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Dr. Şener Aktürk

Türkiye’de milliyetçilik ve ulusçuluk 
kavramının ortaya çıkması ve evrimi 
ile ilgili nasıl bir çerçeve çizebiliriz?

Milliyetçilik ve Ulusçuluk akımlarının 
Türkiye coğrafyasını etkisi altına aldığı 
dönemden evvel, bu coğrafyada hâkim 
olan toplumsal yapıda, yani Osmanlı 
İmparatorluğunda, dini kimlik etrafında 
organize olmuş bir millet yapısı vardı. 
Bunu ben, dört ayak üstünde yükselen 
masa veya sandalye olarak tanımlıyorum, 
Osmanlı toplumunun 4 ana milleti vardır. 
Bunların en önemlisi birinci yani kurucu 
İslam milletidir. Bütün Müslüman etnik 
grupları bir arada tutan bir millet. Burada 
millet kelimesinin özü de dini topluluktur. 
Dolayısıyla ayrı ayrı Arap, Arnavut, 
Laz, Çerkez milletleri değil, tek bir İslam 
Milleti vardır. Bütün Müslüman etnik 
unsurları içinde barındıran, bu ana sütün 
kesinlikle tek başına Osmanlı’yı oluşturan 
sütün değildir. Bunun yanında hiyerarşik 
sırasıyla yukarıdan aşağıya, ikinci ve 
en önemli sırada Rum Ortodoks milleti 
vardır. Özellikle Fatih Sultan Mehmed’in 
İstanbul’u fethinden sonra, güçlendirilmiş, 

tahkim edilmiş ve İmparatorluğun sol 
kolunu oluşturan Rum Ortodoks milleti, 
üçüncü sırada Ermeni Gregoryen milleti 
ve son olarak 1492’de İspanya’dan 
kovulup II. Beyazıt tarafından Osmanlı 
Devleti’ne kabul edilen, Sefarad, İspanyol 
Musevi’lerini oluşturan millet gelir. 

Fransız Devrimi’yle beraber iyiden 
iyiye yaygınlaşan, güçlenen milliyetçilik 
akımlarının sonucu olarak bu dört ayaklı 
masa çatırdadı ve teker teker o ayaklar 
çökmeye başladı. Burada kritik olan bir 
tarih tabi 1821, Yunan isyanıdır. Yunan 
isyanı belki coğrafi olarak sadece Güney 
Yunanistan olarak bildiğimiz Mora 
Yarımadası’nı ve Atina çevresini Osmanlı 
İmparatorluğundan kopardı ama kimlik 
olarak çok kritik bir kırılma yaşandı. 
Çünkü ikinci en önemli millet, nüfus 
olarak da, Müslümanlarla yarışabilecek 
en önemli millet, Rum Ortodoks milleti, 
İmparatorluk vasfını, evrensellik iddiasını 
kazandıran bir millet yavaş yavaş etnik 
unsurlarıyla İmparatorluktan kopmaya 
başladı. 

Türkiye’de Milliyetçilik ve 
Demokratikleşme
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Fatih Sultan Mehmed’in Rum Ortodoks 
Patriği Gennadios’a Patrikhaneyi 
kurdurması ve Fetih projesinde çok önemli rol 
atfetmesi dikkat edilecek bir husustur. 

F            atih ve ondan sonra gelen Osmanlı 
imparatorları, Osmanlı kimliğini evrensel 
bir kimlik olarak, Roma İmparatorluğu gibi 
gördükleri için, bugün Rum Ortodokslar, 
yarın Protestanlar, Katolikler, belki Budistler, 
Hindular potansiyel olarak dünyanın bütün 
dinlerini, Osmanlı kimliğinin birer parçası 
gibi düşündükleri için çok önem vermişlerdir. 

1821’de başlayan isyan 1829’da Elen 
Cumhuriyeti olarak Yunanistan’ın 
kurulmasıyla sonuca ulaştı ve daha sonra 
gelen Sırbistan’ın bağımsızlığı, Karadağ’ın 
bağımsızlığı, Bulgaristan’ın ve Romanya’nın 
bağımsızlığı, tek tek Rum Ortodoks milletini 
Osmanlı’dan kopardı. Ve bir ayak, önemli 
olan ikinci ayak tamamıyla çökmüş oldu. Bu 
dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
kimlik politikasının birkaç aşamadan 

geçtiğini görüyoruz. Ulusçuluk, Milliyetçilik 
akımına reaksiyon olarak önce Osmanlıcılık 
benimsendi, ama gayrimüslim etnik 
unsurların en önemlileri olan Rum 
Ortodokslardan başlayarak daha sonra 
Ermeniler de dahil olmak üzere, kopması 
neticesinde Osmanlıcılıktan İslamcılığa, 
İslamcılıktan Türkçülüğe geçiliyor ve burada 
ben resmi ve yaygın tarih yazımından farklı 
olarak şunu vurguluyorum, 1. Dünya Savaşı 
sonrasında Türkçülükten tekrar İslamcılığa 
geçiliyor ve sonra tekrar Türkçülüğe 
geçiliyor. Kısaca açmak gerekirse 1821-
1829 Rum Ortodoks milleti başta olmak 
üzere gayrimüslim kopuşu ve Osmanlıcılık 
siyasetinin iflasını gösteren süreç yürümedi. 
Çünkü gayrimüslimler olmadan Rum 
Ermeni olmadan Osmanlıcılık olamazdı, 
olamadı da. 1912 kırılma noktasıydı. 
Çünkü ilk defa Müslüman bir etnik grup da, 
kendi ulus devletini kuran Arnavutluk var, 
Balkan Savaşı’nda Balkanlar etnik gruplara 
ayrıldı. Sırpların, Bulgarların, Yunanların 
ulus devletini genişletmesi, ondan önceki 80 
yıllık bir sürecin devamı ama Osmanlı’dan 
bağımsız farklı bir Müslüman ulus devletinin, 
Arnavutluk’un ortaya çıkması, psikolojik 
olarak büyük bir kırılış oldu. Bunu Mehmet 
Akif ’te çok fazlasıyla görebiliyoruz. 
Biliyorsunuz kendisi Arnavut’tur ama 
Türk milli şairidir, İstiklal Marşı’nın da 
yazarı. Daha sonra Araplarda bunu daha 
da artarak göreceğiz 1. Dünya Savaşı’nda 
fakat Arnavutluk’un kopuşu Araplardaki 
bağımsızlık hareketleri, kimlik politikasını 
doğrudan Türkçülüğe kaydırdı. 
İslamcılık da terk edildi, iflas etti ve başarılı 
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olamadı. 1. Dünya Savaşı’nda, Türkçülüğün 
iktidarda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 
1913 İttihat ve Terakki’nin gerçekleştirdiği 
Saray Darbesi ve 1913’ten 1918’e kadar, 
yani bütün 1. Dünya Savaşı boyunca 
İttihat ve Terakki’nin muhalefetsiz tek parti 
döneminde aslında Türkçülük tatbik edildi. 
Teorisi zaten vardı, uygulamasını da o beş 
yıllık süreçte gördük. Fakat malumunuz 1. 
Dünya Savaşı kaybedildi. Kafkasya’dan 
Orta Asya’ya ulaşma hayalleri, İran 
üzerinden Hindistan’ı vurma hayalleri iflas 
etti. Sonuçta, 1. Dünya Savaşı Türkçülüğün 
de iflasıydı o anlamda. Bu noktadan sonra 
ise yani en çok söylenen, Türkiye’de ve 
dünyada, sırasıyla Osmanlıcılık, İslamcılık 
ve Türkçülüğe geçilişidir. Oysa Mondros 
Mütarekesi’nde, Sevr Anlaşması’nda 
ve Anadolu’nun parçalanma sürecinde 
ki bu benim kişisel görüşüm, akademik 
çalışmalarımda da vurguladım, İslamcılığa 
bir geri dönüş var. 

Ankara Hükümeti’nin kurulması ve milli 
mücadelenin organize edilişi. Burada 
bir kaynak. Bu konular üzerine pek 
çok yerde yazdım fakat Middle Eastern 
Studies dergisinde Kasım 2009’da 
yayınladım, “Persistence of the Islamic 
Millet” adlı makalede. Aynı zamanda 
yine 2009-2010 yıllarında Doğu Batı 
Dergisi’nin 51. sayısında çıkan “Osmanlı 
Devleti’nde dini çeşitlilik” adlı makalede. 
İkisinde de vurguladığım şu oldu; Milli 
Mücadele özellikle Middle Eastern Studies 
makalesinde de değindiğim üzere, şimdi 

Türk Kurtuluş Savaşı olarak da tarif edilen 
olay aslında din temelinde gerçekleşmişti. 
Milli kelimesinin Arapça, Aramice, 
Süryanice kökenine baktığımız zaman 
“dini topluluk ve cemaat” anlamına geliyor. 
1920 yılında bunu duyan kişiler için de 
İslami dini anlamı vardı. O yüzden de bu 
temelde bir mücadele yapıldı, Anadolu’nun 
bütün Müslüman etnik unsurları, İngiliz, 
Fransız ve Yunan işgal kuvvetlerine karşı 
bir direniş örgütlediler ve bunu başardılar. 
Lozan Anlaşması’yla da Türkiye 
Cumhuriyeti kuruldu. Ama Cumhuriyet 
kurulduktan sonra tekrar bir Türkçülüğe 
dönüş var ve bu sefer millet kelimesinde 
bir anlam kayması oluyor. Yüzyıllar 
boyunca dini cemaat, dini topluluk olarak 
tanımlanmış olan İslam milleti, Ortodoks 
milleti, Protestan milleti Osmanlı 
İmparatorluğu’nda hayat bulmuş iken 
Lutheran milleti diye bir millet kuruluyor. 
Millet kelimesi dini içeriğini kaybediyor ve 
etnik bir içerik kazandırılmaya başlıyor 
resmi kullanımda. Türk milleti gibi Arap 
milleti gibi daha önceden anlaşılamayacak, 
etnik anlamlı dinsel anlamlı kültürel 
anlamlı milletler ihdas ediliyor. Burada 
aslında Ulusçuluktan bahsetmek mümkün 
çünkü Cumhuriyet’in kuruluş döneminde 
zaten Türk milletinden daha fazla, 
özellikle 1930’lardan itibaren, Türk 
ulusu deniyordu. Yine kökeni Süryanice ve 
Arapça da olan dini metinlerde, Kuran, 
Tevrat gibi millet kavramının yerine 
Moğolcadan gelen “Ulus” kavramı ikame 
ediliyor ve bu tamamen etnik bir topluluğu 
ifade eden Türkçe konuşan, Orta Asya’da 
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Ama Ulusçuluğun, Milliyetçilik olarak 
başlayan ve daha sonra Laik Ulusçuluk 
olarak devam eden entelektüel ve siyasal 
akımının, Türkiye coğrafyasındaki serencamı 
budur. 4 ayaklı Osmanlı coğrafyasına geldi 
ve birer birer o ayakların çöküşüne hem 
sebep oldu, hem de bu çöküşün sonucu oldu 
ve Türkiye Cumhuriyeti de o ayaklardan 
geriye kalan tek ayak olan Müslüman 
milletine Türk Ulusu ismini verdi ve şimdiye 
kadar devam eden Ulus Devlet ve ulus inşa 
sürecine başladı. Burada tabi çok detaylara 
odaklanan kişiler diyebilirler ki Musevilere ne 
oldu? Onların bağımsız devletleri de olmadı? 
Evet olmadı. Ta ki 1948’de İsrail’in Yahudi 
devleti olarak kuruluşuna kadar. Musevi 
azınlığı her kritik dönemeçte, Osmanlı 
Devletinin veya onun yerine kurulacak olan 
Ankara Hükümeti’nin devamı yönünde 
hareket etti ve onu destekledi. Mesela 
Selanik’in kaybında Selanik’in en önemli 
etnik dini unsuru olan Museviler, Osmanlı 
devletinin devamını istemişlerdir. Ve pek çoğu 
Elen Cumhuriyeti Yunanistan Selanik’i ele 
geçirdiğinde, o zamanlar için Osmanlı’ya göç 
etmiş ve Balkanların Osmanlı’da kalmasını 
tercih etmişlerdir. Bu da anlaşılabilir bir 
durum. Çünkü hiçbir yerde kendi Ulus 
Devletlerini kurmayı düşünmüyorlardı. 
Bu çok sonradan ortaya çıkmış ve çok 
sonradan Hitler’in Yahudi soykırımından 
sonra popülaritesini kazanmış ve Filistin’de 
başarıya ulaşmıştır. Proje, yani Siyonizm’den 
bahsediyorum, 

Y            ahudi milliyetçiliğinden o geç döneme 
kadar Musevi milleti gayri Müslim milletler 
arasında, Osmanlıcılığa da Türkçülüğe de 
en sempatik ve en yakın duran gayrimüslim 
unsur olmaya devam etti. Bugün bile kısmen 
öyledir diyebiliriz.

Son zamanlarda artan PKK terörünü 
ve Türkiye’nin Kürt sorununun 
çözümünde aldığı mesafeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

T            ürkiye son 10 yılda, fakat bilhassa da 
2004 yılından 2009 yılına kadar, bu sorunun 
çözümünde muazzam adımlar attı.  Bu 
süreçte, Türkiye’nin kimlik politikalarında 
ortaya koyduğu reformlar ondan önceki 80 
yılıyla karşılaştırdığımızda en önemli kırılma 
en önemli değişiklik bu konuda şüphe yok. 

Tabi ben Kürt sorunu ve bunun gibi Alevi 
sorunu denilmesine karşıyım, bu tanımlama 
yerine Kürtlerin ve Alevilerin sorunu demeyi 
tercih ediyorum. Çünkü Kürt sorunu ve Alevi 
sorunu dediğimizde, Kürtlerin veya Alevilerin 
varlığı sorunmuş gibi bir izlenim ortaya 
çıkabiliyor. Kürtlerin sorunları var, Alevilerin 
de sorunu oldu daha doğrusu. 
Kürt sorunu ile PKK sorunu iyice ayrıştı ve 
AKP Hükümeti döneminde atılan adımlar 
Kürt sorununu neredeyse çözdü diyebilirim. 
Örneğin, önce 2004 yılının haziran ayında, 
TRT3’ün geleneksel dil ve lehçe yayınları 
Arapça, Zazaca, Kürtçe Boşnakça Zazaca, 
ve Çerkezce olarak başladı ve hala devam 
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Moğolistan’da etnik bir ulus kökeninin 
tanımı olarak yerleşiyor. 

Bu ulusçuluk Cumhuriyetin resmi ideolojisi 
ve Laik bir ulus anlayışı, dil temelinde 
asimilasyona dayanan bir ulus anlayışı. 
Ben burada ulus Moğolcadan geliyor ve 
etnik kökeni ifade ediyor dediğim zaman 
Türkiye Cumhuriyeti’nin uyguladığı resmi 
politikanın Almanya’dakinin benzeri 
bir etnik milliyetçilik olduğu anlamı 
çıkarılmamalı. Çünkü bu değildi, böyle 
bir görüş de vardı, Mahmut Esat Bozkurt 
gibi, Recep Peker gibi, CHP’nin önemli 
kişilerinin savunduğu bir görüştü ama hep 
muhalefette kaldı. Hep arka planda güçlü 
bir unsur olarak devam etti, ama egemen 
siyaset, egemen politika, Fransa’dan ilham 
alan kültürel asimilasyoncu milliyetçiliktir. 
Ve hep öyle olmaya devam etti, dolayısıyla 
pek çok etnik kökenden gelen kişiler 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 
kabul edildi. Fakat etnik farklılıklarının 
vurgulanması kabul edilmedi. Hangi etnik 
kökenden gelirse gelsin herkesin Türk dilini 
öğrenerek bu da 1930’larda oluşturulan 
modern standart Türkçe dediğimiz 
resmi İstanbul Türkçesi, Laik bir içerikle 
tanımlanan bir Türkçe, bu dili öğrenen ve 
bu kültüre asimile olan herkes eşit Türkiye 
vatandaşı olarak kabul edildi. Burada eğer 
Türkiye Cumhuriyeti pek çok eleştirmenin 
ve bazı akademisyenlerin bahsettiği gibi 
etnik milliyetçilik temellerinde kurulmuş 
olsaydı, bir Türkmen devleti olarak 

tanımlanırdı. Ve Cumhurbaşkanından 
Başbakanından Bürokrasisine kadar her 
seviyede, Türkmen etnik kökene sahip 
olmayanlar istihdam edilmez, dışlanır 
ve bir Apartheid dönemi Güney Afrika 
gibi devlet ve bürokrasi gibi kurumlardan 
dışlanırdı. Türkiye Cumhuriyeti’nde 
düzinelerce Çerkez, Gürcü, Arap, Laz, 
Arnavut kökenden gelen Müslümanlar 
devlet bürokrasisinde, siyasetinde, 
ekonomide ve kültürel hayatında en 
üst seviyeye kadar gelebildiler. Burada 
dışlanan sadece, artık sayıları çok azalan 
gayrimüslim etnik unsurlardı. Osmanlı 
toplumunun diğer 3 unsuru Ermeni, 
Rum ve Musevi milletleri resmi azınlıklar 
olarak kodlandılar ve onlar devletten, 
bürokrasiden dışlandılar ve yasal anlamda 
ayrımcılığa uğradılar, fakat Kürtler 
de dâhil olmak üzere Müslüman etnik 
unsurların devlet ve bürokrasi yapısından 
bu şekilde dışlanması söz konusu olmadı. 

Fransa’da ve diğer asimilasyoncu, benim 
anti-etnik rejim olarak tanımladığım, bu 
ülkelerde olduğu gibi onların asimile olarak 
etnik farklılıklarını vurgulamaksızın, entegre 
olması ve kabul edilmesi hususu var. Tabi ki 
etnik farklılıkları vurgulayan kişi ve gruplar 
bu entegrasyonun dışında kaldı ve direniş 
pozisyonuna geçtiler ki o da Kürt sorunu 
olarak, daha sonra kısmen Alevi sorunu 
olarak ve belki bu günlerde başka sorunlar 
olarak tezahür eden süreçlere sebep oldu. 
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Ama Ulusçuluğun, Milliyetçilik olarak 
başlayan ve daha sonra Laik Ulusçuluk 
olarak devam eden entelektüel ve siyasal 
akımının, Türkiye coğrafyasındaki serencamı 
budur. 4 ayaklı Osmanlı coğrafyasına geldi 
ve birer birer o ayakların çöküşüne hem 
sebep oldu, hem de bu çöküşün sonucu oldu 
ve Türkiye Cumhuriyeti de o ayaklardan 
geriye kalan tek ayak olan Müslüman 
milletine Türk Ulusu ismini verdi ve şimdiye 
kadar devam eden Ulus Devlet ve ulus inşa 
sürecine başladı. Burada tabi çok detaylara 
odaklanan kişiler diyebilirler ki Musevilere ne 
oldu? Onların bağımsız devletleri de olmadı? 
Evet olmadı. Ta ki 1948’de İsrail’in Yahudi 
devleti olarak kuruluşuna kadar. Musevi 
azınlığı her kritik dönemeçte, Osmanlı 
Devletinin veya onun yerine kurulacak olan 
Ankara Hükümeti’nin devamı yönünde 
hareket etti ve onu destekledi. Mesela 
Selanik’in kaybında Selanik’in en önemli 
etnik dini unsuru olan Museviler, Osmanlı 
devletinin devamını istemişlerdir. Ve pek çoğu 
Elen Cumhuriyeti Yunanistan Selanik’i ele 
geçirdiğinde, o zamanlar için Osmanlı’ya göç 
etmiş ve Balkanların Osmanlı’da kalmasını 
tercih etmişlerdir. Bu da anlaşılabilir bir 
durum. Çünkü hiçbir yerde kendi Ulus 
Devletlerini kurmayı düşünmüyorlardı. 
Bu çok sonradan ortaya çıkmış ve çok 
sonradan Hitler’in Yahudi soykırımından 
sonra popülaritesini kazanmış ve Filistin’de 
başarıya ulaşmıştır. Proje, yani Siyonizm’den 
bahsediyorum, 

Y            ahudi milliyetçiliğinden o geç döneme 
kadar Musevi milleti gayri Müslim milletler 
arasında, Osmanlıcılığa da Türkçülüğe de 
en sempatik ve en yakın duran gayrimüslim 
unsur olmaya devam etti. Bugün bile kısmen 
öyledir diyebiliriz.

Son zamanlarda artan PKK terörünü 
ve Türkiye’nin Kürt sorununun 
çözümünde aldığı mesafeyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

T            ürkiye son 10 yılda, fakat bilhassa da 
2004 yılından 2009 yılına kadar, bu sorunun 
çözümünde muazzam adımlar attı.  Bu 
süreçte, Türkiye’nin kimlik politikalarında 
ortaya koyduğu reformlar ondan önceki 80 
yılıyla karşılaştırdığımızda en önemli kırılma 
en önemli değişiklik bu konuda şüphe yok. 

Tabi ben Kürt sorunu ve bunun gibi Alevi 
sorunu denilmesine karşıyım, bu tanımlama 
yerine Kürtlerin ve Alevilerin sorunu demeyi 
tercih ediyorum. Çünkü Kürt sorunu ve Alevi 
sorunu dediğimizde, Kürtlerin veya Alevilerin 
varlığı sorunmuş gibi bir izlenim ortaya 
çıkabiliyor. Kürtlerin sorunları var, Alevilerin 
de sorunu oldu daha doğrusu. 
Kürt sorunu ile PKK sorunu iyice ayrıştı ve 
AKP Hükümeti döneminde atılan adımlar 
Kürt sorununu neredeyse çözdü diyebilirim. 
Örneğin, önce 2004 yılının haziran ayında, 
TRT3’ün geleneksel dil ve lehçe yayınları 
Arapça, Zazaca, Kürtçe Boşnakça Zazaca, 
ve Çerkezce olarak başladı ve hala devam 
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ediyor. Daha sonra 2009 Ocak’ında yayına 
başlayan ve 7/24 saat Kürtçe yayın yapmaya 
hala devam eden TRT6 (şeş). Bu akademik 
yılda, 2012-2013 yılında verilmeye başlayan 
orta öğretim kurumlarına kadar indirilmiş 
olan Kürtçe seçmeli ders, yine 2009-2012 
arasında Martin Artuklu Üniversitesi  gibi 
birkaç üniverisetede verilmeye başlayan Kürt 
dili ve edebiyatı dersleri ve Kürtçe öğretmeni 
yetiştirmek gibi çabalar aslında Cunhuriyetin 
80 yılındaki politikasını değiştirdi, yani 
asimilasyonun devlet politikası olmaktan 
çıktığını gösteriyor, bunun kısaca özeti budur. 
Türkiye AKP dönemindeki reformlarla 80 
yıllık asimilasyon politikasından vazgeçti, 
Devlet nezdinde bazı kişiler Kürtçe bildikleri 
için istihdam edilir oldu, TRT 6 budur, devlet 
bazı bürokratları çalışanları istihdam ediyor 
ve istihdam etmesinin sebebi onların daha 
önce tanınmayan bu Kürtçe dilini biliyor, 
konuşabiliyor ve hatta öğretebiliyor oluşudur. 
Eğer sadece 20 yıl önce devletin eski bir 
bakanının Kürtler vardır ve ben Kürt’üm 
dediği için 2,5 yıl hapse atılabildiğini 
düşünülecek olursa, buradaki değişimin ne 
kadar muazzam olduğunu ve karşılaştırmalı 
siyaset çalışmalarında çok az görünen 
bir değişim olduğunu idrak edebiliriz. Bu 
gerçekten çok büyük bir değişim ve benim 
Almanya’yla Rusya’yla karşılaştırmalı olarak 
yaptığım çalışmalarımda da bahsettiğim gibi 
çok az olan Türkiye’de 100 yılda bir olmuş. 
Almanya ve Rusya’da da öyle, 100 yılda bir 
olmuş. Bu değişiklikler dolayısıyla Kürtlerin 
sorunlarından bahsedilecek olursa bunun 
çözümünde çok büyük adımlar atıldı. PKK 
sorununun çözümü daha uzak gözüküyor 
evet, çünkü o ayrı bir sorun, eğer Kürt 

sorunu hiç olmasaydı bile binlerce silahlı 
militanı olan pek çoğu masum insanları, 
sivil olabilir, asker olabilir, katletmiş olan 
bir örgüt olmuş olsaydı, bu Türkmenlerden 
bile oluşsa, Alevilerden oluşsa, Lazlardan 
oluşsa, etnik, kendilerini Türk olarak 
tanımlayan kişilerden bile oluşsa bu bir sorun 
olurdu. Çünkü o kişiler ne olacaklar, hepsi 
mi cezalandırılacak hapse mi konulacak 
bazıları mı cezalandırılacak, yoksa bazıları 
topluma rehabilite mi edilecek, bu binlerce 
militanı olan ve toplumun bir kısmında yurt 
dışında dayanakları olan örgüt ile devletin 
ilişkisi nasıl olacak, bu ayrı bir soru, dediğim 
gibi Türkiye’de tek silahlı terör örgütü 
PKK değil başka silahlı terör örgütleri de 
var. DHKPC’den bahsedebiliriz geçmişte 
çok daha aktif TİKKO’dan vesaire gibi. 
Bu gibi örgütler de eğer PKK boyutunda 
yaygın örgütler olsaydı ve toplumun bir 
kesiminde o kadar büyük bir destek görüyor 
olsaydı hiçbir azınlık grubuna mensup 
olmasalar bile böyle bir sorun olacaktı. O 
sorunu çözmek dediğim gibi biraz güvenlik 
uzmanlarına kalıyor, ve bu süreçleri yine 
karşılaştırmalı olarak inceleyenlere, fakat 
Kürt sorununun, Kürtlerin sorunları, benim 
tarifimle Kürtlerin sorunlarının çözümünde 
neredeyse son noktaya gelindi. Hükümetin 
yapabilecekleri arasında birkaç şey daha 
kaldı ki, bunları da özetledim. 2011 yılında 
Sabah gazetesinde, ‘’Anadil ve Demokratik 
Özerklik’’ başlıklı bir yazımda, kamusal 
alanda Kürtçe, Arapça, Lazca, Gürcüce 
gibi dillerin, belediye meclislerinin il genel 
meclislerinin onayıyla ikincil ve üçüncül diller 
olarak kamu hizmetinde kullanılabileceğini 
belirtmiştim. 
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E            ğer bu çözüm gerçekleşirse, ki hükümet 
kanadından gelen sinyaller bunun da 
gerçekleşebileceğini gösteriyor. Yeni açıklanan 
AK Parti programı bu yönde de adımlar 
atılabileceğini gösteriyor. 

Bu durumda zaten Kürt sorununun çözümü 
için Devlet elinden gelen her şeyi yapmış 
olacak. Bu sadece Kürtlerin sorunları değil, 
başka etnik gruplar da var Türkiye’de.  Sonuç 
olarak bahsettiğim gibi o yazımda ve diğer 
yazılarımda, belki birkaç milyon Arap 
kökenli var bu illerin pek çoğunda Kürtçe 
ve Zazaca’nın dışında, ki Kürtçe ve Zazaca 
da ayrı ayrı kodlanması gerekecek kadar 
birbirinden farklı diller. Örnek veriyorum 
yakın zamanda ziyaret ettiğim Mardin’de 
şehir merkezinde Arapça çok yoğun olarak 
konuşuluyor. Eğer Mardin il genel meclisi ve 
belediye meclisi Arapça Kürtçe ve Zazacanın 
da 2. 3. ve 4. Diller olarak, belediye sağlık 
ve acil hizmetlerinde kullanabilmesi 
yönünde finansal kaynak yaratır ve karar 
alırsa, bu karar çoğunluk tarafından 
onaylanırsa. Bunların bu şekilde Türkçe 
elbette resmi ve birincil dil olmak kaydıyla 
Belediye otobüslerinden sağlık merkezlerine 
kadar değişik kamu  hizmetlerinde de 
kullanılmaması için çok büyük bir engel 
yok. Bu yapılabilir. Bu Türkçenin egemen 
birincil devlet ve resmi dil statüsüne de 
zarar vermez. Bu başka illerde Gürcücenin 
Çerkezcenin ve Arapçanın diğer dillerin 
de aynı statüye gelmesini de engellemez.  
Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’daki 
dil çeşitliliğine de daha uygun bir çözümdür. 
Çünkü pek çok ilde dediğim gibi Kürtçenin 

dışında Arapça da, Zazaca da, Azerice de 
başka dillerde de bu hizmetler verilebilir. Bu 
çözümlerden birisidir diye düşünüyorum. Bu 
çözüme Türkiye çok yakın fakat bu çözümün 
gerçekleşmesi PKK sorununu, kendi sorununu 
bitirmez. 

A            KP hükümetinin bu çözüm yönünde 
yaptığı reformların başarısının bir ölçüsü 
elbette seçim sonuçlarıdır. Bu ay sonunda 
Cambridge Üniversitesi yayınlarından 
çıkacak olan kitabımda da bahsettiğim 
gibi 2002, 2007 ve 2011 seçimlerinde 
ve aralarındaki belediye seçimlerinde ve 
referandumlar da, tamamen AKP Türkiye’de 
Kürt kökenli seçmenin en fazla tercih 
ettiği parti oldu (Şener Aktürk, Regimes 
of Ethnicity and Nationhood in Germany, 
Russia, and Turkey, New York: Cambridge 
University Press, 2012). 

BDP veya DTP‘den daha fazla Kürt 
seçmenden oy aldı, buna hiç kuşku yok, 
sayılara ve haritaya nasıl bakarsak bakalım 
ki kitapta yine hem quantitative hem 
qualitative olarak hem de harita bazında  
bunun tasviri var. Güneydoğu Anadolu’da 
etnik Kürt çoğunluğa sahip olduğunu 
bildiğimiz şehirlerde AKP seçimleri kazandı, 
kazanmaya devam ediyor. Bu Urfa olabilir, 
Bingöl olabilir Adıyaman olabilir, Bitlis 
olabilir Elâzığ olabilir. Burada gerek basın 
gerek akademisyenlerin bir kısmı özellikle 
Kürt milliyetçilerin en güçlü olduğu bir iki ile 
yoğunlaşıp, ki burada en iyi örnek, Hakkâri 
ve Diyarbakır ve aradaki iki ildir, yani 
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Batman ve Şırnak. Diyarbakır, Batman , 
Şırnak ve Hakkâri’ye bakıp Kürt milliyetçiliği 
kazandı, çok güçlü, egemen demeleri büyük 
bir İngilizce tabiriyle “Selection Bias” seçilim 
yanılgısı. Bunlar sınırlı ve belli bir grubu 
temsil ediyor göz önüne alınması muhatap 
alınması ve sisteme entegre edilmesi ve 
eşit vatandaşlık haklarından kesinlikle 
yararlanması gereken bir grup olmakla 
beraber. Şimdi bu söylediklerimden BDP’ye 
oy veren 2 milyon seçmenin 
muhatap alınmaması gibi bir 
sonuç kesinlikle çıkarılmasın. 
Bunu da bütün yazılarımda 
vurguladım. Kürt açılımı ve 
diğer demokratik açılımlar 
aslında sistemle arasında 
soğukluk yaşayan bu grubun 
sisteme entegre edilmesini 
hedefliyor. Ve bu da devam 
etmeli ve elbette ki Kürtlerin 
AKP’ye oy vermeyen 1/3’ünün 
de sorunlarının ve taleplerinin 
anayasal çerçeve içerisinde 
karşılanması gerekiyor. Fakat bu şimdiye 
kadar yapılan reformların Kürtlerin 2/3 
desteğini aldığına, ve Kürtlerin 2/3’ünün 
istikrarlı ve tutarlı bir şekilde AKP’yi ve 
onun politikalarını desteklediği gerçeğini 
de ortadan kaldırmıyor. Bunu da görmek 
gerekiyor.  Dolayısıyla Kürtlerin sorunlarının 
çözümü konusunda son derece umutluyum. 
PKK sorununun çözümü apayrı bir güvenlik 
boyutu olduğu için elbette ki Kürtlerin sorunu 
ile bağlantılı ama  kendi başına bir asayiş ve 
güvenlik boyutu olduğu için o konuda emin 
değilim. 

B            urada bir, son bir nokta çok fazla 
vurgulanmayan dil meselesinden ayrı olarak 
tabi geçmişteki güvenlik politikalarının 
sonucu olarak ortaya çıkmış sorunlar da 
var. En başında faili meçhul sorunu. Ve 
bu pek çok aile ve kesim için zannedersem 
dil sorunundan çok daha büyük bir sorun 
olacaktır. 

O sorunun da bir noktada çözülmesi 
gerekiyor çünkü pek çok kişi dilinin 
yasaklanması veya öğretilmemesini kabul 
edebilir, ve bu dünyanın pek çok ülkesinde 
de resmi politikadır. Bulgaristan’ın Türkçe 
konuşan Türk kökenli azınlığı aşağı yukarı 
Türkiye’deki etnik Kürt azınlık kadardır, 
nüfus nispeti olarak  12%-16% arasında. 
Fakat Türkçe Bulgaristan’da tamamen 
dışlanmış, devlet televizyonunda ancak 10 
dakika kadar yer alabilen bir dil, fakat bu 
Bulgaristan Türkleri arasında veya benzer 
başka azınlıklar arasında Türkiye’deki etnik 
Kürt azınlık arasında olduğu kadar büyük 
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bir reaksiyon yaratmıyor, ve yaratmamasının 
bir sebebi diğer devlet politikaları ve 
aradaki yakın geçmiş, geçmişteki en sorunlu 
noktalarından birisi Türkiye’deki  Kürtlerin 
sorunlarından bahsedecek olursak, faili 
meçhullerin tam anlamıyla aydınlatılmamış 
olması. Bir kişi belki dilini konuşmamasını 
bir noktada hazmedebilir, dünyada bunu 
hazmeden on milyonlarca hatta yüz 
milyonlarca kişi var ama çok önemli bir 
yakınını birinci dereceden aile bireyini 
örneğin faili meçhul bir cinayette kaybetmiş 
olmayı ve onun aydınlatılmamış olmasını 
hazmedebilmesi çok daha zordur ve bu çok 
daha büyük bir adalet eksikliğinin işaretidir. 

O                        
yüzden muhtemelen Kürtlerin sorunlarının 
nihai çözümü için faili meçhullerin de 
aydınlatılması ve adalet karşısına çıkarılması 
gerekiyor ve bu adımla beraber zannedersem 
Kürtlerin sorunlarının çözümü aşağı yukarı 
gerçekleşmiş olacak . Dediğim gibi PKK 
sorunu biraz daha ayrı bir güvenlik  boyutu 
olan bir sorun. 
  Irak’taki Bölgesel Kürt oluşumu

Irak’taki Kürt bölgesel yönetiminin 
kurulması ve gelişmesi ve bugün itibarıyla 
fiili olarak ulus devleti haline gelmesi 
Türkiye’nin korkularının aksine beklenen 
menfi etkileri yaratmadı kanısındayım. Bu 
da Türkiye’nin korkularının çoğunun kısmen 
yersiz oluşundan dolayı. Çünkü her zaman 
vurgulanması gereken nokta şu ki; benzer bir 

etnik kökenden geliyor olsalar bile benzer dil 
ve lehçeleri konuşuyor olsalar bile Türkiye 
Cumhuriyetinin vatandaşı olarak son 100 yılı 
geçirmiş olan Türkiye Kürtleri ile İran İslam 
Cumhuriyeti vatandaşı olan İran Kürtleri ile 
(ki 400-500 yıllık bir süreçten bahsediyoruz 
Safevi devleti de var öncesinde), Arap Ulus 
devleti olarak şekillenmiş ve Saddam Hüseyin 
Irak’ında yaşayan Kürtler ve daha sosyalist 
başka bir devlet olarak  Hafiz Esad’ın ve 
Beşer Esad’ın Suriye’sinde yaşayan Kürtler 
ve buna ek olarak 5. Grup olarak Sovyetler 
Birliğinde Ermeni Sosyalist Cumhuriyetinde 
de, bugünki Ermeni ulus devleti olan 
Ermenistan’da yaşayan Kürtler, bu tarihsel 
süreçte (bu benim hipotezim) birbirilerinden 
o kadar farklılaşmışlar ki hepsini tek bir 
grup olarak düşünmek bu şekilde muhayyel 
Kürdistanlılardan bahsetmek bir yüzyıl önce, 
Pan-Türkistlerin bahsettiği Türkistan gibi bir 
hayaldir diye düşünüyorum. Bu toplulukların 
birbirleriyle etnik ve dinsel, kültürel bazı 
ortak noktaları olabilir. Bu ortak noktalar 
daha fazla işbirliğine yakınlaşmaya sebep 
olabilir de olsun da, bunun da Türkiye için 
ve İran ve Irak için bir problem yaratmaması 
gerekir kavramsal olarak. 

F            akat bu Kürt grupları arasında ulus 
devlete en  yakın ve ulus devlete en çok 
ihtiyacı olan grup şüphesiz Irak Kürtleriydi. 
O yüzden Kuzey Irak’ta Kürdistan bölgesel 
yönetiminin kurulması ve günün birinde Kürt 
ulus devleti olarak ortaya çıkması hiç şaşırtıcı 
değil. 
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Çünkü yine bu 4-5 ülkeye yayılmış etnik 
Kürt gruplar arasında en fazla büyük farkla 
en fazla dışlanan zulme uğrayan, kimyasal 
silahlarla saldırılan ve Kürt olmayan 
topluma entegre olamamış entegre edilmemiş 
olan topluluktur kuzey Irak Kürtleri. 
Bugün Bağdat’ta Basra’da  Küfe’de Necef ’te 
yüzbinlerce kişinin yaşadığı Kürt mahalleleri 
yok. Irak Kürtleri Bağdat’a Basra’ya Irak’ın 
Arap şehirlerine, Türkiye Kürtlerinin olduğu 
gibi kesinlikle entegre olmamışlar. Çok 
belirgin bir şekilde coğrafi segregasyon var. 
Kürtler, kuzey Irak’ta yaşıyorlardı çok bariz 
bir şekilde Saddam Hüseyin döneminde o 
bölgelere getirip yerleştirilen Arap topluluklar 
vardı. Benzetmede hata olmaz, İsrail’in Batı 
Şeria’da ve Gazze’de yerleştirdiği Yahudi 
yerleşimciler gibi, Kerkük’de Musul’da ve 
diğer şehirlerde. Ve BAAS Arap milliyetçisi 
Irak hükümeti Kürtleri, Türkiye’nin veya 
İran’ın aksine, tamamen yabancı bir unsur 
olarak muameleye tabi tuttu ve dışladı. Yani 
biz Irak Arap Cumhuriyetinin tarihinde 
Kürt Cumhurbaşkanları, Başbakanları,  
Genel Kurmay Başkanları , Bürokratları 
göremiyoruz. Bağdat’ta dediğim gibi 
Basra’da yüzbinlerce Kürdün yaşadığını, 
milyonlarca Arap-Kürt evliliklerinin 
yaşandığını göremiyoruz, ama bunların 
hepsini ve daha fazlasını örneğin Türkiye 
Kürtleri için görebiliyoruz. Türkiye’nin 
çok partili demokrasi deneyimin başladığı 
1876’ya kadar bunu götürebiliriz, 
Türkiye’nin Kürt kökenli vatandaşları 
bütün siyasi akımlara, bunların içinde en 
önemlisi İslamcılık ve Sosyalizmdir, en 
başından beri entegre olmuş önder olmuş. 
Dini örgütlenmeden siyasal örgütlenmeye 
bürokrasiden devlete iç içe geçmişlerdir. 

Dolayısıyla yani Türkiye Kürtleriyle İran 
Kürtlerini ve Irak Kürtlerini aynı sepete 
koyup hepsi aynı şeyi ister demek kesinlikle 
yanıltıcıdır. Türkiye belki 1990’da aşırı 
klostrofobik ve etnik milliyetçi bir reaksiyonla 
böyle bir şey olabileceğini düşündü ama 
1991’deki ilk Irak Savaşından itibaren 
ve bilhassa 2003’teki 2. Irak savaşından 
itibaren Kuzey Irak’ta fiilen otonom ve 
hatta bağımsız diyebileceğimiz Kürt 
ulus devleti oluşumu var, Sorani Kürtçesi 
konuşan ve bunu resmi dil yapmış ve bu 
yapı Türkiye’nin toprak bütünlüğüne 
ve toplumsal entegrasyonuna benim 
kanaatimce bu anlamda zarar vermeyecek. 
Bir önceki konuşmamda yine göndermede 
bulunduğum gibi sonuç olarak İstanbul’dan 
Çatalca’dan Edirne’den, Kırcaali’ye, Burgaz’a 
Gümülcine’ye İskeçe’ye kadar uzanabilecek 
bir Türk kökenliler coğrafyasından da 
bahsedebiliriz, değil mi? Ama bu gün hiç 
kimse buradaki işte Bulgaristan’ın 1/8  
belki 1/6’sını oluşturan ve sınırdan Türk 
sınırına komşu olan büyük bir Türkistan 
veya Balkan Türk Cumhuriyeti olarak 
örgütleneceğini, bağımsız olacağını ve tek 
bir devlet olacağını düşünmüyor bile. Çünkü 
artık bu Türk kökenliler Bulgar siyasetine, 
toplumuna tamamen entegre olmuşlar, 
Yunan siyasetine toplumuna tamamen 
entegre olmuşlar, ayrımcılığa uğramıyorlar 
demek değil bu kesinlikle, Human Rights 
Watch ve diğer uluslararası kuruluşların 
defalarca raporlarında bahsettiği gibi 
pekçok ayrımcılık unsuru halen Bulgar ve 
Yunan toplumunda devam etmektedir. Sırf 
bu ayrımcılık unsurları devam ediyor diye, 
120 senedir, Bulgaristan’dan bahsedecek 
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olursak, ya da 80-90 senedir Batı Trakyadan 
bahsedecek olursak Bulgar ve Yunan toplum 
düzeninin, siyasetinin, ekonomisinin parçası 
olan kişilerin, birincil ve tek kimlikleri olarak 
Türkiye Cumhuriyetini ve Türklüğü görüyor 
olduğunu sanmak uçuk bir savdır. Bunun 
hayali Kurdistan projelerinde de olduğunu 
düşünüyorum, Kürt kökenliler için de şu 
anda en tercihe şayan olan, ki bunu seçim 
sonuçları da gösteriyor, içinde yer aldıkları bu 
toplumlarda demokratik eşitliği, ekonomik 
eşitliği sağlamak, toplumsal entegrasyonu 
en üst seviyede yaşamaktır ve bu da 
zannedersem, Türkiye’de bunu çok açık bir 
şekilde görüyoruz. 

S            iyasi eğilimlerde zaten Kürt kökenli 
insanların genel eğilimidir Türkiye’yle 
bir olmak. Türkiye toplumu içerisindeki 
kazanımları muhafaza etmek, ileriye 
götürmek, ve çok başarılı Kürt kökenli 
Türkler, Zaza kökenli Türkler, Arap kökenli 
Türkler olarak. Türkiye toplumu içerisinde en 
üst düzeyde başarılı olmaktır popüler hedef.

Avrupa Birliği süreci ve 
demokratikleşme Türkiye’deki kimlik 
tartışmalarını nasıl etkilemiştir?

AB süreci elbette ki Türkiye’deki kimlik 
tartışmalarını etkilemiştir. Fakat ben burada 
yine çoğunluk görüşünden ayrılıyorum ve  bu 
etkinin belirleyici olmadığını düşünüyorum. 
Hem olumlu hem de olumsuz etkileri 
olmuştur AB sürecinin Türkiye’deki kimlik 
tartışmalarının, bunları ayrı ayrı açabiliriz, 
fakat son tarihte belirleyici olan AB değil 

Türkiye’nin iç dinamikleridir. Türkiye’nin 
kimlik sorunlarının çözümünde veya 
çözülememesinde, sorunların daha da 
derinleşmesinde. Olumlu açıdan, olumlu 
etkilerine bakacak olursak AB sürecinde 
bu sürecin bir parçası olarak Türkiye’nin 
asimilasyoncu milliyetçiliği, dışlayıcı laikliği, 
ve siyasetteki militarizmi sorgulamıştır, ve bu 
sorgulama sonucu itibarıyla olumlu sonuçlar 
vermiştir. 

T            ürkiye’nin resmi milliyetçilik anlayışı da 
yumuşamıştır, laiklik anlayışı da biraz daha 
yumuşamış ve kapsayıcı çoğulcu bir şekle 
girmiştir, girmeye devam ediyor, milliyetçilik 
de aynı. Ordunun siyasetteki rolü ve militarist 
eğilimler büyük ölçüde tasfiye edilmiştir. 

Fakat sonuçta bu süreçte belirleyici olan 
AB olmamıştır. Zaten, Türkiye medyasını, 
toplumunu ve  siyasetini 2007 yılından 
itibaren takip edenler, ki bu bahsettiğimiz 
sonuçların çoğu 2007’den sonra alınmıştır, 
TRT6(şeş)’den bahsedecek olursak, laiklikle 
ilgili yapılan revizyonlardan da bahsedecek 
olursak, ordunun siyaset üstündeki etkisinin 
kalıcı olarak kırılmasından da bahsedecek 
olursak bunların hepsi 2007’den sonra 
olmuştur. Oysa 2007’den sonra AB üyeliği 
ve desteği Türkiye’de neredeyse yok olmuştur 
ve gündemden çıkmıştır. Örneğin, AB’nin 
gazetelerde manşet olduğu gün sayısına 
2000 yılında bakalım, 1999’da ve 2001’de 
neredeyse gün aşırı AB manşetlerdeydi, 
gündemin 1., 2., en kötü durumda 3. 
sırasındaydı. 2007’den itibaren gündemin 
ilk 5 sırasında bile olduğu bir dönem ben 
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hatırlamıyorum. Fakat bu son 5 yıllık 
dönemde 2007’den  2012’ye kadarki 5 
yıllık dönemde Türkiye’nin asimilasyoncu 
resmi politikası dışlayıcı laikliği ve siyasette 
ordunun rolü konusunda olumlu gelişmeler 
yaşandı, ve dolayısıyla bunlar AB sebebiyle 
değil Türkiye’nin iç dinamikleri ve 
Türkiye’deki grupların, partilerin, örgütlerin 
çalışmalarının sonucu olarak gerçekleşti. Bu 
AB’nin ikincil bir etkisi olmadığı anlamına 
gelmiyor, var, 1990’larda bilhassa böyle bir 
etki var ama belirleyici olan iç dinamiktir. 
Olumsuz etkisine gelecek olursak, olumsuz 
etkisi de şu; belli bir dönemde özellikle 
1990’larda ama bunu günümüze kadar 
da getirebiliriz Türkiye’de bazı kesimlerin 
gözünde Liberalizmin ve Demokrasinin 
sanki yabancı menşeili bir Avrupa ideolojisi 
olarak görülmesine sebep olmuştur. Ve bu 
da sonuç itibarıyla olumsuz bir etkidir. 
Çünkü Liberalizmin serbest ekonominin, 
serbest piyasa ekonomisinin, rekabetçi siyasi 
sistemin, çok partili sistemin, Türkiye’nin 
kendi tarihinde de kendi kökleri vardır, 
bir temeli vardır, fakat AB fazlasıyla 
yoğunlaşmak bu yerel köklerin görmezden 
gelinmesi sanki Liberalizmin sanki liberal 
demokrasi Avrupa’dan ithal yabancı bir 
ideolojiymiş, bir sistemmiş gibi toplumun 
bazı kesimleri tarafindan algılanmasına 
sebep oldu. Bu da demokrasiye katkıda 
bulunmadı, yabancılaştırdı. Bu olumsuz 
etkisi, olumlu etkisinden zaten bahsettim. 
Bütün bu etkileri aktif olarak fiili olarak 
görebileceğimiz bir örnek Kürt açılımı. Kürt 
açılımı neden oldu diye sorulduğu zaman 
benim burada da çok belirgin bir görüşüm 
var. Gazetelerde hem makalelerimde ve 
hem kitaplarımda fazlasıyla vurguladım. 
Kürt açılımı neden oldu dediğimiz 
zaman, bir kısım bunun AB etkisiyle ve 
baskısıyla olduğunu iddia ediyor. Fakat bu 
kanaatimce yanlış bir fikirdi çünkü Türkiye 

cumhuriyetinin (1960’ları saymıyorum), 
resmen Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
ciddi ilk başvurusu 1987’de rahmetli Turgut 
Özal’ın liderliğinde yapıldı. İki yıllık bir 
değerlendirme sürecinden sonra 1989’da 
reddedildi. Reddedilmesinin sebepleri 
arasında  çok önemli yer tutan bir kısım, 
Türkiye’deki etnik dini ve diğer azınlıklara 
yapılan muamele ve Kürtçenin bastırılması, 
dışlanması ve insan hakları ihlalleri gibi yine 
azınlıklarla Kürt kökenlilere dair problemler 
yer alıyordur. Fakat 1987’den hatta 1983’den 
diyebiliriz 2002 yılına kadar Türkiye’de 
15 hükümet kuruldu, değişik Çiller-
Karayalçın hükümetinden bahsediyorum, 
İnönü-Demirel hükümetleri,  Ecevit-Yılmaz- 
Bahçeli hükümetleri, bu 15 hükümetin 
hepsinin programında AB’ye katılım hedefi 
vardı, fakat bu 15 hükümetin hiçbirisi 
2002 ve özellikle 2007’de kurulan AKP 
hükümetinin gerçekleştirdiği Kürt açılımının 
reformlarını yapamadı. Eğer sebep AB ve 
onun baskısı ve AB hedefi olmuş olsaydı 
1983’den 2002’ye kadarki 15 hükümet 
neden bu açılımların 1/3’ünü bile yapamadı 
ve bunların hepsi neden Türkiye’nin AB’ne 
ilgisinin en düşük olduğu, AB’nin Türkiye’nin 
üyelik müzakerelerini dondurduğu ve 
askıya aldığı, 2007-2012 döneminde oldu 
diye bir sorunun cevaplanması gerekiyor. 
Bu soruya Avrupa Birliği’nin belirleyici 
etkisinin olduğunu düşünen akademisyenler 
gazeteciler medya mensupları siyasetçiler 
doyurucu bir cevap veremedikleri sürece, 
AB‘nin belirleyici etkisi yoktur. Burada 
belirleyici olan bazılarının iddiasına göre 
PKK’nın aktiviteleriydi bu da kesinlikle 
yanlıştır, çünkü PKK’nın da en güçlü olduğu 
dönem 1991’den 1995’e kadar olan dönemdi. 
1999 itibarıyla lideri hapiste olan ülke 
dışına çıkmış silahlarını bırakmamış olsa 
bile ateşkes ilan etmiş askeri olan mağlup 
olmuş bir terör örgütüydü PKK, hala da o 
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durumdadır, lideri hapistedir askeri olarak 
mağlup olmuş bir hareket, ve PKK’ya sempati 
besleyen siyasi partiler Kürt açılımı dediğimiz 
reformların hiçbirinde rol oynamamışlar, 
yani hiçbir meclis önergesi veya yönetmeliği 
yazmamışlardır hiçbir hükümette koalisyon 
ortağı olmamışlardır, hiçbir şekilde bürokraside 
müsteşar olmamışlardır, yani hiçbir şekilde 
somut olarak bu sürece katkılarını göremiyoruz 
ve siyaset bilimi de bilim olması vasfiyla  somut 
bilgilerden yola çıkar. AB’nin PKK veya PKK’ya 
sempati duyan partilerin bu sürece bu şekilde 
somut katkısını göremediğim vakit başka 
açıklamalara yönelmek zorundayız, benim 
burada tatminkar bulduğum ve savunduğum 
açıklama da Türkiye’de AKP’ye oy veren 
Kürtlerin 2/3 kesiminin siyasi katkısı İslamcı 
ideolojinin yeni bir millet tasavvuru buna ben 
İslamcılığın Kürt açılımı dedim, özellikle bir 
gazetedeki makalemde de, İslamcı ideolojinin 
katkısı Kürt seçmenlerinin 2/3 verdiği oyla 
ve onların meclise, neredeyse tamamen AKP 
sıralarında gönderdiği temsilcileri ve elbette 
bu partinin Türk siyasetinde hegemonik bir 
çoğunluğa ulaşmış olmasıdır. Meclisin 2/3’ni 
her halükarda 55-60%’ni kontrol ederek  3 
seçim üst üste, 2 referandum ve 3 belediye seçimi 
kazanmış olması bu açılımı mümkün kıldı. 
Dolayısıyla AB sürecinin kimlik tartışmalarına 
nasıl etkisi oldu. Bir etkisi oldu, o etkinin olumlu 
yanları vardı olumsuz yanları vardı. Fakat 
olumlusuyla, olumsuzuyla her halükarda 
belirleyici etki AB’den değil Türkiye’nin 50 yıllık 
60 yıllık çok partili siyaset geleneğinin yarattığı 
iç dinamiklerden, özellikle reforme olmuş ve 
AKP’de kendisi bulan İslamcı hareketin kimlik 
politikasından kaynaklanmaktadır Kürt açılımı 
olmuş olması, olmuş olduğu tarih ve oluş şekli 
diye düşünüyorum. 

Türkiye’de Alevi vatandaşlarımızın 
sorunları nelerdir? Çözüm için neler 
yapılmalıdır?

E            vvelki soruda da bahsettiğim gibi ben 
aslında Kürt sorunu veya Alevi sorunu demek 
yerine Kürtlerin sorunu veya Alevilerin sorunu 
demeyi tercih ediyorum. Çünkü Kürt sorunu 
veya Alevi sorunu demek sanki Kürtlerin varlığı 
sorunmuş gibi bir yanlış intiba bırakıyor. Bu 
intibaya katılmadığım için ve eminim çoğu 
tartışmacı da aslında bu intibaya katılmadığı 
için, Alevilerin veya Kürtlerin sorunlarından 
bahsetmek daha mantıklı olur. 

Alevilerin bir takım sorunları elbette 
Türkiye’de mevcut en fazla dile getirilen 3 
sorun var, her türlü ortamda  karşımıza 
çıkan. 1980 askeri cuntasının anayasaya 
bile madde olarak koyduğu zorunlu din 
dersi ve o din dersinin Sünni İslam içeriği, 
Diyanet işleri başkanlığının içeriğinin 
örgütlenmesi ve yapısı, ve Cem evlerinin 
yasal statüsü. Cem evi, Diyanet ve din dersi 
olarak bu üçlü paketten bahsedebiliriz. Şimdi 
buradan AKP özellikle ikinci iktidarında 
2007 ve 2011 döneminde, esasen çok önemli 
tarihi adım attı ve Alevi açılımını başlattı. 
Bu şu açıdan tarihiydi, ezici çoğunluğu 
AKP’ye oy vermeyen bir toplum kesiminin 
yaşadığı sorunları çözmek konusunda bir 
açılım başlattı. Bunu mesela Kürt açılımı 
için söylemiyoruz, çünkü Kürtlerin zaten 
büyük çoğunluğu AKP’ye ve ondan önce de 
Milli Görüş geleneğine  meylettikleri ve oy 
verdikleri için Kürtlerin sorunlarını çözerken  
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AKP zaten büyük çoğunluğu kendisine oy 
veren kendi tabanının sorunlarını çözmeye 
yönelmişti bir anlamda. Ama Aleviler için 
böyle bir şey kesinlikle yok Alevi seçmen 
davranışı yine kitabımda da bahsettiğim 
gibi bu dönemde de dahil olmak üzere 1957 
seçiminden bu yana büyük olarak CHP, TBP  
daha sosyalist ve sol partiler de dahil olmak 
üzere Türkiye siyaseti içerisinde sol olarak 
tasvir edilen ve AKP’ye denk  düşmeyen 
partilere oy vermek şeklinde ortaya çıktı. 
90% sosyal demokratlara, 80-90%’a  varan 
oranlarda CHP ‘ye oy veren bir seçmen 
kesiminden bahsediyoruz.  AKP bir anlamda 
elini duvarın öbür tarafina uzattı ve acaba 
Alevilerin sorunlarını çözmek konusunda 
Devlet ve Hükümet bir şeyler yapabilir mi, 
diye sordu. Bu başarısız oldu iki taraf da bu 
konuda muhtemelen suçlanabilir ama ben 
bu konuda da hem Radikal’de hem Taraf 
’ta hem de diğer gazetelerde “başarısız olan 
Alevi açılımın anlamı “ başlıklı yazılar 
kaleme aldım çünkü eğer başarılı olabilseydi 
Türkiye’de yüzyıllardır süren bir fay hattının  
aşılması konusunda büyük bir mesafe 
alınmış olacaktı. O yüzden bugün için 
başarılmış bir açılımdan değil gelecekte belki 
yapılabilecek bir açılımdan bahsedilebilir.  
Zorunlu din derslerinin içeriğinin Alevi 
kültürünü ve inancını yansıtacak şekilde 
revize edildiğinden bahsediliyor. Din 
kitaplarına ulaşmak imkanım olmadı, ne 
ölçüde İslam dininin Şii yorumu ve Alevi 
yorumu bu kitaplara girmiştir o konuda bir 
hüküm cümlesi kurmak istemiyorum. Ama 
böyle bir çabaya girişilmiş olması tabi ki de 
bu bahsettiğimiz 3 sorundan birini çözmek 

yönünde atılmış bir adımdır. Zorunlu din 
dersini kaldırılamıyor ve kaldırılamamasının 
sebebi anayasal bir sorun bir anlamda. 
Çünkü dediğimiz gibi 1980 askeri 
diktatörlüğünün ve onun yaptığı anayasanın 
Türkiye’ye kazandırdığı bir sorun o yüzden 
onu tamamen kaldırmak çok zor gözüküyor. 
O zaman tamamen kaldırılamayacaksa en 
azından içeriğinin toplumu daha kuşatacak 
şekilde İslam’ın Şii ve Alevi yorumunu 
içerecek şekilde genişletmesi olumlu bir reform 
olur. O konuda bir adım var takdir edilesi bir 
adım, ne kadarı gerçekleşmiştir bilmiyorum 
dediğim gibi dersin içeriğine bakmak lazım. 
Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılması, 
bazı Alevi kurumların talep ettiği gibi, Laik 
Türkiye Cumhuriyetinin yapısının tamamen 
değişmesi anlamına gelir. O yüzden bu 
gruplar da kendileri de biliyor olmaları lazım 
ki, Diyanet İşlerinin kaldırılmasına en başta  
Türkiye’de Laikliğin tehlikede olduğunu 
düşünen kurum, kuruluş ve toplumsal 
kesimler karşı çıkacaklardır. Çünkü Diyanet 
İşleri Başkanlığı Türkiye’de Sünni İslam’ın 
resmi kurumlar tarafindan düzenlenmesi 
ve bir anlamda kontrol altında tutulması 
için 3 mart 1924 Laikleşme yasasının bir 
parçası olarak kuruldu. O yüzden onun 
kaldırılması ve “Status quo ante” dediğimiz 
önceki duruma dönülmesi demek, bütün 
camilerin vakıfların ve bütün Sünni İslam’ın 
kurumların bağımsız olması devletin şu 
anda olduğu gibi cuma hutbelerinden, 
imamların atanması gibi Sünni İslam’ın 
öğretilmesine ve organizasyonuna ve 
içeriğine  karışamaması anlamına gelir 
ki bu olduğu taktirde kesinlikle laiklik 
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elden gidiyor gibi bir algı hızla toplumda 
yükselecektir o yüzden iyi yada kötü 
Diyanet İşleri başkanlığının kaldırılmasını 
ben gerçekçi bulmuyorum. Fakat içeriği 
ve organizasyonu Alevi dedelerini, Alevi  
inancını ve kültürünü de kapsayabilecek 
bir şekilde genişletilebilir. Belki başka bir 
özerk kurum kurulabilir.  Alevi inancını 
da yansıtan. 3. Konumuz Cem evleri, Cem 
evlerinin yasal statüsü kazanması, vergiden 
muaf tutulması elektrik su gibi giderlerinin 
ücretsiz olarak sağlanması da yapılabilecek 
bir reform hala daha gerçekleşmedi. Ama 
orada da biliyorsunuz yasal olarak yine 
1920’lerin laikleşme reformunda Tekke 
ve Zaviyelerin kapatılmasına geri dönmüş 
oluyoruz. Bir anlamda Türkiye’de laikliğin 
kurumlaşması öyle bir şekilde olmuş ki Sünni 
İslam tamamen kurumsallaştırılmış ama 
burada Sünni İslam’dan korkulmasının 
motive edici faktör olduğunu görüyoruz. 
Bu kurumsallaşma en fazla korkulan 
çoğunluğa karşı yapıldığı için de azınlık, 
din ve mezhepleri de bu kurumsallaşmanın 
dışında bırakılmış. Ortodoks kilisesi, 
Heybeliada Ruhban okulu, Alevi Tekkeleri, 
Hacı Bektaş vesaire. O yüzden var olan 
kurumu, yani Diyanet İşlerini, Patrikhaneyi 
de Hahambaşlığı da Cemevlerini de 
kapsayacak şekilde genişletmek demek, 
bütün azınlık din ve mezheplerini de devletin 
tam kontrolü altına almak demek. Bunu 
o mezheplerin ve dinlerin mensuplarının 
en başta istemeyeceğini ve reddedeceğini 
tahmin ediyorum haklı olarak. O yüzden 
bu paradoksu da göz önünde bulundurarak 

bir çözüm formüle etmek gerekiyor diye 
düşünüyorum. Ama çözülmemiş bir sorundur 
hala bürokraside devlette ve hatta ekonomik 
olarak Alevi kökenli Türkiye vatandaşları 
Alevi kökenli olmayanlara göre oldukça 
çok dezavantajlı durumdadırlar. Çok 
daha sembolik bazı adımlar en azından 
atılabilirdi. Bundan başka yazılarımda 
da kitabımda da bahsediyorum, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsunda 16 
yıldız var, bunlar 16 tarihi Türk devletlerini 
sembolize ediyorlar, fakat son derece 
Türkmenliği baskın olan Safevi Devleti bu 
yıldızlardan birisi değil.  Ve benim Alevi 
önderleriyle, akademisyenlerle yaptığım 
röportajlarda ve konuşmalarımda ortaya 
çıkan bunun bir ayrımcılık olarak algılandığı, 
çünkü biliyorsunuz Safevi devleti  Şiiliği bir 
devlet ideolojisi yapan ve İran’da yerleştiren 
bir devlet, fakat her bakımdan Osmanlı 
devletinden belki daha fazla bir Türk ve 
Türkmen Devletiydi. Öyle olduğu halde Türk 
devletler arasında yer almayıp dışlanmış 
olması, bir anlamda Aleviliğin ve Şiiliğin 
dışlanması olarak görülüyor.  Belki bu şekilde 
sembolik adımlar atılabilir, Safevi devleti de 
bir Türk Devleti olarak algılanabilirdi. Şiilik 
de  meşru bir İslam  yorumu olarak daha 
fazla işlenebilirdi, kamusal alanda eğitim de 
dahil olmak üzere. Böyle adımlar belki de 
atılabilirdi ve hala da atılabilir ama dediğim 
gibi bazı siyasal ve tarihsel problemler 
sebebiyle eskisi kadar umutlu değilim, 
çözülebileceği konusunda ,ama bu sorunlar 
hala devam ediyor, bu bahsettiğimiz sorunlar, 
bir ölçüde.
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Türkiye’deki kimlik ve etnik kimlik 
tartışmaları sizce yeni anayasa 
çalışmalarına nasıl yansıyacak? Yeni 
anayasa Türkiye’de süregelen milli 
ve etnik sorunları çözmekte ne kadar 
etkili olacak?

Türkiye’deki kimlik tartışmalarının yeni 
anayasa yapımına katkıda bulunacağını 
temenni ediyorum. Ama emin değilim, bu 
konuda iyimser olduğumu söyleyemeyeceğim, 
sebebi de şu, her ne kadar Türkiye son 10 yılda 
bilhassa son 5 yılda, bundan önceki 80 yıldaki 
yapılmamış kimlik reformlarını yapmış olsa bile, 
bu reformların bize gösterdiği bir üst kimlik ufku 
göremiyorum.  2012 yılı Eylül ayının 22’sinde 
Sabah gazetesinde yayımladığım bir makalede 
Türk üst kimliğinden bahsetmiştim. Buradaki 
Türk üst kimliği vurgusunu da bu açıdan yaptım, 
açılımdan sonra asimilasyon politikasının 
bitişinden sonra T.C vatandaşlarının hepsinin 
üzerinde uzlaşabileceği ortak üst kimlik nedir, 
bu konuda bir proje var mı , bu konuda hiçbir 
somut veri yok. Evet, açılım oldu, bu gün 
Türkiye’de etnik Kürt kökenli olmak, ve yahut 
da etnik Arap kökenli olmak ve yahut da etnik 
Nusayri kökenli olmak geçmişe göre daha kolay 
olabilir. İnsanlar Kürtçeyi, Zazacayı, Arapçayı 
kamusal alanda daha rahat konuşuyor olabilir 
devlet tarafindan bu diller destekleniyor olabilir 
fakat eğer asimilasyon artık devletin resmi 
politikası değilse ki değil, bu reformların sonucu 
olarak o zaman devletin resmi politikası nedir 
ve daha da önemlisi hangi etnik kökenden 
gelirse gelsin Türkiyet Cumhuriyeti’nin bütün 
vatandaşlarının üst kimliği nedir, bu konuda 
bir proje olduğuna emin değilim. Belki de ben 
de dahil siz de dahil, toplumun tamamından 
gizlenen ve sadece bu projeyi yapanların bildiği 
bir proje vardır, ama dediğim gibi bundan da 

emin değilim, oysa başka benzer kimlik sorunları 
yaşamış bunları aşmak üzere proje geliştirmiş 
ülkelere baktığımızda, bunun yapılabildiğini 
görüyoruz. Benim burada önerim şu olmuştu: 
O diğer yazılarımda da Türklük eğer tamamen 
etnik içerikten bağımsız olarak tanımlanırsa, 
1924 anayasasında olduğu gibi, Türkiye’nin üst 
kimliği olabilir, 1924 anayasasını hatırlayacak 
olursak oradaki 66. Madde yanılmıyorsam, 
Türklüğü tanımlarken T.C vatandaşlık bağı 
ile bağlı olan herkes, etnik kökeni, din, dil farkı 
gözetilmeksizin Türk’tür diyor. Yani bu tanım 
çok önemli, çünkü özellikle etnik köken, din, 
dil, ırk farkı gözetilmeksizin Türk’tür dediği 
zaman zaten anayasa maddesi Türklerin 
arasında ırk, dil, din, ve etnik köken farkı 
olduğunu kabul etmiş oluyor. Yani bu şekilde 
formüle edilmiş bir madde biz pek çok ırk dil 
din ve etnik kökenden gelen vatandaşların 
oluşturduğu bir toplumuz demiş oluyor. Bu 
madde 1960  askeri darbesi ve diktatörlük 
döneminde yazılan anayasadan çıkarıldı, yani 
bu şekilde artık yer almıyor. 80 askeri darbesi 
ve diktatörlüğünün anayasasında da bu içeriği 
daha etkinleştirildi fakat eğer anayasa yazıcıları 
daha gayri bir etnik tanıma geri dönmek 
istiyorlarsa 1924 anayasasının bu konudaki 
ilgili maddesi ve onun yazılış şekli uygundur 
diyorum. Fakat bu sadece anayasa yazımıyla 
olabilecek bir şey değil, Almanya ki Alman 
kimliği Tük kimliğinden çok daha etnik bir 
kimliktir daha 40 yıl önce Almanya’ya göç etmiş 
Türk, Yunan, Sırp, Boşnak, İtalyan ve Portekizli 
kökenlerden gelen kişilere Alman vatandaşlığını 
açtıktan sonra onların kendilerini daha Alman 
hissedebilmeleri için Alman kimliğini değiştirdi 
ve dedi ki insanlar Türk kökenli Almanım, 
Yunan kökenli Almanım, İtalyan kökenli 
Almanım diyebilir ve bu konuda devletin 
desteğiyle finansmanıyla büyük reklam 
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kampanyaları yapıldı, kamusal alanda. 
Afrika kökenli zencilerin ben de Almanım 
dedikleri reklamlar, programlar yapıldı ve 
Almanlığın etnik kökenden bağımsız bir 
üst kimlik olduğu vurgulandı. Bugün Cem 
Özdemir, Almanya Yeşiller Partisinin genel 
başkanı ve Cem Özdemir bugün asla ben 
Türküm demez, ben Türk kökenli Almanım 
der.  1. Jenerasyon, 1. Kuşak göçmen olduğu 
halde ve Alman sözcüğü tarihsel olarak son 
derece etnik bir ulus kimliğini ima ettiği halde 
bu kampanyanın bu programın bu projenin 
başarılı bir sonucu olarak bugün Mesut Özil 
de Türk kökenli başarılı bir Alman sporcu, 
Cem Özdemir de Türk kökenli  başarılı bir 
Alman politikacı olarak kendilerini yeniden 
tanımlayabiliyorlar. Amerika tabi ki bunu çok 
daha eski bir örneği. Sanmayınız ki Amerikalı 
her zaman bir toprağı ifade ediyordu. Bu 
doğru değil. Türkiye’de böyle algılanıyor ama 
bu doğru değil. 1960’lara gelindiğinde dahi 
Amerikalı denildiğinde bir zencinin gözünde 
beyaz WASP, yani Anglo-Saxon-Protestan 
bir Amerikalı canlanıyordu. Dolayısıyla 
Malcom X gibi siyah milliyetçiliğinin önderleri 
ben Amerikalı değilim, ben Amerika’nın 
mağduruyum, ”I am not an American, I am 
a victim of America” şeklinde kendilerini 
tasvir  ediyorlardı ve Amerikan kimliğinden 
kendilerini uzak tutuyorlardı. Biz sadece 
Zenciyiz biz Afrikalıyız biz siyahız diye 
kendi kimliklerini vurguluyorlardı, fakat 
1960-70’lerin çok kültürlülük hareketleri 
ve sivil haklar hareketlerinin sonucu olarak 
Amerikalılık yeniden tanımlandı, beyaz 
olmayanların da Amerikalı olabileceği 
vurgulandı, ve herkes  “Hyphenated Identities” 
dediğimiz  hibrit kimliklere, melez kimliklere 
sahip olduğunu Afrikalı Amerikalı Musevi 
Amerikalı İtalyan Amerikalı İrlandalı 

Amerikalı gibi. Şimdi bunlar göçmen ülkeleri 
diyebilir, verdiğim örneklerin hepsi göçmenler 
denilebilir ama biz yine göçmenlerin olmadığı 
Rusya gibi Yunanistan gibi Bulgaristan gibi 
İran gibi etnik çeşitliliği çok yüksek olan 
fakat gayri etnik bir ulus kimliğiyle beraber 
etnik kimliklerin bir arada ifade edilebilir 
örnekleri de biliyoruz. Türkiye için bunlar 
da örnek olabilir. Türklüğü bir üst kimlik 
olarak önerdiğim zaman, gerek Sabah’taki  
yazımda gerek de diğer ortamlarda, en fazla 
gelen eleştiri, ‘’Fakat bu Cumhuriyetin zaten 
başarısız olan projesi değil midir?’’ oluyor. 
Bu doğru değil. Cumhuriyetin başarısız olan 
projesi Türklüğü sadece üst kimlik olarak 
değil alt kimlik olarak da empoze etmesi ve 
herhangi bir etnik alt kimliğin ifade edilmesine 
izin vermemesi. Üst kimlik olarak Türklük 
başarısız olmuş değildir. Alt kimliklerin  
yasaklanmış ve bastırılmış olması başarısız 
olmuştur. Dolayısıyla eğer T.C., Gürcülük 
Kürtlük Zazalık, Araplık Nusayrilik gibi 
etnik alt kimliklerin kendilerini ifade ortamını 
sağlarsa ki bu açılımlarla gitgide sağlıyor 
buna ek olarak, gayri etnik bir üst kimlik 
olarak Türklüğün benimsenmesi bence 
mümkündür. Onun dışında da şu anda (bu 
daha önemli bir nokta), bu Türklük dışında 
başka elimizde kullanabileceğimiz 500-600 
yıllık geçmişi olan bir üst kimlik yok. Bugün 
biz bir kelime icat etsek Türkiyelilik desek 
Anadoluluk desek veyahut tamamen şu anda 
düşünemediğim bir kelimeyi  üst kimlik olarak 
ortaya atsak, o üst kimliğin tutması onyıllar 
belki yüzyıllar alacak, ve tutup tutmayacağı 
da belli değil. O yüzden elimizde var olan 
kimlikler üzerinden birşey yapmak gerekiyor 
fakat dediğim gibi anayasa sürecinde bunun 
yapılacağından son derece şüpheliyim, 
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Ç            ünkü gerek iktidar partisi AKP, gerekse 
ana muhalefet partisi CHP olsun Türkiye 
için üst kimlik vizyonuna sahip oldukları 
konusunda çok şüpheliyim.. Bu konuda nasıl 
teorileri, kuramları kullanıyorlar, hangi kurum, 
kuruluş ve kişilerden destek alıyorlar fikirsel 
olarak kuramsal olarak akademik olarak, ve 
burada tutarlı bir üst kimlik vizyonları var mı 
yok mu, bunlardan emin değilim. 

Olmadığından şüpheleniyorum ve 
endişeleniyorum. Bu da Türkiye’yi zora sokacaktır 
gerçekten, çünkü bir üst kimlik olmaksızın, bir 
siyasal cemaat diyelim, “Political community”yi  
Türkiye’ye çevirmeyi, Siyasal topluluk diyelim. 
Bir siyasal toplum devam ettirilemez. O yüzden 
açılımlar sonrasında da Türkiye’ye bir demokratik 
çoğulcu üst kimlik gerekiyor, bu üst kimlik 
konusunda halen benim görebildiğim somut bir 
proje somut bir hedef yok. Bir nokta daha, bu 
da tarihi bir nokta, gerçi buna ilk sorumuzda 
değindik, Türklük her ne kadar 1930’lardan sonra 
özellikle etnik bir kimlik olarak da öne sürülmüşse 
de tarihsel olarak gerek 15-16 yy Osmanlı tarihi 
boyunca dışarıdan bakanlar için Türklük bit etnik 
köken değildi. Dolayısıyla 15 yy Avrupalılar ve 
hatta dünya Türk dediği zaman, Orta Asya’dan 
Moğolistan’dan geldiğini varsaydığımız, Türkmen 
oymaklarından bahsetmiyordu, Türk dediği 
zaman birinci kullanımı Osmanlı tebaası olan 
herkestir. O yüzden “Turkish Christians” derler  
Hristiyan Türkler, mesela, Rum, Feneryot. Ya 
siyasal kimlik olarak bütün Osmanlıyı ima 
etmektir Türklük ya da pek çok başka bağlamda 
da Müslümanları ima etmektedir, o yüzden 
Müslüman olan her gruba Türk dediler, Fakat 
bunların hiçbirisi etnik Türkmenlik değildir, her 
iki kullanımda da Türklük pdkçok etnik kökene 

işaret eder. Ya dünyanın bütün  Müslümanları, ya 
da Müslümanlığın da ötesine geçerek, Rumları, 
Musevileri ve Ermenileri de kapsayacak şekilde, 
4 ana milletiyle beraber bütün Osmanlı tebaasını 
ki bu geçmiş Türkiye’ye bir avantaj sağlıyor. 
Dolayısıyla ben örneğin, patrik Bartelemous’un 
Anayasa Komisyonu ziyareti sırasında bütün 
etnik kimliklerden ve dini kimliklerden bağımsız 
olarak Türklük ortak noktamızdır demesini 
çok önemsiyorum. Ünlü müzisyenlerimizden 
Can Bonomo’nun Musevilik bir dindir ben bir 
Türküm ama Musevi kökenliyim demesini çok 
önemsiyorum, Hayko Cepkin’in ben Ermeni 
kökenli bir Türk sanatçısıyım demesini çok 
önemsiyorum. Çünkü hiçbir etnik veya dini 
unsur Cumhuriyet döneminde gayriMüslimler 
kadar bariz bir şekilde yasal ayrımcılığa ve devlet 
tarafindan dışlanmaya maruz kalmamıştır. Buna 
rağmen eğer Rum Ermeni ve Musevi kökenden 
gelen vatandaşlar bile Türklüğü bir üst kimlik 
olarak halen görebiliyor. Çoğulcu demokratik bir 
ortamda bunu sahiplenebiliyorsa o zaman 

T            ürk kimliğinin gayri etnik ve demokratik 
çoğulcu, yani alt kimlikleri dışlamayacak 
bir şekilde yeniden tanımlanması halen 
Türkiye için büyük bir şans, büyük bir imkan 
sağlamaktadır.

 Bu imkanın kullanılıp kullanılmayacağına 
da emin değilim, çok umutlu değilim, üst 
kimlik tartışmalarının yapılmamış olması 
sebebiyle, gayet endişeliyim ama anayasa 
yapım sürecinde bunları daha iyi gözlemleme 
firsatı bulacağız umarım ben haksız çıkarım, 
umarım gerçekten Türkiye’nin iktidarı 
ile muhalefeti ile tutarlı bir üst kimlik 
projesi vardır ama şu anda öyle bir proje 
göremiyorum.




