üzerindeki tahakkümü yeniden üreten 
bir tahakkümcü direniş arasındadır.

Bu itibarla, söz konusu kurucu direnişin –baskı ve tahakkü-
mün karşıtı olan– kendini geliştirme ve kendi kaderini tayin 
etme mücadelesi olduğu söylenebilir (Young 2000, 31). Nasıl 
ki, baskı sadece vahşi ve çıplak bir güç anlamına gelmiyor ak-
sine, sosyal, ekonomik ve siyasal eşitsizliklerin yarattığı adalet-
sizlikten kaynaklanan yapısal bir tahakküme de işaret ediyor-
sa (Young 1990, 48-63), direniş de sadece adaletsizliği ve söz 
konusu yapısal tahakkümü ortadan kaldırmaya yönelik değil, 
aynı zamanda hükmedilenleri yeniden muktedir kılmaya dö-
nük bir mücadeleye de karşılık gelmektedir. Muktedir olmaya 
dönük bir direniş, tahakkümcü değil kurucu bir direnişi imle-
mektedir. Diğer bir deyişle, kendini geliştirmeye ve kendi ka-
derini tayin etmeye muktedir olmak isteyen azınlıkların dire-
nişi, öncelikle tahakkümü yeniden üreten bir direniş olmaktan 
imtina etmek durumundadır. Tahakkümü yeniden üretmeye 
karşı çıkan bu direniş, aynı zamanda çoğulcu direniş pratikleri-
ne açık olmayı gerektirmektedir. Postyapısalcı anarşizmin siya-
set felsefesinde ifadesini bulduğu şekliyle, eğer direnilecek ikti-
dar bir ağ şeklinde örgütlenmiş ise direnişin karakteri de çoğul-
cu olmalıdır (May 2000, 67). Direniş, özcü ve otoriter bir şekil-
de örgütlenebilir niteliğini kaybetmiştir.

Öte yandan bir söylemi direniş söylemi kılan, onun sade-
ce mağdurun ağzından çıkmış olması değildir; çünkü bu söy-
lemin hemen tekrar egemen bir söyleme dönüşmesi (tıpkı ho-
moseksüelliğin “doğallığı”nın tanınması talebi gibi) veya ege-
men sosyal güçler tarafından sahiplenilmesi (tıpkı punk’ın ti-
carileştirilmesi gibi) mümkündür (Foucault 1998, 101-2; Si-
mons 1995, 91). Gerçek bir direniş söylemi, kendisinin mev-
cut egemen söylem tarafından özneleştirilmesine dair bir eleş-
tiri de barındırmalıdır. Eagleton’ın deyişiyle, ihtiyacımız olan 
şey, bastırılmış ve özselleştirilmiş (özcü bir yaklaşımla zorun-
lu kılınmış) öznelliğimizde ısrar etme özgürlüğü değil, kim ol-
duğumuzu belirleme özgürlüğüdür (bkz. Eagleton 1994, 31). 
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“Öznenin direnişçi kapasitesi”, özneye, “varlığını kısmen borç-
lu olduğu sınırlar üzerinde çalışma ve yeni öznellik biçimle-
ri oluşturma” konusunda hizmet etmezse, direnişin özgürleş-
tirici gücü kaybolacaktır (Simons 1995, 4). Bu itibarla, azınlık 
öznelliği mutlak surette “(egemen ideolojilerin bizden inan-
mamızı bekleyeceği şekilde) bir öz sorunu olmak zorunda de-
ğildir; aksine bu bir pozisyon sorunu olabilir, son kertede sa-
dece ‘siyasal’ terimlerle tanımlanabilecek –yani, ekonomik sö-
mürü, siyasal haklardan mahrum bırakılma, sosyal güdülenme 
ve azınlık öznelerinin ve söylemlerinin kültürel oluşumu üze-
rindeki ideolojik egemenlik– koşullarında bir özne pozisyonu” 
olabilir (JanMohammed ve Lloyd 1990, 9). Azınlıkların direniş 
kapasitesi, egemen düzen tarafından azınlıklara yüklenmiş ro-
lün oynanmasına ve biçilmiş kimliğin sahiplenilmesine karşı 
çıkmak üzere kullanılmadığı sürece, özcü bir yaklaşımla belir-
lenmiş öznelliğe ciddi anlamda meydan okuyamayacaktır. Bu-
nunla birlikte, Kitzinger’in de işaret ettiği gibi, ezilenler, bilhas-
sa egemen ahlâki düzeni onaylayan ve yeniden kuran kimlikler 
inşa etmek konusunda aktif bir biçimde cesaretlendirilmekte-
dirler (1989, 94; Burr 1995, 76 içinde). Bhabha bu cesaret üre-
timine, egemen iktidarın “ıslah edilmiş ve [resmî olarak] tanı-
nabilir bir öteki”ye duyduğu arzu tarafından biçim verilmiş bir 
“taklitçilik söylemi” adını vermektedir (2001, 86). Bir söyle-
min taklitçi içeriği, kelime dağarcığında gerçekleşen bir yer de-
ğiştirme yoluyla, belli bir otorite konumu içinde iktidarın he-
gemonik yapısının aynen korunduğu gerçeğini gizlemektedir 
(a.g.y., 242). Oysa çoğunluğun resmî-olarak-tanınabilir öteki-
si olmayı reddetmeyen azınlıklar, muhalif niteliklerini kaçınıl-
maz olarak kaybetmektedir.

Muhalifliğe dair bu eleştirel inceleme, her yerde bulunabi-
len, sıradan bir taklitçi direniş ile egemen iktidar söylemlerini 
ve pratiklerini dönüştürücü bir nitelik taşıyan dönüştürücü di-
renişi birbirinden ayırmaya ve birincinin ikinciye nasıl evrilebi-
leceği sorusuna cevap aramaya yardımcı olabilir görünmekte-
dir. Scott’a göre direniş, ezilenin içindeki gerilimden hasıl olur 
(1990). Bu gerilim, egemen iktidara itaati öngören kamusal se-
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naryo ile baskıya ve aşağılanmaya karşı bir tepki şeklinde ge-
lişen gizli senaryo arasındaki farktan doğar (a.g.y., 75). Bu iki 
farklı senaryo arasındaki, örneğin, resmi eşitlik ve özgürlük 
söylemi ile azınlıkların tecrübe ve ifade ettiği eşitsizlik ve baskı 
arasındaki gerilim, direnişin kaynağını oluşturmaktadır. “Çif-
te düşünceleri, çifte görevleri ve çifte toplumsal sınıfları içeren 
böylesi bir çifte yaşam, çifte dünyalara ve çifte ideallere yol aç-
makta ve aklı sahtekarlığa ya da ayaklanmaya, ikiyüzlülüğe ya 
da radikalizme teşvik etmektedir (Du Bois 1969, 221-2; Scott 
a.g.y., 75 içinde). Böylece direnişin nüvesi, farklı halk kültürü 
biçimlerinde, tâbi grupların resmî olmayan iletişim ağına içkin 
bir şekilde ve Scott’un “alt-politika” adını verdiği bir konumda 
daima mevcuttur. Kimliklerinin inkârına ya da baskılanmasına 
cevaben, azınlıklar genellikle anlatılarını, şiirlerini, şarkıları-
nı, kültürlerini ve tarihlerini yeniden yorumlayan ve bu değer-
lere iadei itibarda bulunan savunmacı bir duruş geliştirmekte-
dirler. Ayrıca bu alt-politika unsurları, günümüzün iletişim ve 
bilgi toplumunda, egemen iktidarın çizdiği sınırları kolayca ih-
lal edebilme potansiyelini haizdir. Bu durumda, Scott’ın iddia 
ettiği gibi, “alt-politikanın, genellikle dikkatimizin yoğunlaştı-
ğı daha görünür politik eylemlerin kültürel ve yapısal temelini 
sağladığını” düşünmek mümkündür (a.g.y., 249).

Aslında söz konusu alt-politika, egemen söylemin egemen-
liğine dair iddianın bizzat kendisini boşa çıkarmaktadır. Fou-
cault’nun da ifade ettiği gibi, “söylem iktidarı yayar ve üretir; 
sağlamlaştırır fakat aynı zamanda zayıflatır ve ifşa eder, kırıl-
gan hale getirir ve kendisine karşı çıkılmasını mümkün kılar” 
(1979, 100-1). Eğer genellikle bunun farkında değilsek, bu-
nun sebebi, direnişin daima, üzerimize almayı asla düşünme-
diğimiz fedakârlıklarla beraber kendini göstermesidir (Simmel 
1994, 204). Bu fedakârlıklar, sadece iktidar tarafından buyur-
gan bir şekilde yüklenmiş zorunluluklar değil, bir sorumluluk 
olarak da okunabilir. Buradaki sorumluluk, sadece ezilenlerin 
çıkarlarına hizmet etmekle sınırlı olmayan, bilakis, daima mev-
cut olan tahakkümün kaynağını hedefleyen, ilham verici bir di-
reniş oluşturmaya çalışmak anlamına gelebilir. Sorumluluk al-
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mak, “stratejik ilişkilerin tahakküm hallerine dönüşerek katı-
laşmasını önlemek”le eş tutulabilir (Foucault 1982, 222-3; Si-
mons 1995, 22). Üstelik öteki türlüsü, yani sorumsuz bir di-
reniş, ne ezilenlerin çıkarlarının bir bütün olarak karşılanma-
sını ne de hakiki bir özgürleşme yaşanmasını sağlayabilir. Ha-
kiki bir özgürleşmeyi tartışabilmek için ise sıradan çıkarlar ile 
“dönüştürücü amaçlar” arasında bir ayrım yapmak yararlı ola-
bilir (Benton 1981, 72; Stewart 2001, 43 içinde). Dönüştürücü 
amaçlar, mevcut egemen sistemi değiştirmeyi hedefleyen da-
ha radikal bir tutuma sahipken; sıradan çıkarlar, birbirini izle-
yen tahakküm zincirine hizmet etmekle sınırlıdır. Muktedir ol-
mak, adaletsizliği ortadan kaldırmaya yönelik sorumlu eylem-
ler için gerekli olan kurucu iktidara ortak olmak anlamına ge-
lirken, tahakkümcü olmak, azınlıkların çıkarlarının –önceki 
hegemonik gücün yaptığı gibi– diğer herkes üzerine baskı kur-
masını ima etmektedir. Bu anlamda, sorumlu ve dönüştürücü 
direniş, muktedir olmanın tahakkümcü olma eğilimine diren-
meyi içerir. Bu sorumluluk kavramı, adaletin bir intikam olma-
dığına işaret eden ve böylece direnişin “karşılıksız bir hediye” 
olması gerektiğine inanan yapısökümcü yaklaşımla da anlaşıla-
bilir (Maley 1999; Derrida 1992).

Gerçekten de, direniş hareketleri, çoğunlukla bir tür rövanş 
güdüsü taşıyan, önceden belirlenmiş hedeflere ilerlemekte ıs-
rar ettikleri için sıklıkla eleştirilirler. Oysa bir direniş hareketi-
nin amaçları, uzun süreli bir mücadelede devamlı değişen ko-
şullardan bağımsız olarak belirlenemez. Bilakis bu amaçlar, uy-
gun yollar seçmek üzere esnek ve gözden geçirilmeye açık ol-
malıdır. Üstelik azınlık direniş biçimlerinin katılığı, çoğunluk 
tarafından benimsenmiş, sabit ve sorgulanmayan kanaatleri de-
ğiştirmekte başarısız olacaktır (Mugny 1982, 37). Bu bağlam-
da, çoğunluğu mevcut söylemlerin sual olmaz egemenliğini 
sorgulamaya zorlayacak olan güç, azınlıkların dönüştürücü di-
renişidir diyebiliriz. Böyle bir direniş, gerçekten de azınlıkların 
çoğunluklara karşılıksız bir hediyesi gibi görülebilir, ki bu he-
diye, aslında siyasallığın yeniden canlanmasına imkan verecek 
bir çıkış noktasını da imlemektedir.
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Bu durumda, asıl soru, her yerde var olan, sıradan ve taklitçi 
bir direnişin, tahakkümcü olmayan, sorumlu ve dönüştürücü 
bir direniş şeklinde nasıl yeniden tasarlanacağıdır. Eğer tahak-
küm direnişi doğuruyor ve direniş tahakkümü yeniden ürete-
biliyorsa, tahakkümün kaynağını ortadan kaldıracak, gerçek-
ten özgürleştirici bir siyaset için gerekli olan, kurucu iktida-
rın dönüştürücü direnişidir. Böyle bir direniş, ancak ilgili öz-
nelliğin göreli olarak muktedir kılınmış ve ağır bir tahakküm-
den kurtulmuş olduğu hallerde geçerli olabilirse de, tahakküm 
ve direniş arasındaki kısır döngüyü kıracak başka bir seçenek 
mevcut görünmemektedir. Üstelik tahakkümün ve direnişin 
yeni tanımları bu ikilemin çözümüne de katkı sunmaktadır. 
Tahakküm, “sosyal olarak marjinalleştirme ve dışarıda tutma 
şeklinde kurumsallaşan değersizleştirme ve tanımama” halin-
de zuhur ettiğinde, direniş de “adaletsizliğin farkındalığı üzeri-
ne inşa edilmiş kolektif bir örgütlenme ve bu kolektif ilişkilerin 
dönüştürücü mücadelesi” şeklinde anlaşılmaktadır (Stewart 
2001, 58-9). Böyle bir direniş, tahakkümün altını oymaya yö-
nelik ortak farkındalık eylemlerine önayak olabilir. Bu ortak 
farkındalığın üreteceği varsayılan şey, son kertede, siyasallıktır.

Siyasalın geri dönüşü

Tahakküm ve direniş üzerine bu eleştirel incelemenin ışığında, 
özgürleştirici siyasetin, egemen söyleme içkin çelişkilere ve tu-
tarsızlıklara yönelik ilgi ve farkındalığın örgütlenmesi üzerin-
de şekilleneceği söylenebilir. Azınlıkların, bu çelişkilerin ve tu-
tarsızlıkların kaçınılmaz ve doğal olarak zaten farkında olduk-
ları düşünüldüğünde mesele bu farkındalığın dönüştürücü bir 
şekilde nasıl örgütleneceği olacaktır. Bir sonraki tartışma ise bu 
örgütlenmenin egemen söyleme hapsolmuş çoğunluk üyeleri-
ne doğru nasıl genişleyeceğidir. Azınlıklar söz konusu farkın-
dalığı çoğunluklara taşıdıklarında, özgürleştirici siyaset adına 
dönüştürücü bir direnişe öncülük etmiş olacaklardır. Burr’un 
da iddia ettiği gibi, “bu marjinalleştirilmiş sesler ve söylemler, 
kendimizi ve hayatlarımızı anlamamıza aracılık eden egemen 
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‘bilgiler’in meşruiyetine meydan okumada hepimiz için direni-
şin önemli kaynaklarından biri olarak görülürler” (1995, 69). 
Böyle bir direnişe kaynaklık eden farkındalık fikri, egemen si-
yaset biçimlerinden özgürleştirici siyasete doğru dramatik bir 
çıkışa tekabül etmektedir. Özgürleştirici siyaset, “artık belirli 
bir iddia veya yorumun herkes tarafından kabul edilmesi için 
iktidarı ele geçirme mücadelesi değildir, aksine, buradaki mü-
cadele, grupların kendi iddia ve yorumlarını belirleme, bu id-
dia ve yorumlara göre yaşama olanağını genişletmek üzerine-
dir” (Alway 1995, 136). Bu anlamda, söz konusu mücadelenin 
siyasalın geri dönüşüne yönelik olduğu da söylenebilir.

Mouffe (1993, 140) siyasalı geri çağırırken, demokratik güç-
ler olarak nitelediği kolektif ve bilhassa marjinalleştirilmiş 
kimlikleri adres gösterir. Etik-siyasal çerçevede ele alınan öz-
gürlük ve eşitlik ilkelerinin, radikal demokratik bir anlayışla 
yorumlanmasında beliren siyasallığın, aslında “kolektif şekil-
de kimlik belirleme” talebinde yattığını söyler (a.g.y., 70). Bu 
kolektif şekilde kimlik belirleme talebinin, “toplumsal cinsiyet, 
sınıf, ırk, etnisite, cinsel yönelim ve benzeri katmanların ilinti-
li olduğu farklı sosyal ilişkileri ve özne pozisyonlarını” hesaba 
katma gerekliliğine dikkat çeker (a.g.y., 71). Aslında Mouffe, 
iktidar ve antagonizmanın tüm siyasal boyutlarının liberal siya-
set tarafından ortadan kaldırıldığını, oysa siyasalın, bu antago-
nizmanın reddinde değil, bizzat kabulünde yattığını iddia eder 
(a.g.y., 140). Öte yandan bu antagonizma, “önceden belirlen-
miş iki kimlik arasında yer alan dışsal bir ilişki değil, bu kim-
likleri bizzat oluşturan bir unsur olarak anlaşılmalıdır” (Mouf-
fe 1999). Bir kimliğin, herhangi bir sınır veya dışarısı olmak-
sızın kurulmasının imkânsızlığı, söz konusu sınıra veya dışa-
rısına kurucu nitelik kazandırır. Bu durum, Mouffe’un neden 
antagonizmi agonizm olarak yorumladığına da açıklama geti-
rir (1993, 4). Bu yorumda “düşman”, yok edilmesi gerekme-
yen, hatta varlığı meşru ve gerekli olan bir “rakip”e dönüşmüş-
tür. Düşmanlar arasındaki antagonistik ilişkiler, yerini rakip-
ler arasındaki agonistik çoğulculuğa bırakmıştır ki, bu, demok-
ratik tasarımlara yönelik tutkuların harekete geçirilmesine işa-
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ret eder (Mouffe 1999). Bu tür bir çoğulculuğun sadece toplu-
luklar arasındaki farklarda var olması gerekmediğini iddia eden 
Abizadeh, “varsayımsal içerisinin içindeki farklılıklara” ve bu 
farklılıkları gözeten siyasallığa dikkat çeker (2005, 57). Bu an-
lamda farklılık, yalnızca gerçekte var olan kişileri işaret etmez; 
“kolektif kimliklerin etrafında toplandığı varsayımsal değerle-
re veya bir grubun üyelerinin artık mesafe koyduğu, eski bir ta-
rihsel kimliğin değerlerine” de aittir (a.g.y., 58).

Böyle bir farklılık analizi, azınlık direnişinin dönüştürücü 
ve özgürleştirici nitelik kazanmasını kolaylaştırabilir. Bu nite-
liğin azınlık direnişlerindeki eksikliğine değinen Eagleton, tıp-
kı sınıf ve toplumsal cinsiyet mücadeleleri gibi, milliyetçi mü-
cadelenin de –ezilenin gerçek ihtiyacı olan özgürleşmenin biz-
zat ezilen tarafından fark edilmesini önleyen tahakkümün o 
ironik etkisi sebebiyle– yıkmayı umduğu kategorilere düşmek-
ten kaçınamadığını söyler (1983, 30). Gramsci’nin örnekledi-
ği gibi, “küçük bir elit tarafından yaratılan ulusal bir dilin (ve-
ya egemen bir ideolojinin) dayatılması [...] çok farklı sosyal, sı-
nıfsal ve coğrafi şartlara sahip diğerlerinin yaşam ve deneyimle-
rine uygun hale getirilemez” ama daha önemlisi, böyle bir giri-
şim “onların yaratıcılığını, üretkenliğini, zekasını ve en sonun-
da da insanlığını zapt eder.” (bkz. Ives 2004, 57) Bu bağlamda, 
özgürleştirici siyaset başlangıçta kaçınılmaz olarak –egemen 
iktidarın dayattığı– bir otantikliğe odaklanacaksa da, sonrasın-
da çok boyutlu bir siyasal bakışla zenginleştirilmek durumun-
dadır. Diğer bir deyişle, talep edilen özgürlük sadece yasaklan-
mış ya da baskılanmış kimliğe sahip olma özgürlüğü ile sınır-
lı olmasa gerekir; bu özgürlüğün, kişinin istediği kimliğe sahip 
olma özgürlüğünü ifade ettiği varsayılır (a.g.y., 31). Dilsel hak-
lar özelinde bu, azınlık üyeleri için sıklıkla bir mecburiyete dö-
nüşen, kişinin sadece anadilini konuşma özgürlüğü değil, iste-
diği dili konuşma özgürlüğüdür.

Bu anlamda özgürleştirici siyasetin asıl hedefi, ikili karşıtlık-
lar üzerine kurulu olan sıradan tahakküm alanlarının ifşa ve 
imha edilmesidir denebilir. Bu ikili karşıtlıklardan biri olan ka-
musal alan-özel alan ayrımına ve azınlıkların “tarafsız” kamu-
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sal alanda maruz kaldığı tahakküme karşı, yeniden tahakküm 
üretmeyen, dönüştürücü bir direniş göstermek ve özgürleştiri-
ci bir siyasal alan yaratmak için gerekli olan itki, egemen mil-
liyetçi söylemin taklidine dayanan özcü bir ısrarda değil, bu 
söyleme maruz kalan çoğunlukları da kapsayan ve tahakküm 
farkındalığını geliştiren bir yaklaşımda yatmaktadır. Böyle bir 
yaklaşımın Türkiye’deki Kürt hareketleri tarafından ne ölçü-
de benimsendiği, bir sonraki bölümün konusunu oluşturmak-
tadır.

Kürtçenin direniş tarihi

Farklı dinsel ve dilsel grupların Osmanlı İmparatorluğu idare-
sinde ve bir tür yarı-özerk yönetimler altında yaşadığı dönem 
boyunca, aşiretler birliği türünde hiyerarşik bir örgütlenme 
içinde yaşayan Kürtler, diğer gruplar gibi dillerini ve kültürleri-
ni sürdürme imkânına sahip olmuşlardır. Millet sistemi olarak 
bilinen bu yapı, siyasi ve bürokratik zümrenin dili olan Türk-
çenin, sadece bu zümre ile ilişkide olan Kürt liderler tarafından 
kullanılmasını yeterli görmüştür (Sadoğlu 2003, 61). Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ilk anayasası olan 1876 tarihli Kanun-i Esa-
si, resmî dil olarak kabul ettiği Türkçenin vekiller ve memur-
lar tarafından konuşulması zorunluluğu ile yetinmiştir (a.g.y., 
99). Böylece Türkçe, Osmanlı İmparatorluğu Kürtlerinin çoğu 
için günlük hayatın bir parçası olmamıştır.

Aynı dönem Kürt edebiyatının altın yılları olarak da adlan-
dırılır (Nezan 1992, 36). Bilhassa Kürt milliyetçileri, Ehme-
dê Xanî ve Hacî Qadirî Koyî gibi şairlerin eserlerini, Kürt ulu-
sal uyanışının birer nişanesi gibi görmektedirler.2 Hassan-
pour’a göre, her iki şair de bağımsız ve birleşik bir Kürt devle-
ti çağrısında bulunmuş ve Kürtlerin bağımsızlık için hem kale-
me (edebiyata) hem de kılıca (siyasi ve askerî güce) ihtiyacı ol-

2 Dönemin en önemli isimleri, Kürtlerin tarihi üzerine yazılan ilk kitap olarak 
bilinen 1597 tarihli Şerefname’nin yazarı Prens Şeref Han (1543-1604) ile şair-
ler Eli Heriri (1425-1490), Melayê Cıziri (1570-1640), Feqiyê Teyran (1590-
1640), Ehmedê Xanî (1650-1706) ve Hacî Qadirî Koyî’dir (1817-1897).
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duğunun altını çizmiştir (2005a: 646). Özellikle Xanî’nin dil-
sel milliyetçilik çalışmalarının Avrupa’daki edebî ve dilsel di-
namizme karşılık geldiği iddia edilir (a.g.y., 157-8). Benzer şe-
kilde Shakely’de, Xanî’nin Kürt diline büyük bir önem atfetti-
ğini ve Kürt dilinin gelişimi için yapılan çalışmaları vatani bir 
görev olarak gördüğünü söyler (1992, 35). Mem û Zîn (1694) 
adlı efsanevi destanında Xanî, Kürt halkının sefaletinin ve ge-
ri kalmışlığının Osmanlı ve Pers imparatorluklarının boyundu-
ruğundan kaynaklandığını ve özgürleşmenin tek yolunun ba-
ğımsız bir Kürt yönetimi olduğunu anlatmıştır (a.g.y., 94-5). 
Xanî’nin destanı, Kürt milletinin ezelden beri var olduğunu, 
Kürt ulusal mücadelesinin ise 17. yüzyılda ortaya çıktığını ile-
ri süren ilkçi/özcü (primordialist) Kürt milliyetçiliği için vazge-
çilmez bir kaynak olmuştur. Hassanpour, ulus fikrinin Kürdis-
tan’da kronolojik bir hatayla 17. yüzyılda ortaya çıkışını, Kürt 
feodal elitlerinin bölgedeki yabancı istilasına karşı verdiği bir 
tepki olarak okunmak gerektiğini ileri sürerek, bu tepkiyi “feo-
dal milliyetçilik” şeklinde adlandırmayı önermektedir (2005a, 
127). Öte yandan Bruinessen, Xanî’nin, sadece sınırlı sayıda-
ki okur- yazara ulaşan bu tür eserlerinde, Kürt halkının sefa-
letinden sorumlu tuttuğu Kürt aşiret liderlerinin bölünmüşlü-
ğüne dair kederini dile getirmekte olduğunu iddia eder (2005, 
64-70). Vali de, Xanî’nin Kürt halkını ya da ulusunu bağımsız-
lığı kazandıracak başat aktör olarak tanımlamadığını, sadece 
Kürt bir sultan arayışı içinde olduğunu ileri sürerek, şaire atfe-
dilen “milliyetçi” vizyonu eleştirir. (2005, 118-20). Gerçekten 
de, Avrupa’da bile milliyetçilik ideolojisinin tam olarak yerleş-
mediği 17. yüzyılda, Kürdistan’daki feodal yapının ve onu çev-
releyen emperyal düzenin, egemen bir Kürt ulusunu tasavvur 
edecek imkânı Xanî’ye tanımış olduğunu varsaymak yanıltıcı 
görünmektedir. “Feodal milliyetçilik” teriminde vücut bulan 
bu yanıltıcı öğe, eğer milliyetçi kronolojideki çelişkilere işaret 
eden ironik ve oksimoronik bir ifade olarak kullanılmıyorsa, 
geçmişle bugün arasında süreklilik yaratmaya çalışan Kürt mil-
liyetçi söylemin bir parçası olmaktan öteye gidemeyecektir. 3

3 “Feodal milliyetçilik” teriminin bir eleştirisi için bakınız Vali (2005, 119-20).
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Öte yandan Mem û Zîn destanının el yazmasını, ilk Kürt-
çe gazete olan Kurdistan’da (1898) yayımlaması için öğrencisi 
Mikdat Mithat Bedirhan’a verdiği bilinen Hacî Qadirî Koyî’nin, 
romantik Kürt milliyetçiliğinin ilk figürlerinden biri olarak gö-
rülmesi daha az sorunlu bir bakış olarak kabul edilebilir (Bru-
inessen 2005, 74). Vali’ye göre, Sırp ve Yunan milliyetçi hare-
ketlerinden haberdar olan ve modern bir Kürt devleti için ge-
reken siyasal ve toplumsal değişimin öznesi olarak Kürt hal-
kına atıfta bulunan Koyî, Kurdayetî olarak bilinen ve bağımsız 
bir devlet amaçlayan seküler Kürt milliyetçiliğinin öncüsüdür 
(2005, 121). Hassanpour ise Xanî ve Koyî arasındaki tek farkın, 
ikincisinin İstanbul’daki ikametinden kaynaklanmış görünen, 
seküler ve modern duruşu olduğunu iddia eder (2005b, 163-
5). Aslında tüm Avrupa’nın milliyetçilik çağına girdiği 19. yüz-
yıl ortalarında yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal dönü-
şümler, tam da bu farkta yansımasını bulmaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu’nu daha merkezî bir idari yapı kur-
maya yönelik reformlara iten de söz konusu dönüşümler ol-
muştur. Kürt aşiret liderlerinin Kürt halkı ve toprakları üzerin-
de sahip olduğu otorite, söz konusu reformlar tarafından teh-
dit edilmeye başlamış, Kürt liderleri bu tehdide isyanlarla kar-
şılık vermişlerdir. Bu isyanlardan en önemlisi, Xanî’nin el yaz-
malarını koruyan ve Koyî’nin düşüncelerini yakından izleyen 
bir hanedanlığın ve Cezire-Botan prensliğinin lideri olan Bedir 
Han’ın 1847 yılında başlattığı ayaklanmadır (bkz. Sasuni 1992, 
73; Safrastian 1948, 54-60; Kardam 2011). Bu isyanın ardından 
bölgede kontrolü ele geçiren Osmanlı İmparatorluğu, çevre il-
leri de kapsayan bir Kürdistan sancağı kurarak, Kürt aşiret li-
derlerinin yarı-özerk konumuna son vermiştir. Bunun üzerine, 
Kürt aşiret liderlerinin rolünü dinî liderler devralmış ve birden 
fazla aşireti bir araya getirebilen bu din unsuru, sonraki isyan-
lara daha kitlesel bir nitelik kazandırmıştır (bkz. Sasuni 1992, 
90; Gündoğan 1994, 11). 1880 tarihli Şeyh Ubeydullah isyanı-
nın milliyetçi karakterdeki ilk isyan olarak nitelenmesi bu bağ-
lamda anlaşılabilir (Bozarslan 2002, 841; Bruinessen 1993, 90; 
Olson 1992, 17; Nikitin 2002, 334; Safrastian 1948, 63; Sasu-
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ni 1992, 111).
Öte yandan her iki isyanın da milliyetçi niteliği son dere-

ce tartışmalıdır. Özdoğan’ın belirttiği gibi, “ne Fransız Devri-
mi’nin siyasal felsefesi ve siyasal ulus kavramı ne de Alman-ti-
pi kültürel uyanış hareketi” henüz Anadolu’nun Osmanlı Kürt 
nüfusuna ulaşmıştır (1999). Gerçekten de ilk Kürt milliyetçi 
liderleri olarak bilinen kişiler Kürt şeyhlerinin ve ağalarının, 
20. yüzyıl başlarında İstanbul’daki Aşiret Mektepleri’nde eği-
tim gören çocuklarıdır. Celil, 1892-1907 yılları arasında faali-
yet gösteren –Türkçe eğitim verilen ve “barbarca bir dil” olarak 
adlandırılan Kürtçenin yasaklandığı (Safrastian 1948, 63)– bu 
okullarda, önemli sayıda muhalif Kürt entelektüeli yetiştiğini 
kaydeder (2000, 19-20). Bu muhalif duruşun milliyetçi bir fi-
kir etrafında örüldüğü iddiasına karşı çıkan Özoğlu ise bu en-
telektüeller tarafından 20. yüzyılın ilk on yılında kurulan der-
neklerin esas olarak Kürt kültürel uyanışına hizmet ettiğini be-
lirtir (2005, 102). Bu derneklerin önde gelen üyeleri, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çöküşünü önlemek üzere ortaya atılan ana-
yasal reform ve temsili hükümet fikirlerini savunmaktadır. Ör-
neğin Kurdistan gazetesinin o dönemdeki yöneticisi olan ve İt-
tihat ve Terakki Cemiyeti’nin (İTC) 1902’de Paris’te yapılan 
kongresine Kürt delege olarak katılan Abdurrahman Bedirhan, 
Kongre’de kullanılan dile ilişkin yaşadığı hayal kırıklığını ga-
zetede şu sözlerle anlatır: “Kongre’de en çok üzüntüye neden 
olan bir durum da, delegeleri Osmanlı olan bu kurulda birkaç 
Ermeni delegenin Türkçe bilmemesinin haklı bir neden sayı-
larak, görüşmelerin resmî dilimiz olan Türkçeden çok Fransız 
diliyle yapılmasıydı” (aktaran Kıran 2002, 7). Kurdistan gazete-
si, açık bir şekilde Kürtlük ve Kürt dili ve edebiyatı gündemine 
sahip olmakla birlikte, anayasal monarşiyi ve Osmanlıcılık yan-
lısı Jön Türkleri desteklemektedir (Celil 2000, 35-7).

1908 yılında anayasanın İTC tarafından ilanını takiben İs-
tanbul’a dönen sürgündeki Kürt entelektüelleri, aynı yıl Kürd 
Teavün ve Terakki Cemiyeti’ni (KTTC) kurarlar (Malmîsanij 
1999, 45-52). KTTC’nin Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi’nde 
(KTTG) yayımlanan amaçlarından bazıları şunlardır: Anayasa-
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nın korunması, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünün korunma-
sı, “temiz soylu Kürt kavminin yüzyılın gereksinimlerince ve 
ayrıca maarifçe ilerlemesi, mutluluğunun sağlanması”, “her-
hangi bir kavmin diğer bir kavim üzerine hiçbir çeşit ayrıca-
lığa sahip olamaması (a.g.y., 20). KTTG, Kürt dilinin ve Kürt-
çe eğitimin önemini vurgulayan Kürtçe ve Türkçe makalelere 
yer vermektedir. Bu önem, KTTC tüzüğünün 11. maddesinde 
“Kürtçe olarak ilköğrenimi kolaylaştırmak için Kürt dilini [ya-
zıp] kitap haline getirmek ve Kürtçe dilbilgisi, mükemmel bir 
sözlük hazırlamak” ve 14. maddesinde “Kürt edebiyatının bir 
tarihçesini hazırlayıp kitap haline getirerek yayımlamak” şek-
linde yer alan amaçlarla ifade edilmiştir (a.g.y., 30).

1909 yılında kapatılan KTTC’nin eski üyeleri 1912 yılın-
da Kürd Talebe-Hêvî Cemiyeti’nin (Hêvî) kuruluşuna destek 
verirler (Malmîsanij 2002, 68). Hêvî tarafından çıkarılan Ro-

jî Kurd, Yekbûn ve Hetawî Kurd isimli dergiler Kürt dili, edebi-
yatı, tarihi ve Kürtlük üzerine yoğunlaşmıştır (a.g.y., 101). Ha-
lil Hayali’nin Rojî Kurd’de yayımlanan ve Kürtlerin ihtiyacı olan 
dilsel, edebî ve tarihsel materyallerin bir listesini çıkaran maka-
lesi özellikle dikkate değerdir (a.g.y., 103). Ayrıca Hêvî, 1921 
yılında “Kürtçe Öğrenmek İsteyenlere Lisân Rehberidir” adı-
nı taşıyan bir kitapçık yayımlamıştır (a.g.y., 183). Özdoğan’ın 
da özetlediği gibi, “Kürt entelijansiyasının I. Dünya Savaşı’na 
dek asıl amacı, Kürtçe yayım yapmak, Kürtler arasındaki daya-
nışmayı ve Kürtlerin Kürt tarihi ve coğrafyası hakkındaki far-
kındalığını arttırmak ve Kürt kültürünü yükseltmekle sınırlı” 
iken, “Kürtçe basılan bu metinlerin ‘hayali cemaat’i oluşturma-
ya yetmeyeceği” açıktır (1999).

1918 yılında kurulan ve 20. yüzyılın en önemli Kürt derne-
ği olan Kürdistan Teali Cemiyeti (KTC), Jîn adıyla çıkardığı 
dergi aracılığıyla, medeniyetin ve modernleşmenin, Kürt mil-
letinin geleceğinin tek garantisi olduğunu savunmuştur (bkz. 
Özoğlu 2005, 108; Bozarslan 2002, 847). Kürdiye Bitlisi, der-
gide yer alan bir makalesinde, Kürtçenin standartlaştırılması-
nın önemine değinmiş, farklı Kürt lehçelerinin bu yolda bir en-
gel değil, aksine büyük bir hazine olduğunun altını çizmiştir 
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(Göldaş 1991, 75). Bağımsızlık veya özerklik hedefi gibi tema-
lar da Jîn’de yer almışsa da, KTC’nin faaliyetleri ulusal mitler ve 
semboller yaratılmasıyla sınırlı kalmıştır (Bozarslan 2005, 47-
8). 1919 yılında kurulan Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Ce-
miyeti (KTMNC) ile Kürd Kadınları Teali Cemiyeti (KKTC) de 
Kürt dili ve edebiyatının geliştirilmesi, Kürtçe sözlük ve eğitim 
kitaplarının basılması, Kürtçe okullar açılması yönünde faali-
yet göstermek üzere yola çıksalar da örneğin, KTMNC’nin ilk 
ve son önemli yayını 1919 yılında basılan Mem û Zîn olmuştur 
(Göldaş 1991, 77).

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına dek faaliyet gösteren 
Kürt derneklerinin “milliyetçi” niteliği, imparatorluğun dağıl-
masına verilen cevaplardan biri olarak ve yeni oluşmaya baş-
layan Türk milliyetçiliğine karşı, Kürt kimliğini görünür kıl-
ma ve Kürtleri daha medeni bir seviyeye taşıma gibi, daha çok 
kültürel amaçlarla örülü bir veçheyle sınırlı kalmış (Bozarslan 
2002, 841-6), Kürtçe üzerindeki vurgu ve dile ilişkin çalışma-
lar ise bu kültürel direnişin uzantıları olmaktan öteye gideme-
miştir. Öte yandan, bu direniş, İstanbul’daki Kürt elitlerinin si-
yasal ve kültürel faaliyetlerini aşıp, Anadolu’daki Kürt halkını 
ortak bir Kürtlük fikri etrafında harekete geçirecek nitelik de 
kazanamamıştır.

Cumhuriyet’in ilk kırk yılı boyunca aralıklarla devam eden 
ve bu kez Kürt halkının da kısmen iştirak ettiği Kürt direniş-
lerinde esas öğenin Kürtlük fikri olduğunu söylemek de kolay 
değildir. Bürokratik merkezîleşme, modernleşme, sekülerleş-
me ve uluslaşma politikalarına ortak zemin oluşturan Türklük 
fikrine karşı oluşmaya başlayan Kürtlük imgesinin başat unsu-
runun Kürt dili olduğunu iddia etmek de zor görünmektedir. 
Bununla birlikte, 1925 Şeyh Said isyanını düzenleyen Azadî ör-
gütünün, isyana gerekçe olarak sunduğu sebeplerden bazıları, 
örneğin medreselerin kapatılmasıyla birlikte Kürtçe eğitimin 
yasaklanmış olması, Kürtçe yer isimlerinin Türkçeleştirilme-
si ve bölgedeki tüm üst düzey idari görevlere Türk memurla-
rın atanması gibi şikâyet ve talepler dikkate değerdir (bkz. Ol-
son 1992, 74-5; Serdî 1994, 187-9). İsyanı takiben Ankara’nın 
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hazırladığı Şark Islahat Planı, 14. ve 17. maddeleriyle birlikte 
Kürtçe konuşulmasını yasaklamış ve böylece Azadî’nin şikâyet 
ve taleplerini baki kılmıştır (Bayrak 1993, 486-7). 1927-30 Ağ-
rı isyanının yine Ankara lehine sonuçlanmasıyla birlikte, askerî 
mücadele yerine Kürt dili ve kültürü üzerine çalışmalar yap-
maya öncelik veren Kürt milliyetçi eliti (Bozarslan 2005, 50), 
bilhassa Suriye’deki yayıncılık faaliyetiyle birlikte yeni bir dire-
niş mecrası geliştirmiştir. Hawar (1932-1947) ve Ronahî (1942-
1947) dergilerini çıkaran Celadet Ali Bedirhan, Batı tipi Kema-
list Türk milliyetçiliğine öykünerek Latin alfabesine uyarladı-
ğı Kürtçeyi Hawar’da yayımlamış ve ayrıca bu şekilde Türki-
ye’deki Kürtlerle ilişkileri canlı tutma isteğinin de işaretini ver-
miştir (Bozarslan 2002, 850)4. Öte yandan 1935 yılında is-
mi Tunceli olarak değiştirilen Dersim’de 1937 yılında başlayan 
ve 1938 yılında Dersim halkının önemli bir bölümünün katliy-
le son bulan isyana liderlik eden Seyid Rıza ve arkadaşlarının 
taleplerinden bazılarında da, Kürtlük’ün tehdit altında oldu-
ğu iması bulunmaktadır: Kürtçe eğitim veren okullar açılması, 
bölgeye Kürt memurlar atanması ve geleneksel toplumsal yapı-
nın korunması talepleri dikkate değerdir (Dersimi 1997, 204; 
Kalman 1995, 129).

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne miras 
kalan Kürt sorununu ve dolayısıyla Kürtlük’ü, geri kalmışlık, 
dinî muhafazakârlık ya da eşkıyalık temsillerinde kurgulayan 
egemen bakış Kürtlük’ün basitçe bu ötekilik hallerinden değil, 
Kürtlerin özel ve kamusal alanlarını aynı anda kapsayan temel 
sosyal faaliyetlerinin ve konumlarının, Türk modernleşme ve 
uluslaşma projesinin aslî unsurlarıyla ve hedefleriyle çatışma-
sından beslendiğini ıskalar görünmektedir (bkz. Yeğen 2006a, 
140; Şahin 2006, 125). Cumhuriyet’in siyasal olanı sosyal olan-
dan ayırdığı (Grigoriadis 2006, 450) ve geri kalmış, dinsel (ge-
leneksel) ve heterojen olarak devraldığı sosyal alanı, modern, 
seküler ve homojen bir ulusal alana dönüştürmeyi amaçlayan 

4 Ahmadzadeh ise Binbaşı Noel’le 1919 yılında tanışan Bedirhan’ın, Kürtçeyi La-
tin alfabesine uyarlama konusunda daha önceden belirlenmiş bir niyeti olabi-
leceğine dair kanıtlar bulunduğunu iddia eder (2003, 145).
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ilkeleri, Kürtlük’ü tanımlayan unsurları bertaraf etmeye çalış-
mıştır. Yeğen, özerk bir sosyal çevre teşkil eden aşiret sistemi-
nin, bizzat Kürtlük’ün yaratıldığı ve sürdürüldüğü bir kamu-
sal alan olduğu tespitinden hareketle, Kürt aşiret ve dinî li-
derlerinin direnişinin etno-politik bir nitelik taşıdığını söyle-
mektedir (2006a, 244). Örneğin Kürtlerin önemli bir sosyal-
leşme alanı olan ve Kürtçe eğitim veren medreselerin, seküler-
leşme, merkezîleşme ve uluslaşma hedeflerini belirli bir Türk 
kimliği çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışan Türk modernleş-
me projesi tarafından hedef alınmasıyla bizzat Kürtlük bilinci 
malul kalmıştır (bkz. Gündoğan 2009). Bu anlamda, Kürtlük 
mücadelesini sadece modernleşme karşıtı bir hareket olarak 
okumak, fazla basit bir akıl yürütme olacaktır. Celadet Bedir-
han’ın da dediği gibi, Kürtlerin itiraz ettiği şey modernleşme-
nin kendisi değil, Kürtlük’ün asimilasyonunu ve ortadan kaldı-
rılmasını hedefleyen bir Türk modernleşmesidir (aktaran Bay-
rak 1994, 68).

Söz konusu modernleşmenin “Türklük” boyutunu en belir-
gin şekilde temsil etmesi öngörülen unsur Türkçe olduğunda, 
kamusal alandan en kolay şekilde kovulan da, benzer sembo-
lik niteliği sebebiyle Kürtçe olmuştur. 1924 anayasasının, dev-
letin resmî dilini Türkçe olarak belirleyen 2. maddesi ve millet-
vekili seçilme şartlarından birinin Türkçe konuşmak olduğu-
nu belirten 12. maddesi ile birlikte dilini ve kimliğini iptal et-
meyi, ertelemeyi veya unutmayı reddeden Kürtlere siyasal ve 
kamusal alanı kapattığı bir gerçektir (bkz. Sadoğlu 2003, 275; 
Yeğen 2006a, 120). Cumhuriyet Türkleştikçe ve sadece Türk-
çe konuşanları duydukça, Kürtçe ve Kürtlük marjinalleşecek, 
özellikle 1960’larda yeniden hareketlenen Kürt direnişi, Kürt-
çenin Cumhuriyet’in kamusal alanına girmesi için çalışacaktır. 
Öte yandan, dönemin sosyalist muhalefet ekseni, bu mücadele-
nin sadece Kürtçe üzerinden yürümesine veya Kürtçe için ve-
rilen mücadelenin, milliyetçi ve tahakkümcü iktidar söylemi-
ni dönüştürerek Türkçede de karşılığını bulan dil ve kimlik ör-
tüşmesini sorgulanır hale getirmesine uzun süre izin vermeye-
cektir.
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1959 yılında, o zamana dek ana akım siyasal partilerden mil-
letvekili seçilerek meclise giren Kürt aşiret liderlerinin Kürt-
lüklerini dile getirmekten imtina etmelerine tepki gösteren ve 
mevcut siyasal sistemle bütünleşmeyi reddeden bir örgütlenme 
çabasına girişen elli Kürt öğrenci ve entelektüelin tutuklanma-
sı, “49’lar vak’ası” olarak tarihe geçer ve yeni bir direniş döne-
mine işaret eder (bkz. Aksoy 2006, 188; Kutlay 2006, 159; Öz-
doğan 1999). Bu direniş, 1961 anayasasının sağladığı görece 
demokratik ortamda sürdürülen örgütlenmeler yoluyla devam 
eder. Öte yandan bu örgütlenmelerin çoğunun komünist/sos-
yalist çizgisi, bu örgütlerde faaliyet gösteren Kürtlerin, Kürt-
lükten çok solculuk ekseninde faaliyet göstermesine yol açmış-
tır. Böylece siyasal olarak aktif Kürtler ya “ideolojik kardeşlik 
üzerinden Türk orijinli Marksist kanada ya da Barzani’nin Irak 
Kürdistan Demokrat Partisi’yle özdeşleştirilen daha geleneksel 
bir milliyetçi kanada” ait olmak durumunda kalmıştır (Cornell 
2001, 38). Bu milliyetçi kanat, 1965’te kurulan ve “barışçıl, de-
mokrat, insani ve cumhuriyetçi” araçlarla mücadele yürütmek 
üzere bir araya gelmiş, geleneksel üst sınıfın kentleşmiş üye-
lerinden müteşekkil Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’nde 
(TKDP) kenetlenmiştir (Gündoğan 2002, 29, 22; Epözdemir 
2005, 17-18). Partinin ilk başkanı olan Faik Bucak’ın amcası 
Mustafa Remzi Bucak’ın, 1963 yılında Başbakan İsmet İnönü’ye 
gönderdiği mektupta, Kıbrıs’taki Türklerin haklarıyla Türkiye’-
deki Kürtlerin hakları arasında bir karşılaştırma yapması ve bu-
na dayanarak Kürtler için federasyon talebinde bulunması dik-
kate değerdir (Bucak 1991).

Bununla birlikte, Türkiye’nin büyük kentlerinde faaliyet gös-
teren, sayıca ve entelektüel açıdan Kürt milliyetçilerinden daha 
güçlü olan Kürt sosyalistleri, Kürtlük mücadelesindeki asıl ro-
lü üstlenmişlerdir (Cornell 2001, 38). Türkiye İşçi Partisi’nin 
“Doğulular Grubu” olarak adlandırılan Kürt üyeleri, 1967 yı-
lındaki Doğu Mitingleri’nin düzenlenmesinde TKDP üyelerin-
den çok daha belirleyici olmuştur. Bu mitingler, siyasal ve sos-
yal hareketliliğin merkezinin, ağalık ve yarı-aşiretsel köylülük 
alanından, yeni gelişmeye başlayan Kürt ulusal direnişine lider-
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lik eden, kentli, eğitimli ve genç profesyonellerin alanına geç-
tiğinin bir işaretidir (McDowall 2004, 410). Bu geçişin en so-
mut örneği, üniversiteli Kürt öğrenciler tarafından 1969 yılın-
da kurulan Devrimci Doğu Kültür Ocakları’dır (DDKO). DD-
KO’ların kuruluşu aynı zamanda Kürt solunun –Kürt mesele-
sini gündeme getiren sosyalist Kürtleri milliyetçilik yaptıkla-
rı gerekçesiyle eleştiren– Türk solundan uzaklaşmaya başladığı 
tarihe de işaret eder (Beşikçi 2006, 112-3; Kutschera 1994, 13; 
Bozarslan 1992, 101).

1971’deki askerî muhtıra sonrasında hüküm giyen DDKO 
üyelerinin, Kürtçenin Türkçenin ilkel bir lehçesi ve Kürtle-
rin aslen Türk olduğuna dair iddianamelere verdikleri cevap-
lar özellikle önemlidir (Kotan 2007, 62). İki ayrı metin halinde 
hazırladıkları savunmalarda, Kürtçenin gramer ve söz dağarcı-
ğı açısından Türkçeden tamamen farklı bir dil olduğunu kanıt-
layan Kürtçe edebiyat örneklerine ve Kürtçenin yapısını ve sta-
tüsünü anlatan bölümlere geniş yer vermişlerdir (Kutlay 2002, 
572-3). Ayrıca bu metinler cezaevlerinden dışarıya çıkarılarak, 
Kürt hareketinin haleflerine ulaştırılmıştır (Gündoğan 2007, 
193). Söz konusu metinlerde Kürt halkının toplumsal prati-
ğin öznelerinden biri olarak kurgulanmış olması, bir Kürt ulu-
sunun tasavvuruna imkân sağlamıştır (a.g.y., 195). Öte yandan 
sosyalist kimliklerinde ısrar eden DDKO sanıkları, “yurtsever” 
Kürt milliyetçilerinden farklı olarak, “Kürt ulusu” yerine “Kürt 
halkı” terimini kullanmayı tercih etmişlerdir (a.g.y., 200). Yine 
de DDKO savunmalarının sadece 1970’lerde kurulan Kürt ör-
gütlerinin şekillenmesinde değil, Kürt kimliğinin inşasında da 
önemli bir rol oynadığı açıktır. Çünkü Gündoğan’ın işaret et-
tiği gibi, “DDKO savunmalarında Kürtlerin varlığını savunmuş 
olmaktan daha dikkat çekici olan şey, bunun topluca ve du-
ruşma salonlarındaki gösterişli direnişlerle yapılmış olması”dır 
(a.g.y., 192).

Diğer yandan bu direnişlerin yukarıda bahsedilen anlamda 
dönüştürücü bir nitelik arz etmediği açıktır. Kürt sosyalistle-
ri Türk akranlarını Kemalizme hapsolmakla suçlamakta hak-
lıdırlar; ancak öte yandan, örneğin Bruinessen’e göre, 1960’la-
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rın ve 1970’lerin Kürt örgütleri de Kemalist düşünceden fazla-
sıyla etkilenmiştir (2000a, 93-4)5. Bu örgütlerden en önemli-
si ve diğerlerinden farklı olarak DDKO’lardan türememiş olanı, 
1978 yılında kurulan Kürdistan İşçi Partisi’dir (PKK). İlk mü-
cadelesini, Türk siyasal partileriyle birlikte hareket eden Kürt 
aşiret ve dinî liderlerine karşı veren PKK, diğer Kürt hareketle-
rinin 1980 askerî darbesiyle birlikte ortadan kaldırılmasını da 
fırsat bilerek, Kürt halkının tek temsilcisi rolüne soyunmuş-
tur. Askerî darbe ve onu izleyen yönetimle birlikte, Kürt hare-
ketinin entelektüel, kentli ve eğitimli üyeleri, yerlerini –PKK 
tarafından kolayca örgütlenmeye hazır– genç, tecrübesiz, ma-
ceracı ve köylü kadrolara bırakmıştır (Ergil 2000, 126; Bozars-
lan 2002, 860; Bruinessen 2000a, 98). Üstelik bu yeni kadro-
nun, bir önceki onyıllardan devraldığı ve daha geniş kesimlere 
iletebileceği, artık görece şekillenmiş bir Kürtlük mefhumu da 
mevcuttur. Bu iletinin muhatapları her zaman gönüllü davran-
mamış ve PKK muhataplarına karşı zor kullanmak yolunu seç-
mişse de, devletin Kürtlük’ü, Kürtlerden çok önce PKK ile öz-
deşleştirmiş olması, genellikle PKK lehine sonuç vermiştir. Ni-
hayetinde 1990’lar boyunca iki ateş arasında kalarak marjinal-
leşen, sivil ve siyasal alanın ta kendisi olmuştur6.

1990’lı yıllar aynı zamanda Kürt siyasal partilerinin Türki-
ye siyasetinde yer almaya çalıştığı döneme de tekabül etmekte-
dir. 1990 yılında kurulan Halkın Emek Partisi (HEP) 1993 yı-
lında kapatılırken, aynı yıl kurulan Demokrasi Partisi’ni (DEP), 
1994-2003 yılları arasında faaliyet gösteren Halkın Demokrasi 
Partisi (HADEP) izlemiştir. Barkey’e göre, bu partiler farklı si-
yasal tavırlar geliştirmiş olsa da, Türk kamuoyu, siyaset dün-
yası ve medyası, bu üç partiyi de PKK’ye karşı yeterince eleşti-

5 Bruinessen’in bu etkilenmeden muaf tuttuğu TKDP bir yana bırakılacak olur-
sa, dönemin sözkonusu sosyalist Kürt hareketleri şunlardır: Devrimci Demok-
ratik Kültür Derneği (DDKD), Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi (PSK)/Öz-
gürlük Yolu, Rızgari, Ala Rızgari, Kawa, Dengê Kawa, Tekoflin ve (1977 yı-
lında TKDP’den ayrılan) Kürdistan Ulusal Kurtuluş (KUK) (bkz. Gündoğan 
2002, 3).

6 Bahsedilen marjinalleşme, bu ateşin bizzat mağduru olan kişilerin hikayelerin-
den de izlenebilir; bakınız Akın ve Danışman, 2011). 
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rel bir tutum almamak konusunda bir tutmuş; öte yandan siya-
sallaşmış Kürt nüfusun PKK’ye verdiği destek göz önüne alın-
dığında, bu partilerden herhangi biri için örgüte mesafe alma-
nın zorluğunu dikkate almamıştır (1998, 130). Bu yorum 1997 
yılında kurulan Demokratik Halk Partisi (DEHAP), onun ka-
patılışına müteakip 2005 yılında kurulan Demokratik Toplum 
Partisi (DTP) ve DTP’nin kapatılacağını bir yıl öncesinden fark 
ederek 2008 yılında kurulmuş olan Barış ve Demokrasi Partisi 
(BDP) için de geçerlidir.

2007 genel seçimlerinden sonra DTP, kendi içindeki demok-
rasi eksikliğini ve Türkiye’deki tüm ezilen grupları, demok-
rat kesimleri ve işçi sınıfını temsil edememe, diğer bir deyişle, 
“Türkiyelileşememe” halini teslim eden bir özeleştiride bulun-
muştur.7 DTP ve halefi olan BDP’nin, mevcut siyasal alanı dö-
nüştürecek bir Türkiye partisi olmakla, Kürt kimliğini ve Kürt 
halkının taleplerini temsil edecek yegâne aktör olmak arasın-
da sıkıştığı bir gerçektir. Bu sıkışmanın bir sebebi de, şüphesiz, 
çağdaş siyasal gelişmelere bigâne kalarak, pek çok şeyin yanı 
sıra, diğer Kürt siyasal hareketlerine de eylem alanı açamayan, 
“Türkiye’nin demokratikleşme süreci”ndeki aksamalardır. Yi-
ne de bu, Kürt siyasal hareketlerinin bizzat bu demokratikleş-
menin ve dönüştürücü direnişin öznelerinden biri olmasının 
önündeki tek engel olmasa gerekir. Nitekim evrensel değerle-
re yapılan atıflar, tüm ezilen kesimlere yönelik politikalar, ka-
dın ve çevre sorunlarına verilen özel önem ve “ulusal” sorunla-
ra getirilen eleştiri ve çözüm önerileriyle BDP’nin, söz konusu 
engellere rağmen, bahsedilen özne rolünü kısmen yerine getir-
meye çalıştığı da iddia edilebilir (bkz. Kavak 2010).

Öte yandan sosyalist söylemin gerilemesiyle birlikte daha 
milliyetçi bir duruşa kayan PKK kadrolarının, Türk okullarında 
aldıkları otoriter siyasal kültürle birlikte, Kemalist sembolleri 
Kürdîleştirmek, “güneşleşen” Abdullah Öcalan “önderliği”nin 

7 Öte yandan, DTP’nin Türkiye partisi olma iddiasını, parlamentodaki varlığı-
na ve parti belgelerine dayanarak, diğer pek çok partiye nazaran büyük oranda 
yerine getirdiği söylenebilir. Bu iddianın Türkiye kamuoyunda karşılık bulma-
ması ise bir dizi yapısal engel sebebiyle anlaşılır görünmektedir. DTP’nin “Tür-
kiyelileşme” macerası için bakınız Kavak 2010.



277

“köle Kürd”ün “cevher”inde yatan Kürtlük’ü ortaya çıkaran 
anlatısını yüceltmek ve “iyi”lerin “kötü”lere karşı verdiği “as-
kerî” direnişi meşrulaştırmak konusunda tereddüt etmedikle-
ri açıktır (bkz. Bozarslan 2002, 862-4)8. Yine de bağımsız bir 
Kürt devleti kurma amacını 2003 yılında terk ederek Kürt me-
selesinin çözümü adına Demokratik Ekolojik Toplum ideali-
ni benimseyen Öcalan’ın (2003, 99-121) modernist, kapitalist, 
milliyetçi ve eril kalkınma projelerini eleştiren bir yaklaşım or-
taya koymuş olması dikkate değerdir. “Demokratik Konfedera-
lizm” adı verilen bu karşı proje, temel birimler olan halk kon-
seylerinin demokratik katılımına dayanan, toplumsal cinsiyet 
kısıtlamalarından azade, demokratik-ekolojik prensiplere gö-
re örgütlenen devletsiz bir toplum öngörmektedir (Şafak 2005, 
236-43). Bu örgütlenmenin, “demokratik dönüşüm”ün göre-
vi olarak benimsediği ve Kürt meselesinin çözümü için orta-
ya koyduğu ilkelerden dil ve kültüre ilişkin olanlar şunlardır: 
“Tüm dillerin özgürlüğünün ve eşitliğinin sağlanması; Kürt di-
li önündeki engellerin kaldırılması; Kürtçe yayıncılığın geliş-
mesinin önündeki engellerin kaldırılması; Kürt tarihini araştır-
mak, kültür ve sanat çalışmalarını geliştirmek için örgütlü bir 
faaliyetin yürütülmesi.” (agy, 241) PKK’nin yeniden inşasını 
öngören 2005 tarihli kongrede de, “Kürt Dili ve Tarihinin Ge-
liştirilmesine İlişkin” aşağıdaki kararlar alınmıştır:

“[PKK] Kürtçe gramerin geliştirilmesi, Kürtçenin yazım ve 
edebiyat dili olarak daha da güçlenmesi için çalışır; Kürtçenin 
toplumda ve içimizde konuşma ile birlikte okuma-yazma ve 
bilim dili olarak da yaygınca öğrenilip, kullanılmasını esas alır; 
Kürtçe yayıncılığı geliştirir; Önderliğin tarih tezi çerçevesinde 
Kürt ve Kürdistan tarihini araştıran çalışmalar yapar; Parti ma-
teryallerinin Kürtçeye çevrilmesi için gerekli örgütlenmeyi ya-
ratır; Kürt dil ve tarihi çalışmalarını yürüten Kürt Enstitüleri-

8 2005 yılında yayımlanan PKK Yeniden İnşa Kongre Belgeleri adlı kitapta yer 
alan ifadeler çarpıcıdır: “Koma Komalen Kürdistan Önderi Abdullah Öcalan, 
imhanın eşiğine getirilmiş ve çağdaş insanlık değerlerinden alabildiğine uzak-
laştırılmış Kürt halkını soylu değerlerle yoğurup yeniden yaratan bir rol oyna-
mıştır.” (Şafak 2005, 253). 
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nin uygun her alanda kurulması ve güçlendirilmesi için çalı-
şır.” (a.g.y., 280)

2007 yılında toplanan Demokratik Toplum Kongresi’nde de, 
DTP’nin işleyiş dilinin bundan böyle Kürtçe olacağı ilan edil-
miştir.9 Bir Kürt Dili Enstitüsü kurulması konusunda çok geç 
kalınmış olduğunu bizzat ifade eden Öcalan, bu tespitini, Ata-
türk’ün ilk yaptığı işin bir Türk Dil Kurumu kurmak olduğunu 
belirterek kuvvetlendirme yoluna gitmiştir.10 Bu türden taklit-
çi söylemlerin yukarıda bahsedilen talihsiz niteliği bir kenara 
bırakılırsa, Kürt siyasal partilerinin yanı sıra, militer bir örgüt 
olan PKK’nin de Kürtçenin korunması ve geliştirilmesi konu-
sunu ve dilsel haklar meselesini son zamanlarda artan bir şekil-
de gündemine alması, yeni bir tür mücadele ve farkındalık ala-
nı açması bakımından olumlu bir gelişme sayılabilir. Bu geliş-
menin milliyetçi siyasetin egemen ve tahakkümcü iktidar söy-
lemlerini ve pratiklerini dönüştürmeye namzet bir özellik taşı-
dığı ise tartışmaya açıktır.

Kürtçenin geri dönüşü: Dönüştürücü direniş

1991 yılında sınırlı fiili duruma hukuki nitelik kazandıran, 
Türkçe dışındaki dillerin günlük yaşamda kullanılmasına iliş-
kin yasağın kaldırılmasıyla başlayan Kürtçenin özgürleşme sü-
reci, Türkiye’nin AB tarafından aday ülke olarak resmen ta-
nındığı 1999 yılıyla birlikte hız kazanmıştır. 2001 tarihli Ka-
tılım Ortaklığı belgesinde yer alan kısa vadeli hedefleri tuttur-
mak üzere aynı yıl açılan reform paketlerinin devamı niteliğin-
deki iki yönetmelik özellikle önemlidir. Bu makalede bunlar-
dan sadece biri, 2002 yılında yürürlüğe giren ve özel dil kursla-
rının açılmasını ve işleyişini düzenleyen “Türk Vatandaşlarının 
Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı 
Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik” üzerin-

9 Özgür Gündem, http://www.ozgurgundem.org/haber.asp?HaberId=43371 [30 
Ekim 2007].

10 Özgür Gündem, http://www.ozgurgundem.net/haber.asp?haberid=45235 [18 
Kasım 2006].
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de durulacaktır.11 Bir dizi başarısız girişimin ardından 2004 yı-
lında Adana, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Van ve İs-
tanbul’da açılan sekiz Kürtçe kursu 2005 yılında Kürtçe öğren-
meye yönelik talep yetersizliği sebebiyle kapanmıştır. Söz ko-
nusu talep yetersizliğini Kürt halkının Kürtçeye ilgisizliğinin 
bir kanıtı olarak gören Türk kamuoyuna yanıt niteliği taşıyan, 
Kürtçe sözlüklerin, alfabe ve gramer kitaplarının satış rakam-
larındaki artışa işaret eden çalışmalar dikkate değerdir (bkz. 
Malmîsanij 2007, 82). Öte yandan Kürt yayınevleri, Kürtlerin 
okuma alışkanlıklarının zayıf olduğunu, hatta Kürtler arasın-
da bir tür okurluk-karşıtlığı eğiliminin bulunduğunu teslim et-
mektedirler; ancak bunun sebebinin Kürtçenin yasaklanması-
nın, bastırılmasının ve değersizleştirilmesinin Kürtler tarafın-
dan içselleştirilmiş olmasından kaynaklandığını söylemekte-
dirler.12 Malmîsanij, “kitap korkusu” olarak nitelediği bu duru-
mun, uzun yıllar Kürtçe konuştukları, dinledikleri, okudukla-
rı ve yazdıkları için baskı görmüş Kürtlerin, Kürtçe yayın üze-
rindeki yasağın kalktığını henüz tam olarak idrak edememele-
rinden kaynaklandığını iddia etmektedir (a.g.y., 89). İstanbul 
Kürt Enstitüsü Başkanı Sami Tan, benzer şekilde, Kürtçe üze-
rindeki baskının Kürtçe öğrenmeyi ya tehlikeli ya da faydasız 
hale getirdiğini söyleyerek, Kürtçe kurslara yönelik ilginin za-
yıflığına açıklama getirmektedir.13 Öte yandan özel kurslara 
izin vererek Kürt meselesini çözdüğünü düşünen devlete tepki 
olarak, kursların bizzat sahipleri tarafından kapatıldığını da ak-
tarmıştır. Yazar ve çevirmen Kawa Nemir, Kürtler’in bir kısmı-
nın tam da bu tepkiyi ortaya koymak için kurslara gitmeyi red-

11 Yönetmelik maddeleri için bkz. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25307_0.html 
[27 Ağustos 2010]. Bahsi geçen diğer yönetmelik ise 2004 yılında yürürlü-
ğe giren “Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kul-
landıkları Farklı Dil ve Lehçelerde Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları 
Hakkında Yönetmelik”tir, bkz. http://www.mevzuatlar.com/sy/resmiGazete/
rga/09/11/131109008.htm [27 Ağustos 2010].

12 Önde gelen Kürt yayınevlerinden Avesta, Doz, Pêrî ve Nûbihar’ın sahipleri ve-
ya yöneticileri ile Nisan ve Haziran 2005 tarihlerinde yapılan görüşmeler için 
bkz. http://www.xelkedondurma.com/yayin_evleri [7 Şubat 2008]. 

13 Sami Tan’la 25 Ocak 2008’de yapılan görüşme. Tan’ın bu metinde yer alan tüm 
ifadeleri, aksi belirtilmedikçe, bu görüşmeden alınmıştır.
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dettiğini ileri sürmektedir.14 Bu siyasal tepki ve kursları nere-
deyse açılamaz ve işlemez hale getiren yönetmelik hükümleri 
bir yana bırakılsa bile Kürtlerin çoğunun kurs maliyetini karşı-
layacak gücü olmadığı da ilginin azlığına gerekçe olarak göste-
rilen nedenlerden biri olmuştur. Özel kurslarda Kürtçe öğretil-
mesine karşı çıkan Kürtlerin, resmî eğitimde Kürtçenin kulla-
nılmasına yönelik talebi, devlet okullarında herhangi bir ek üc-
ret ödemeksizin kendi anadillerinde eğitim gören Türk çoğun-
luk ile eşit muamele görme isteğine karşılık gelmektedir.

Anayasanın 10. maddesine göre, “Herkes, dil, ırk, renk, cin-
siyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri se-
beplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir 
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet 
organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önün-
de eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” 
Söz konusu eşitlik ilkesi, azınlıklara pozitif ayrımcılık getiren 
hükümlerin bir imtiyaz olduğu, ayrımcılığı açık bir dille yasak-
layan başkaca bir hükme de gerek olmadığı şeklindeki iddia-
lara dayanak teşkil etmektedir. Oysa sadece “Türk” oldukla-
rında eşit muamele gören, Kürt olduklarında ayrımcılığa uğra-
yan kişiler için her iki tür hükme de ihtiyaç olduğu açıktır. As-
lında sessizce ve sadece evle sınırlı olduğu sürece Kürt olmak-
ta bir beis yoktur; sesli bir şekilde ve kamusal alanda, Kürt di-
lini ve kimliğini açığa vuran tutum ve ifadelerde bulunmak ise 
ayrımcılığa uğramanın başlıca sebebidir (bkz. Gürbey 1996, 
10; Pierse 1997, 329). Özetle Kürtlükte ısrar ederek devlet açı-
sından ayrımcılık yapanlar, ayrımcılığa uğramaktan kaçınama-
maktadırlar. Üstelik bu ayrımcılığın yarattığı siyasal ve eko-
nomik güçlüklerin yanı sıra, Kürtlükle özdeşleştirilen olum-
suz nitelikler, Kürt olmayı yorucu bir uğraş haline getirmekte-
dir (Houston 2001, 19). Bu yorucu uğraşın yarattığı ve derin-
leştirdiği kolektif travma, yine bu travmanın yaşandığı kamusal 
alanda ve yine kolektif bir şekilde onarılmayı beklemektedir. 
Bu beklentiyi hayata geçirmeye çalışan Kürt siyasal hareketle-

14 Kawa Nemir’le 27 Ocak 2008’de yapılan görüşme. Nemir’in bu metinde yer 
alan tüm ifadeleri, aksi belirtilmedikçe, bu görüşmeden alınmıştır. 
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ri özellikle Kürtçeyi görünür kılacak tedbirlerin alınmasında ıs-
rarcı olurken, özeleştiride bulunmak ve yeni direniş yöntemleri 
geliştirmek konusunda da çaba harcar görünmektedir. Örneğin 
Sami Tan’ın aktardıkları dikkate değerdir:

“Aslında dil hakları meselesi hep gündemimizde vardı ama 
son bir kaç yıldır daha net... Şunu da gördük aslında, bu ko-
nunun iki yönü olduğunu; biri devleti ilgilendiren yönü, di-
ğeri de Kürtleri ilgilendiren yönü. Bir taraftan devletten bel-
li taleplerde bulunurken, ki bizim asıl vurguladığımız eğitim 
hakkıdır, Kürt halkında da bu asimilasyon politikalarının ya-
rattığı ölmüş refleksleri, zayıflamış refleksleri, dil konusunda-
ki refleksleri diriltme yönünde bir çaba, bir tür bilinçlendir-
me çabası [göstermek gerekiyor]. Çünkü bir hak talep etmek 
için o hakkın arkasında bir gücün birikmesi gerekiyor, bu sa-
dece siyasal talep anlamında değil, sokağa çıkmak anlamında 
değil. Bu hak alındığında, bu hakkı kullanabilecek bir örgüt-
lülüğe, birikime, materyale ulaşmak [anlamında]. Bu, özellik-
le 2004’ten sonraki o kurslar trafiğiyle daha net gelişti... Ama 
bence Kürtler de bunu çok tartışmadı, tartışmanın üzerini ört-
tü, “Devlet suiistimal etti” diyerek. Devlet gerçekten de suiis-
timal etti ama Kürtler açısından bu bir kazanımdır, bir mev-
ziidir, bu mevziinin yeni mevziilere zemin yapılması gerekir, 
böyle bir bakış açısı geliştirilmedi. Bir de bu kursları açanlar 
hazır potansiyel olduğunu düşündü ama potansiyel yaratma-
ları gerekiyordu... Bu haliyle bile bu kurslar bugüne kadar ya-
şasaydı çok ciddi kazanımlar sağlanmış olurdu... Bu özel kurs 
hakkını eğitim hakkına temel yapmak gerekiyordu; öğretmen 
yetiştirmek, kadro yetiştirmek, müfredat geliştirmek, araştır-
ma grupları oluşturmak gibi... Biz şimdi onun çalışmasını ya-
pıyoruz, o potansiyeli yaratmaya çalışıyoruz. (dernekler açıl-
ması, dil meclisi gibi örgütlenmeleri, dil bilincini geliştirmek 
ve Kürtçe eğitimin zeminini yaratmaya dönük çalışmalar yü-
rütüyoruz)... Katalonya ile ortak projeler var; ders kitabı ha-
zırlamaya dönük bir proje hazırlıyoruz. Katalanlar’ın desteğiy-
le basılan bir kitap var. AB çok iddialı bir şey yapmıyorsa da, 



282

az kullanılan dillerle ilgili bir süreç, zihniyet, yatırım var. Bir 
‘network’ var mesela, diyelim ki Kürtlerin bu network’e girme-
si, bu network içinde çalışması olabilir... Ulusu ebed ve ezel 
bir şey olarak görmüyoruz. Ulus sonuçta tarihsel bir olgu, bu 
tarihsel dönem bittiğinde farklı şeylere evrilecek, bu anlamda 
da belki bundan sonra bunun üzerine tartışmak gerek. Kürt 
sorunu tartışılırken hep bu bağımsız birleşik devlete gidecek 
söylemi var. Halbuki mesela Kürtler daha bölgesel bir birlikte-
liğin çimentosu olabilir; Araplar, Farslar, Türkler ve Kürtler... 
daha esnek, halklar arası bir şey olabilir. Var olan bu tekçi zih-
niyetin aşılması gerekiyor. Kürtlerde de bunun negatifi olma 
durumu var. Türkler ne yapıyorsa onun zıddını yapma o zıt-
ta benzeşmedir, çünkü aynı paradigmalarla düşünüyorsun.”

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Lîs Yayınevi’nin sahibi Lal La-
leş ise dil hakları mücadelesini, mevcut kısır siyasal tartışma dı-
şında, alternatif bir yolla yürütmenin nasıl mümkün olabilece-
ğine dair ipuçları veriyor:

“Bunun yolu, entelektüellerin, aydınların kendi rollerini doğ-
ru oynamalarıyla ve aynı zamanda birtakım sivil reflekslerle 
meseleye bakmalarıyla, bir de insanların istediği şeyi içselleş-
tirmeleriyle mümkün olabilir. Bir insan isterse, kim ne yapar-
sa yapsın, o dili öğrenmenin önüne geçilemeyeceğine inanıyo-
rum. Asimilasyon, baskılar, kuşkusuz var ama şu anda Türki-
ye’de insanların bireysel olarak bu dili öğrenmelerinin önün-
de bir engel yoktur. Bir de hakikaten bunun ekonomiyle ilgi-
li olduğunu düşünüyorum; devasa bir sinema ya da prodüksi-
yon şirketi kurulduğunu düşünün, bir TV için yüzlerce filmin 
dublajını yapacak ya da film çekecekler, ya da tiyatro yapacak-
lar ve diyecekler ki insanlara, ‘Burada çalışabilmeniz için Kürt-
çe bilmeniz lazım’. Hayatını kazanmaya başladıktan itibaren 
Kürtçeye daha farklı bakacaktır. Devlet, ‘Dili öğrenebilirsiniz’ 
diyor ama bunun istihdam ayağını eksik bırakırsa yine sorun 
çıkar. Ama devlet bunu yapmayacağına göre Kürtler yapma-
lı. Sivil cazibe alanları oluşturulabilir, insanlara sivil birtakım 
projelerle iş imkânları oluşturulabilir. Bunlar meseleyi çöze-
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cek şeyler değildir ama devletin şunu anlamasını sağlar; asimi-
lasyon politikası tutmadı... Eğer doğru projelerle gidilirse, kır-
tasiye projelerin ötesinde, hakiki, hayata değen, insanların içi-
ne işleyen projelerle gidilirse bunun sağlanması olasıdır. Kürt-
lerin derli toplu, ihtiyaca cevap verebilecek bir dil politikası 
yok, bir kültür politikası yok, bir çeviri politikası yok... [Örne-
ğin] kurslarda mevcut olan sistem, insanlara Kürtçeyi çok da 
sevdirecek ve Kürtçeyi öğretecek bir sistem değildi. O mekân-
lar şuna dönüştürülebilirdi, en önemli faydası da o olurdu ga-
liba: Kürtçe öğretmen yetiştirmek için önemli bir rol oynaya-
bilirdi. Yarın öbür gün demokratikleşme adımları tamamlanır-
sa, Kürtlerin bu oluşan demokratik ortamda kendi eğitim öğ-
retim kurumlarının altyapısını oluşturabilecek bir gayeye hiz-
met edebilirdi. İkincisi şöyle bir şey yapılabilirdi; ‘light’ diye-
bileceğimiz, yani insanların sadece okuyabileceği, yazabileceği 
bir Kürtçenin öğretilmesi hedeflenebilirdi birinci derecede.”15

Kawa Nemir ise hem bu özeleştirilere katılıyor hem de daha 
farklı bir bakış açısıyla bu özeleştirilerden beslenen yeni dire-
niş yollarına işaret ediyor:

“Kürt olmanın başlı başına siyasal bir eyleme dönüşmesi, siya-
sal bir kimlik oluşturması bizim için bir dezavantaj; biz, sade-
ce kültürel elementlere, kültürel dinamiklere dayalı bir kimlik 
iddiası taşıyan, o alanda çalışan insanlar, bir şekilde bu siya-
sal kimliğe dayalı bu aidiyetin yoğun olduğu bir ortamda işler 
yapıyoruz, insanlar şaşırıyor... Başka Kürtler var demeye geti-
riyorum ben... mesela Kürtçede ‘underground’ bir kültür ni-
ye olmasın ki?... Kürt toplumunu yakından incelediğiniz za-
man göreceksiniz, çok farklı eğilimler var artık; 90 sonrası biz-
ler de kendi içimizde ayrıştık. 2003’te biz MKM’den [Mezo-
potamya Kültür Merkezi] 160 civarında insan ayrıldık, tiyatro 
birimimiz tamamen ayrıldı; bizim çok sistemli, edebi, kültü-
rel bir program isteğimiz vardı ve bu konuda dedik ki, ‘Bu ku-
rumlar bu işleri finanse etmek için vardır çünkü biz bunu gi-

15 Lal Laleş’le 11 Şubat 2008’de yapılan görüşme. Laleş’in bu metinde yer alan 
tüm ifadeleri, aksi belirtilmedikçe, bu görüşmeden alınmıştır. 
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dip Türkiye’deki Kültür Bakanlığı’ndan isteme durumunda de-
ğiliz.’ Ama politik planlamalar, politik kaygılar her şeyin önü-
ne geçti ve kültür kurumları maalesef hâlâ öyleler... Uzun süre 
fizikî baskı vardı, dışarıdan bir baskılama vardı, şimdi kendi-
miz bunu yürütüyoruz; dışarıdan gelen baskının bizim kendi 
içimizde sistemleşmesinden kaynaklanıyor... Siyasal veya kül-
türel kurumlar arasında çok ciddi, koordineli bir çalışma yok. 
Bizim ayrışma noktamız da buradan kaynaklanıyordu; Kürt-
lerin ulus-devlet ya da kendi hayalî cemaatimizi kuracağız id-
diası ortada varken, aslında hep lokalde sıkışıp kaldı. Şimdiki 
münferit çabalar bizim kuşaktan insanların çabaları. Ancak bu 
insanların çoğu, kurumlarda çalışmıyor artık. İnsanlar geçim-
lerini sağlamak zorundalar, mecburen gidip başka işler yapı-
yorlar. Bugün ben ve birkaç kişi dışında, Kürtçe yazan bütün 
önemli yazarların, şairlerin hepsi öğretmen ve hepsi okullarda 
çocuklara Türkçe öğretiyorlar. Bunları istihdam edecek alan-
lar yok maalesef, bunun için ille de bir parlamento, bir hükü-
met, bir devlet şart değil... Kürt hareketi eliyle kurulmuş ku-
rumlar yapmıyorsa, biz kendimiz yapalım, ki böyle çalışmala-
rımız da var. Hiç imkânımız olmazsa oturup fanzin çıkarırız.”

Yeni nesil Kürt entelijansiyasının geliştirdiği bu dil ve kültür 
odaklı bakışın, önceki nesillerin dil ve siyaset ilişkisine yakla-
şımlarından farklı olduğu söylenebilir. Kawa Nemir, 1920’ler 
ve ’30’larda Bedirhan ailesinin temsil ettiği ve Hawar (İmdat) 
kuşağı olarak bilinen ilk kuşağı, 1960’lar ve ’70’lerde Musa An-
ter ve arkadaşlarının başını çektiği ikinci kuşağın takip ettiği-
ni, ’90 kuşağı ya da Rewşen (Aydın) kuşağı olarak bilinen kendi 
kuşağının ise Kürt mücadelesindeki üçüncü kuşağı oluşturdu-
ğunu kaydetmekte. Bedirhan ailesinin üyeleri, Kürt dili ve ede-
biyatına yaptıkları bireysel yayın ve dilsel çalışmalardan oluşan 
kişisel katkılarıyla tanınırken; Musa Anter ve arkadaşlarının 
Kürtçenin bir edebiyat dili olarak gelişmesi için çalışmaktan zi-
yade politik bir mücadele yürüttükleri bilinmektedir. Bu an-
lamda Anter kuşağının, Kürt siyasal hareketlerinin dergilerin-
de yayımladığı sınırlı sayıdaki edebî eserin Kürt dili ve edebi-
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yatı anlamında bir ekol oluşturduğunu söylemek de mümkün 
görünmemektedir. İki kuşak arasındaki farkın, içinde bulun-
dukları siyasal iklimin belirlediği söylem ve strateji farklılıkla-
rından kaynaklandığı kuşkusuzdur. Yazar ve çevirmen Muh-
sin Kızılkaya’nın da belirttiği gibi edebiyat 1960’lar ve ’70’ler 
boyunca, hareketlerin siyasal fikirlerini etkili bir şekilde anlat-
mak için kullandıkları güçlü bir silah olmaktan öteye gideme-
miştir.16 Bu hareketlerin tüm kadroları gibi, entelektüel üye-
lerinin de 1980 askerî darbesi sonucu ya cezaevine konmaları 
ya da Avrupa’ya sürülmeleri ’90’lara dek Türkiye’de bir başka 
kuşağın ortaya çıkmasına izin vermemiş, Avrupa’dakilerin ise 
Kürt dili ve edebiyatının gelişiminde önemli bir sürece önayak 
olmalarına yol açmıştır. Bu dönem, ikinci kuşak ile üçüncü ku-
şak arasında ve diasporada ortaya çıkan bir başka çevrenin olu-
şumuna tanıklık etmiştir. Kızılkaya, bunun bir çevreden fazla 
olduğunu iddia etmektedir:

“Bir kuşaktan bahsedilecekse, kuşaktan çok bir ekolden bah-
sedilmeli, ki bu ekol... Hawar ekolüdür... ikinci bir ekolden 
bahsedilebilir, o da Nûdem (Yeni Zaman) ekolü. Nûdem [Av-
rupa’da 1992 ile 2002 arası yayımlanan bir dergi], 10 sene ara-
lıksız olarak sürdü ve dünyanın her tarafına dağılmış Kürtle-
rin ürünlerini kendi bünyesinde topladı.”17

Yazar ve yayıncı Fırat Cewerî de, benzer şekilde, Nûdem’in 
herhangi bir siyasal partiden bağımsız ve tamamen Kürtçe ola-
rak yayımlanan bir dergi olması anlamında Hawar’ın modern 
dönemdeki ilk karşılığı olduğunu ileri sürmektedir:

“10 yıl boyunca Nûdem, yeni çıkmaya başlayan Kürt şairler, 
öykücüler ve romancılar için bir laboratuvar hizmeti görmüş... 
Kürt edebiyatında bir ekole dönüşmüştür... Nûdem ayrıca dün-
yanın çeşitli yerlerindeki Kürt yazarların bakış açılarını birbi-

16 Kızılkaya’nın “Türkçe’de Kürt Edebiyatı” başlıklı makalesi için bkz. http://
www.diyarbekir.net/cgi-bin/index.pl?mod=news;op=author_id;id=90 [22 Ni-
san 2008].

17 Muhsin Kızılkaya ile 28 Nisan 2008’de yapılan görüşme. Kızılkaya’nın bu me-
tinde yer alan tüm ifadeleri, aksi belirtilmedikçe, bu görüşmeden alınmıştır. 
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rine taşıyan bir köprü görevi görerek, standart bir Kurmançça 
ortaya çıkmasına önayak olmuştur.”18

Bu anlamda, Nûdem’in Avrupa diasporasında gelişen ve da-
ha sonra Türkiye’ye taşınan Kürt dili, edebiyatı ve yayıncılığı-
nın bir sembolü olduğu söylenebilir. Bu seyahatin Türkiye’de-
ki önemli duraklarından biri de yukarıda bahsedilen ve Rewşen 
kuşağı olarak da bilinen ’90 kuşağının, 1992 ve 2002 yılları ara-
sında çıkardığı Rewşen, Jiyana Rewşen ve Rewşen-Name adlı der-
giler etrafında gelişen edebiyat hareketidir. Nemir’e göre Rew-

şen, edebiyata ve yayıncılığa yaklaşımda kendinden önceki ku-
şaklardan en çok Hawar’a yakındır. Rewşen’in Kürt siyasal ha-
reketine yakınlığına dair iddiaları da kabul eden Nemir, dergi-
lerin yayın hayatına son veren sorunun tam da bu yakınlık ol-
duğunu ve fakat dergilerin dil ve edebiyat alanına yaptığı katkı-
nın çok daha uzun vadeli okunması gerektiğini kaydetmekte-
dir. Öte yandan Cewerî ve Kızılkaya, Rewşen’in siyasal bağlan-
tılarından çok Kürt toplumunun konuştuğu dilden kopuk bir 
“naylon dil/yapay dil” kullanmış olmasından, “Kürtçeyi yaban-
cı kelimelerden arındırma” ve “otantikleştirme adı altında an-
laşılmaz bir dil yaratma” faaliyetlerinden yakınmaktadırlar. Kı-
zılkaya’ya göre:

“Orada problem dilin [geliştirilmesi] ya da sadeleştirilmesi de-
ğil, dilin varlığıydı. Yani dilin varlığının inkâr edildiği bir or-
tamda, her şeyden önce o dilin var olduğunu birilerine kabul 
ettirmek ve onun üstünden giderek, onun gelişmesi için mü-
cadele vermek başka bir şey. Ama bütün bunları unutup bun-
ların üstünde, her şey varmış, güllük gülistanlıkmış, ortada 
bir sürü eser var, bir sürü dergi var, bir sürü yayın var, onların 
içinde bir tane modernist bir akım olarak ortaya çıkıp böyle 
bir şey, yenilik yapalım demek başka bir şey... Bunlar kademe-
li olarak oluşan şeyler. Dolayısıyla, oradaki çocukların çabası-
nı ben küçümsemiyorum, önemliydi çünkü işte ‘Shakespeare’i 
de Kürtçeye çevirelim, daha modernist şiirler de yazalım, biz-

18 Fırat Cewerî ile 28 Nisan 2008’de yapılan görüşme. Cewerî’nın bu metinde yer 
alan tüm ifadeleri, aksi belirtilmedikçe, bu görüşmeden alınmıştır. 
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den önce sadece ve sadece ülke ve toprak için ahlayıp vahla-
yan yazarların popülist söylemlerinin dışında daha kapalı me-
tinler üretelim, bu metinlerle kendimizi ifade edelim’; olabilir, 
hoş bir çaba ama neye tekabül ediyor, karşılığı ne? O konuda 
ben çok fazla bir şey diyemem çünkü halk nezdinde o bir kar-
şılık, ne halk nezdinde ne entelektüel camiada bir karşılık bu-
lamıyor... Gelenek olmayınca, süreklilik arz eden edebî bir ge-
lenek olmayınca, geleneğin üstünde akımların çok büyük bir 
etkisi olmaz. Akımlar gelenekler üzerine kurulur, ortaya çıkar. 
Şimdi her şeyden önce burada yapılması gereken bir Kürt ede-
biyatı geleneği oluşturmak... Hatta gelenekten önce bir kanon 
oluşturmak, milli edebiyat oluşturmak.”

’90 kuşağının yukarıda alıntılanan ifadeleri, kendilerinin, Kı-
zılkaya’nın “ulusal bir kanon” yaratmak amacını “kasten” pay-
laşmadıklarını anlatır gibidir. Bu anlamda, yeni neslin egemen 
milliyetçi pratikleri taklit etmeye direnen ve tahakkümün kay-
nağını hedef alan eleştirel bir direniş tutturduğu söylenebilir. 
Bu eleştirel bakış, Kürt dilinin ve kimliğinin bastırılması ve de-
ğersizleştirilmesiyle yaşanan trajik tecrübeleri, kültür, sanat ve 
edebiyat alanlarındaki estetik varoluşlara dönüştürme amacı 
taşımaktadır. Bu dönüşüm aynı zamanda Kürtçenin kamusal 
alana çıkışının “politik” anlamlarını dar siyaset ve iktidar algı-
sının dışına taşımaya da hizmet etmektedir.19 Bu anlamda, di-
ğer dillerde yazılmış eserlerin Kürtçeye çevrilmesini Kürtçenin 
varlığı ve gelişimi için kaçınılmaz gören ’90 kuşağının vaat et-
tiği direnişin, Kürtçenin varlığını ve zenginliğini ispatlamanın, 
Kürtçe eserlerin Türkçeye çevrilmesinde yattığını düşünerek, 
kendini mevcut iktidarın karşısında konumlandırmaya devam 
eden, devletin egemen diller hiyerarşisinde bir meşruiyet ka-

19 Kamusal alanın belirlenmiş içeriğine ve sınırlarına meydan okuyan benzer bir 
direniş anlayışının Bask hareketinin yeni nesil üyelerinde de mevcut olduğunu 
kaydeden Urla, yeni neslin, örneğin yeni özgür radyolar kanalıyla yaratmaya 
çalıştığı kamusal alanın, etnik milliyetçi hareketlerin ve kurumsallaşmış Bask 
milliyetçi hareketinin azınlık dilini canlandırma ve/veya normalleştirme gibi, 
devletin egemen dil hiyerarşisi karşısında meşruiyet kazanmaya yönelik politi-
kalarının tasavvur ettiği tipik kamusal alandan çok farklı olduğunu anlatmak-
tadır (2003, 212-220).
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zanmaya çalışan klasik direnişten daha fazla özgürleştirici nite-
lik arz ettiği açıktır.

Bu niteliğin, ’90 kuşağının ulus-devlet fikrine ve klasik ikti-
dar algısına yönelik eleştirilerinde Kürt dili, edebiyatı ve yayın-
cılığı üzerine verdiği sivil ve estetik tepkilerde oluştuğu söyle-
nebilir. Yeğen, dünyadaki genel eğilim düşünüldüğünde, böyle 
bir direnişin ortaya çıkışının bir tesadüf olmadığını söylemek-
tedir. Kürt meselesinin, 1989’dan beri uluslararası siyasetin 
egemen koordinatlarında ve bütün bir modern siyaset tasavvu-
runda yaşanan büyük dönüşümün önayak olduğu yeni bir sü-
rece girmesi, Kürt memnuniyetsizliğine popüler ve dinamik bir 
içerik kazandırmıştır (2006b, 34-5). Ulusal ve uluslararası si-
yasetin önemli motifleri arasına giren demokrasi ve insan hak-
ları söyleminin oluşturduğu genel çerçeve, “eşitsizlikten doğan 
yerel mağduriyetlerin olduğu kadar genel olarak adalet talebi-
nin de ifade bulduğu kavramsal-söylemsel mekânı” oluşturur-
ken, Soğuk Savaş’ın bitişi, “yeni rejimlerin, yeni ittifakların, ye-
ni çatışmaların ve bazen de yeni coğrafi-politik sınırların” önü-
nü açmıştır (a.g.y., 36). Böylece “1980’lere kadar, sırasıyla, kar-
şı-merkezcilik, ‘milliyetçilik’ ve sosyalizm-halkçılık programla-
rı tarafından belirlenen... Kürt muhalefeti, 1989’dan beridir ge-
nel ve amorf bir demokrasi programı tarafından belirlenmekte-
dir” (a.g.y., 41). Lal Laleş, bu durumu şu cümlelerle anlatıyor:

“Modern düşünen, daha farklı bir yerden bakan kuşak işte bu 
’90 sonrası yaşanan kırılmanın kuşağıdır. Bu kuşağın kültüre, 
Kürt sorununa bakış açısıyla daha muhafazakâr, kısmen mu-
hafazakar ama kısmen de eski sol jargondan gelen insanların 
bakış açısı farklıdır. ’90 kuşağı, İkinci Yeni’yi ya da onun son-
rasında yeraltı şiirini tanıdı Türkiye’de... Orhan Pamuk üze-
rinden Türkçeyi anlamaya çalıştı. ’80 öncesi kuşak dediğimiz 
insanlar ise Neruda üzerinden, Ahmed Arif üzerinden, Nazım 
Hikmet üzerinden, işçi sınıfının problemleri üzerinden, sınıf 
üzerinden bakmaya çalıştı. Oysa aslında şu an bizim kuşağın 
mesela sınıf üzerinden meseleye baktığını görmedim ben; ken-
dim de bakmıyorum mesela... Okumalar farklı, şartlar farklı...”
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Aslında, biçim ve içerik olarak farklı okumaları başlatan ku-
şağın, bizzat bu kuşak olduğu da söylenebilir. Örneğin Laleş’in 
sahibi olduğu Lîs Yayınevi, iki dilli (Kürtçe ve Türkçe) ve iki al-
fabeli (Latin ve Arap) Kürtçe kitaplar basmaktadır. Laleş, yap-
tıkları yayıncılığı şöyle tarif ediyor:

“Bizim Lis’te temel hedeflediğimiz şeylerden biri şuydu; ye-
ni diziler oluşturarak, farklı bir edebiyat birikimi ortaya çıkar-
mak... Biz iki kitabımızı iki alfabeyle bastık; hem Arap alfabe-
siyle hem Latin alfabesiyle. Bununla aslında şunu yapmaya ça-
lıştık; fiilen aslında sınırları kaldırdık... Lîs’in bir şeyi bozma 
üzerine bir düşüncesi de var, ihlal etmek lazım. Bütün bunlar 
sembolik şeyler tabii. Burada estetik bir kaygıyla, bir dert an-
latma... Mesela iki dilde yaptığımız Kürtçe-Türkçe kitaplarda 
da kaygı buydu; bu dillerin bir arada yaşayabileceğini anlat-
maya çalıştık ve ben şunu gördüm, insanlar (hem Kürtler hem 
Türkler) bunu kucakladı. Ama Kürtlerin ve Türklerin uç nok-
taları tabii ki bunu sevmeyecek...”

Bu tür bir yayıncılığa dayanak oluşturan bakışın, sadece dev-
letin kısıtlayıcı politikalarını ve ikili karşıtlıklar üzerine kuru-
lu egemen yaklaşımı akim kılmadığı, aynı zamanda Kürtçenin 
“yanlış-siyasallaştırılma” sürecini de tersine çevirdiği söylene-
bilir. Bu süreci Kawa Nemir şöyle anlatıyor:

“[Kürtçenin farklı lehçeleri] kavramsal dünyasını, terminolo-
jisini, üniversite düzeyinde eğitimi, hepsini oluşturmuş... Ama 
bu da yetmiyor... Ben bir edebiyatçıyım her şeyden önce, her 
dilin her lehçenin arka mahalleleri vardır onlara güvenirim; alt 
katmanları vardır, argosu vardır. Bunları da öldürmeye kimse-
nin hakkı yok, yani standartlaşma çalışmaları, evet ulus-dev-
let, uluslaşma ya da hayalî cemaat olayının kurulması için 
mecburi bir süreç. Ancak bu süreçte alt katmanlardaki zengin-
liklerin ölme ihtimali var; ben de buna karşıyım; burada da iş-
te edebiyat, kültür, sanat ama muhalif edebiyat, muhalif kül-
tür, angaje olmayan, herhangi bir politik hareketle organik ba-
ğı olmayan kültürel çalışmalar dilin bu zenginliklerini koruya-
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bilir. Ben buna inanıyorum, gedikler açmak lazım.”

Bu aktarılanlar ışığında, önceki nesle ait “politik” kaygılar ta-
şımayan yeni neslin önerdiği sivil inisiyatif ve hareketlerin ba-
sitçe “daha az politik” olduğunu söylemek zordur. Bu tür sivil 
reflekslerin, daha ziyade, Kürt meselesini kültür, edebiyat, sa-
nat, ekonomi, çevre ve feminizm gibi farklı konularla ilişkilen-
direrek Kürt siyasal gündemini tekdüzelikten kurtarmaya ça-
lıştığı söylenebilir. Laleş, beş kadın yazarın öykülerinden olu-
şan bir kitap dizisini Kürtçe ve Türkçe olarak yayımlamaları-
nın ardında yatan itkinin, Kürt edebiyatını Kürtçeye yapılan 
çevirilerle zenginleştirmenin yanı sıra, Kürt edebiyatındaki za-
yıf feminist damarı güçlendirmek, yani Kürt edebiyatının ataer-
kil niteliğini dönüştürmek olduğunu ifade etmiştir.20 Sami Tan 
ve arkadaşlarının 2006 yılında başlattığı Kürt Eğitim ve Dil Ha-
reketi’de (Tevgera Ziman u Perverdehiya Kurdî [TZP Kurdî]), 
klasik siyasal eylemlerden farklı olarak, Kürtçenin varlığını ve 
canlılığını sadece Kurmançça lehçesi etrafında sağlamakla de-
ğil, kadınları ve Kırmanci/Zazaca konuşanları, erkek ve Kur-
mançça odaklı Kürt hareketine dahil etmeye çalışmakla meş-
guldür.21 Tan, bu kesimleri sürece dahil etmeye çalışmanın, 
Kürtlerin Türklerden devraldığı tekçi anlayışa yönelik eleştirel 
bir yaklaşım olduğunu ileri sürmektedir.

Bu tekçi anlayışın izlerine, önceki nesil Kürt hareketlerinde 
rastlamak gerçekten de mümkündür. Önceki nesillerin Avrupa 
diasporasındaki temsilcilerinden olan ve milliyetçi eğilim taşı-
yan üyeleri, Kürtçenin egemen bir lehçe olan Kurmançça etra-
fında standartlaştırılmasını, dilin bekası ve dilsel/ulusal birlik 
için vazgeçilmez bir şart olarak görmekte, bu birliğin de politik 
bir iktidarla güvence altına alınması gerektiğinde ısrar etmek-
tedirler.22 Milliyetçi yaklaşımın bu tekçi tavrı, yukarıda bah-

20 Lal Laleş’le yapılan söyleşi için bkz. Birgün, 14 Aralık 2007.
21 Sami Tan ve Alaattin Aktaş’la yapılan görüşme için bkz. Ülkede Özgür Gün-

dem, 4 Nisan 2006. TZP Kurdî, köylerde ve kasabalarda açtığı kurslarla, Kürt-
çe okur-yazarlığı artırmaya ve Kürtçe eğitim verecek öğretmenler yetiştirmeye 
çalışmaktadır.

22 Bu paragrafta yer alan tartışma, Avrupa diasporasındaki Kürt entelijansiyası ile 
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sedilen taklitçi direniş örneğine daha yakındır. Türkçenin ta-
hakkümüne karşı verilen direnişin bir simgesi olarak ve gelişi-
mine katkıda bulunmak suretiyle Kürtçeye kazandırdıkları ik-
tidarı, Kurmanççanın diğer Kürt lehçeleri üzerindeki tahakkü-
müne dönüştürmekten imtina etmemektedirler. Avrupa’daki 
Kürt entelijansiyasının önceki nesilden temsilcileri olup, Kürt-
lük’ün ve Kürtçenin daha çok kültürel boyutuna vurgu yapan-
lar ise dilsel çeşitliliği dilsel birliğe tercih eden ve dilsel birliği 
ulusal birliğin şartı olarak görmeyen bir yaklaşıma sahiptirler. 
Bu yaklaşım, tahakkümcü nitelik arz etmekten uzak olmakla 
birlikte, iktidar ve siyaset ilişkisine dair klasik yoruma hapsol-
maktan kurtulamayıp, siyasetten uzak durmayı yeğlediği için 
Kürtçeyi dönüştürücü direniş yolunda muktedir kılmanın yol-
larını aramak gibi bir çaba içinde de değildir. Bununla birlik-
te Kürtçenin ayakta kalmasına ve gelişmesine milliyetçi yakla-
şımdan daha fazla katkıda bulunmuş olan bu kültürel yaklaşı-
mın, dönüştürücü direnişe zemin hazırlayan bir yönü bulun-
duğu da söylenebilir.

Sonuç

Klasik iktidar algısının sınırladığı ve milliyetçi söylemin işgal 
ettiği bir siyaset alanına sıkışmış dilsel haklar mücadelesinin, 
özgürleştirici ve dönüştürücü nitelik arz etmediği açıktır. Si-
yasal olanın, tahakkümcü iktidar tarafından çizilmiş ve gele-
neksel muhalefet tarafından da henüz sorgulanmamış çerçeve-
si –yeniden çizilmek üzere– özgürleştirici bir iktidar anlayışıy-
la kimliklerinde ve dillerinde ısrar edenleri muktedir kılmaya 
aday, dönüştürücü bir direniş beklemektedir.

Yukarıda geniş bir şekilde tartışılan bu dönüştürücü direni-
şin belirtilerine, Türkiye’deki yeni nesil Kürt hareketlerinde ve 
entelijansiyasında rastlandığı söylenebilir. Avrupa’daki Kürt 
entelijansiyasının milliyetçi kanadı tarafından sahiplenilen si-
yasal direniş, siyasal mücadeleler yürütmenin yanı sıra Kürt-

yapılan görüşmelere dayanarak yazılmıştır. Görüşmeler ve görüşmelerin etraf-
lı bir incelemesi için bkz. Uçarlar (2009, 191-267). 
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çe yayına da önem vererek Türkiye’de Kürtçe üzerindeki bas-
kıların hafiflemesine yol açarken, kültürel çalışmalar yapan ka-
nadın sergilediği kültürel direniş Kürtçenin kendi edebî eser-
leriyle birlikte ayrı bir dil olduğunun tartışmasız kabulüne im-
kân vermiştir. Benzer bir direniş ikileminin Türkiye’deki önce-
ki nesil Kürt direnişlerinde de bulunduğu söylenebilir. Türki-
ye’deki yeni nesil Kürt entelijansiyası ise dilsel ve kültürel ça-
lışmalarla şekillenen direnişleri, diğer dil ve lehçeleri, femi-
nizm ve ekoloji gibi konuları da kapsayan daha geniş bir siya-
sal gündemle ilişkilendirerek, bu siyasal/milliyetçi-kültürel/si-
yasal-olmayan ikilemini aşma yolunda görünmektedir. Bu iki-
lemin aşılması siyasal-kültürel direnişi, bağımsız bir Kürt ulus-
devleti yaratmayı amaç edinen milliyetçi söylemden arındırma 
işlevi de taşımaktadır. İki ayaklı bu gelişim kamusal alan-özel 
alan karşıtlığını boşa çıkaran sivil ve estetik ihlallerle tamam-
landığında bir tür dönüştürücü direnişe evrilebilir görünmek-
tedir. Kürtçenin “ulusal” alana girmesine yönelik dönüştürücü 
direniş, sadece bir azınlığın kültürel ve siyasal varoluş mücade-
lesi değil, aynı zamanda çoğunluğu da tutsak alan ölü bir siya-
sal alanın canlandırılması girişimi olarak da okunabilir. Yok sa-
yılmış, bastırılmış, değersizleştirilmiş ve “ulusal” alandan men 
edilmiş dillerin, kültürlerin, inançların ve cinsiyetlerin “siya-
sal olanın geri dönüşüne” (Mouffe 1993) eşlik etmesi bir tesa-
düf olmasa gerekir. Bu canlanma, sadece katılımcılık ve çoğul-
culuk gibi siyasal değerler için değil, aynı zamanda, dilsel, kül-
türel ve entelektel mirasa sahip çıkan toplumsal bir barış için 
de yaşamsaldır.

Söz konusu dönüştürücü direnişin, bu çalışmada bir mef-
hum olduğu kadar bir olumsallık (contingency) olarak da tartı-
şılması, Kürtçe üzerindeki kısıtlayıcı devlet politikalarının sür-
düğü ve Kürt hareketinin yalpaladığı bir dönemde yersiz ve ge-
reksiz görünebilir. Fakat bu çalışmanın amacının, dilsel haklar 
mücadelesine egemen olan söylemleri sorunsallaştırmak oldu-
ğu düşünüldüğünde, dönüştürücü direnişin hem bir kavram 
hem de olumsal bir gelişme olarak tartışılması anlaşılır bir ter-
cih haline gelmektedir. Şüphesiz bu tercih, teori ve pratik ara-



293

sındaki varsayımsal ikileme dair eleştirel bir bakış da ihtiva et-
mektedir. Adorno’nun hatırlattığı gibi, ancak eylemsizlikle suç-
lanmaya teslim olmayanlar bir direniş inşa edebilirler; zira, teo-
rinin pratiğe tâbi kılınması, yeni bir baskıyla sonuçlanır (2001, 
200-2). Horkheimer ve Adorno, “eylemin değil, fikrin hatırına 
düşünmeyi” gerçek bir devrimci pratik olarak nitelerler (1972, 
41). Devrimci bir pratik olmaktan hayli uzak olsa bile, bu ça-
lışma, dönüştürücü direnişe omuz vermeyi, başka bir deyişle, 
daimi adalet arayışında devlet otoritesinden daha önemli bir 
rol oynayacağı varsayılan Kürt hareketinin, dönüştürücü dire-
niş geliştirmedeki sorumluluğunu paylaşmayı dert edinmiştir.
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