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Süreç Analiz 4. Sayısı ile okuyucusunun huzurlarında…

Ülkemiz çok yönlü savrulmaların şiddetlendiği bir 
zaman diliminin içinde gitgide bir “uncharted terri-
tory” alanına ilerlemekte ve ilerleyen yapı içindeki 
tartışmaların da şiddeti aynı oranda artmaktadır. Bir 
yandan bizi biz yaptığına inandığımız ancak içeriği 
son iki yüzyılda toplumun sathına damgasını vur-
muş ama derinlerine nüfuz edememiş yoğun Batılı-
laşma çabalarıyla bulanıklaşmış bir değerler manzu-
mesini –“Burası Türkiye”- korumaya çalışmakta diğer 
yandan ise bu çift yönlü paradoksların ağırlığını ta-
şımanın gitgide zorlaştığını v e imkansızlaştığını gö-
rerek tarihi ve içtimai sorunlarını çözmenin gerekli-
liğini –“Travmalarımızla Yüzleşme”- hissetmektedir.

Arap Baharı ile kendi iç yapısal değişimini olduk-
ça sancılı geçiren kendi kadim coğrafyasında ülke-
mizin derin bir yapısal değişikliğe duyduğu ihtiyaç 
apaçık olmakla beraber ülkemiz bir yandan Ortado-
ğu’da Müslümanlık içi mezhepsel mücadelelerin ala-
nı olma diğer yandan Rus-İran hattının Atlantik İtti-
fakı ile yaşadığı derin anlaşmazlıkların süjesi olma 
tehdidiyle karşı karşıyadır. Kendi içinde ise özellik-
le içinde bulunduğu coğrafyaya açılması için kritik 
olan Kürt sorununu çözmeye mecbur olan ancak bu 
mecburiyetin ülke içi yoğun politik mücadelelerin 
gelişimine ve sonucuna bağlandığı girift bir denk-
lemle karşı karşıyadır. 

Dergi kapak konumuz aracılığıyla işlemeye ça-
lıştığımız dünya yoğunluklu bir çatışma ortamına 
doğru sürüklenmektedir. Sovyet bloğunun çökme-
sini müteakip “Yeni Dünya Düzeni” diye sunulan al-
ternatifin gerçekçi olamayışı sonucu son yüzyıllarda 
baskı altına alınmış ya da alınmaya çalışılmış güç-
lerin tekrar kendini ortaya koymaya çalıştığı göz-
lemlenmektedir. Büyük güçlerin tarih boyunca bir 
vuruşma alanı olmuş olan Afganistan’dan Bereketli 
Hilal topraklarına dünyada yeni çatışma dinamikleri 
ve alanlarının patlak verdiği görülüyor. 

El Kaide lideri Üsame bin Ladin Pakistan’da öl-
dürülmesine karşın şimdi bazı analistlerin El Kaide 

2.0 dedikleri bir yenilenme özellikle İslam coğrafya-
sında kendini göstermektedir. Afganistan-Pakistan 
hattından Suriye ve Mağrip içlerine –Mali, Nijer ve 
Cezayir- doğru geniş bir kuşakta bu yenilenmenin 
canlandığı görülmektedir. Buna karşın ve bir bakı-
ma paralel Arap Baharı ile beraber özellikle Sünni 
İhvan-i Müslimin hareketi liderliğinde İslamcı siyasi 
yapılanmaların iktidara yürüdüğünün gözlemlen-
mesidir. Diğer yanda ise Şii İslamın temsilcisi İran 
kendi İslam devriminin bayraktarlığını yapmaktaki 
kararlılığını sürdürmektedir. Totalde karşımıza İsla-
mın kendi iç çelişkisi diyebileceğimiz bir durumun 
yansıması olarak temelde El Kaide, İhvan-i Müslimin 
ve İran üçlüsünden oluşan üçlü bir panorama çıkıyor. 

Bu üçlünün güç mücadelesi yaptığı coğrafyalara 
egemen Batılı güçlerin müdahalesi halinde durum 
vahimleşiyor ve hadiselerin üstüne ağır bir sis ta-
bakası çöküyor. Mali’de İslamistler Batının gazabına 
gark olurken Suriye’de İran destekli “Alevi” Esad’a 
karşı cihad eden ve Mali’deki kardeşlerinden çok da 
farklı olmayanlar tolere edilebiliyor. Sünni platform-
da Batı ile ittifak halindeki Körfez Arap-Ürdün-Suu-
di Arabistan hattında yer alan Türkiye ise Suriye’de 
Esad karşıtı olan muhaliflerin ister El Kaide’ye daha 
yakını olsun isterse daha uzağı olsun –Batılıların se-
küler dedikleri muhalif gruplar- her iki kanadına da 
destek vermektedir. 

Türkiye Mısır, Tunus ve Libya gibi ülkelerde ise 
hakim İslamcı siyasi akımlarla işbirliği yapmakta-
dır. Bu halimizle zalim Esad’a karşı muhalifleri her 
bakımdan destekleme konumunda iken sömürgeci 
Fransa’nın cihatçıların ele geçirme tehlikesine karşı 
silahlı müdahalede bulunduğu eski kolonisi Mali’de 
olanlara pek de karışma temayülü göstermiyoruz. 
Diğer yandan Ortadoğu coğrafyasının Şii olsun Sün-
ni olsun veya alt fraksiyonları olsun herkesin ortak 
düşmanı olan İsrail’e ve ülkenin kurucu ideolojisi 
olan Siyonizm’e karşı retoriğimizi de her geçen gün 
daha bir sertleştiriyoruz. Aynı zamanda İran’a karşı 

EDİTÖR’DENMurat Sofuoğlu
msofuoglu@surecanaliz.org
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olduğu ve Türkiye ile beraber İsrail’i de koruma ama-
cı ayan beyan olan bir NATO Patriot füze sisteminin 
de kendi ülkemize yerleştirilmesinde ise ısrarlı olu-
yoruz. 

Arap Baharı ülkeleri şimdi dünyanın yeni çatışma 
dinamikleri ve alanlarının ortasında kendi iç müca-
dele dinamiklerinin de güçlenmesine sahne olmak-
tadır. Tunus’tan Mısır’a sekülerle İslamcılar arasında-
ki iç siyasi mücadele kızışırken bu ülkelere rol modeli 
olduğu söylenen ve belki de mezkur ülkelerde Arap 
Baharı ile başlamış olan süreçlerin ilk numunesini 
kendi 28 Şubat’ı ile daha önce ortaya çıkartmış olan 
Türkiye’de de benzer bir trendin güçlendiği gözlem-
lenmektedir. Ancak Türkiye’deki durum Arap Baharı 
ülkelerinden daha komplike bir vaziyettedir. 

AK Parti Kemalist yapıya karşı aktif desteğini al-
dığı Fethullah Hoca hareketi ile özellikle Kürt soru-
nunun çözümü konusunda –aradaki ana ihtilaflı me-
sele farklı da olsa- yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle 
derin bir ayrılığa düşmüş durumda olup halihazırda 
II. Demokratik Açılım süreci çerçevesinde bu sefer 
meseleye daha köklü bir çözüm getirme arzusuy-
la yeniden yüklenmekte ancak son BDP heyetinin 
İmralı’da gerçekleştirdiği görüşme tutanaklarının 
basına sızdırılması halinde de gözlemlendiği gibi 
çok yönlü güç odakları ve çatışma dinamiklerinin 
arasında istikameti kaybetmemeye çalışmaktadır. 
İstikametin doğru olup olmadığı ise ayrı bir tartışma 
meselesidir. AK Parti’nin liberal çevrelerle kurduğu 
ilişkiler sorunlu bir haldeyken Kemalist yapıyla nasıl 
bir ilişkiye sahip olduğu ise gitgide müphemleşmek-
tedir. 

Tüm bu koşullar yukarıda özetlenmeye çalışılan 
ve kapak içeriğimizde işlenen dünyanın yeni çatış-
ma alanlarının yoğun etkisi altındaki ülkemizin kendi 
iç insicamını sağlamada özellikle bu sayıdaki dosya 
konumuz olan “İmralı Müzakere Süreci” çerçevesinde 
ciddi zorluklarla karşılaşacağı açıktır. Türkiye siyasi 
sistemi “disintegration” tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Bu bakımdan İmralı ‘Çözüm’ Süreci’nin doğru bir is-
tikamette kendinden emin, hakiki, samimi, iyiniyetli 
ve güçlü adımlarla ilerlemesinin ülkenin bekası, se-
lameti ve atisi bakımından ehemmiyeti kebirdir. 

Hakikatin hepimizi ve her şeyi kuşattığı ve kaçı-
nılmaz olduğu bilinciyle… 

Hakikat her şeyi kuşatır. 
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Dünyada Yeni Çatışma Dinamikleri:  
Teorik Bir Bakış

Hakan Çopur
hakancopur1@gmail.com

Giriş

21. yüzyılda ne gibi yeni çatışma alanları ortaya 
çıkabileceğine ilişkin bir tartışma yapıldığını varsa-
yalım. Muhtemelen birçok kişi, “ABD-Çin sürtüşme-
si”, “ABD-Rusya gerilimi”, “Batı/İsrail-İran/Şii ekseni” 
vb. konuları hemen ilk cümlelerinde dile getirecek-
tir. Meseleye biraz daha derin bakan gözler ise bel-
ki bunlara, “Kuzey-Güney eşitsizliği” ve “gelişmiş 
ülkeler-gelişmekte olan ülkeler-az gelişmiş ülkeler 
dengesizliğini” gibi maddeler ekleyebilir. Doğru ol-
malarına rağmen esasen bu tür cevapların hepsi 
konjonktürel birer yansımadır. Dünya politikasındaki 
yapısal dönüşümlerin ulusal ve uluslararası boyut-
taki yansımalarının her birine birer çatışma alanı di-
yebilirsiniz ve hemen her 10 yılda bir kurduğunuz 
denklemi yeniden okumanız gerekmektedir. İster-
seniz bu yazıda biraz farklı bir şey yapıp meselenin 
teorik bir zeminde nasıl değerlendirilebileceğine 
bakalım. Zira her entelektüel tartışma metodoloji ile 
başlar ve metodoloji de konun incelendiği bağlam 
(seviye) ile doğrudan ilişkilidir. Seviyeleri ve aktörle-
ri açısından yeni çatışma alanları konusuna bakılırsa 
daha sağlıklı ve gerekçelendirilebilir sonuçlar elde 
etmek mümkündür.

Uluslararası İlişkiler Teorilerinde  
“Analiz Seviyesi” ve “Analiz Birimi”

Uluslararası ilişkiler disiplininde “neyin”, “hangi 
düzeyde” ele alınacağı meselesi temel bir husus-
tur. Bazı teorisyenlerce eş anlamlı olarak kullanılan 
ancak genel olarak özdeş olmadıkları kabul edilen 
“analiz seviyesi” ve “analiz birimi” (“level of analy-
sis” ve “unit of analysis”) kavramları, uluslararası 
ilişkiler teorisinin temel konuları arasındadır. “Ana-
liz seviyesi”, daha çok, bir meselenin ele alınacağı/

inceleneceği seviye ile ilgilenirken, “analiz birimi” 
ise ele alınan konunun aktörleri ile ilgilenir. Analiz 
seviyesinden kasıt, “karar alıcılar seviyesi (bireyler)”, 
“ulusal seviye” ve “sistemik seviye” şeklindeki üçlü 
yapıdır. Buna karşılık analitik olarak analiz birimi üç 
şekilde sınıflandırılır: “Aktör olarak tek bir birey”; 
“toplum ve bireylerden oluşan gruplar” ve “tüm ak-
törleri kapsayan insanlık” (evren). Bu sınıflandırmayı 
uluslararası ilişkiler disiplinine uygularsanız karşı-
nıza “insanlar”, “ulus-devletler” ve “uluslararası sis-
tem” şeklinde üçlü bir tablo çıkmaktadır.

Esasen bu kategoriler birbirinden mutlak olarak 
ayrılmış değildir; aksine birbirleriyle yakın ilişki ha-
lindedir. Örneğin, analiz biriminden bahsediyorsak, 
bir devletin komşu bir devlet ile ilişkisini belirleme 
sürecinde (decision-making process) hem bireyler 
(örneğin Başbakanın bizatihi kendisi), hem ilgili ku-
rumlar (örneğin Dışişleri Bakanlığı ve MİT), hem de 
o ülkenin küresel aktörlerle ilişkilerindeki denge-
ler bu süreçte rol oynayabilir. Buradaki kritik adım, 
hangi aktörün diğerinden daha öncelikli/önemli ol-
duğu hususudur. Örneğin realist ekole yakınsanız 
bireyleri göz ardı etmeye ve ulus-devletler ile ulus-
lararası sisteme daha fazla önem atfetmeye meyilli 
olursunuz. Örneğin liberal ekole yakınsanız bireyleri 
önemsediğiniz gibi uluslararası ve ulus-üstü aktör-
leri de çok önemsersiniz. Örneğin Marksist ekole ya-
kınsanız uluslararası sistemin yapısına bakmak te-
mel işiniz olur. Elbette uluslararası ilişkiler teorileri 
bu üç ekolden/okuldan ibaret değil; burada sadece 
fikir vermesi bakımından örnekler olarak kullanıl-
mıştır. Ancak şunu vurgulamakta fayda var: İçinde 
bulunduğumuz iç içe geçmiş ve küreselleşmiş dün-
yada hiçbir ülkenin dış politika kararları tek başına 
bir seviye ve/veya aktör üzerinden analiz edilemez, 
edilmemelidir.

İletişim teknolojilerinin dünyayı her geçen gün daha da “küçülen bir köy” haline 
getirdiği bir dünyada uluslararası sistemin dengeli/stabil olması beklenemez. Dünya 
politikasının ana aktörlerinin dahi ciddi ekonomik sorunlarla boğuştuğu bir ekonomik 

düzenin sürdürülebilir olması da pek kolay değildir.
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Dünya Politikasına Kısa Bir Bakış

20. yüzyılı insanlığın en uzun yüzyılı olarak ad-
landıran Batılı tarihçiler çok da haksız değiller. 1. 
Dünya Savaşı ve akabinde birçok imparatorluğun 
çöküp yerlerine çok sayıda ulus-devletin kurulması; 
2. Dünya Savaşı ve akabinde uluslararası sistemin 
çift kutuplu bir evreye ta-
şınması; yüzyılın son on 
yılında Sovyetler’in dağıl-
masıyla uluslararası siste-
min tek kutuplu bir yapıya 
evrilmesi… Aslında hemen 
başında bulunduğumuz 
21. yüzyılın ilk dönemi 
bize, artık tek kutuplu ve 
tek bir süper güce daya-
lı bir dünya sisteminin mümkün olmadığını açıkça 
ispat etmektedir. Çok kutuplu ve çok katmanlı bir 
uluslararası sistemin kaçınılmaz hale geldiği bir çağa 
tanıklık etmekteyiz.

İletişim teknolojilerinin dünyayı her geçen gün 
daha da “küçülen bir köy” haline getirdiği bir dünya-
da uluslararası sistemin dengeli/stabil olması bek-
lenemez. Dünya politikasının ana aktörlerinin dahi 
ciddi ekonomik sorunlarla boğuştuğu bir ekonomik 
düzenin sürdürülebilir olması da pek kolay değildir. 
Dünya ekonomisinin en önemli çıpalarından birinin 
Çin olduğu ve bu ülkenin 2012 itibariyle ABD’yi ge-
çerek (3,87 trilyon Dolar) dünyanın en büyük ticaret 
ülkesi olduğu yeni bir dünyadan bahsediyoruz as-
lında. ABD’nin ağırlık merkezini Orta Doğu’dan As-
ya-Pasifik’e kaydırmak zorunda hissettiği bir global 
eksen kayması döneminden geçtiğimiz söylenebilir.

Esasen dünya politikasında 20 yıl önce konuşu-
lan mevzuların çoğu kılık değiştirerek yaşamaya de-
vam ediyor ve bunların başında da Orta Doğu’daki 
karmaşa geliyor. Arap-İsrail çatışmasına kapsamlı ve 
kalıcı bir çözüm bulun(a)madığı sürece kaynamaya 
devam edecek olan Orta Doğu kazanı, sadece bu 
bölgeyi değil tüm dünyayı doğrudan veya dolaylı 
olarak ilgilendirmektedir. Bununla birlikte Arap Uya-
nışı gibi (kökleri eskide olan) görece yeni konular da 
dünya politikasının ana gündem maddeleri arasında 
yer almaktadır. Enerji, son yüzyıldır olduğu gibi, yine 
uluslararası sistemin ana aktörlerinin karar alma 
süreçlerinin asli unsurlarından biri olmaya devam 

etmektedir. Sudan’ın bölünmesi, Fransa’nın Mali’ye 
müdahalesi, ABD’nin Afganistan ve Irak işgalleri 
vb. birçok uluslararası süreçte enerjinin ve enerji-
ye ulaşım yolların kontrol etmenin temel sebepler 
arasında yer aldığını net bir şekilde görebilirsiniz. 
Özetle dünya politikasının özünde değişen pek bir 

şey, ancak aktörlerin po-
zisyonları ve meselelerin 
ele alınacağı seviyeler 
değişme sürecinde bulun-
makta. Ağırlık merkezinin 
Batı’dan Doğu’ya kayışı 
devam ederken Çin, Hin-
distan, Brezilya ve Rusya 
gibi ülkelerin yanı sıra Gü-
ney Kore, Türkiye, Meksi-
ka ve Güney Afrika gibi ül-

keler de büyük pastada daha fazla söz sahibi olacak 
güçler olarak yerlerini almaya çalışıyor. 

(Yeni) Çatışma Dinamikleri

Bu bölüme basit bir soru ile başlayalım: Çatışma 
dinamiği ne demektir? Örneğin Arap Uyanışı birçok 
yeni çatışma dinamiğini de beraberinde getirmiş mi-
dir? Örneğin ABD’nin son on yıldır küresel güç olma 
konumu sorgulanır hale gelirken Çin’in yükseldiği 
orta vadede bir çatışma dinamiği midir? Örneğin 
İran’ın nükleer konusunda Batı ile (özelde İsrail ile) 
kısa veya orta vadede bir çatışma içine girmesi muh-
temel midir? Bu soruları uzatabilir ve hepsine “Evet” 
cevabını verebiliriz. O halde bir çatışma dinamiği, 
muhtemel bir çatışma doğurabilecek süreçlerin ta-
mamına denebilir. Bunun içinde liderlerin atışmaları 
da, diplomatik krizler de, silahlı eylemler de, ulusla-
rarası aktörlerin uzlaşmazlıkları da çatışma dinamiği 
olabilir. Bu da demektir ki dünyada yeni çatışma di-
namiklerine bakmak demek aslında “analiz birimine” 
ve “analiz seviyesine” bakmak demektir.

Atinalılar ile Spartalılar arasındaki Peloponez 
Savaşı’ndan (M.Ö. 431-404) beri devletler kendileri-
ne rakip gördükleri başka devletlerle zaman zaman 
çatışmış ve savaşmıştır. Savaşın nedenleri ta insan 
doğasına kadar giden derin bir konudur. Ancak bir 
gerçek vardır ki dünya politikasında her zaman yeni 
çatışma alanları ve dinamikleri olmuştur ve bunla-
rın çoğunun temelinde açgözlülük, adaletsizlik ve 

Davos’taki bir “one minute” çıkışının 
Arap Sokağı’nda bu denli karşılık 

bulması neyle açıklanır? Dolayısıyla 
yeni çatışma dinamiklerine bakıyorsak 
hem bireyler, hem devletler, hem de 

uluslararası sistem açısından bakmamız 
gerekmektedir.
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Örneğin, Arap Uyanışı ile başlayan süreç ciddi yeni 
çatışma dinamikleri taşımaktadır; özünde ise sömür-
ge-sonrası iktidarları ele geçiren diktatör liderlerin 
adaletsiz yönetimlerinin yarattığı ağır toplumsal 
hasarlar vardır. Her ülkenin kendi içindeki eski re-
jim-yeni rejim kavgasına ilaveten (Tunus’taki son fa-
ili meçhul olayda Fransa’nın parmağının olması gibi) 
bazı “eski sömürgeci” aktörlerin içeriden/dışarıdan 
müdahaleleri de yeni çatışma dinamikleri yaratmak-
tadır.

Ancak en çok kaçınmamız gereken hususlardan 
biri tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır: Her şeyi 
büyük güçlerin (örneğin ABD’nin) niyet ve eylem-
leriyle açıklama “hastalığı”. Bu, analiz birimi olarak 
sadece ulus-devleti almak anlamına gelir ve diğer 
birimleri göz ardı etmekle aynı şeydir. Halbuki, bana 
kalırsa, realizmin belki de en kötü illetlerinden biridir 
her şeyi devletler arası düzlemde ele almak. Peki bu 
dünyada Wikileaks nereye tekabül eder? İnsanların 
sosyal medya üzerinden örgütlenip Wall Street’i iş-
gal ettikleri bir iletişim evreninde hangi diplomatik 
yol tek başına iki ülke arasındaki ilişkinin düzeyini 
belirler? Davos’taki bir “one minute” çıkışının Arap 
Sokağı’nda bu denli karşılık bulması neyle açıklanır? 
Dolayısıyla yeni çatışma dinamiklerine bakıyorsak 
hem bireyler, hem devletler, hem de uluslararası sis-
tem açısından bakmamız gerekmektedir.

Yukarıdaki bakış açısıyla değerlendirildiğinde, ör-
neğin, Arap Uyanışı (en basit yorumuyla) Batı’nın/
ABD’nin planladığı bir şeydir diyorsanız analiz yap-
manıza zaten gerek yoktur. Planı yapanlar elbet 
sonrasını da düşünüp gerekli analizleri yapmışlar-
dır. Hâlbuki olayı analiz birimine göre ele alırsanız 
şu tabloyu çıkarabilirsiniz: (1) 17 Aralık 2010’da 
Tunuslu genç bir seyyar satıcı Muhammed Buazizi, 
ülkesindeki adaletsizliğe isyan ederek kendini yak-

tı ve 4 Ocak 2011’de hastanede hayatını kaybetti. 
Buazizi, devrimin sembolü oldu. (2) Sömürge sonrası 
dönemde birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesinin başına 
diktatör isimler geldi. Bu insanların yönetiminde de-
mokrasi yüzü görmeyen halk, doğru düzgün adalet 
ve ekmek yüzü de görmedi. Bir gün gelip de bu dü-
zenin değişebileceği ümidi doğduğunda geniş halk 
ayaklanmaları sonucunda birçok ülkede eski rejim-
ler yıkıldı. (3) 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş 
olan İsrail eksenli Orta Doğu düzeni, çözümsüz bir 
matematik sorusu gibi her zaman tahtada durmaya 
devam etti. Aynı kaygıyla inşa edilen Camp David 
(1978) düzeni de sürdürülmesi çok zor bir denklem 
olarak karşımızda duruyordu. Uluslararası sistemin 
bu yükü taşıyabilmesi her geçen gün zorlaşıyordu. 
En büyük dal (Mısır) kırıldı, şimdi ağaç devrilir mi kor-
kusu ortaya çıktı.

Esasen yukarıdaki paragrafta, bir örnek çatışma 
dinamiği üzerinden analiz birimleri ve paralel olarak 
analiz seviyeleri ifade edilmeye çalışıldı. Bunlara 
mutlaka ulus-ötesi ve ulus-üstü aktörleri de ekle-
yerek meselelere bakmak lazım. Bu yaklaşım her 
olayda uygulanırsa kestirme çıkarımlar yerine daha 
derinlikli ve dolayısıyla nitelikli analizler yapılabilir.

Sonuç

Bu yazının temel amacı, hangi konuyla ilgili olur-
sa olsun bir kişinin, bir şeyi çalışmadan/değerlendir-
meden önce, o konuya müteallik olarak hem analiz 
birimi hem de analiz seviyesi bakımından net olması 
gerektiğini göstermektir. Dış politika gibi son derece 
karmaşık ve zor bir alanda insanların ne analiz birimi 
ne de analiz seviyesi ile ilgili en ufacık bir perspektif 
ortaya koymadan yaptıkları şeyin “analiz” olduğunu 
söylemek pek doğru değil. Analiz olmayınca geriye 
gazete haberciliği kalıyor. Bu da küçümsenecek bir 
şey değil elbette, ancak bu gazete düzeyinin bi-
limsel bir analiz gibi televizyonlarda sunulması pek 
doğru olmuyor. Bunun yerine aktörleri iyi tanımak, 
devletleri ve rejimleri anlamak ve tabii uluslararası 
sistemdeki değişimleri tartabilmek çok daha iyi so-
nuçlar verecektir. Ancak tüm bunlar elbette ciddi bir 
birikim, sağlam bir temel ve sürekli araştıran-okuyan 
bir akıl gerektirmektedir. Eğer yeni çatışma dinamik-
lerini anlamak istiyorsak önce hepimize biraz “teorik 
bakış reçetesi” yazmak durumundayız…



K
ap

ak

7
Halil İbrahim Uysal



8

K
ap

ak

İki otokratik yönetim ve iki farklı tercih…

Arap Baharı Ortadoğu ve dünya siyasetinde yeni 
güç denklemlerinin oluşmasını sağlayan süreçleri 
tetikledi. İlk kıvılcımı Tunus’ta başlayan süreç Mı-
sır’a, Libya’ya ve Suriye’ye yayıldı ve güçlü yerel ve 
küresel kamuoyu desteğine sahip oldu. Ancak otok-
ratik yönetimlerin hakim olduğu Körfez Arap ülkele-
rinde, Suudi Arabistan’da ve Ürdün’de ne hikmetse 
aynı dünya kamuoyunun desteğine nail olamadı ve 
Batılı liderler Mısır, Suriye ve Tunus’taki diktatörlere 
yaptıkları çekilme çağrılarının benzerlerini mezkur 
ülkelerin liderlerine yapmayı münasip görmediler. 

Özellikle bu paradoksu ortaya koyma bakımın-
dan iki zıt ama aslında çok benzer örneğe bakmak 
belki mevcut dinamikleri ortaya koymak bakımından 
yol gösterici olabilir. Bu iki örnek Cezayir ve Suriye. 
Cezayir 1991 yılında İslami Selamet Partisi’nin (FİS) 
seçimlerin ilk turunda çoğunluğu elde etmesinin 
üzerine seçimlerin iptal edildiği ve bunun üzerine 
başlayan iç savaş boyunca 100,000’den fazla in-
sanın öldüğü ülke. Suriye ise gene İslamcı özellikle 
İhvan-i Müslimin destekli muhalefetin seçimler ve 
reform çağrılarına karşı hükümetteki otokratik Esad 
rejiminin bastırma eylemleri ile cevap vermesi so-
nucu şu ana kadar 60,000’den fazla insanın öldüğü 
ülke. 

Cezayir Arap Baharı’nın rüzgarlarının güçlü bir 
şekilde esmesinin etkisiyle Şubat 2011’de kaldırıla-
na dek 1992’den beri 19 yıl olağanüstü hal ile yö-
netildi. FİS yasaklı bir partiyken Demokrasi İndeksi 
2010’a göre de Cezayir otoriteryen bir devlet ve Ba-
sın Özgürlüğü 2009 raporuna göre de “özgür değil.” 
The Economist’e göre ülkeyi esasında yönetenler bir 
grup seçkin askeri ve sivil karar verici (“décideurs”)  
ki bunlara “le pouvoir” (Güç Odakları) deniyor. Cum-
hurbaşkanı’nın kim olacağından, parlamento seçim-

lerini hangi partinin kazanacağına ve hangi anayasa 
değişikliklerinin olması gerektiğine mezkur seçkin 
grup karar veriyor. Ve ülkenin en güçlü adamının da 
20 yıldır istihbarat şefliği yapan Muhammed Medine 
olduğu söyleniyor.1 1999’dan beri ülkenin Cumhur-
başkanı Abdülaziz Buteflika ve üçüncü kez seçilebil-
mesi için anayasa değişikliğine gidildi. 

Cezayir ile ilgili ilginç başka bir ayrıntı ülkenin 
kanlı iç savaşı boyunca ve sonrasında devlet içinde 
iki türlü –genelde insan tabiatının siyasi sistemlere 
yansımasının da bir örneği olarak sanki tüm devlet-
lerde görülen bir fenomen olarak- yapının gelişmesi 
çerçevesinde kendini ortaya koyuyor: “Eradicateurs” 
ve “conciliateurs”. İlk grup Cezayir hükümeti içinde 
1991’de iç savaşın başlamasıyla ortaya çıkan ve İs-
lamcı hareketlerle asla konuşulmamasını ve kükle-
rinin kazınmasını savunan şahinler diyebileceğimiz 
bir yapıyı temsil ediyor. Ikincisi ise diyalogu ve mez-
kur kesimlerle uzlaşılmasını savunan güvercinler di-
yebileceğimiz bir yapıyı temsil ediyor.2  

Cezayir örneği ile karşılaştırıldığında Suriye’nin 
Arap Baharı öncesi yönetimi ne kadar otoriteryendi 
buna karar vermek kolay değil. Beşşar Esad’ın baba-
sının koltuğuna oturması için yani Cumhurbaşkanı 
seçilmesi için anayasanın seçilme yaşının değişti-
rildiği malum. Ayrıca İhvan-i Müslimin ve tehlikeli 
görülen muhalefet de yasaklılar listesindeydi. Ülke-
nin Esad ve bir grup seçkin –ki iddialara göre Esad’ın 
kendi mezhepdaşlarının dominant olduğu- tarafın-
dan yönetildiğine dair de ciddi işaretler mevcut. Bu 
haliyle Suriye’nin Cezayir’den aşağı olmadığı kesin; 

1 -  Algeria’s Election, Still waiting for real democracy, The 
Economist, 12 Mayıs 2012: http://www.economist.com/
node/21554565

2 -  Algeria, lost in translation, WP, 25 Ocak 2013: 
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/
wp/2013/01/25/algeria-lost-in-translation 

Cezayir ve SuriyeMurat Sofuoğlu
muratsofuoglu@hotmail.com

Cezayir örneği ile karşılaştırıldığında Suriye’nin Arap Baharı öncesi yönetimi 
ne kadar otoriteryendi buna karar vermek kolay değil. Beşşar Esad’ın babasının 
koltuğuna oturması için yani Cumhurbaşkanı seçilmesi için anayasanın seçilme 

yaşının değiştirildiği malum.

http://www.economist.com/node/21554565
http://www.economist.com/node/21554565
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/01/25/algeria-lost-in-translation
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/01/25/algeria-lost-in-translation
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ama dünya güçleri ve kamuoyu tarafından Ceza-
yir’den çok farklı bir muameleyi gerekli kılacak kadar 
uzak olmadığı da ortadadır. 

Ancak Mart 2011’de isyanın başlamasıyla bera-
ber Suriye Esad yönetimi Amerika başta olmak üzere 
Batı ülkelerinin yoğun baskısı altında kaldı. Muhalif-
ler Batı ülkeleri tarafından desteklenirken –silahlan-
dırılıp silahlandırılmadıkları konusu tartışmalı olmak-
la beraber- Esad’ın çekilmesi yönünde ısrarlı çağrılar 
yapıldı. Tüm bunlar olurken yanıbaşında kanlı bir re-
jim değişikliğinin olup 40 yıllık liderinin “devrimciler” 
elinde canını verdiği Libya’ya karşı Kuzey Afrika’nın 
Orta Afrika ile kritik bir bağlantı noktasında konuşla-
nan Cezayir’deki rejimle ilgili herhangi bir şeyi uzun 
zaman sokaktaki sıradan insan duymadı. Bu sessiz-
lik devam ediyor; ancak daha ilginç durum Libya’daki 
rejim değişikliği sonrası Orta Afrika’daki hareketlen-
melerin yansıdığı bazı ülkelere Batı ülkelerinin gös-
terdiği dikkat ve rikkatte kendini gösteriyor. 

Suriye’deki isyanın büyümesi ve Libya’ya benzer 
bir NATO ve Amerika müdahalesinin konuşulma-
ya başlanması üzerine Kissinger yazdığı bir maka-
le ile müdahale çağrılarını eleştirmiş ve Suriye’ye 
müdahalenin global düzeni altüst edebileceğini 
yazmıştı: “Rejim değişikliği tanımı icabı ulus-kurma 
(nation-building) için bir gerekliliği üretir. Bunu ba-
şaramazsanız uluslar arası düzen parçalanır. Hukuk-
suzluğun egemen olduğu boş alanlar şu an Yemen, 
Somali, Kuzey Mali, Libya ve kuzeybatı Pakistan’da 
olduğu gibi ve Suriye’de de olabileceği gibi haritaya 
hakim olabilir. Devletin çöküşü topraklarını terörizm 
ya da komşulara karşı silah desteğinin yapıldığı fa-
aliyetlere açabilir ve merkezi bir otoritenin yokluğu 
nedeniyle de bu faaliyetler karşısında kontra müca-
dele edebileceği araçlara da sahip olamaz.”3 

3 -  Syrian Intervention Risks Upsetting Global Order, Henry 
A. Kissinger, WP, 2 Haziran 2012: http://ex.surecanaliz.org/
index.php/using-joomla/extensions/modules/navigation-

Görüldüğü üzere Kissinger Mali’de bir şeylerin ol-
duğunun farkındadır ve Suriye’ye müdahalenin zik-
rettiği başka yerler gibi Mali’de de sonuçlar oluştura-
bileceğini –altı ay kadar öncesinden- hissetmektedir. 
Özellikle Kuzey Mali’de şu an etkili olan ve neredey-
se tüm ülkeyi ele geçirebilecek noktaya gelen yapı-
lanmaların El Kaide bağlantılı oluşu (“El Kaide İslami 
Mağribi”) karşısında Batı dünyasının genel kabulü 
içinde sosyalist hükümete sahip Fransa’nın ülkeye 
müdahale ettiği malum. Bu müdahale öncesinde 
zemin hazırlama noktasında ABD’nin çalışmaları ve 
özellikle Afrika’da meselenin nasıl koordine edilebi-
leceği noktasındaki arayışlarında kendisine seçtiği 
ideal partner hangi ülke acaba dersiniz? Otoriteryen 
Cezayir hükümeti. Diplomatlar kendi ülkesinde İsla-
mi militanlara karşı acımasız bir savaş veren, bölge-
nin en güçlü ordularından birine sahip olan ve aktif 
bir istihbarat örgütü olan Cezayir’in yardımının Ma-
li’deki militanlarla başa çıkmak için elzem olduğunu 
söylüyor.4 

Aynı ABD ve Batı ülkelerinin El Kaide bağlantılı 
hareketlerin Esad rejimine karşı muhalefette ve si-
lahlı mücadelede son derece etkili olduğu ve Mali’de 
ülkeyi ele geçirmeye çalışan cihatçı eğilimlere çok 
yakın olan muhaliflere ise Suriye’de göz yumduğu 
hatta rejim düşene kadar kahramanca savaşmaları-
nın çok da fena olmadığını düşündüklerine dair garip 
işaretlerin olduğu ise Batılı basın yayın organlarının 
raporlarının satır aralarında okunabiliyor.5 

Bütün bu acayip hallere eklenen başka bir garip 
tesadüf ise Suriye’de Kofi Annan’ın arabuluculuğun-
da taraflar arasında yürütülen BM’in barış müzake-
relerinin başarısız olması üzerine görevinden ayrılan 
Annan’ın yerine BM tarafından atanan kişinin Ceza-
yir iç savaşı sırasında ülkenin dışişleri bakanlığı gö-
revini üstlenen Lakdar Brahimi oluşu. 

Dünyanın hallerini anlama noktasında iddialıyım 
diyen gelsin…

modules/breadcrumbs/100-anaekran/304-kissinger-
suriyeye-muedahale-global-duezeni-altuest-eder

4 -  U.S. and Algeria Discuss Ousting Mali Militants, NYT, 29 
Ocak 2012: http://www.nytimes.com/2012/10/30/world/
africa/us-tries-to-coordinate-anti-militant-push-in-mali.
html?_r=1&  

5 -  Islamists Gain Momentum in Syria, WSJ, 27 Şubat 2013: 
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324662
404578330131440840680.html?mod=WSJEUROPE_hps_
sections_world 

http://ex.surecanaliz.org/index.php/using-joomla/extensions/modules/navigation-modules/breadcrumbs/100-anaekran/304-kissinger-suriyeye-muedahale-global-duezeni-altuest-eder
http://ex.surecanaliz.org/index.php/using-joomla/extensions/modules/navigation-modules/breadcrumbs/100-anaekran/304-kissinger-suriyeye-muedahale-global-duezeni-altuest-eder
http://ex.surecanaliz.org/index.php/using-joomla/extensions/modules/navigation-modules/breadcrumbs/100-anaekran/304-kissinger-suriyeye-muedahale-global-duezeni-altuest-eder
http://ex.surecanaliz.org/index.php/using-joomla/extensions/modules/navigation-modules/breadcrumbs/100-anaekran/304-kissinger-suriyeye-muedahale-global-duezeni-altuest-eder
http://www.nytimes.com/2012/10/30/world/africa/us-tries-to-coordinate-anti-militant-push-in-mali.html?_r=1&
http://www.nytimes.com/2012/10/30/world/africa/us-tries-to-coordinate-anti-militant-push-in-mali.html?_r=1&
http://www.nytimes.com/2012/10/30/world/africa/us-tries-to-coordinate-anti-militant-push-in-mali.html?_r=1&
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324662404578330131440840680.html?mod=WSJEUROPE_hps_sections_world
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324662404578330131440840680.html?mod=WSJEUROPE_hps_sections_world
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324662404578330131440840680.html?mod=WSJEUROPE_hps_sections_world
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Başkanın, dış işleri bakanı ve savunma bakanı ta-
yinlerine ilişkin yaklaşan Senato Dış İlişkiler Komite-
si ve Silahlı Servis Komitesi oturumunun, bugünün 
istikrarsız dünyasında bu ülkenin rolüne dair geniş 
kapsamlı bir tartışmaya neden olacağı umuluyor. Bu 
oturumlar hemen hemen kesinlikle İran’a karşı olası 
Amerikan askeri harekatının stratejik bilgeliğine iliş-
kin hususları araştırmayı amaçlıyor. Son zamanlarda 
İsrail medya raporları, Başkan Obama döneminin 
eski bir Milli Güvenlik Konseyi üyesinin, yıl ortasında 
bir Amerikan saldırısı olacağı yönündeki tahminleri-
ne atıfta bulunuyor.

Asıl olan şu ki; İran’la savaş ya da barış meselesi 
bütün yönleriyle, özellikle de kafalardaki Amerikan 
ulusal çıkarlarıyla açığa vuruldu. Başkanın kesin 
tarihli askeri harekata yönelik belirli bir taahhüdü 
mahirane bir şekilde önlemesine rağmen, İran’la 
müzakere edilmiş, “Nükleer Silahların Yaygınlaşma-
sının Önlenmesine İlişkin Andlaşma”ya nasıl riayet 
edebileceğinin yokluğu hali bazı dış ve aşırı iç politik 
grupların yaygaraları kaçınılmaz surette yalnız ya 
da İsrail’le koordinasyon halinde bir Amerikan askeri 
harekatı için baskı yapma ortamını güçlendirecektir.

Bu doğrultuda, Amerika’nın ilave bir savaşı için 
muhtemel 5 çıkarımı yakından incelemek gerekiyor:

 İran’ın nükleer tesislerine karşı Amerikan as-
keri harekatı ne kadar etkili olabilir ve İran halkı bu-
nun sonucundan nasıl etkilenir?

 İran’ın Amerikan çıkarlarına karşı misillemesi 
ne olabilir ve bölgesel istikrar için ne gibi sonuçlar 
doğurabilir? Çıkan istikrarsızlık Avrupa ve Asya eko-
nomilerinde ne gibi zararlara yol açabilir?

 Bir Amerikan saldırısı uluslararası standartlara 
uygun olarak gerekçelendirilip haklı çıkarılabilir mi 
ve BM Güvenlik Konseyi, özellikle veto yetkisi bulu-
nan Çin ve Rusya, bu saldırıyı tasdik eder mi?

 İsrail’in yüzden fazla nükleer silahı olduğu dik-
kate alındığında, İran, dayanıklı ikinci vuruş yetene-
ğinin olmadığı hususu dahil önemli bir nükleer silahı 
ilk kendisi daha elde edemeden İsrail’e saldırabilir 
tezine İran’ın nükleer silah elde edebilmesine de en 
azından daha yıllar varken ne kadar güvenilebilir? 

 Amerika’nın alternatif bazı stratejik çalışmala-
rı, kolayca kızışan bölgesel bir düzende, İran’ın olası 
nükleer tehdidinin etkisizleştirilmesi için, savaşı tek 
taraflı başlatmadan ziyade daha kalıcı ve daha ihti-
yatlı bir düzenleme sağlayabilir mi?

En iyi mevcut tahminler, sınırlı bir Amerikan sal-
dırısının sadece geçici bir etki doğuracağı yönünde-
dir. Tekrarlanan saldırılar daha etkili olabilir, fakat 
sivil ölümleri bu doğrultuda ortaya çıkabilir ve kor-
kunç bir radyasyon riski doğabilir. İran milliyetçiliği, 
ABD’ye yönelik daimi bir nefret haline getirilip, reji-
min siyasi çıkarları için kullanılabilir.

Brzezinski:  
İran Meselesi’ni Konuşmalıyız

Zbigniew Brzezinski
Çeviren: Serdar Yeşiltay

Başkanın kesin tarihli askeri harekata yönelik belirli bir taahhüdü mahirane 
bir şekilde önlemesine rağmen, İran’la müzakere edilmiş, “Nükleer Silahların 

Yaygınlaşmasının Önlenmesine İlişkin Andlaşma”ya nasıl riayet edebileceğinin 
yokluğu hali bazı dış ve aşırı iç politik grupların yaygaraları kaçınılmaz surette yalnız 

ya da İsrail’le koordinasyon halinde bir Amerikan askeri harekatı için baskı yapma 
ortamını güçlendirecektir.
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İran Batı Afganistan’da yeni bir gerilla cephesi-
ni faaliyete geçirerek misilleme yaptığı takdirde, bu 
bölgedeki Amerikan güçlerinin durumunu daha zor 
hale getirebilir. Tahran  yönetimi ayrıca Irak’ta ve sı-
rasıyla Suriye vasıtasıyla Lübnan’a ve hatta Ürdün’e 
kadar tüm bölgeyi ateşe atacak patlamaya hazır bir 
şiddeti harekete geçirebilir. ABD deniz kuvvetleri 
Hürmüz boğazını açık tutabilecek olmasına rağmen, 
petrol akışı için artan sigorta maliyetleri Asya ve Av-
rupa ekonomilerini kötü yönde etkileyebilir. Bu yüz-
den ABD çok fazla suçlanabilir.

Filistin’in BM üyeliğine muhalif kanatta, İsrail ve 
ABD 188 devletten sadece yedisinin desteğini ka-
zanmıştı. Son zamanlardaki bu durum BM nezdinde 
ABD’nin kötü bir performans sergilediğini ortaya 
koydu. Bu ayrıca, İran’a onaylanmamış bir ABD saldı-
rısının dünya çapındaki ABD karşıtlığını güçlendire-
bileceği yönündeki tahminleri kuvvetlendiriyor. BM 
Genel Kurulu bu durumda ABD’yi kınayabilir mi? Ne-
ticesi, bu bölgenin uzun süren hengamesinde, zaten 
bu tür işlere derinlemesine bulaşmış Amerika için 
görülmemiş bir uluslararası tecride neden olabilir.

Kongre ayrıca İran’a karşı Amerikan askeri hare-
katını teoride destekleyen Ortadoğulu ve Avrupalı 
dostlarımızın yeni bir Ortadoğu çatışmasında, iş kan-
larını dökmeye hazır olmalarına geldiğinde genellik-
le oldukça isteksiz ve ilgisiz olduklarını göz önünde 
bulundurmalı. Bir de bunun üstüne, savaşta en çok 
menfaat temin eden Putin’in Rusya’sı olabilir. Rus-
ya bir taraftan Gürcistan’a ve Azerbaycan’a gözdağı 
vermek için rahatlarken, diğer taraftan petrolü için 
hemen hemen istediği parametrelerde Avrupa’yı fa-
turalandırabilir. 

Buradan şu sonuç çıkar ki, İran’la müzakere edi-
lerek sonuca bağlanmış tatmin edici bir çözüme 

ulaşmadaki bir başarısızlık, ABD tarafından başlatı-
lan ve muhtemelen sadece İran’la sınırlı kalmayacak 
yeni bir savaşın tetikleyicisi olarak görülmemelidir. 
Geçtiğimiz yıllar boyunca ABD Stalin Rusya’sından 
ve son dönemlerde nükleer silahlı Kuzey Kore’den 
çıkan çok daha tehlikeli tehditlere karşı başarılı bir 
şekilde Avrupalı ve Asyalı müttefiklerini korudu. Bu 
yüzden Amerika için daha ihtiyatlı ve daha verimli 
yol haritası; aynı politikayı Ortadoğu için resmi ola-
rak benimsemek ve İran’a karşı ağır yaptırımları de-
vam ettirmek olabilir. Bu bağlamda İran’ın İsrail’e ya 
da ABD’nin Ortadoğu’daki diğer müttefiklerine karşı 
askeri tehdidi, doğrudan Amerika’nın kendisine karşı 
yapılmış olarak kabul edilecek ve ABD’nin aynı oran-
daki karşılığına neden olacaktır.

Amerikan Kongresi Dış İlişkiler Komitesi tarafın-
dan bu sorunların ciddi bir şekilde ele alınması, şim-
dilerde ne İsrail kamuoyu ne de Amerikan halkı ta-
rafından uygun görülmeyen kontrolsüz kestirme bir 
savaşın potansiyel olarak elim sonuçlar üretebilecek 
bir krize karşı gösterilecek akıllıca bir müdahale ol-
mayacağı yönünde daha sağlam bir ulusal mutaba-
katın oluşmasına yardım edebilir. Aslında, Mossad’ın 
eski şefi Meir Dagan açık açık ‘İran’a bir saldırı fikri 
duyduğum en aptalca şey’ şeklinde konuşurken hak-
lı değil miydi? Neyse ki, ortada mükemmel bir seçe-
nek olmasa da daha iyi bir opsiyon var. 

Zbigniew Brzezinski esli Amerikan Başkanı Jim-
my Carter’ın ulusal güvenlik danışmanı ve en son 
olarak “Stratejik Vizyon” kitabının yazarıdır.

(WP, Iran should be key topic at hearings, Zbig-
niew Brzezinski, 4 Ocak 2013)
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Libya’daki Amerikan diplomatik yerleşkesinin 
hızla çöküşü, denizaşırı ülkelerdeki Amerikan dışiş-
lerine ait binaların savunmasızlığını gösterdi. Fakat 
CIA’in aynı gece meydana gelen ikinci bir saldırıyı 
önleyebilmesi, savunmada bir ana unsurun açığa 
çıkmasını sağladı: 11 Eylül saldırısından sonra oluş-
turulan gizli bir güç olan Küresel Müdahale Birimi 
(KMB).

Bingazi’de öldürülen iki Amerikalı yetkili, CIA’in 
Küresel Müdahale Biriminin üyeleriydi. Birim eski 
Amerikan özel kuvvetleri birimindeki binlerce görev-
liden oluşturulmuş ve teşkilatın ajanları için silahlı 
koruma olarak hizmet vermektedir.

KMB bilindiği kadarıyla; gizli kalacak şekilde oluş-
turulmuş, yüksek riskli mevzilerde gizli görev yapan 
ve CIA yetkilileri için güvenlik hizmeti sağlayan bir 
birimdir.

Fakat geçtiğimiz dört yıl boyunca, ölümlerle so-
nuçlanan bir dizi olaylar, KMB’nin git gide genişle-
yen rolüyle birlikte, CIA’nin en tehlikeli birimlerinden 
biri olarak ortaya çıkan statüsünü gösterdi.

2009’dan beri, CIA’nin, 5’i sözleşmeli olarak çalı-
şan KMB’li olmak üzere 14 çalışanı öldürüldü. Öldü-
rülen KMB çalışanlarının arasında Bingazi’deki elçilik 
saldırısında öldürülen 2 Amerikalı da var. Diğer üçü 
ise, 2009 yılının aralık ayında, Afganistan’ın Kost 
şehrindeki CIA yerleşkesinde, çift taraflı çalışan 
Ürdünlü bir ajanın, canlı bomba olup infilak etmesi 
sonucu meydana gelen etki alanı geniş patlamada 
ölmüştü.

Sözleşmeli KMB çalışanlarının, diplomatik bir kri-
ze neden olan Davis olayı da dahil, sadece yabancı 
uyruklu kimselerin öldürüldüğü silahlı çatışmalara 

dahil oldukları görülmektedir. Raymon Davis, CIA için 
çalışırken, geçen sene Pakistan’ın Lahor kentinde iki 
kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle haftalarca hapishane-
de tutulmuştu. Bu hadise ile alakalı Raymond Davis, 
o iki kişinin silahlı soygun girişiminde bulunduklarını 
belirtmişti.

KMB’nin gelişen belirgin rolü, geçtiğimiz on yıl 
boyunca, CIA’nin paramiliter kapasitesinin daha 
büyük bir şekilde gelişmesinin bir parçasıdır. Eski 
Amerikan ordu komandolarını birliğe dahil etmenin 
ötesinde, birlik, Bin Ladin’in öldürüldüğü baskın da 
dahil, binlerce İslamcı militan ve sivillerin silahlı in-
sansız hava araçları filolarıyla öldürülmesinde Ame-
rikan özel harekat timleriyle iş birliği yapmıştır.

CIA’in eski muharipleri, KMB’nin, casusluk faa-
liyetlerinin çok önemli bir parçası haline geldiğini 
söylediler. Ayrıca, terörizme karşı yürüttükleri gö-
revlerini, Soğuk Savaş döneminin gizli kapaklı casus-
luk faaliyetlerinde nadiren görüldüğü gibi istihbarat 
görevlileri için bir risk seviyesi ortaya çıktığında, on-
ların korunmasını sağladıklarını belirttiler.

Denizaşırı güvenlik timiyle yakından çalışmış 
eski bir CIA yetkilisi “Ajanlık önceden, Doğu Avru-
pa’daki şehirlere sızma yoluyla süreçlerini gerektir-
mekteydi. Şimdi ise gizli istihbarat, bir Land Cruiser 
içinde bazı (eski) Delta ya da Seal timleriyle ortaya 
çıkıp birini kendi operasyon güvenliğin için seçip ça-
lışma alanına kendini korumak üzere bırakmaya da-
yanıyor” diyor. 

Güvenlik timleri, casusluk için öylesine bir ana 
unsur haline geldi ki,  eğitim programlarını güney 
Virginia’da bir çiftlikte bulunan casusluk akademi-
sinde yürüten CIA ajanlarına KMB ile çalışmasının 

CIA’in Küresel Müdahale BirimiGreg Miller & Julie Tate
Çeviren: Serdar Yeşiltay

Denizaşırı güvenlik timiyle yakından çalışmış eski bir CIA yetkilisi “Ajanlık önceden, 
Doğu Avrupa’daki şehirlere sızma yoluyla süreçlerini gerektirmekteydi. Şimdi ise gizli 
istihbarat, bir Land Cruiser içinde bazı (eski) Delta ya da Seal timleriyle ortaya çıkıp 
birini kendi operasyon güvenliğin için seçip çalışma alanına kendini korumak üzere 

bırakmaya dayanıyor” diyor. 
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temel prensiplerini öğretmek için kendi programını 
revizyondan geçirdi.

Güvenlik birimleri, ağırlıklı olarak, yılda birkaç ay 
izin kullanabilen, esnek çalışma programı olan ve 
göreceli yüksek ücret ödenen sözleşmeli persone-
le dayanıyor. Karşılığında ise, onlar Bingazi gibi çok 
riskli yerlerde çalışmayı kabul ediyorlar ve ayrıca, 
sağlık ve hayat sigortası bulmak gibi basit önlemler-
de kendi başlarına bırakılıyorlar.

Amerikan istihbarat yetkilileri, KBM’nin herhangi 
bir zamanda, yurtdışında en az 125 çalışanı bulun-
duğunu belirttiler. Ayrıca, eğitim dönemi için veya 
çalışacakları süre dolduğunda birçok personelin 
ABD’ye döndüğünü, birçoklarının da tekrar çalışma-
ya başlamak için yurtdışına gittiklerini söylediler. 

Çalışanların en azından yarısı, genelde bir yıl için-
de yüz kırk bin dolar ya da daha fazlasını kazanan ve 
umumiyetle doksan ya da yüz yirmi gün yurtdışında 
görev yapan sözleşmelilerdir. Tam gün çalışan KBM 
kurmayları, ki bunlar daimi CIA çalışanlarıdır ve daha 
az kazanırlar, fakat karı toplarlar ve tipik olarak de-
netleyici rolleri vardır.

Eski bir Amerikan istihbaratçısı, bu işin yeterince 
karlı olduğunu ve istihdamın çoğunlukla işe alım lafı-
nın dolaşıma sokulması ile yapıldığını söyledi.  Aday-
lar, polis departmanı SWAT timlerinin eski üyeleri ya 
da yeni emekli olmuş Amerikan özel kuvvetleri men-
supları olarak kendini gösteriyor.

KMB’nin çoğu yeni personeli, Glock tabancaları 
ve M4 tüfekleri gibi taşıyacakları silahlar için daha 

önceden gerekli eğitime sahipler. Fakat onlar, al-
dıkları ek eğitimle dikkatlerini, korumakla yükümlü 

oldukları CIA yetkililerinin hareketleri-
ne ya da varlığına vermelerine gerek 
kalmıyor.

KMB, CIA tarafından, Irak ve Afga-
nistan gibi savaş alanlarında, CIA yet-
kililerini korumak için oluşturulmuş 
olmasına rağmen, gizli insansız hava 
aracı üslerini korumanın yanı sıra bir-
liğin görev alanı; Yemen, Lübnan ve 
Cibuti gibi yerlerde, CIA tesislerini ve 
yetkililerini korumaya kadar genişle-
miş durumda.

Eski bir özel operatör; “çatışma 
alanlarına sensor ya da dinleme ciha-
zı yerleştiren Ulusal Güvenlik Teşkila-
tı da dahil olmak üzere, bazı durumlar-

da, seçkin KMB birimleri, diğer teşkilatların personeli 
için güvenlik sağlıyor” şeklinde belirtti. En becerikli 
güvenlik operatörleri resmi olmayan adıyla ‘akrepler’ 
olarak biliniyor.

Eski bir Amerikan istihbarat yetkilisi, “Onlar ya-
bancı dil öğrenmiyorlar, herhangi bir yabancıyla 
temasları olmuyor ve ayrıca istihbarat raporları 
düzenlemiyorlar” şeklinde konuştu. Ayrıca, Onların 
asıl görevleri, buluşma yerlerinden kaçış için plan 
yapmak, muhbirlere silah araması yapmak ve bir gü-
venlik alanı oluşturmak olduğunu söyledi. Ek olarak, 
“Her zaman bilindiği gibi; eğer işler kötü duruma ge-
lirse, ateş etmesini bilmen lazım” dedi.

Bu gibi durumlarda, sonuçlar ağır olabiliyor. KMB 
ile çalışmışlığı bulunan eski CIA yetkilileri, Davis’in 
yakalanmamak için kaçamaması ve Pakistan’da işlek 
bir caddenin ortasında ateş açması hakkında konuş-
maktan hala çekiniyorlar. Yorumunu almak için yapı-
lan ricaya yanıt vermeyen bu eski sözleşmeli güven-
lik personeli, Davis’in motosikletle yolculuk yapan 
iki Pakistanlı ile karşılaştığı zaman, ‘alan araştırması’ 
yani, çevresini tanıma ve imkan dahilinde kaçış rota-
sı için plan yapmakta olduğunu söyledi.

Davis, olay mahallinde tuzağın ortasında kaldı ve 
onun tutuklanışı, terörizme karşı savaştaki iki gergin 
müttefik arasında diplomatik krize yol açtı.

CIA, Davis vakasının kabalığından dolayı çok sert 
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lerine ödeme yaparak Davis’in serbest bırakılması-
nın güvence altına alınmasına kadar Pakistan’daki 
insansız hava araçları ile yürütülen harekatı geçici 
olarak askıya aldı.

Son günlerde yayımlanan bir raporda, CIA ve 
onun güvenlik birimleri dolaylı yoldan övülmesine 
rağmen, Bingazi-Libya’da dört Amerikalının ölümü-
ne sebebiyet veren Dış İşleri Bakanlığı’nın güvenlik 
tedbirlerinin başarısızlığı ağır bir biçimde eleştiril-
mişti.

Bingazi’de, bir KMB timi, yanan bir dışişleri ba-
kanlığı binasındaki Amerikan diplomatları kurtarmak 
için aceleyle bir girişimde bulundu. Sonrasında ha-
yatta kalanları tahliye ederek yakındaki yine saldırı 
altında bulunan bir CIA binasına götürdü. Bu bina-
nın çatısında mevzilenen iki KMB görevlisi de havan 
topu saldırısıyla öldürüldü.

Libya’daki öldürülenlerin arasında, Libya’da CIA 
tarafından verilen ikinci vazifesinde bulunan KMB 
görevlisi Glen Doherty de vardı. Kız kardeşi Kathleen 
Quiley’e göre, Doherty, Libya’dan başka, Mexico City 
dahil, yaklaşık on yerde görev yapmıştı.

Quiley bir röportajda, “O riskin kesinlikle farkın-
daydı” şeklinde konuşmasına rağmen, “O elçiliği ko-
rumak için orada değildi” dedi. “O RPG’leri kurtarmak 
için oradaydı” diyen Quiley Doherty’nin Libya stok-
larındaki roket güdümlü el bombalarının izini süren 
CIA timleri için güvenliği sağladığını ifade ediyordu.

Quiley; “Mesaisinin az oluşundan ve maaşından 
dolayı bu CIA işinde çalışıyordu.  Ayrıca yurtdışında 
Amerikan hükümetine hizmet etme şansını bulmuş-
tu” dedi.

Quigley’in söylediğine göre, Doherty’nin öldüğü 
zaman, California’daki iki evi için aldığı kredi dahil ol-

mak üzere yüklü bir borç bıraktı. Üstelik hayat sigor-
tası da yoktu. CIA yetkilileri Doherty’nin ailesine, şir-
ketlere Doherty için sigorta poliçelerini imzalamaya 
gönüllü olmalarını tavsiye ettiklerini söyledi. Fakat, 
teşkilatın kendi sigorta teminatı, sözleşmeliler için 
geçerli değildi.

Quigley, teşkilatı eleştirmedi, fakat şunu söyle-
di: “bu durum, yurt dışına giden ve açıkça söylemek 
gerekirse yüksek miktardaki borçları dışında elinde 
gösterecek hiçbir şeyi olmayan biri için çok üzücü.”

CIA herhangi bir yorumda bulunmayı reddetti.

Quigley ailesinin, Doherty’nin adında daha ön-
ceden ve son zamanlarda öldürülen diğer Amerikan 
özel harekat birliklerinin ailelerine yardım amaçlı bir 
vakıf kurduğunu belirtti. Bununla birlikte, ayrı bir or-
ganizasyon, öldürülen CIA yetkililerinin aileleri için 
benzer bir işlevi yürütüyor.

CIA Memorial Vakfı, öldürülen CIA yetkililerinin 
çocuklarının kolej masrafını üstleniyor ve son za-
manlarda ailelere cenaze masrafları için yaklaşık 
5.000 dolar yardım parası vermeye başladı.

Eski bir CIA muharibi olan ve şimdi de bu kurulu-
şun başkanı olarak görev yürüten Jerry Komisar, “bu 
organizasyon, öldürülen teşkilat yetkililerinin aile 
efradından 28 kişiye okul harcı ve diğer masrafları 
için ödeme yapıyor ve ek olarak 77 kişi okul yaşına 
geldiklerinde onlara da ödeme yapılmaya başlana-
cak” şeklinde konuştu. 

Bu organizasyonun yükümlülükleri son aylarda 
çoğaldı. Çünkü, özellikle Kost’taki saldırıdan beri CIA 
için çalışanlar arasında ölümler arttı. Doherty ve Ty-
rone Woods’un Bingazi’deki öldürülüşünden sonra, 
diğer tam zamanlı üç CIA yetkilisi Afganistan’da öl-
dürüldü.

Komisar, “Bazen insanların niçin bu türden bir risk 
aldıklarını merak ederim. Bu onların daha fazla para 
kazanmaları için bir fırsat oluyor. Fakat dezavantajı 
ise kendini büyük bir riskin içine atmandır. Onlar için 
çok üzülüyorum” dedi.

(WP, CIA’s Global Response Staff emerging from 
shadows after incidents in Libya and Pakistan, 27 
Aralık 2012)
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Başkan Obama ikinci döneminde dış politika üze-
rindeki meseleler için epey çaba harcarken, Kuzey 
Afrika’da cihat yanlılarının artışı, Suriye’nin kaosa 
sürüklenmesi, İsrail ve Filistin’in arasındaki ihtilafla-
rın her zamankinden daha fazla artması, Irak’ın iç sa-
vaşa doğru gitme eğilimi göstermesi, Afganistan’ın 
yolsuzluk batağında saplanması ve İran’ın tüm hızıy-
la nükleer programını devam ettirmesi gibi mesele-
lerle yüzleşiyor.

Aslında bunların zaman geçtikçe kolayca halledi-
lebilir meseleler olduğuna şimdiki sorunlar düşünü-
lürse kanaat edilebilir.

Asya’daki meseleler gerçekten korkutucu boyut-
lara varıyor.

Obama Beyaz Saray’a girdiğinden beri, dikkatleri 
ve imkanları Pasifik’e yönlendirmek istiyordu. Çün-
kü bu bölge, ekonomik büyüme, inovasyon, yabancı 
yatırım imkanları ve ticaret gibi en büyük fırsatları 
barındırmakta. 21. yüzyıl bir Pasifik yüzyılı olacak 

sözü bir klişe haline geldi.

Bu klişenin doğruluğu yine de ispatlanabilir. 
Fakat bu ekonomik mucizenin bölgesi korkunç bir 
muvacehe alanı haline gelmesi nedeniyle bunların 
aniden gerçekleşmesi zor gibi görünüyor. Kuzey Ko-
reliler New York’u alevler içinde tasvir eden videolar 
yayınlıyor. Çin savaş gemileri bir Japon gemisi ve he-
likopteri üzerine silah hedefleme radarıyla kilitleni-
yor. Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore ve Güney 
Kore, Çin ve Filipinler, Hindistan ve Çin arasındaki 
ihtilaflar artıyor. Tayvan ise daima olası bir kırılma 
noktasıdır. Bu meselelerden herhangi biri Birleşik 
Devletleri meselenin içine sürükleyip zor durumda 
bırakabilir.

En ürkütücü gelişme ise dünyanın tek miras yo-
luyla geçen ‘esir kampı’ olan Kuzey Kore’de mey-
dana gelebilir. Genç lider Kim, sadece Güney Kore 
ve Japonya’yı değil, aynı zamanda ABD’yi de haki-
ki anlamda tehdit eder hale gelene kadar, nükleer 

Asya’nın Ruhanileri Pasifik’te Kol GeziyorFred Hiatt
Çeviren: Serdar Yeşiltay
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vermiş görünüyor. Çinli yetkililerin Kim’im inatçılığı 
yüzünden alarma geçtikleri fakat onu dizginlemeye 
çalışma hususunda isteksiz oldukları belirtildi. Bu 
durumda çekinme ve kaygılanma çok daha fazla is-
tikrarsızlığa neden olabilir. Obama’nın şayet Kuzey 
Kore daha uyumlu hale gelirse, onunla mukabele ya-
pacağı netleşirken, ilk döneminde mümkün olduğu 
kadar makul ölçüleri aşmayan bir görmezden gelme 
politikası izledi. Ancak, 20’li yaşların sonunda oldu-
ğu düşünülen Kim Jong Eun bu vaziyeti tahammül 
edilemez hale getirebilir.

Tüm bunlar olurken, Çin’in gelişen kararlılığı ve 
iddiası, Güneydoğu ve Doğu Asya’daki komşularını 
rahatsız ediyor.  Çin, neredeyse tüm Güney Çin Deni-
zi’nde hak talebinde bulunuyor ise de onun kıyı şe-
ridi, Vietnam, Malezya, ya da Filipinler’den oldukça 
uzaktadır. Çin, uçak ve gemilerini Japonların Senka-
kus ve Çinlilerin de Diaoyu Adaları dedikleri kaya-
lıklardan oluşan takım adalarını himaye hususunda 
çıkan ihtilaftan dolayı Japonya’ya karşı gönderdi ve 
durmadan askeri güçlerinin kapasitesini ve büyük-
lüğünü arttırıyor. Ayrıca uzun yıllardan bu yana ilk 
defa, komşu bir ülke olan Japonya aynı hareketi tek-
rarlıyor.

Bunların hepsi kesin bir şekilde geçen yüzyıl için-
de sanki oluyormuş gibi görünebilir; belki de böyle 
görünmesinin sebebi söz konusu her ülkedeki ikinci 
ya da üçüncü kuşaktan yeni liderlerin, geçmişlerinin 
sorumluluğunu ve yükünü taşımasıdır. Japonya baş-
bakanı Shinzo Abe’nin dedesi Çin işgali süresi de da-
hil olmak üzere emperyal Japonya’nın liderlerinden 
biriydi ve İkinci Dünya Savaşından sonra da Amerika 
yanlısı başbakan olarak görevini sürdürdü. Güney 
Kore’nin başkanı seçilen Park-Geun-hye, daha önce 
uzun süre ülkede başkanlık yapmış Park Chung-
hee’nin kızıdır ve annesi Kuzey Koreli bir fanatik 
tarafından öldürülmüştü. (Kurşunun hedefi aslında 
sonradan kendi istihbarat başkanı tarafından dü-
zenlenen suikast neticesinde öldürülen babasıydı.) 
Çin’in yeni başkanı Xi Jinping, Mao Tsetung’un İkinci 
Dünya savaşı boyunca Japonlara karşı savaşta yar-
dım eden devrimci arkadaşlarından birinin oğludur. 
Kuzey Kore’nin Kim Jong Eun’u ise, Kuzey Kore ‘mito-
lojisine’ göre, 1930 ve 1940’larda Japonlara karşı ve 
1950’lerde Amerikalılara ve Güney Korelilere karşı 
savaşan Kim II-sung’un torunudur.

Bu liderlerin geçmişten gelen ruhani fısıldamala-
rı nasıl duydukları üzerine tahminler yapmak merak 
uyandırıcıdır. Gerçi kitleleri harekete sevk etmek için 
ulusal zayıflığa odaklanmak yararlı olabilir. Kuzey 
Kore fakir ve başarısız bir ülke ve şantaj ve boş teh-
ditler onun uzun zamandan beri varolma stratejisi 
oldu. Çin yükselen bir güç ve gelişen bir ekonomidir, 
fakat tek partili rejimin liderliği, huzursuz kitlelerin 
dikkatini iç sorunlardan uzaklaştırmak için milliyet-
çiliği kullanmak suretiyle onları pasivize edebilir. Ja-
ponya geçen on yılın çoğunda, neredeyse tamamen 
yıllık bir bazda bir başbakanı bir diğerinden sonra 
ihraç ediyor. Bu bağlamda göz yumulan bir istikrar-
sızlık ekonomik ve askeri ağırlığa darbe indirir.

Tüm bunların hepsi bölgeyi ABD’nin varlığı ve li-
derliği için istekli hale getiriyor. Böylece Obama ilk 
döneminde Asya’nın önemini Asya’ya bir ‘pivot’ şek-
linde verdiği teminatla anlamış görünüyor. Bölgesel 
liderler, ikinci döneminde Obama’nın bu sözünü ye-
rine getirebileceğini umut ediyorlar, fakat Amerikan 
politikasının siyasi zayıflıkla şekillenip şekillenme-
yeceği merak konusu. Onlar, donanmanın, gemilerin 
planlanan sayısının tekrar azaltılacağını ilan ettiği 
zaman ya da savunma bakanı Leon Panetta’nın bir 
uçak gemisini bütçe kısıtlaması sebebiyle limanda 
tutma emrini verdiğinde kuşkulandılar. Eski dışişleri 
bakanı Hillary Rodham Clinton ve Doğu Asya ve Pa-
sifik işleri müsteşarı Kurt Campbell’in odak noktası 
olan Asya’nın mirasını kimin devralacağını merak 
ediyorlar. Ayrıca, Mali’den Kandahar’a kadar Oba-
ma’nın dikkatini çeken tehlikeleri gördüler ve böl-
gelerini pivot yapmayı gerçeğe dönüştürülmesi için 
daha tehlikeli bir krizi çıkmamasını umut ediyorlar.

(WP, Asian tensions add urgency to Obama’s ‘pi-
vot’, 10 Şubat 2013)
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1979: Afganistan’daki sosyalist hükümetinin 
daveti üzerine SSCB Afganistan’a girerek İslamcı 
mücahitlere karşı savaş başlattı.

1985: Afganistan’da mücahit örgütleri Pakis-
tan´da toplanarak tek bir ordu halinde savaş kararı 
aldı. Afgan halkının yarısı, İran ve Pakistan´da mül-
teci durumunda yaşıyordu. Ve dönemin Sovyet lide-
ri Mihail Gorbaçov Afganistan’dan çekileceğini ilan 
etti.

1988: Azerbaycan’a bağlı olan Dağlık Karabağ 
Bölgesi 20 Şubat’ta Ermenistan ile birleşmeyi res-
men talep etti. Ardından olaylar alevlenerek tüm 
Azerbaycan’da 6 yıl sürece bir etnik savaşa dönüştü. 
Ayrıca, Cezayir’deki Muhalefetin demokrasi talepleri 
ülke çapındaki gösterilerle geniş bir destek buldu. 
Öte yandan SSCB birlikleriyle savaşmak amacıy-
la Usame bin Ladin tarafından El Kaide kuruldu ve 
dünyanın birçok yerinde hızla örgütlenmeye başladı.

15 Şubat 1989: Ağır kayıplar nedeniyle Mihail 
Gorbaçov’un emriyle Afgan-Sovyet savaşı sona erdi. 
Ancak ülke içinde Necibullah hükümetiyle Afgan 
mücahit grupları ve El Kaide arasındaki çatışmalar 
devam etti.

9 Kasım 1989: İsteyen Doğu Almanya vatan-
daşlarının Batı Almanya’ya gidebileceği açıklandı.

1989: SSCB’nin yıkılışı döneminde Güney Oset-
yalılar’ın, Kuzey Osetya ile birleşmesi talepleri taraf-
lar arasındaki gerginliği en üst seviyeye taşımıştır. 

Eylül ayında ise Gürcü askeri birlikleri, Güney Osetya 
bölgesine girdiler ve silahlı çatışmalar başladı.

Ocak-Şubat 1990: Toplanan Yugoslavya Komü-
nist Partisi 14. Olağan Kongresi’nde görüş ayrılıkları 
giderilemedi ancak, çok önemli bir karar alındı: Yu-
goslavya Komünist Partisi’nin öncü rolüne ve iktidar 
tekeline son verildi ve seçimler yapıldı.

Haziran 1990: Cezayir’de köktendinci bir tabana 
dayanan İslami Selamet Cephesi (FIS) yerel seçim-
lerde yaklaşık 8,5 milyon seçmenin yüzde 54’ünün 
oyunu alarak beklenmedik bir başarı elde etti.

13 Haziran 1990: 13 Haziran’da Berlin duvarı-
nın yıkılmasına resmi olarak başlandı. 3 Ekim’de ise 
Doğu Almanya, Batı Almanya’ya dahil olmasıyla Al-
manya birleşti.

1990: Irak 18 Temmuz’da düzenlenen Arap zir-
vesinde, Kuveyt’i Irak’ı zayıflatmak amacıyla ortak 
petrol yataklarında aşırı petrol çıkarmakla ve aşırı 
üretim yaparak petrol fiyatlarını düşürmekle suçladı. 
1 Ağustos’ta karşılıklı görüşmelerden çekilen Irak, 
ertesi gün Kuveyt’i işgal etti ve bir hafta sonra Irak 
ile Kuveyt’in birleştirildiğini açıkladı. BM ise Irak’ın 
derhal geri çekilmesini talep etti.

1990: Sosyo-ekonomik problemlerden dolayı 
Tuareg isyanıyla başlayan çatışmalar 1996 tarihin-
de tamamen sona erdi ve yapılan anlaşmalar ile ku-
zey bölgesi özerkliğe kavuştu.

Kasım 1990: Çeçenler Rusya’dan bağımsızlık 
talep etmeye başladılar.

17 Ocak 1991: Irak’a karşı ABD’nin önderliğin-
deki koalisyon güçlerinin ‘‘Çöl Rüzgarı Operasyonu” 
başladı.

27 Şubat 1991: Koalisyon güçlerine yenilen 
Irak’ın Kuveyt işgali sona erdi.

22 Mayıs 1991: Yemen Cumhuriyeti, batı bloğu 
içindeki Yemen Arap Cumhuriyeti(Kuzey Yemen) ile 
sosyalist Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin(-
Güney Yemen) birleşmesiyle ilan edildi.

Dünyada Çatışma Alanları Kronolojisi
Mehmet Yavuz - Serdar Yeşiltay 
mehmet_yaavuz@hotmail.com 
serdaryesiltay@gmail.com
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ğımsızlığını ilan etti. Bunun üzerine federal Yugos-
lav güçleriyle bir dizi çatışmalar yaşandı.

Ağustos 1991: Çeçenler Sovyet hükümetini de-
virip bölgenin kontrolünü ele geçirdiler.

25 Aralık 1991: 1985 yılında Gorbaçov’un ik-
tidarı sırasında başlayan Glasnost ve Perestroyka 
ile başlayıp 6 yıl süren reformların ardından Gor-
baçov’un istifasıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği resmen dağıldı ve birliğe bağlı bazı ülkeler ba-
ğımsızlıklarını ilan ettiler.

27 Aralık 1991: Cezayir’de yapılan seçimlerin 
ilk turu İslami Selamet Cephesi (FIS) adaylarının ke-
sin üstünlüğüyle noktalandı. Ülkeyi önceden beri 
yöneten Milli Kurtuluş Cephesi(FLN) ise çok düşük 
bir oy oranıyla üçüncü sırada yer alabildi.

6 Nisan 1992: ABD ve AT Bosna-Hersek’in 
bağımsızlığını tanıdı. Bosnalı Sırpların, Belgrad’ın 
desteğiyle, Bosna-Hersek’in bağımsızlık ilanını geri 
almasını talep etmesinin ardından, bu talep, Bos-
na-Hersek cumhurbaşkanı İzzetbegoviç tarafından 
reddedildi ve tam anlamıyla savaş başladı. 

1992: Abhazya Parlamentosu Gürcistan’dan ba-
ğımsızlığını ilan etti. Bunun üzerine Gürcü ordusu 
Abhazya’yı işgal etti. Ayrıca Afganistan’da Mücahit-
ler iktidar savaşını kazanmaya başladı ve Kabil’i ele 
geçirdiler. Necibullah hükümeti düştü. 

1992-93: Cezayir’de seçimlerin ilk turunu FIS’ın 
kazanması üzerine ülkedeki laik güçler harekete 
geçtiler. Kurulan Yüksek Devlet Konseyi seçimleri 
iptal ederek yönetime el koydu. Ardından FIS önder-
lerine yönelik geniş çaplı bir sindirme kampanyası 
başladı. Bunun üzerine ordu destekli hükümet ile 
cihatçılar ve El Kaide tarzı gruplaşmalar arasında on 
yıl sürecek kanlı iç savaş başladı. 

13 Eylül 1993: İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü 
(FKÖ), Oslo Barış Anlaşması’nı imzaladı. Bu, Gazze 
Şeridi ve Batı Şeria’nın bazı bölgelerinde Filistin’e 
özerklik tanıyan ilk geniş kapsamlı barış anlaşmasıdır.

12 Mayıs 1994: Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı 
işgalinden sonra ateşkes imzalandı. Günümüzde Er-
menistan halen, Azerbaycan’ın %20’lik kısmını işgal 
altında bulundurmaya devam ediyor.

1994: Yemen’de birleşmeden sonra meydana 
gelen anlaşmazlıklar ve eski Güney Yemen’in saf dışı 
bırakılması yüzünden ülkenin güneyi bağımsızlığını 
ilan ettiyse de çıkan iç savaş sonucu bastırıldı.

1994: Cezayir’de Hükümet ile tutuklu FIS yöne-
ticileri arasındaki görüşmelerin artmasıyla iç savaş 
daha kanlı bir sürece girdi. Silahlı İslami Grup (GIA) 
hükümet güçlerinin yanı sıra hükümet ile görüş-
meler yapan FIS ve destekçilerine de savaş açtığı-
nı açıkladı. Bunun üzerine Silahlı İslami Hareket ve 
başka küçük silahlı gruplar İslami Selamet Cephe-
si’ne bağlı İslami Selamet Ordusu’nu (AIS) kurdular

1994: Afganistan’da Mücahit örgütler arasındaki 
iktidar savaşı devam etti ve. Ağustos ayında, güney-
deki Kandahar kentinde Muhammed Ömer Akhund 
adlı bir molla, aşırı dinci öğrencilerden oluşan Peş-
tun etnik kökenli Taliban hareketini kurdu. 

1995: 1993 yılında BM tarafından güvenli bölge 
ilan edilen Srebrenica ve Jepa Sırp güçleri tarafın-
dan alındı ve bölgede etnik yapıldı. Özellikle Sreb-
renica’da 8 bin Boşnak erkek kurşuna dizildi. 30 
Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında Bosnalı Sırplara 
yönelik NATO saldırıları gerçekleşti. Bosna Sırp mev-
zilerinin büyük bölümü tahrip edildi ve Sırp Cumhu-
riyeti teslim olmak zorunda kaldı.

28 Eylül 1995: ABD’nin başkenti Washing-
ton’da, birçok yerleşim biriminin Filistin Özerk Yö-
netimi’ne (FÖY) devredildiği ikinci kapsamlı özerklik 
anlaşması imzalandı. 

1996: 1994’te Rusların Çeçenistan’a harekat 
başlatmasından sonra başlayan ve 2 yıl süren Çe-
çen-Rus çatışmaları, imzalanan Hasavyurt Antlaş-
ması ile sona erdirildi. 

1996: Taliban hareketi başkent Kabil´i ele geçir-
di ve Şeriatı yürürlüğe koydu. Devlet Başkanı Rab-
bani, Kabil´den kaçarak Taliban´a muhalif kuzey it-
tifakına sığındı.

Mart 1997: İsrail hükümetinin, Kudüs’ün Müs-
lüman Arap ağırlıklı Doğu kesiminde, yeni yerleşim 
birimleri inşasına yeniden başlaması üzerine, Filistin 
Özerk Yönetimi, nihai kalıcı barış antlaşması yolunda 
yürütülmeye çalışılan müzakereleri askıya aldı. 
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ne düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu 
El Kaide lideri Usame bin Ladin´i cezalandırmak için 
Afganistan´a Cruise füzeleriyle saldırı düzenledi.

28 Şubat 1998 - 24 Mart 1999: Başını Arna-
vutların çektiği 1993 yılında kurulan ayrılıkçı Koso-
va Kurtuluş Ordusu ile düzenli Yugoslavya ordusu 
birlikleri arasındaki çarpışmalar yaşandı.

24 Mart 1999: Nato’ya ait savaş uçakları, Arna-
vutları Sırp ordusunun saldırılarından korumak için 
Yugoslavya topraklarını bombalamaya başladı. Bom-
bardıman 78 gün sürdü.

10 Haziran 1999: Birleşmiş Milletler himayesi 
altında Kosova kuruldu.

1999: Birleşmiş Milletler, Usame bin Ladin´i tes-
lim etmeyen Afganistan´a ambargo uygulamaya 
başladı. 

2000: 20 Temmuz’da Camp David’de ABD Baş-
kanı Bill Clinton’ın gözetiminde Arafat ve Barak, 9 
günlük kapalı maraton zirve yaptı. Anlaşma çıkmadı, 
ancak iki lider görüşmeleri sürdürme kararını koru-
duklarını söyledi. Ancak 28 Eylül’de İsrail muhale-
fetinin ‘asker ve siyaset şahini’ Şaron’un Kudüs’te 
Harem müşşerif’i ziyaret etmesiyle, ikinci Filistin 
İntifadası patlak verdi.

Ocak 2001: Birleşmiş Milletler El Kaide lideri 
Usame bin Ladin´i vermemekte direnen Taliban´a 
baskı yapmak amacıyla uyguladığı yaptırımları sıkı-
laştırdı.

Ocak-Kasım 2001: Arnavut milis güçleri ile 
Makedonya ordusu arasında çatışmalar yaşandı ve 
çoğu Arnavut sivil olmak üzere binlerce kişi hayatını 
kaybetti. Makedonya Cumhuriyeti hükümeti ile bu 
ülkede yaşayan Arnavut temsilcileri arasında Ohri 
Çerçeve Anlaşması yapıldı ve çatışmalar sona erdi.  

26 Kasım 2001: Amerikan Başkanı George 
Bush, Bağdat’ın Aralık 1998’de ülkeden ayrılan BM 
silah denetçilerinin dönüşünü reddetmeye devam 
etmesi halinde güç yoluna başvuracağı uyarısında 
bulundu. 

2001: 11 Eylül’de ABD’ye yönelik tüm dünyayı 
sarsan bir dizi terör saldırıları gerçekleşti. Saldırıla-
rı El Kaide üstlendi. ABD, 7 Ekimde 11 Eylül saldı-
rılarında baş zanlı ilan ettiği Usame bin Ladin’i ele 

geçirmek üzere ve bin Ladin’i misafir olarak tanım-
layan Taliban yönetimine karşı İngiltere’yle birlikte 
Afganistan’a askeri harekat başlattı. Kasım ayına 
gelindiğinde  Mezarı Şerif muharebesi başladı. Gün 
batımına doğru Mezarı Şerif ABD tarafından alındı. 
13 Kasımda ABD birlikleri Kabil’e girdi. Aralık ayına 
geldiğinde Taliban güçleri, direndikleri son şehir 
olan Kahdahar’ı da kaybetti. Hamid Karzai’nin baş-
bakanlığında kurulan geçici yeni yönetim, 22 Ara-
lık’taki yemin töreniyle görevine başladı. 

19 Mart 2002: ABD Merkezi Haberalma Teşki-
latı CIA’nın Başkanı George Tenet, Bağdat’ın, El-Kai-
de örgütüyle temaslarda bulunduğunu ve Irak veya 
İran’ın ABD’de 11 Eylül 2001’de düzenlenen saldırı-
ları desteklediğini düşündüklerini belirtti. 

2002: İkinci İntifada’nın başlamasından itiba-
ren geçen 18 aylık sürede, çatışma ve saldırılarda 
Filistin tarafından 1238, İsrail tarafından 366 olmak 
üzere toplam 1604 kişi öldü. 29 Mart’ta İsrail, Filis-
tin lideri Arafat’ın 1994’te sürgünden dönüşünden 
beri en şiddetli saldırısını düzenleyerek, Filistin lide-
rinin karargahının da bulunduğu Ramallah’a girdi ve 
Filistin yönetim birimlerini kuşattı. Arafat’ın kararga-
hına da tank ateşi isabet etti. İsrail kabinesi Arafat’ı 
düşman ilan etti ve Arafat karargahında kuşatma 
altına alındı. 

8 Aralık 2002: Irak kitle imha silahlarına sa-
hip olmadığını belirterek, silahlanma ile ilgili olarak 
12,000 sayfalık bir rapor hazırlayarak BM’ye sundu. 

2002: Cezayir’de yaşanan birçok katliam, cinayet 
ve bombalı eylemlerle geçen ve yüz binden fazla in-
sanın ölümüyle sonuçlanan on yılın ardından çatış-
maların neredeyse sıfırlanmasıyla hükümet güçleri 
kesin olarak ülkeye hakim oldular.

17 Mart 2003: 17 Mart’ta Bush diplomatik sü-
renin dolduğunu söyleyerek Saddam Hüseyin ve 
oğullarına Irak’ı terketmesi için 48 saatlik süre tanı-
dı, aksi halde savaşın başlayacağını bildirdi. Bağdat 
ültimatomu ertesi gün reddetti. Bunun üzerine 20 
Mart’ta ABD öncülüğünde Irak’a hava harekatı baş-
ladı. Hemen ertesi gün de Amerikan ve İngiliz kuv-
vetleri Kuveyt’ten Irak’a girdi. 

9 Nisan 2003: Bağdat düştü. Saddam Hüse-
yin’in dev heykelleri devrildi. Şehirde yağmalar baş-
ladı.
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ji1 Mayıs 2003: ABD Başkanı George Bush, esas 
çatışmaların bittiğini, ancak terörizmle savaşın de-
vam ettiğini açıkladı. 

29 Haziran 2003: Filistin’de radikal dinci grup-
lar, geçici ateşkes ilan etti. İsrail, Gazze Şeridi’nden 
ve sonra da Beytüllahim’den çekildi. 

29 Ağustos 2003: Irak’ta Şiilerin kutsal kenti 
Necef’te bir caminin önünde bir araç havaya uçtu. 
Şii din adamı Ayetullah Muhammed Bekir Hekim’in 
de aralarında bulunduğu 83 kişi öldü, 125 kişi ya-
ralandı. 

14 Aralık 2003: Saddam Hüseyin Tikrit’te bir 
çiftlikte yakalandı. 

22 Mart 2004: Hamas’ın dini Lideri Şeyh Ahmed 
Yasin öldürüldü.

17 Nisan 2004: Hamas Lideri Şeyh Ahmed Ya-
sin’in öldürülmesinin ardından, Hamas liderliğini 
üstlenen Rantisi, Israil tarafından öldürüldü.

2004: Yemen’in Kuzeybatı bölgesinde Suudi 
Arabistan sınırındaki dağlık arazide kurulu Sadah vi-
layetinde Şii-Zeydi Husi militanları ile Yemen ordusu 
arasında savaş çıktı.

2003-2005: Afganistan’da Taliban isyanı mey-
dana geldi. 2003’te 220 Afgan askeri güçlenen Tali-
ban savaşçıları tarafından öldürüldü. Taliban’ın mer-
kezinde saldırılar gelişen sıklıklarla arttı.

12 Şubat 2005: Irak’taki kimyasal silahları bul-
mak amacıyla yapılan araştırmanın tamamlandığı 
açıklandı. Daha sonraki süreçte de Irak’ta, savaşının 
gerekçesi olarak gösterilen nükleer ve kimyasal si-
lahların izine rastlanmadığı ortaya çıktı. 

19 Mart 2006: Irak’ta nihai zafere ulaşıldığını 
savunan ABD Başkanı George W. Bush, ‘’Görev ta-
mamlandı’’ dedi.

Temmuz 2006: Irak’ta, 1666 bombalı saldırının 
düzenlendiği 2006 Temmuzunda 3438 sivil hayatı-
nı kaybetti. Temmuz ayı Irak’ta yaşanan en kanlı ay 
olarak tarihe geçti.

2006: 12 Temmuz’da Lübnan’a yerleşmiş bulu-
nan Hizbullah Örgütü İsrail birliklerine ve sınır kasa-
balarına havan ve füze saldırında bulundu.  Ardından 
2 İsrail Askerini kaçırdı ve 8’ini öldürdüler. İsrail sal-
dırılardan Lübnan’ı sorumlu tuttu ve İsrail saldırıları 

başladı. 14 Ağustos’a gelindiğinde Lübnan- İsrail 
arasında ateşkes yürürlüğe girdi. Lübnan’da İsrail 
saldırıları sonucu ağır maddi hasarlar meydana geldi 
ve çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğun 1000’in üze-
rinde insan hayatını kaybetti.

5 Kasım 2006: 1982’de, Şiilerin çoğunlukta ol-
duğu Decal kentinde 182 kişinin öldürülmesinden 
suçlu bulunan Saddam Hüseyin ‘’insanlığa karşı suç 
işlemekten’’ idam cezasına çarptırıldı.

2006-2007: Afganistan’da koalisyon güçleriyle 
Taliban ve El Kaide milisleri arasında çok ciddi ça-
tışmalar yaşandı. Koalisyon güçleri pek çok bölgede 
zafer kazanmasına ve pek çok militanın öldürülme-
sine rağmen Taliban ve El Kaide tam olarak durdu-
rulamadı.

Haziran 2007: 2007 yılında El Fetih grubunun 
yapılan seçimlerin sonucunu kabul etmemesinden 
dolayı El Fetih ve Hamas arasında çatışmalar mey-
dana geldi. Bunun sonucunda Gazze Hamas’ın eline 
geçti. Bu yüzden Gazze, İsrail tarafından abluka al-
tına alındı.

2007: Yemen’in güney vilayetlerinde sosyo-eko-
nomik nedenlerden dolayı gösteriler başladı. Göste-
ricilere sert bir şekilde müdahale edildi. Bu nedenle 
gösteriler isyana ve ayrılıkçı bir harekete dönüştü. 
Öte yandan Mali hükümetiyle Tuaregler arasında 
anlaşma yapılmış ancak bazı grupların anlaşmaya 
yanaşmaması nedeniyle 2006’dan 2009’a kadar 
süren çatışmalar yaşandı.

17 Şubat 2008: Kosova Sırbistan’dan tek yanlı 
olarak bağımsızlığını ilan etti. Kosova’nın bağımsızlı-
ğı Batılı ülkelerin çoğu tarafından tanındı.

Ağustos 2008: 8 Ağustos’ta Gürcistan ordusu-
nun bağımsızlığını ilan eden Osetya’ya girmesiyle 
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ji pek çok sivil ölümleri meydana geldi. Bunun üzerine 
Rusya kalabalık bir orduyla Gürcistan’a karşı ope-
rasyon başlattı.  Savaş sonunda, Gürcistan, Güney 
Osetya ve Abhazya’daki kısıtlı kontrolünü de yitirip 
savaşı kaybetti. Rusya, tek yanlı olarak bağımsızlık-
larını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya’yı tanıdı-
ğını açıkladı.

27 Aralık 2008 – 18 Ocak 2009: İsrail Dökme 
Kurşun Operasyonu adıyla Gazze’ye saldırılar düzen-
ledi. Bu saldırılarda Filistin İnsan Hakları Merkezi’ne 
göre, 960’ı sivil, toplam 1.434 kişinin öldüğü açık-
landı. Sivillerin 288’i çocuk, 121’i ise kadındı. Yaralı 
sayısı ise, 5.303 kişi olarak belirtildi.

2008-2009: Afganistan’da birçok çatışmalar 
meydana geldi, ancak Taliban kesin bir şekilde yok 
edilemedi.

30 Nisan 2009: Irak’taki son İngiliz askerleri de 
ülkeden ayrıldı.

 31 Mayıs 2010: İsrail abluka altındaki Gazze’ye 
insani yardım taşıyan 6 gemiye müdahalede bulun-
du. Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda 8’i Türk 
vatandaşı olmak üzere, 9 kişi hayatını kaybederken, 
3’ü ağır 54 kişi de yaralandı. Türkiye ile İsrail ilişkile-
ri durma noktasına geldi.

17 Aralık 2010: Protestolar, Arap Dünyası’nda 
başta gelen işsizlik, gıda enflasyonu, siyasi yozlaş-
ma, ifade özgürlüğü, usulsuzlükler ve kötü yaşam 
koşulları gibi pek çok sorun sonucunda, önce Tu-
nus’ta Muhammed Buazizi’nin kendini yakmasıyla 
başladı. Ardından benzer sorunlar yaşayan ülkelerde 
domino etkisi göstererek yayıldı. 

Ocak 2011: Tunus’taki ayaklanmanın yayılması 
üzerine 23 yıldır iktidarda bulunan Zeynelabidin bin 
Ali Suudi Arabistan’a kaçtı. Aynı gün Ürdün’de  Ha-
yat pahalılığı ve reformların yapılması için gösteriler 
başladı. Suriye’de Hasan Ali Akleh, rejimi protesto 
etmek amacıyla kendisini yakarak intihar etti. Böy-
lece Suriye’deki ayaklanmalar başladı ve kısa sürede 
silahlı çatışmalara dönüştü.1981’den beri iktidarda-
ki Hüsnü Mübarek rejimine karşı gösteriler başladı. 
Öte yandan Yemen’in başkenti Sana’da binlerce gös-
terici, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salihi’nin iktidarı 
bırakması için gösteri düzenledi.

Şubat 2011: Mısır devlet başkanı Hüsnü Müba-
rek, artan protestolar ve çatışmalardan dolayı Şuba-
tın 11’inde görevini bıraktı. Resmi rakamlara göre 

18 gün süren olaylarda 846 kişi öldü. 14 Şubatta 
ise Şii halkın çoğunlukta bulunduğu, ancak Sünni 
hanedanın işbaşında olduğu küçük Körfez ülkesi 
Bahreyn’de protesto gösterileri başladı, olaylarda 
24 kişi öldü. Bundan bir gün sonra Libya’da Albay 
Muammer Kaddafi’ye karşı halk ayaklanması başladı.

Mart 2011: Suudi askerler, ayaklanmayı bastır-
maya destek olma gerekçesiyle Bahreyn’e girdi. 19 
Mart’ta ABD, Fransa ve İngiltere BM himayesinde 
Libya’ya hava saldırısı başlattı. Muhaliflerin kalesi 
Bingazi, Kaddafi güçlerinin saldırısına uğradı. 

2 Mayıs 2011: El Kaide lideri Usame bin Ladin 
Pakistan’da saklandığı evinde ABD askerlerinin ope-
rasyonu sonucu öldürüldü. 

19 Haziran 2011: Jamil Saib, Suriye devriminin 
koordinasyonunu ve Suriye’deki bütün siyasi güçle-
rin temsilini teminen muhalefetin bir “Ulusal Kon-
sey” oluşturduğunu açıkladı. 

9 Temmuz 2011: Riyad el-Esad, Suriyeli muha-
liflerden oluşan, ancak daha sonra El Kaide ve diğer 
İslamcı mücahitleri de barındırdığına yönelik kuvvet-
li iddialar bulunan Özgür Suriye Ordusu’nu kurduğu-
nu açıkladı.

22 Ağustos 2011: Libya’da altı ay süren iç sava-
şın sonunda Trablus muhaliflerin eline geçti. Kadda-
fi ve ailesi sırra kadem bastı ve Kaddafi rejimi çöktü.

Eylül 2011: Yemen’deki çeşitli çatışmalar ve 
karışıklıklardan istifade eden El-Kaide saldırılar ger-
çekleştirdi ve bir haftada 150 kişi öldü.

Ekim 2011: Suriye’ye yönelik kınama ve yaptı-
rım kararı çıkartmak için Fransa, İngiltere, Almanya 
ve Portekiz’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi’ne taşıdığı taslak, Rusya ile Çin’in vetosuna ta-
kıldı. Arap Birliği, Katar dışişleri bakanı vasıtasıyla 
Suriye’ye 7 aylık krizi bitirmek için çözüm planı sun-
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jidu. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen,  
NATO’nun Suriye’ye müdahalesinin söz konusu ol-
madığını söyledi. Öte yandan 20 Ekim’de Sirte’de 
muhalifler tarafından yakalanan Kaddafi linç edile-
rek öldürüldü.

Kasım 2011: Yemen’de Körfez İşbirliği Konse-
yi’nin yargı sürecinden muaf tutulma garantisi veri-
lerek Salihi istifa ettirildi. Mısır’ın başkenti Kahire’de 
12 Kasım’da toplanan Arap Birliği, şiddet olayların-
dan ötürü Suriye’nin üyeliğini 16 Kasım tarihi iti-
bariyle askıya aldığını açıkladı. Arap Birliği’nin Suri-
ye’nin üyeliğini dondurmasına Şam’dan büyük tepki 
geldi.

1 Aralık 2011: Rusya, Suriye’ye aralarında ge-
misavar füzelerinin de olduğu silah sevkiyatını ta-
mamladı.

2011: Mali’de Tuaregler tarafından kurulan 
Ulusal Azavad Kurtuluş Hareketi önderliğinde Kad-
dafi’nin devrilmesinin ardından Libya’dan taşınan 
silahlar Mali yönetimine karşı kullanılmaya başlandı.

Ocak 2012:  Mali’nin kuzey kesimini oluşturan 
Sahra Çölü’ndeki Azavad bölgesinde Mali hüküme-
tine karşı Tuaregler ve bölgenin diğer halkları tara-
fından başlatılan ayrılıkçı bir ayaklanma meydana 
geldi. Ulusal Azavad Kurtuluş Hareketi’nin (MNLA) 
en önemli isyancı grubu oluşturduğu ayaklanmada 
ayrıca El Kaideyle bağlantısı olan bağımsız savaşçı-
larda bulunuyor. Öte yandan Iraklılar, ABD güçlerinin 
ülkeden tamamen çekilmesini Bağdat ve birçok şe-
hirde düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Şubat 2012: 3 Şubat’ta Suriye ordusu, Kandil 
gecesinde Humus’a saldırılar başlattı. Devamında-
ki haftada 200 ila 500 kişi öldü ve 1200 ila 2000 
kişi hafif veya ağır yaralandı. Uluslararası toplum 
bu saldırıyı vahşi bir katliam olarak nitelendirmiştir. 
ABD ve  İngiltere 6 Şubat’ta Şam Büyükelçiliklerini 
kapattılar.

2 Mart 2012: AB devlet ve hükümet başkanları, 
Suriye’de muhaliflerin kurduğu Suriye Ulusal Konse-
yi’ni Suriyelilerin meşru temsilcisi olarak tanıdı.

4 Mart 2012: Yemen’in güneyindeki Zincibar 
kentinde El Kaideye bağlı militanlar tarafından ger-
çekleştirilen saldırıda 100’den fazla asker yaşamını 
yitirdi ve 150’den fazla kişi ise yaralandı. 

27 Mart 2012: Suriye, Birleşmiş Milletler ve 
Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan’ın barış pla-
nını kabul etti. 

Nisan 2012: Kuzey Mali’nin büyük bir kısmını 
ele geçirmiş olan Tuareg isyancıları Azavad bölgesi-
nin bağımsızlığını ilan etti. Kısa süre içinde bölgede 
boy gösteren El Kaide’yle ilişkilendirilen İslami eği-
limli gruplar(El- Kaide ile bağlantılı olduğu belirtilen 
Ensar el-Din), bölgenin denetimini ele geçirdi. Bu du-
rum uluslararası toplumun dikkatini çekti. 

Haziran 2012: Yemen’de yaşanan el-Kaide sal-
dırıları sonucunda 90 kişi hayatını kaybetmiş, 200 
kişi yaralanmıştır.

Temmuz 2012: Çatışmalar tüm hızıyla devam 
ederken Rusya, 10 Temmuz’da Suriye’deki durum 
yatışıncaya kadar, bu ülkeye silah ihracatını askıya 
alacağını açıkladı. Suriye Savunma Bakanı Dawoud 
Rajiha 18 Temmuz’da meydana gelen Şam’daki 
bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Rusya ve 
Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan 
oylamada, Suriye hakkındaki karar tasarısını veto 
etti. 29 Temmuz’da Suriye Ordusu Halep ve Şam’ı 
yoğun bombardıman altına alırken yönetime başkal-
dıran muhalifler dış müttefiklerden destek bekledik-
lerini bildirdi.

18 Ağustos 2012: BM Suriye özel temsilciliğine 
iç savaş sırasında Cezayir dış işleri bakanlığı yapmış 
olan Ahdar İbrahimi atandı.

Kasım 2012: İsrail, Bulut Sütunu operasyonuyla 
Gazze’ye 8 gün süren saldırılarda bulundu. Hamas 
ise roket saldırılarında bulundu. Filistin, 138 ülkenin 
evet oyuyla BM nezdinde gözlemci devlet statüsü-
nü kazandı. Karara ABD ve İsrail sert tepki gösterdi.

Ocak 2013: Ülke üzerinde otoritesi zayıf olan 
Mali hükümetinin isteğinden ve bölgedeki kaynakla-
rın ve batılı ülkelerin çıkarlarının tehlikeye girmesin-
den dolayı Fransa Mali’ye müdahale etti. Çatışmalar 
hala devam ediyor.

21 Şubat 2013: Suriye’de iç savaşın en kanlı 
günü yaşandı. Ülke çapında yaklaşık olarak 300 kişi 
öldü. Şam’da Rus Büyükelçiliği ve bir okulun yanın-
daki bomba yüklü aracın infilak etti.

25 Şubat 2013: Suriye Dışişleri Bakanı Velid 
Muallim, Esad rejiminin silahlı muhaliflerle görüşme-
ye hazır olduğunu belirtti.
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Birleşik Devletler yetkililerinin dediğine göre, 
Pentagon, çalışan sayısı olarak CIA’in hacmini aş-
mayı hedefleyen iddialı bir plan çerçevesinde, deniz 
aşırı ülkelere yüzlerce ek ajan gönderecek.

Mevcut proje ile amaç, geçen on yıl içinde vuku 
bulan son iki savaşta ortaya çıkan yeni talepler doğ-
rultusunda Savunma Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı’nı 
ortaya çıkan tehditlere karşı durabilecek şekilde dö-
nüştürmek ve aynı zamanda CIA ve ordu komando 
birlikleriyle daha yakın bağlantı kurabilecek hale 
getirmek. 

Bu tür bir genişleme tamamlandığı zaman Teşki-
lat’ın dünya çapında “toplayıcı” tabir edilen eleman-
lardan 1,600 tanesine sahip olması bekleniyor. Böy-
lesine bir artış, son birkaç yılda varlığını üç katına 
çıkarmış bir teşkilat için benzersiz bir durumu ifade 
etmekte.

Söz konusu rakam askeri ataşeleri ve gizli ça-
lışmayan personeli de içeriyor. Ancak yetkililerin 
dediğine göre, personel genişlemesi beş yıllık bir 
sürece yayılacak ve bu süreçte yeni nesil gizli faa-
liyet elemanları konuşlandırılacak. Bu elemanlar CIA 
tarafından eğitilecekler ve sıklıkla ABD Birleşik Özel 
Kuvvetler Komutanlığı ile beraber çalışacaklar. Yine 
de, bu yeni elemanlar casusluk görevlerini Savunma 
Bakanlığı merciinden alacaklar. 

Pentagon’un en fazla öncelik verdiği alanlar, yet-
kililerin bildirdiğine göre, Afrika’daki İslamcı gruplar, 
İran ve Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği silah trans-
ferleri ve hali hazırda Çin’de devam eden ordu mo-
dernleşmesi. 

Servisin yöneticisi Tuğgeneral Micheal Flynn ya-
kın zamanda yapılan bir konferansta “bu değişimler 
Savunma Bakanlığı İstihbarat Servisi için aşırı deği-
şiklikler değil” ifadesini kullandı. Aynı konferansta 

Pentagon’un İstihbarat Ağı Genişliyor Greg Miller
Çeviren: Mehmet Yılmaz Akbulut

Pentagon’un en fazla öncelik verdiği alanlar, yetkililerin bildirdiğine göre, 
Afrika’daki İslamcı gruplar, İran ve Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği silah transferleri ve 

hali hazırda Çin’de devam eden ordu modernleşmesi.
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General genel hatlarıyla değişiklikleri anlattı ancak 
ayrıntı vermedi. “Bu değişiklikler ulusal güvenlik açı-
sından ciddidir” demekle yetindi. 

Savunma Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı’ndaki 
(SBİT-DIA) gizli faaliyetlerin bu keskin artışı daha 
geniş kapsamlı bir gelişmenin parçası aslında: Askeri 
ve istihbarı servislerin, zamanında farklı misyonlar-
dan dolayı ayrışmış görev tanımlarını, imkânlarını ve 
hatta liderlik hiyerarşisini bir ittifaka götürmek. 

İnsansız Hava Araçları programı üzerinden CIA, 
ölümcül operasyonlarının çoğunluğunu Afgan savaş 
bölgesi dışına kaydırmanın hesaplarını yapıyor. Aynı 
zamanda, Pentagon’un Savunma Gizli Sevisi (DCS) 
adı altında bir birim oluşturmaya çalışması Ordu’nun 
istihbarat işinde yaptığı son ve en büyük atılım. 

SBİT-DIA revizyonu- CIA’nin 11 Eylül Terör Sal-
dırılarından beri başlamış olan büyümesiyle birle-
şerek, şimdiye kadar eşi görülmemiş bir ajan ağının 
ortaya çıkmasına yol açacak. Bu plan ayrıca, Obama 
yönetiminin, konvansiyonel güçlerdense, casusluk 
ve gizil ağlara duyduğu sempatiyi gösteriyor. Aynı 
zamanda bu gelişmeler, Obama yönetiminin sürdü-
rülebilir bir terör karşıtı politika uygulaması ve bu 
politikaları dışarıdan topladığı parçalar sayesinde 
hayata geçirebilir hale getirebilmesi için gerekli.  

Pentagon’un casus ağı CIA’in aksine, istihbarat 
toplamanın ötesine geçerek insansız hava araçları 
ile saldırılarda bulunmak, siyasi sabotaj ve militanla-
rı silahlandırma eylemleri yapmak gibi yetkileri yok. 

Ancak, DIA son yıllarda Afganistan’dan Doğu Af-
rika’ya uzanan bir coğrafyada kontrol üsleri toplaya-
rak ABD ordusu için hedef belirleme ve tanımlamada 
ciddi rol oynadı bile.  

Teşkilat’ın gizli görevlerinin artırılması kamunun 
gözünden saklanacak ölümcül saldırıların ve diğer 
operasyonların da artmasına paralel olacağı yönün-
deki endişeleri yüksek ihtimal tırmandıracak. Yasal 
otoritelerdeki farklılıklardan ötürü, ordu CIA gibi 
Kongre’nin onay mekanizmalarına tabi değil; ki bu 
onay mekanizmalarının yokluğu Pentagon için hata 
payını artırmakta. 

Devlet yetkilileri, DIA’nın yeniden düzenlenme-
sinin Kongre tahkikatlarının önüne geçmeyeceği-
ni söylüyor. Flynn Kasım ayında “Kongre üyelerini 
işin içinde tutmak mecburiyetindeyiz” demişti ve 

değişikliklerin ABD’nin tehditleri önceden tahmin 
etmesine ve tedbir almasına yardımcı olacağını ve 
kendisinin “sürekli çatışma çağı” diye tanımladığı bir 
sürece doğrudan girmesinin önlenmiş olacağını bek-
lediklerini ekledi. 

Yetkililerin aktardığına göre, DIA’da ki değişiklik-
ler için Pentagon ve CIA’da çalışan yüksek rütbeli 
personel arasında ince bir uyum çalışması yürütüldü 
ve çoğu personelin pozisyonu bu iş için değiştirildi. 

DIA dönüşüm sürecine iştirak eden eski bir üst 
düzey Ordu görevlisi, “yıldızlar bu iş için tekrardan 
sıraya konuluyor” açıklaması yaptı. Bu makale için 
röportaj yapılan diğer yetkililer gibi, bu yetkili de 
hali hazırdaki programın gizliliği açısından isim ver-
meden açıklamada bulundu. 

DIA projesi, Pentagon’da üst düzey bir istihbarat 
elemanı ve eski bir CIA ajanı olan Michael G. Vickers 
tarafından idare ediliyor. 

İşbirliği için yapılan mutabakatlar eski bir CIA 
direktörü olan Savunma Bakanı Leon E. Panetta ve 
geçen ay evlilik dışı ilişkisi ortaya çıktığı için aniden 
istifa eden CIA başkanı emekli Orgeneral David H. 
Petraeus tarafından kabul edildi. 

Pentagon bu planları nisan ayında ilan etmişti 
ancak detaylar saklı tutulmuştu. Savunma Bakanlı-
ğının emekli üst düzey görevlileri DIA’nın şu an için 
500 civarında “olay elemanı” olduğunu söylüyor. Bu 
terim, “olay elemanı” Pentagon ve CIA’de görev ya-
pan operasyonel elemanlar için kullanılır. Görevliler, 
2018 yılında bu rakamın 800 ila 1,000’e ulaşacağını 
bekliyor. 

Pentagon ve DIA görevlileri ayrıntıları konuşmayı 
reddediyorlar. Üst düzey Savunma Bakanlığı yetki-



26

K
ap

ak lisi, değişikliklerin binlerce DIA elemanını etkileye-
ceğini ifade ediyor: Araştırmacı, lojistik uzmanı ve 
diğer tür elemanlar casusluk faaliyetlerine destek 
olarak işe alınacak. 

Plan için hala ciddi engeller var, bu engellerden 
bir tanesi de ek olarak atanacak yüzlerce yeni casus 
için “örtü” bulamama sıkıntısı. ABD elçilikleri, normal-
de istihbarat elemanlarını “örtmek” için diplomatlık 
kontenjanlarını kullanıyor ve bu kontenjanlar şu an 
çoğunlukla CIA tarafından doldurulmuş durumda. 

Projeye Kongre’de muhalefet eden bazı siyaset-
çiler de var. Bu muhalifler yeni düzenlemelerin CIA’in 
işleri için fazlasıyla cömert olduğu fikrinde. 

Plan hakkında bilgilendirilmiş bir üst düzey kong-
re yetkilisi, “DIA’nin operasyonel elemanlarının ço-
ğunlukla CIA’in istasyon şefleri için çalışacağını” ve 
DIA elemanlarının bir ülkeye girmek için, muhbir ele-
man işe almak için hep CIA’a bağlı kalacaklarını ifade 
ederek “Eğer CIA daha çok eleman istiyorsa, bunun 
faturasını kendisi ödemeli” dedi.

Pentagon yetkilileri, deniz aşırı ülkelere DIA ele-
manlarının gönderilmesinin, CIA’in çözemediği ya da 
takip etmek istemediği meselelerin çözülmesi için 
faydalı olacağını belirtiyor. Savunma Bakanlığı yet-
kilisi “açıkçası CIA’in işi olmayan savunma öncelikle-
rimizle uğraşacağız” dedi. 

Bu proje geçen sene ulusal istihbarat başkanının 
yaptığı bir çalışma neticesinde başlatıldı. Başkan, 
DIA’ınn savaş bölgelerine olan aşırı ilgisi ve CIA’nın 
aşırı iş yükü yüzünden, Pentagon’un istihbarat ön-
celiklerinin es geçildiği sonucuna vardı. Yetkililer, 
önümüzdeki dönemde Irak ve Afganistan’daki sa-
vaşların dönüşüp, yakın planlı istihbarat çalışması 
gerektirecek münferit çatışmaları ve sessiz tehdit-
leri artıracağını düşündüklerinden, DIA’nın yeniden 
tanzim edilmesi gerektiğini savunuyor. 

DIA’daki değişiklikleri denetleyen üst düzey bir 
Savunma Bakanlığı yetkilisi, “içinde bulunduğumuz 
dünyanın tabiatı budur, bazı taşlar yerine oturma-
dan evvel, uzun vadeli bir değişikliği idrak ediyoruz” 
dedi. 

CIA giderek idaresi zorlaşacak şekilde genişliyor. 
Obama yönetimin yetkilileri CIA’in El-Kaide’ye karşı 
insansız hava araçları saldırılarının en az on yıl daha 
süreceğini ve bu duruma paralel CIA’in Orta Doğu’da 

karışıklıklarla da ilgilenmeyi paralel olarak sürdürme 
baskısı altında olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, 
selef başkan George W. Bush’un koyduğu iddialı ge-
nişleme hedeflerinin de gerçekleşmediği ortada. 

Aralarında Ulusal Gizli Servis başkanı John D. 
Benett’in de bulunduğu CIA görevlileri, DIA planını 
destekliyorlar. CIA sözcüsü Preston Golson “bu plan 
hem CIA hem de DIA’nın yeteneklerini en iyi sonuç-
ları almak noktasında artıracaktır” dedi. 

Savunma Bakanlığı yetkilileri, DIA’nın henüz top-
lam maaş ödeneğini artırma noktasında yeni yetki 
ve izinleri alamadığını da vurguluyorlar. Yeni kad-
rolar açmak yerine, DIA’nın hali hazırdaki iş gücün-
den bazı pozisyonların değiştirileceği konuşuluyor; 
DIA’nın kadrosunun büyük oranda sair ordu istihba-
rat birimlerini de hesaba katarak son on yılda ikiye 
katlanıp 16,500 civarına geldiği de malum. 

Vickers’ın, DIA’ya programı başlatması için 100 
milyon dolarlık bir nakit aktarımı yaptığını yetkililer 
belirtiyorlar ancak teşkilatın toplam bütçesinin, hü-
kümet üzerinde artan mali baskılardan ötürü sabit 
kalması yahut azalması bekleniyor.

DIA’nın deniz aşırı varlığı şu anda yüzlerce diplo-
matik konumla sürdürülüyor- bunlar genellikle, ABD 
elçiliklerinde orduyu temsil eden ve yabancı mevki-
daşları vasıtasıyla açıktan bilgi toplayan savunma 
ataşeleri. Yetkililerin bildirdiğine göre, bu memur-
ların görevlerinde değişiklik olmayacak. Ataşeler, 
DIA’nın 1,600 personel hedefinin parçası, ama bu 
neviden “açık” pozisyonlar, artan “gizli” pozisyonlara 
karşı oran olarak düşecek. 

Üst düzey Savunma Bakanlığı yetkilisi, DIA’nın 
bu yeni görev yerlerini doldurmaya başladığını ifade 
etti. 

Yıllar boyu DIA, yabancı ordulardaki ve diğer he-
deflerdeki bilgileri toplamak için gizli faaliyetlerde 
bulundu. Eski adıyla DHS-Defense Humint Servi-
ce,-DIA- sivil akran kuruluşunun küçük kardeşi ola-
rak görüldü.  

Özellikle Donald H. Rumsfeld’in Savunma Bakan-
lığı döneminde, Pentagon’un istihbarattaki rolünü 
genişletme çabaları, CIA ve Bakanlık arasında yoğun 
bir didişmeye yol açtı. 

Anlaşmazlıklar, CIA’nin yeni düzenlemedeki 
avantajlı yanları idrak etmesiyle azaldı. Bu olumlu 
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yanların başında, deniz aşırı bölgelerde istasyon 
şeflerinin DIA görevleri üzerindeki denetimi tutması 
ve CIA faaliyetleri ile çakışan herhangi bir faaliye-
tin iptal edilmesi yetkisi geliyor. Ayrıca CIA, Penta-
gon’dan yollanmış yüzlerce görevi yeni tesis edilen 
DIA ajanlarına yönlendirebilecek.  

CIA ve DIA ile yakın çalışan eski bir üst düzey 
ordu istihbarat elemanı, Suriye’deki muhalefetin ka-
biliyetlerini değerlendirme işinin baskısı altındayken 
“CIA, Libya’daki karadan havaya füzelerinin durumu-
nu araştırma işini üstlenmek istemiyor” ifadelerini 
kullanıyor. Meselelerin uyuştuğu noktalarda bile 
DIA, CIA’ye nispeten askeri konularla daha ilgili – DIA 
Beyaz Saray’ın sorduğu genel sorulardan ziyade, Af-
rika’daki Amerikan komutanlarının Mali’deki El-Kaide 
hakkındaki sorularını cevaplayabilir. 

Yetkililer, DIA elemanlarının askeri tecrübelerin-
den ötürü, daha dar kapsamlı askeri sorulara cevap 
verebilecek –örneğin Çin’in beşinci nesil savaş uçağı 
ve bu uçağın nükleer silah taşıyıcılığı ile ilgili- kay-
nakları toplama hususunda daha donanımlı olduk-
larını söylüyor. Eski bir askeri görevli, “CIA bu tür 
askeri istihbarat işlerini yapmaktan vazgeçmekten 
hoşlanacaktır” dedi. 

CIA, Güney Virginia’daki “Çiftlik” olarak bilinen 
yetiştirme okulunda, askeri ajanlar yetiştirmek için 
daha fazla ders koyacak. DIA, her sınıftan yüzde yir-
milik bir kota almış durumda ve bu oran artırılacak. 

İki istihbarat teşkilatı deniz aşırı bölgelerde, tek-
nik araçlar, lojistik destek ve araç-mekân gibi imkân-
ları da paylaşma kararı aldı. Hatta DIA CIA’nin içyapı-
sını devşirdi ve “Pers Evi” adı altında, İran’dan gelen 
bilgileri topladıkları bir havuz bile oluşturdu. 

DIA kademelerinde, CIA etkisi genişliyor. Haziran 
ayında başkan olan Flynn, üç yıldızlı bir ordu gene-
rali, Afganistan ve Irak’ta CIA ile yakın çalışmış bir 
isim. Yardımcısı David R. Shedd, kariyerinin büyük bir 
kısmını CIA’da geçirmiş ve denizaşırı ülkelerde ajan-
lık yapmış. 

Bazı yetkililer, DIA için en büyük sıkıntının elçi-
liklerdeki kadrolarla sınırlı olan pozisyonların dışında 
başka kadro imkânları bulamamak olduğunu söylü-
yor. Üst düzey Savunma Bakanlığı yetkilisi “ajanlara 
örtü bulmak açısından ciddi sıkıntılar var” diyor. 

İstihbarat elemanlarını muharip askeri birlikler 

arasına yerleştirmek, birlik hareket ettiğinde, casus 
henüz işini bitirmediyse onun geride kalabilmesi 
için bir bahane yaratmak anlamına gelir. 

DIA elemanlarına akademide veya iş dünyasında 
yer bulmak sahte kimlikler yaratmak açısından çok 
ince bir çalışmayı gerektiriyor ve bu durum yakalan-
dıkları takdirde diplomatik dokunulmazlıkları olma-
yacağı manasına da geliyor. 

Flynn, DIA’in gizli servisindeki devir daimi azalt-
mak için askeri yetkililerin teşkilat için çalışmalarını 
sağlamaya dönük olarak çoklu deniz aşırı ülkelerde 
görev kadroları açarak işleri bittiğinde birliklerine 
dönmelerini engellemeyi planlıyor. Ancak DIA aynı 
zamanda giderek daha fazla sivili de casus kadrola-
rını doldurmak için işe alıyor. 

DIA, - ordunun elit ve çok tesirli komando gücü 
olan- JSOC ile de çok sıkı bir ilişki tesis etti. JSOC, Ye-
men ve başka ülkelerde gizli operasyonlar düzenli-
yor. 

DIA planının temel taşları emekli bir Orgeneral 
olan JSOC’a istihbarat hizmeti vermiş Ronald L. Bur-
gess tarafından geliştirildi. 

DIA savaş bölgelerine analistler yollayarak ve Vir-
ginia’daki iş gücü ve bilgisayar alt yapısını JSOC’un 
analitik bir arka plan ofisi haline getirerek, JSOC’un 
Irak ve Afganistan’daki operasyonlarında ciddi ve 
geniş bir gizil rol oynadı. 

Yetkililer, Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü ope-
rasyonu idare eden, ABD Özel Operasyonlar Komu-
tanlığı Başkanı Amiral William H.McRaven’ın, DIA’nın 
gizli faaliyetleri için Özel Kuvvetler ile çalışacakları 
100 ila 200 konu başlığı daha üretileceğinin ve bu 
başlıkların Kuzey Afrika ve diğer sıkıntılı bölgelerde 
olacağının sözünü verdiğini belirtiyor. 

Üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, “Bill 
McRaven DIA’nın dönüşüm işinin çok büyük bir des-
tekçisi” açıklamasını yapıyor. 

 (The Washington Post, Greg Miller, DIA Sending 
Hundreds More Spies Overseas, 1 Aralık 2012)
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İktisadi düşünceler tarihinin barındığı çoklu yapı, 
günümüzde Ortodoks ve Heterodoks dualizmi şek-
linde devam etmektedir. 

Ortodoks ve Heterodoks dualizmini şu şekilde 
ifade etmek mümkündür.

Ortodoks iktisat teorisi, sınırsız isteğe sahip 
asosyal (sosyal olmayan), ahistorik (tarih dışı) bi-
reylerin belirli amaçlara ulaşmak için kıt kaynaklar 
arasından yaptıkları tercihleri açıklamaya çalışırken,  
Heterodoks iktisat ise kültürel ve sosyal bir düzle-
me oturttuğu insanın yer aldığı iktisadi aktivitelerin 
kaynaklar, üretim, dağıtım, tüketim ve ideolojiyle 
olan ilişkilerini teorize etmeye çalışmaktadır.  

Ortodoks ve Heterodoks ayrımına dair farklı ta-
nımlamalar da bulunmaktadır.

Örneğin, Ortodoks iktisat bireyselcilik, araçsal-
cılık ve denge şeklinde 3 temel aksiyomdan oluş-
maktadır.  Bu özellikler sırasıyla aşağıdaki gibi ifade 
edilmektedir.

Ortodoks iktisat, 19.yy liberal bireyselciliğini 
yansıtan bir şekilde sosyal yapı ile aktörün yani bi-

reyin keskin ayrımına gitmiştir. Kullanılan modeller-
de bu ayrım halen devam etmekte ve açıklama yükü 
bireyin üzerinde kalmaktadır.

Bu konuyla mikro/makro ayrımı üzerinden bir 
örnek vermek mümkündür.

Ortodoks ekol iktisatta mikro ve makro şek-
linde bir ayrım yaparak iktisat teorisinin merke-
zine bireyi oturtmakta, bireyin kararları üzerin-
den iktisadi analizini gerçekleştirmektedir. 

Heterodoks ekolün içerisinde yer alan Mark-
sist düşünce açısından mikro/makro ayrımı bir 
şey ifade etmemektedir. Marksistler iktisadi 
analizlerinin merkezine sınıf ve sınıf mücadele-
sini almaktadırlar.

Ortodoks düşüncenin dayandığı diğer aksi-
yom ise araçsalcılıktır (instrumentalism). Tüm 
davranışlar inançlardan, anlamlardan soyut 

tercihler tarafından şekillenmekte ve bu tercihlere 
göre belirli doyum noktalarına erişmek için maksimi-
zasyonlar yapılmaktadır. Son dönemlerde tercihlerin 
belirlenmesinde psikoloji, inanç v.s.’in etkili olduğu 
modeller geliştirilmiş olsa da bu durum ana akım 
iktisadın araçsal olmadığı anlamına gelmemektedir. 
Halen homo-economicus prototipi sahip olduğu ter-
cihleri belirli tatmin ve doyum noktalarına ulaşma 
amacıyla kullanmaktadır.

Ortodoks iktisadın dayandığı diğer bir aksiyom 
ise denge, yani sosyal yapıdan soyutlanmış aktörle-
rin sahip oldukları belirli tercihlerle nasıl bir sonuca 
ulaşacağıdır.  

Ortodoks akım içindeki geleneksel teoriyle uyuş-
mazlığa sahip iktisatçılar olarak da tanımlanan He-
terodokslar, bu 3 temel aksiyomun sorgulanması 
gerektiğini düşünerek iktisadi aktörü kültürel, ta-
rihsel bir zemine oturtarak sistemi açıklamaya çalış-
maktadır.

İktisatta Ortodoksi ve Heterodoksi Gökhan Övenç 
gokhanov@gmail.com

Ortodoks iktisat ekolü için kullanılan kapalı sistem tanımlamasında dış etmenler 
yani modelin içerisinde yer almayan faktörler tamamen etkisizmiş gibi kabul edilerek 

analiz yapılmaktadır. İşleyen tek bir mekanizma vardır ve bu mekanizma diğer 
mekanizmalardan etkilenmemektedir.
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ğişkenler arasındaki birtakım determi-
nistik ilişkileri ortaya koymak mümkün 
değildir. Tüm değişkenler ve bunların 
birbiriyle olan ilişkileri tam olarak bili-
nemez. Bundan ötürü değişkenler ve 
değişkenler arasındaki ilişkiler farklı 
yöntemler kullanan kısmi sistemlerle 
açıklanabilir. Bu ilişkilere dair bilgiyi 
basit matematiksel modellemelerin 
ifade etmesi tek başına yeterli değildir.

 İktisat literatüründe Ortodoks ve 
Heterodoks ayrımına dair daha farklı 
sistematik açıklamalar da bulunmakta, 
belirli çerçevelerde artık böyle bir ay-
rımın kalmadığı iç içe geçmişlik olduğu 

kimi iktisatçılar tarafından seslendirilmektedir.

Ne olursa olsun, her ekolün kendi perspektifin-
den sunduğu açıklama biçimleri iktisadi olguların be-
lirli yönlerini vurgulamakta, diğer yönlerini gözden 
kaçırabilmektedir. Her iki ekolün iktisadi olgu, olay 
ve süreçlere yaklaşımına ve açıklamasına bütüncül 
bir yaklaşım bizlerin daha iyi bir iktisatçı olmasına 
imkan verebilecektir.
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Heterodoks ile Ortodoks iktisat arasındaki dua-
lizm açık ve kapalı sistem mukayesesiyle de yapıl-
maktadır. 

Ortodoks iktisat ekolü için kullanılan kapalı sis-
tem tanımlamasında dış etmenler yani modelin içe-
risinde yer almayan faktörler tamamen etkisizmiş 
gibi kabul edilerek analiz yapılmaktadır. İşleyen tek 
bir mekanizma vardır ve bu mekanizma diğer meka-
nizmalardan etkilenmemektedir.

Kapalı sistem modeli şu imkanı vermektedir: De-
ğişkenler ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri net  
bir şekilde bilinebilir. Bu bilinebilirlik, basit bir şekil-
de matematiksel sistemle modellenebilir.

Örneğin ekonometrik modeller. Kapalı sistem 
modeline göre işleyen ekonometrik modellerde de-
ğişkenler arasındaki ilişki ve bu ilişkinin belirleyicilik 
gücü ortaya konulmaktadır.

Bütçe kısıtı altında tüketici tercihi modelleri de 
kapalı sistemlere örnek olarak verilebilir. Bu tarz 
modellerde, tüketicinin belirli bir gelir seviyesinde 
iki mallı dünyada hangi maldan kaç tane tüketeceği 
belirlenmektedir. Gelir seviyesinin artması veya mal 
fiyatlarının artması veya azalması tüketimi nasıl de-
ğiştirir sorusunun cevabı bu tarz modeller üzerinden 
açıklanmaktadır.

Heterodokslar için kullanılan açık sistem yaklaşı-
mı ise şunu söylemektedir: Ekonominin ve ekonomik 
aktörün bulunduğu çevre kompleks ve tahmin edile-
meyen bir yapıya sahiptir.

Dolayısıyla ekonomiyi ve ekonomik aktörü izole 
edilmiş tek bir mekanizmanın içerisine koyup, de-
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Obama yönetimi,  Amerikan sanayisinin ürün sun-
ma potansiyelini ve ekonominin uzun zamandan be-
ridir umutsuzca ihtiyaç duyduğu istikrarlı orta sınıf 
iş imkanını müjdeledi. Fakat uzmanlar Amerika’daki 
imalatı artırmanın başka bir avantajı daha olabilece-
ğini söylüyor:  Daha yenilikçi(inovatif) bir ekonomi.

Giderek artan sayıda ekonomist, mühendis ve iş 
hayatı lideri, son 30 yılda imalat işlerinin yurtdışına 
çıkışının sadece Detroit’i ve Rust Belt’i-(ABD sanayi-
sinin yoğunlaştığı özellikle Orta Batı ve Kuzey Doğu 
Bölgeleri, Ç.N) yaralamış olmayabileceği konusunda 
uyarıda bulunuyor. Bu durum ülkenin inovasyon ka-
pasitesini söndürmüş ve uzun dönemli büyümeye 
yönelik umutları da karartmış olabilir.

Arizona State Üniversitesi Teknoloji ve İnovas-
yon Fakültesi Dekanı Mitzi Montoya “Teker teker 
bütün sektörlerde inovasyon üstünlüğümüzü kay-
betmekteyiz, çünkü artık üretimi burada yapmıyo-
ruz.”  diyor.

Uzmanlar, karmaşık ve ileri teknoloji ürünler üre-
ten endüstrilerde- ampul değil de biyoteknik doku 
gibi ürünler- araştırma ve üretim ekiplerini birbirine 
yakın tutan firmaların, deniz ötesi ülkelere üretim 
şemalarını göndererek ucuz işçilere üretim yaptıran 
firmalardan daha yenilikçi olabileceğini söylüyorlar. 
Dahası, iş gücünün ve fikirlerin kolaylıkla taşınabildi-
ği imalatçı kümeleşmeleri, aynı işleri yapan ve bütün 
ülkeye yayılmış üreticilere göre çok daha inovatif ve 
etkin olabilir.

New York dışındaki bir General Electric fabrikası 
bir test vakası sunuyor. Dört futbol sahası büyük-
lüğündeki özel yapım bir fabrikada, çalışanlar ince 
tüplerin içini G.E.’nin geliştirdiği bir tür seramikle 
dolduruyorlar. Bu tüpler gizli bir kimyasal olan “kah-
verengi karışım” ile doldurulup bataryaların içine ko-
nularak tüm dünyaya gönderiiyor.

Tesis, G.E. bilim adamlarının bu teknolojiyi geliş-
tirdikleri kampüsten sadece birkaç kilometre uzak 
bir yerde bulunuyor.  Bilim adamları, bunun onlara 
montaj hattındaki aksaklıkları giderme, pillerin kul-
lanımı ve test prototiplerindeki sorunları çözme im-
kanı verdiğini söylüyor.

GE’ in kimyasal enerji laboratuarından Glen Mer-
feld “Biz yalnızca tek nesli düşünmüyoruz” diyor; 
çalışanlarından birinin tükenene kadar kullandığı bir 
pili göstererek ve ekliyor  “Biz ikinci, üçüncü, dör-
düncü ve beşinciler için de çalışıyoruz.”

Onlarca patente sahip olan ileri teknolojiler baş-
kan yardımcısı Micheal Idelchik “Düşüncemiz imalat, 
tasarım, ilk örnek ve üretimi harmanlamak. Biz ürün 
tasarımına ve sonrasında onu nasıl imal edileceğine 
odaklanan ardışık süreç yerine, eşzamanlı süreçle-
re inanıyoruz” diyor. “Bunun uzun dönemli rekabet 
avantajımızı sürdürebilmemiz için kilit önemde oldu-
ğuna inanıyoruz.”

Ekonomi ve politika uzmanları bu tip yöntemlerin 
başka iş alanları içinde yarar sağlayıp sağlamayaca-
ğını araştırıyorlar- ve bu faydaların inovasyon, üret-
kenlik ve büyüme gibi ulusal verilerde nasıl gösteri-
lebileceğini inceliyorlar.

Yenilikçiliğin Sırrı İleri TeknolojideAnnie Lowrey
Çeviren: Mehmet Akif Öncül

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Suzanne Berger, konu üzerinde çalışmak 
için İnovasyon Ekonomisinde Üretim projesini başlattı. Profesör Berger “Sistematik 

olarak yapmak için çok zor bir şey, gerçekten de her durumda ortaya çıkan niteliksel 
bulguları incelemeye hevesli olmalısınız. Yapmaya çalıştığımız da tam olarak bu.”
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Suzan-
ne Berger, konu üzerinde çalışmak için İnovasyon 
Ekonomisinde Üretim projesini başlattı. Profesör 
Berger “Sistematik olarak yapmak için çok zor bir 
şey, gerçekten de her durumda ortaya çıkan nitelik-
sel bulguları incelemeye hevesli olmalısınız. Yapma-
ya çalıştığımız da tam olarak bu.”

Profesör Berger, şimdiye kadar 200 firmadan 
elde edilen bulguların üreticileri ve tasarlayıcıları 
bir arada tutmanın avantalarını şaşırtıcı bir biçim-
de ortaya koyduğunu belirtiyor. Fakat bunun her iş 
alanı için geçerli olmayacağını da vurguluyor. Üretim 
yapan firmalardan yaşam eğrilerinin başında olanla-
rın yıllardır pazarda olanlara göre daha fazla kazanç 
elde ettiği görüldü. Aynı durum ilaçtan yeni maki-
nelere kadar, özellikle karmaşık ve gelişmiş ürünler 
üreten firmalar için de geçerli.

Profesör Berger “Ticari ölçekte bir malı üretmek 
için rekabet eden firmaların ihtiyaç duydukları tek-
nik donanım, bu teknolojilerin ilk geliştirildiği za-
manlardaki gibi karmaşık bilimsel çalışmalara gerek-
sinim duyuyor“ dedi.

Ekonomistler şahıs firmalarında yapma ve yeni-
leme ilişkisinin henüz yerleşmediğini belirtirken ku-
rumsal şirketler için aksini söylüyorlar.

Buna “yayılma” etkisi deniliyor: Birbirine yakın 
kurulan imalat firmalar ortak nitelikler meydana ge-
tirir. İşçiler bir beysbol maçı izlerken veya beraber 
içki içerken fikir alışverişi yaparlar. Görev değişiklik-
leri yaptıklarında kendileriyle beraber edindikleri bil-
gileri de taşırlar. Kendilerine mal ve hizmet sunmak 
için yarışan diğer firmaları da cezp etmiş olurlar. 
Bütün bunlar daha üretken ve yenilikçi bir ekonomi 
yaratır.

Mesela, ekonomist Micheal Greenstone BMW gibi 
sembol olmuş imalat firmalarının bir şehre geldikten 
sonra orada neler olduğunu araştırdı. Yardımcılarıyla 
beraber, şehirdeki diğer firmaların böylece daha da 
üretkenleştiğini keşfetti. Maaşlarda da artış oldu. Bu 
bulgular ekonomistleri 30 yıl boyunca deniz aşırı ül-
kelere taşınan imalat işleri ve fabrikalar konusunda 
endişeye sevk etti.

Bu işlerin çoğunluğu, uzmanlar önemle dikkat 
çekiyor, tekrarlayan montaj işleri gibi Birleşik Dev-
letler’in muhtemelen bir daha geri istemeyeceği iş-

lerdi. Fakat imalat işçilerinin belirli bir şemayı takip 
etmeyip aksine problem çözdüğü çok sayıda daha 
zihinsel işler de vardı.

Harvard Business School’dan Willy C. Shih ve 
Gary P. Pisano Harvard Business Review’de  “Dış 
kaynak kullanımı basit montaj ve devre kartı dol-
durma işçiliği gibi düşük katma değerli işlerle sınırlı 
kalmadı. Çok sayıda ürün çeşidine sahip inovasyonu 
destekleyen gelişmiş mühendislik ve imalat kapasi-
tesi de ülkeyi hızla terk ediyor.”

Bu durum, Birleşik Devletler’in bazı hızlı gelişen 
biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi çağ açacak alan-
larda geride kalmasına neden olmuş olabilir

Xerox PAEC CEO’su Stephen Hoover, “İmalat sü-
reci bir inovatif devrime doğru gidiyor. Artık montaj 
hattında dört milyon insan yok, az sayıda gerçekten 
vasıflı insanlar var.”

Beyaz Saray bu argümanları ve bulguları inceledi 
ve inandırıcı buldu.

Bu yıl yayınlanan bir Beyaz Saray raporu mese-
leye son noktayı koyuyor:  “Canlı bir imalat sektörü 
bir ulus olarak bizim inovasyon yapabilme kapasite-
mize bağlı.” Rapor imalat sanayini geri getirecek ve 
ABD’de tutmayı sağlayacak bir dizi politikaya mil-
yarlarca dolar ayrılması için baskı oluşturuyor.   

İmalat firmaları uzmanları ve yöneticileri öne-
riyi faydalı fakat fark yaratmak için yetersiz olarak 
tanımladı. Ülkenin imalat dinamiklerini daha hızlı 
yeniden inşa etmede nelerin yardımcı olabileceğini 
sorduğumuz zaman; bilim, mühendislik ve teknoloji 
alanlarından mezunlar için daha geniş bir göçmen 
politikası; araştırma ve geliştirme için üç kat daha 
fazla devlet yatırımı; ihracat finansmanını büyük bir 
oranda artırmak ve ülkenin düzenleyici sistemini de-
ğiştirmek gibi maddeler sıralıyorlar.

Geçenlerde imalatın inovasyonla bağlantısı hak-
kında bir rapor yayınlayan McKinsey Global Ensti-
tüsü Direktörü James Manyika “Diğer ülkeler imalat 
firmaları için çekici bir pazar ve düzenleyici bir çevre 
oluşturmak için yoğun bir şekilde rekabet ediyor. 
ABD bunu sadece diğer ülkeler kadar sert bir şekilde 
yapmadı ” dedi. 

 (The New York Times, Annie Lowrey, High-Tech 
Factories Built to Be Engines of Innovation, 14 Ara-
lık 2012)
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Türkiye, 1877’de payitahtında meclis toplayan, 
1946’dan sonra bir derece çok partili yaşamı benim-
seyen, 1950’de iktidarı seçimle başka bir partiye 
bırakan siyasi geleneğin mirasçısı olmasına rağmen; 
1877’den beri bir türlü toplumun üstünde mutabık 
olduğu bir anayasa yapamadı. Peki böyle bir mirasçı 
neden hala anayasa tartışması yapıyor?

1876 yılında başlayan anayasa geleneğimize 
bakıldığında adeta bir anayasa enflasyonu ile kar-
şılaşıyoruz. 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 ana-
yasalarının hiçbiri kalıcı olmazken toplumu memnun 
da etmedi, nitekim hiçbiri sivil toplumun ortak irade-
sine matuf olamadı.

Son dönemlerdeki anayasa talepleri de bugüne 
özgü değil. Murat Belge’nin deyişiyle “Sivil olmayı 
bile resmi davranmakla öğrenen” toplumumuzun 
anayasa talepleri 1876’dan beri hep başka bahara 
ertelendi. 1876’daki “konstitüsyon isteriz” sözleri 
bugün sivil bir anayasa şekline evirilmiş olsa da de-
ğişen bir şey olmadı. Nitekim Osmanlı’dan Cumhuri-
yet’e uzanan periyotta sorun çözeceğine inandığı-
mız anayasa hep sorun kaynağı haline geldi.

 Siyaset ayak takımının işi değildir!

Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine tepeden in-
meci şekilde tesis edilen modernleşme toplumda 
birçok sorunu beraberinde getirdi. Bu üstünlük duy-
gusu Tanzimat’ın kurduğu bürokratik diktatörlükten 
İttihatçı zihniyet aracılığıyla günümüze kadar ta-
şındı. Devlet toplumun yaşam sahasının bütününe 
müdahaleci bir anlayışla sirayet etti, zira yaşadığı-
mız anayasa krizleri bu anlayışın devam etmesinden 
kaynaklanmaktadır.

”Kitap yazılacaksa devlet yazar” anlayışının te-
melini teşkil eden düşünsel yapının tarihimizde ör-

neği çok ve bunlar birbirinin “neo” hali. Kanun-i Esasi 
fikrine karşı çıkan Tanzimatçılar: “Yukarıdan aşağıya 
reform yapılmalı. Bize konstitüsyon (anayasa) de-
ğil enstitüsyon (kurum) lazım.” diyordu. Zira temsil, 
çok dinli ve çok uluslu bir imparatorluğun parçalan-
masına yol açabilir sakıncasıyla toplumu yukarıdan 
aşağıya dönüştürme kaygısına kapılarak kurumlar 
yoluyla toplumun modernleşeceğini düşündüler. 

Gariptir, Babıali bürokrasisi iktidarını kaybetmeye 
başlayınca özellikle 1871 sonrasında, Sultan Abdü-
laziz’e karşı meşruiyet kazanmak için Kanun-i Esasi 
fikrini ortaya atarak destek aradı ve milleti arkasına 
almak istedi.  Fakat eski anlayış hiç değişmeyecekti. 
“Siyaset ayak takımının işi değildir bizim yapmamız 
gereken iştir.” diyen Kamil Paşaların veciz söylevle-
ri ve hükümetin mebuslara neredeyse ayak işlerine 
bakan insan muamelesi yapması yukarıdan inmeci 
tarzına delalet. Başbakan Erdoğan’ın “seçilmişleri 
atanmışlara kul etmeyiz” sözlerinin arka planını bu 
mecradan da okumak mümkün.

Parlamento ve anayasa, iktidarın denetlenmesi 
demekti ve 1877-78 parlamentosu böyle bir parla-
mentoydu. “Ülke hazır değil” diyerek iktidarın denet-

Anayasa Tarihimiz : Siyaset ayak takımının işi 
değildir!

Mehmet Alaca 
mehmetalaca2@gmail.com

“Siyaset ayak takımının işi değildir bizim yapmamız gereken iştir.” diyen Kamil 
Paşaların veciz söylevleri ve hükümetin mebuslara neredeyse ayak işlerine bakan 
insan muamelesi yapması yukarıdan inmeci tarzına delalet. Başbakan Erdoğan’ın 

“seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz” sözlerinin arka planını bu mecradan da okumak 
mümkün.
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lenmesine karşı çıkan Ali ve Fuat Paşalar ve Sultan 
Abdülhamit aslında kendi siyasi güçlerine atıfta 
bulunuyorlardı. Fakat buna karşılık Mithat Paşa şu 
soruyu soruyordu: “Daha düne kadar beğenmediği-
miz, bahçıvan diye küçümsediğimiz Bulgarlar, Rum-
lar, isyan eden diğer Balkan halkları parlamenter 
rejimi beceriyor da Müslüman Osmanlı halkı niye 

beceremesin?” 1860’ların ikinci yarısında başlayan 
bu tartışma 1960’lara kadar devam etti. 1960’larda 
“benim oyumla çobanın/köylünün oyu bir olmamalı-
dır” ifadelerinin ilk olarak Mülkiyeliler(!) tarafından 
kullanılması Kamil Paşa zihniyetinin değişmediğinin 
acı bir göstergesi.     

Anayasa ve meclise karşılık olarak II. Abdülha-
mit’e iktidar vaat eden Mithat Paşa ve arkadaşları-
nın siyasi pazarlığı yapısal olarak hep tekrarladı ve 
tarihimiz iki klik arasındaki çatışmayla tekerrür etti. 
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını fırsat bilen Ab-
dülhamit, anayasa ve meclisin sonunu hazırlarken, 
1908’e kadar anayasal rejim askıya alındı. Fakat 
mutlaki anlayış sadece yüz değiştirip tekrar geldi ve 
23 Ocak 1913 tarihinde gerçekleştirdiği kanlı Bab-ı 
Âli baskını sonucu İttihat ve Terakki’nin otoriter yö-
netimi başladı. Bu darbe ilk değildi ve son da olma-
yacaktı ve makus talihimizin işaret fişeği olacaktı.

Cumhuriyet dönemi de demokrasi ve anayasa 
adına pek parlak geçmedi ve 14 Mayıs 1950 tari-
hinde yapılan seçimlere katılan Demokrat Parti, Tür-
kiye’de 27 yıllık tek parti devrini sona erdirdi. Gerçi 
değişimci ve demokrat olduğunu iddia eden Demok-
rat Parti iktidarı süresince 1924 Anayasası’ndaki 
kuvvetler birliğinin değiştirilmemesi de çok ilginçtir. 
Fakat çok sürmeden 1960’da İttihatçı anlayış darbe-
ci/cuntacı bir yüzle gün yüzüne çıktı ve neo-darbe 
tarihimize startı verdi. 1960’dan sonra ardı ardına 

gelen darbeler, üzerimizden atamadığımız tarihsel 
kodlarımız ve vesayetçi siyasi anlayış toplumun ana-
yasal haklarına ve taleplerine göz yumdu.

 Vesayetçi hegemonyanın sonu

Bugüne kadar anayasalarımız hep olağanüstü 
dönemlerde silahların gölgesinde yapıldı. Anaya-

salar yapılırken Makyavelistçe 
salt iktidar mücadelesine odaklı 
düşünüldü ve onlar için iktidara 
giden her yol mubahtı. Anayasa, 
bireylerin çıkarlarına odaklı yapıl-
dı, bireyler/kurumlar mevzilerini 
kaybetmemek için sürekli pozis-
yon değiştirdiler ve her hareket 
anayasayı daha kullanılamaz hale 
getirdi. Bu durum da anayasalar-
daki politik motivasyonu arttırdı. 
İktidarlar taleplerini anayasal di-
rektife dönüştürerek, ihtiyacı da-

hilinde hukuku idareye bağımlı hale getirerek polis 
devlet yüzünü gösterdi. Kısacası süreçler politik açı-
dan taşınamayacak hale geldiğinde anayasa talep-
leri dile getirildi.

Geçmişin politik referanslarının kaybolduğu ve 
yüzyıllık İttihatçı hegemonyanın sona ermeye baş-
ladığı son dönemlerde bir tarih sorgulanırken, yeni 
bir tarih yazımı için tüm fırsatlar kollanmakta. Ni-
tekim 2011-2 sivil toplum için tam bir anayasa yılı 
oldu, toplum taleplerini cesurca dile getirdi, hatta 
her platform kendi anayasa taslağını hazırladı. Siya-
si aktörlerden ziyade toplumun yeni anayasa konu-
suna odaklanmış olması mevcut anayasal düzenin 
topluma yaşattığı mağduriyet bir “kurtuluş” haykı-
rışına dönüşecek. Fakat dikkat edilmesi gereken hu-
sus, toplumun bu süreçte aktif rol oynaması hatta 
kurucu olmasını sağlamak. Bunun başarılamaması 
halinde toplum yine anayasa yapamayacak ve bu 
durum travmaya neden olacak ve toplumsal barışı 
sağlama imkanı azalacak. Tarihinde hiç olmadığı ka-
dar kendi iradesiyle kaderini tayin etme imkanının 
doğduğu bu fırsatın heba edilmemesi ve yapılacak 
anayasanın toplumun ortak aklı ve vicdanının tem-
sil edilmesi gerekiyor. Toplum “biz” ile başlayan bir 
sözleşme yaptığı an darbeci akıl tarihin çöplüğüne 
gömülecek.
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Ziya Gökalp’ın kültürlerarası eşitlik ve kültürel ço-
ğulculuk hakkındaki düşüncelerini iyi anlayabilmek 
için; Gökalp’ın tanımladığı Türk harsına, medeniyeti-
ne, Türkçülüğe ve ulus devlete bakmak gerek. Aynı 
şekilde öteki diye adlandırılan harsların ve medeni-
yetlerin hakkındaki görüşü de önem sarf etmekte-
dir. Gökalp’ın kültürel çoğulculuk ve kültürlerarası 
eşitlik prensipleri hakkındaki görüşlerine geçmeden 
önce, Gökalp’ın siyasi ve dönemin koşullarına göre 
düşüncesi ve kalemin değiştiğini söylemekte fayda 
vardır. Halil İnalcık, Cemil Meriç ve Hilmi Ziya Ülken 
gibi birçok düşünür, Gökalp’ın bu siyasi pragmatizmi-
ne vurgu yapmaktadır. Halil İnalcık bu konu da Gö-
kalp’ı Osmanlı, Türkçü ve Atatürkçü olarak ayırıyor. “ 
Gökalp’ın zaman zaman değişen sistemleştirme ça-
balarında siyasi pragmatizm egemendir.” (1)demek-

tedir. Cemil Meriç ise bir konuşmasında; “Ziya Gökalp 
bütün fikir adamları gibi birçok hataları olan bir fani-
dir. Hataların ülkenin her sınırından girdiği bir devir-
de yaşıyordu. Her ideolog gibi bir devrin hatalarını 
ve sevaplarını aksettirir.”(2) diyor. Başka bir yerde ise 
Meriç; “Gökalp, batının sofra artıklarıyla geçinen bir 
zattır. Onları atıştırır zaman zaman da kusar.”(3) Bir 
diğer eleştiri ise Hilmi Ziya Ülken’ den gelecekti. Ül-
ken, Gökalp için senelerce Türk ve Osmanlı impara-
torluk fikrini müdafaa etmiş olan ideolog, bütün eski 
iddialarını unutmuş gibi, derhal,

“Sevin çoban, sevin ilin sâf kaldı,

Öğün çoban, öğün, dilin sâf kaldı.”(4)

demekten çekinmiyordu. Nasıl ki toprak kayıpla-
rından sonra düşüncesinde sınırlar değişiyorsa ve 
dönemin koşullarına göre yazıyorsa, bunu hars ve 
harsların eşitliğinde de görebilmekteyiz.

Ziya Gökalp’ın harsların eşitliği ve kültürel çoğul-
culuk hakkındaki görüşleri farklılık gösterdiğini söy-
leyebiliriz. Gökalp, insan toplumlarının bütün fertle-
rini birbirine bağlayan yeni kişiler arasındaki uyumu 
sağlayan kurumlar hars(kültür) kurumları olarak 
görüyor. Gökalp, makalelerinin birçoğunda harsların 
eşitliğine değinmiştir. Harsın en önemli unsuru olan 
dil ve terbiyenin her harsta farklı olduğu ve herkesin 
kendi harsını koruması ve geliştirmesini bir anlamda 
bir hak olarak görüyor. Gökalp, milletlerin sevişmesi 
makalesinde hem kültürel çoğulculuk hem de hars-
ların eşitliğini şöyle dile getirmektedir; “ Bir takım 
dinî, ahlâkî, bedîî çeşnilerin ve lezzetlerin heye’t-i 
mecmuası olan hars, başka milletlerin de temaşa ve 
telezzüz edeceği güzel bir çiçek bahçesi gibidir. Bu 
bahçelerden her birinde şekilleri, renkleri, kokuları 
diğerlerinde bulunmayan eşsiz çiçekler vardır. Çiçek 

Ziya Gökalp’in Kültürel Çoğulculuk 
ve Kültürlerarası Eşitlik Prensibine Bakış

Şafii Çelik 
safiicelik@gmail.com

Ziya Gökalp bütün fikir adamları gibi birçok hataları olan bir fani dir. Hataların 
ülkenin her sınırından girdiği bir devir de yaşıyordu. Her ideolog gibi bir devrin 

hatalarını ve sevaplarını aksettirir.
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meraklıları, başkalarının bahçelerinde bulunan na-
dide çiçekleri görmek ve koklamak istedikleri gibi, 
milletlerde birbirinin orijinal harslarında telezzüz et-
mek isterler. O halde bir milletin mahvolması, birçok 
güzellikleri muhtevi olan orijinal bir harsın ortadan 
kalkması demektir.”(5) Bu alıntıya baktığımızda hars-
ların bir zenginlik olduğunu görüyoruz. Harsların bir-
biri ile etkileşim sonucu bir çeşitlilik ve zenginlik or-
taya çıkmaktadır. Bir harsın yok olması demek hem 
milletin yok olması demek hem de bu zenginliğin yok 
olması demektir. Tabi, burada düşünüre katılmamak 
mümkün değil fakat birçok soruyu da beraberinde 
getiriyor. Milletin yok olmaması için ulus devlet mi 
olması gerek veya ulus devletin içinde kalan farklı 
bir harsa mensup olan milletin durumu içinde aynı 
şey geçerli mi? Gökalp, o harsa veya millete de zen-
ginlik olarak mı bakacak? O harsın var olabilmesi için 
mücadele edilecek mi? İşte bu soruların birçoğunda 
olumsuz cevap ile karşılaşıyoruz. 

Ziya Gökalp’ın düşüncesinde yer eden ulus dev-
let; “Temel birleştiricinin dil olduğu bir ortamda, 
“ortak” eğitim, kültür ve duygular. Yani ulus, aynı 
eğitimi görmüş, ortak bir dili, duyguları, idealleri, 
dini, ahlakı ve estetik duyarlılığı paylaşan bireyler-
den oluşmuş bir grup ya da topluluktur.”(6) Gökalp’ın 
düşüncesinde bir ulus devlet fikri mevcut. Bu ulus 
devlet fikrinin temellerinin nasıl atılacağı da belli. 
Bu ulus devlet için hangi eğitim, dil, kültür ve din 
önemli bir unsurdur. Çünkü ulus devlet ve toplum 
o düşünce ile yaşayacak. Hangi dil kullanılacağı hiç 
önemli değil. Çünkü sadece tek dil düşünülüyor ve 
tek hars. Her şekilde diğer harsların öteki olduğu 
ve yaşama ihtimalinin az olduğunu söylemek yan-
lış olmaz. Peki bu ulus devlette eğitim, dil, kültür ve 
din hangisi olacaktır. İşte bu noktada “Modern dinin, 

modern devletin, modern hukukun, modern ahlakın, 
modern iktisat ve ailenin neler olduğunu tarifini 
yapan Gökalp; bütün bu medeni müessese şekille-
rinin içeriğini harsla yani milli özle doldurmak lazım 
geldiğine kanidir. Bunun için, eski Türk dilini tetkik 
ediyor.”(7) Gökalp’ın ulus tanımını ve bu ulus devletini 
şekillendiren harsa değindik. Bir ulus devlet kurula-
cak ve bu ulus devletin bütün kurumları bir anlamda 
Türk olması gerek. Türk harsı ile yoğrulması gerek. 

Ulus devletin tarihine ve yapısına baktığımızda 
harsların(kültürlerin) eşitliği ve kültürel çoğulculu-
ğun söz konusu olmadığını görüyoruz. Çünkü ulus 
devletin bir amacı da kendi milletini ve kültürünü ho-
mojenleştirmesidir. Homojenleştirmek için okullar, 
üniversiteler ve bazı kurumlar bu amaç için çalışır. 
Aynı zamanda bu kurumlar milliyetçiliğin gelişme-
sinde büyük önem atfetmektedir. Bu konuda Hobs-
bawn, “ Nasıl okullar ve üniversiteler milliyetçiliğin 
en bilinçli taraftarı olduysa, okul ve üniversitelerin 
gelişmesi de milliyetçiliğin gelişmesinin bir ölçüsü 
olmuştur.”(8) Aslında sadece okul ve üniversite dev-
letin ideolojik aygıtı değil. Devletin birden fazla ideo-
lojik aygıtı var. Üniversite, kültür, din, medya ve okul 
bunların en önemlileri arasında yer alıyor. Burada 
devletin ideolojik aygıtlarına değinmemin temel 
sebebi; tek dil, tek din ve tek din oluşturması. Bütün 
ulus devletlerde de bu devletin ideolojik aygıtları 
mevcut ve bu amaç doğrultusunda genellikle çalışır. 
Her ne kadar Karl Marx alt yapı yani mülkiyet araç-
larını elinde bulunduranların, üst yapıyı şekillendir-
diğini söylese de Gramsci ve Althusser üst yapıya 
işaret ediyor. Gramsci ve Althusser üst-yapının da 
alt yapıyı şekillendirmekle kalmayıp, tek tipleştirme 
oluşturduğunu söylüyor. Özellikle ulus devletin ege-
menliği altında olan din, medya ve eğitim toplumu 
belli bir amaç etrafında topluyor ve sürekli var olan 
söylemleri yeniden üretiyor. Ziya Gökalp’ın düşünce-
sindeki ulus devlette bundan farklı olmadığını söyle-
yebiliriz. Gökalp’ın yapmak istediği Türkçeleştirmek, 
Türkleştirmek ve tek tipleştirmektir. Özellikle tek 
tipleştirmeye örnek olarak Anadolu’da kalan diğer 
hars ve milletleri verebiliriz. Bu konu da Gökalp; 
“Türk halkı, bu eski dostları, dili diline uymak, dini di-
nine uymak şartıyla kendisine müsavi kardeş tanır. 
Yani bunları da Türk sayar. Yalnız şu şartla ki, artık 
onlarda milli mahalle, milli köy, milli nahiye ve kaza 
yapmak gibi, eski lisanlarını, adetlerini, elbiselerini 
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re düşmekten sakınmalıdırlar.”(9) Anlaşılacağı üzere 
Gökalp, dil ve din üzerinde çok duruyor. Bu ulusta 
yer almak ve bu ulusta yaşamak isteyen başka hars-
lar olursa dili diline, dini dinine uyma zorunluluğu 
getiriyor. Kendi harslarını bırakmalılar söylemine ge-
tiriyor. Bu yapının içinde lisanlarını, örf ve adetlerini 
terk etmeliler. Bu noktada kültürel çoğulculuğun var-
lığından söz etmek doğru olmaz. Gökalp’ın bu konu 
hakkındaki bir diğer görüşü ise “ Yeni Türkiye artık 
Anadolu’da yeni hiçbir milletin muhaceret tarikiyle 
tesisine müsaade edemez. Yeni Türkiye’ye gelecek 
gayri Türkler ancak Türkleşmek ve Türklüğe temes-

sül etmek arzusu ile gelebilirler. Türk hükümeti ve 
Türk matbuatı bu hususta son derece dikkatli ve 
basiretli bulunmalıdır.”(10) Bu cümlelerde bugünkü 
anlamıyla bir asimilasyon söz konusu olduğunu gös-
teriyor. Farklı harslara sahip olan milletlerin bir an-
lamda asimile edilmesi gerektiğini savunuyor. Özel-
likle bunların asimile edilmesi için Türk hükümetini 
ve Türk basınını uyarmaktan da çekinmiyor. Fakat 
ilginçtir ki Gökalp, Türkleştirmeyi sadece ulus dev-
let içinde yeterli görmüyor. Aynı zamanda Türklerin 
yaşadığı yerleri de düşünüyor. Vatan olarak sadece 
Türkiye’yi görmüyor. Gökalp’e göre; 

“Vatan ne Türkiye’dir, Türklere ve Türkistan,

Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan!”(11)

Hilmi Ziya Ülken’e göre artık Turancılık Gökalp’te 
Osmanlı emperyalizmin yeni bir şekli oluyor. Hatta 
Ülken’e göre “Kızıl Elma” sembölünü eski Osmanlı 
emperyalizminden alı vermekle hiç tereddüt etmi-
yordu. Ülken’e göre ona bu fikirleri aşılayan Alman 
emperyalizmidir. Aslında Ülken’e bu konuda hak ver-

memek elde değil.  Gökalp bu cümleleri ile kültürel 
emperyalizmi dile getirmektedir. 

Tek parti döneminde ve ondan sonraki dönemler-
de yapılan Türkleştirme ve Türkçeleştirme serüve-
nin pratiklerinin teorisyeni Ziya Gökalp’ın olduğunu 
söyleyebiliriz. Özellikle Türkçeleştirme hat safhaya 
ulaşmıştır. Farklı bir dile tahammülün olmadığı söy-
leyebiliriz. Özellikle Gökalp sade yalın bir Türkçe 
kullanılmasını savunuyor. Bu konuda Gökalp; “ Türk-
çe’ de ıstılahların gayri bütün kelimeler mümkünse 
Türkçe olmalı, yahut Türkçeleşmiş bulunmalı. Arap-
ça, Acemce, terkipler, cemler, edatlar, sîgalar lisa-
nımızdan çıkarılmalı.”(12) diyor. Ziya Gökalp, Arapça, 
Farsça ve diğer yabancı sözcükleri atmakla yetin-
meyip, Türkçe’nin bir anlamda dinin de dili olmasını 
istiyor. Gökalp, Yeni Hayat’taki Vatan şiirinde;

“Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur

Köylü anlar manasını namazdaki duanın…

Bir ülke ki memleketinde, Türkçe Kur’an okunur,

Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüdanın..

Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın…”(13)

Gökalp’ın düşünce hayatında ve her kurumunda 
Türkçe’nin olduğunu görüyoruz. Bir anlamda Türkçe’ 
den başka bir lisanın kabul edilmediğini söz konu-
sudur. Harsı oluşturan lisan kavramının bile Türkçe’ 
den başka olmaması ne kadar eşitlik söz konusu ola-
bilir ki. 

Gökalp’ın hars ve medeniyetine baktığımızda ise 
yine kendi yazdıkları ile kendi düşüncesini çürüttü-
ğünü görüyoruz. Türkleşmek, Türkçeleştirmek ve 
İslamlaşmak üzerinde harsların eşitliği prensibine 
ve kültürel çoğulculuğa baktık.  Şimdi ise Gökalp’ın 
kendi harsını-medeniyetini nasıl gördüğüne baka-
lım. Gökalp, kendi ulusunu veya milletini batı mede-
niyeti içinde görmek istiyor. Bir anlamda doğu me-
deniyetinde olmadığını söylüyor. Fakat bir anlamda 
da batı medeniyetini yerden yere vuruyor ve Türk 
ırkını da diğer ırklardan üstün görüyor.  Bu konu da 
Gökalp şunları dile getiriyor; “ Avrupa medeniyet-
leri çürük, hasta, bozulup, kokmuş esaslar üzerine 
dayanmıştır. Bu medeniyetler yıkılmağa, çökmeğe 
mahkumdur. Hakiki medeniyet, ancak yeni hayatın 
gelişmesiyle başlayacak olan Türk medeniyetidir. 
Türk ırkı, diğer ırklar gibi, ispirtoyla, zevk ve eğ-
lenceye aşırı düşkünlükle bozulmamıştır. Türk kanı 
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şanlı muharebelerde çelikleşmiş, gençleşmiştir.”(14)  
Burada harsların eşitliğinden söz edemeyiz. Kendi 
medeniyetini ve ırkını diğer medeniyet ve ırklardan 
üstün tutmuştur. Savaşarak ve öldürerek Türk kanın 
gençleştiğini ve daha sağlamlaştığını söylemekte. 
Yazısının devamında Türklerin üstünlüğüne ve di-
ğer milletlerin zayıf olduğunu dile getirmektedir. 
“Türk zekası, başka zekalar gibi, çürüyüp dökülme-
ye başlamamış, Türk hassasiyeti başka hassasiyet-
ler gibi, kadınlaşmamış, Türk iradesi başka iradeler 
gibi, zayıflamamıştır. Geleceğin hakimiyeti, Türk 
mukavemetine vaadedilmiştir.”(15) Gökalp Türkler’in 
üstünlüğü adete ispatlamaya çalışıyor. Hatta bu is-
patını Alman Filozof Nietzche’nin sözlerine bağlıyor. 
“Alman filozof Nietzche’nin hayal ettiği üstün insan-
lar, Türklerdir. Türkler her yüzyılın yeni insanlarıdır. 
Bundan dolayıdır ki, yeni hayat bütün gençlerin 
anası olan Türklükten doğacaktır.”(16)

Sonuç yerine

Bu yazıda, Ziya Gökalp’ın kültürel çoğulculuk ve 
kültürlerarası eşitlik prensibinin destekçisi olup ol-
madığına baktım. Hilmi Ziya Ülken, Cemil Meriç ve 
Halil İnalcık’ın Gökalp’ın siyasi pragmatizmine işaret 
etmesi noktasında başladım. Aslında Gökalp birçok 
noktada kendisi ile çelişmekte. Bir anlamda harsların 
eşitliğine ve kültürel çoğulculuğun savunucusu 
gibi gözükmeye çalışsa da aslında yazdıklarıyla ve 
bu yazdıklarının pratiğe geçmesiyle öyle olmadığı 
anlaşılıyor. Gramcsi ve Althusser’in devletin ideolo-
jik aygıtlarına ve bu ideolojik aygıtların ulus devlet 
içindeki amaçlarına değindik. Devletin ideolojik ay-
gıtlarının ulusun resmi dili, dini ve kültüründen baş-
ka olan diğer harsları nasıl yok ettiğini bir anlamda 
açıklamaya çalıştım. Gökalp’ın ulus devlet istemesi 
ve kurulacak olan ulus devletin tüm kurumlarında ve 
toplumunda Türkçe ve İslam’ın yer almasının diğer 
harsların nasıl yok olacağını gözler önüne seriyor. 
Gökalp’ın zaten hiç çekinmeden bu ulusta yer alacak 
milletlerin, Türkleştirilmesi, Türkçeleştirilmesi ve İs-
lamlaştırması gerektiğini dile getiriyor. Bu noktada 
Gökalp’ın kültürlerarası eşitlik ve kültürel çoğulculuk 
prensibinin bir savunucusu olmadığını söyleyebili-
rim.
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Bir zamanlar toplumlar çok kültürlü, çok dilli ve 
çok dinli yapıları ile yaşamlarını ikame ediyor ve bu-
nunla da gurur duyuyorlardı. Devletler de bu çoklu 
yapıyı nasıl yöneteceklerini bilmiş, sistemlerini buna 
göre kurmuşlardı. Osmanlı’da bunun adı “millet sis-
temi”ydi. İmparatorluk içindeki farklı kimlikler “din” 
temelinde sınıflandırılmıştı. Müslüman cemaatin 
en ön sırada yer aldığı bu sınıflandırma eksikleri ve 
sorunları olmasına rağmen verimli çalışıyor ve top-
lumsal barışı sağlayıp koruyordu. Dini homejenli-
ğin çok zor olduğu bu dönemlerde Gregoryen veya 
Katolik mezhebinden olan Ermeniler iki ayrı millet 
olarak görülürken, Türk, Çerkes, Arnavut, Arap olup 
da müslüman olan bütün gruplar ise tek bir millet 
olarak ele alınıyordu. Ancak önemli olan unsur, millet 
sisteminin kimseyi asimile etmek gibi bir amacının 
olmamasıdır. Öte yandan gayri-Müslimler “ikinci sı-
nıf” millet olarak yaşıyor ve bunun getirdiği ekstra 
sorumluluk ve kısıtlamalara tabiydiler. Bunu bir hoş-
görü politikası olarak görenler olduğu kadar, İslam 
dininin inanç temelinde yatan toplumsal sistemin 
önemli bir özelliği olarak da açıklayanlar olmaktadır. 

Karen Barkey bunu Osmanlı’nın “farklılıkları yö-
netme” yeteneği ile açıklamaktadır. Ancak burada-
ki başarı, Osmanlı’nın meşruluk zemininin de din 
temalı olmasından kaynaklanmaktadır. Foucault’a 
göre devletler toplumlara ihtiyaç duyar. Bu nedenle 
de devletler meşruluklarını toplumu organize etme 
becerisinden alır. Tam da buradadır Osmanlı’nın ba-
şarısı, meşruluğunu alacağı toplumu din temelinde 
sınıflandırmak ve olası sorunları bertaraf etmektir. 
Çünkü Osmanlı dini bir devlettir. Osmanlı bir İslam 
İmparatorluğu’dur. Her cemaat gündelik problem-
lerini kendi içinde kurduğu hukuk sistemi çerçeve-
sinde çözecekti. Osmanlı asıl amacı olan “koruma” 
sorumluluğunu üstlenecek ve farklı cemaatlere gü-

venlik sağlayacaktı. Avrupa ise din bu kadar baskın 
bir rol üstlenmemiş olduğundan, farklı cemaatler dil 
ve ırk temelinde sınıflandırılmıştı. Birer azınlık ola-
rak görülüyor ve yaşadıkları devletlerin kendilerine 
has sınırlandırmaları ile mücadele ediyorlardı.

Ne oldu da bu sistem değişti ve cemaatler çatış-
maya başladılar? 19. yüzyılın hangi dinamikleri bu 
değişime zemin hazırladı? Ve 20. yüzyıl nasıl oldu 
da karanlık çağ olarak tarihe geçecek kıyımlar, ça-
tışmalar ve savaşlar ile milyonlarca insanın hayatını 
kaybettiği çağ oldu? “Milliyetçilik” fikriyatının ortaya 
çıkması en basit ve öne çıkan açıklama olarak kitap 
ve tezlerdeki yerini aldı. Ancak Minnesota Üniversi-
tesi’nden Profesör Eric D. Weitz’e göre uluslararasın-
da yapılan bir takım antlaşmalar Fransız Devrimi’nin 
önüne geçti ve etnik kimliklerin çatıştığı bir ortam 
hazırladı. Diğer bir ifadeyle, Osmanlı İmparatorluğu 
meşruluğunu “gaza” algısından sağlıyor ve İslam 
adına fethettiği topraklar ile büyüyor ve kuvvetle-
niyordu. Ancak fetihlerde meydana gelen kesintiler 
ve başarısızlıklar ile bu zemin diplomatik ilişkiler ve 
bürokratik düzenlemelere kaydırıldı. Yapılan bu ant-
laşmalar ile egemenliğin temeli de değişti. Eskiden 
toprak üzerinden kurgulanan meşruiyet artık yerini 
cemaat üzerinden kurulan egemenlik kavramına bı-
raktı.

Eric Weitz’e göre Vienna Kongresi ile Paris Barış 
Antlaşması arasında kalan 1815-85 yılları arasında 
yapılan bir takım anlaşmalar ile egemenliğin kayna-
ğı topraktan toplumlara kaydırıldı. Böylece devletler 
iki yönlü eğilim geliştirdi. Azınlık haklarının verilmesi 
ve korunması, bunun çok problemli olduğu durumlar-
da ise, tehcir ve asimilasyon. 

1815 yılında imzalanan Viyana Kongresi, Napol-
yon Savaşları sonrasında Avrupa’da bozulan düzeni 
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yeniden sağlamak ve Avrupa’nın geleceğini sapta-
mak amacıyla toplanmıştır. Osmanlı’nın katılmadığı 
bu kongreye İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya 
başkanlık etmiştir. Alınan kararlar neticesinde be-
lirlenmiş sınırlar içerisinde hüküm sürecek mutlak 
krallıklar kurulmuş, meşruluk zemini hanedan aile-
siyle örtüştürülmüş, geleneksel diplomasi yöntem-
leri korunmuş ve krallık rejimine karşı yapılacak her 
türlü ihtilal ve değişim hareketlerini bastırmak üze-
re anlaşmaya varılmıştır. Devletlerin çok kültürlü ve 
çok dilli yapıları korunmuştur. Mesela Polonyalıların 
kendi dillerini kullanmalarına izin verilmiş ve bir neb-
ze özerklik tanınmıştır. Ayrıca köleliğin prensipte or-
tadan kaldırılmasına ve etik dışı olduğuna dair fikir 
birliğine varılmıştı. Farklılıklar kabul edilmiş ve dev-
letin sınırları dahilinde yaşamalarına izin verilmiştir. 

Ancak Viyana Kongresi başarılı olamamış ve onu 
bir takım antlaşmalar izlemiştir. 1919’da imzalanan 
Paris Barış Konferansı’na kadar 1830 Londra Proto-
kolü, 1878 Berlin Antlaşması, ve 1885 Berlin Kon-
feransı  düzenlenmiş ve 20. yüzyıla damgasını vu-
ran siyasetin zemini hazırlanmıştır. Barışı sağlamak 
amacıyla yapılan bu antlaşmalar maalesef insanlığa 
karşı işlenen suçlar ile lekelenir ve tarihe geçer. 
1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşması ile Büyük 
Güçler dini özgürlükleri ile Balkan halklarının sivil ve 
siyasal hakları koruma altına aldıklarını teslim eder.

Cihan Harbi olarak da bilinen Birinci Dünya Savaşı 
ile Romanya Yahudiler üzerine bir soykırım uygular 
ve İttihatçıların yönerimindeki Osmanlı İmparatorlu-
ğu da Ermeniler üzerine uyguladığı tehcir ile tarihe 
geçer. Viyana Kongresi ile uluslararası düzeyde ko-
runacağına dair teminatlar verilen kimlikler, maale-
sef aynı şekilde devlet tarafından meşrulaştırılan 
zorunlu göçler ile damgalanır. Bu dönemde Almanya 
Slavlar üzerine bir asimilasyon ve sömürü politikası 
uygular. Rusya, işgal ettiği Galiçya ve Anadolu top-
raklarında yaşayan Yahudi ve Müslümanlara güven-

lik tehdidi sebebiyle zorunlu göç uygular. Devletler 
arasında başlayan savaş, toplumların savaşına dö-
nüşmüştür. Böylece toplum üzerinden siyaset de 
meşru zeminini kazanır. 

Savaşı bitiren adımlardan olan Paris Barış Kon-
feransı ile politikanın zemini ve kimlik algısı değişir. 
Toplumlar üzerinden egemenlik algısı devreye girer. 
Eskiden din zemininde belirlenen kimliklerin yerini 
etnik kriterler ile ortaya çıkan kimlikler alır. Aynı şe-
kilde devlet eliyle yapılan asimilasyon ve görmez-
den gelme de cabası olur. Devletin tanıdığı azınlıklar 
belirlenir ve yaşam koşulları “devletin egemenliği” 
düsturunun kaybeden unsurları olurlar. Böylece 
devletler çok kültürlü yapıları koruyan ve besleyen 
konumlarından, homojen millet kavramına evrilir ve 
“tek millet”in koruyucusu olur. 

Böylece ırk temeline doğru evrilme başlar ve 20. 
Yüzyıla damgasını vuran sömürü ve asimilasyon si-
yasetinin zeminini hazırlamış olur. Türkiye Cumhuri-
yet’i de bu temayyüller üzerine kurulur ve dünyada 
süregiden kimlik siyasetindeki yerini alır. Türk kim-
liği kurgulanır ve diğer tüm kimlikler Türk kimliği 
altında eritilir. Subjektif bir vatandaşlık kavramı kur-
gulanır ve din, dil, ırk birlikteliğinden doğan bu bera-
berlik beraberinde getirdiği sorunlar ile günümüze 
kadar ulaşır. 
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Birleşmiş Milletlerin “Silah Bırakma- Demobilizasyon ve Yeniden Entegrasyon” Programı Tecrübesiyle 
PKK’nın Dağdan İnişi ve Silah Bırakmasının Modellenmesi

 Giriş

 Çatışma süreçlerinden barışa geçişin sağlanma-
sı için güvenlik merkezli yöntem yerine müzakere 
merkezli yöntemin baz alınması ile beraber Birleş-
miş Milletler 1999 yılından beri orjinal ismi ile DDR 
(Disarmament, Demobilization and Reintegration 
of Former Combatants) ve Türkçe karşılığı SDE (Si-
lahsızlanma, Demobilizasyon ve Entegrasyon) diye 
isimlendirilebilecek programını teorik olarak geliş-
tirmekte, çatışmaların sona ermesi ve barış inşası 
süreçlerinde bu programı uygulamaya koymaktadır. 
Adından da anlaşılacağı gibi temelde birbirine bağlı 
3 adımdan oluşan bu entegre ve bütüncül program, 
titiz bir planlama ile siyasi müzakere sonucu silah 
bırakmaya karar vermiş örgüt ya da örgütlerin üç 
aşamada siyasi süreçlere dahilini içerir:

 1)Silahsızlanma: Örgütün elindeki hafif silah-
ların toplanması ve mühimmatın kontrol edilmesi ve 
daha kapsamlı bir silah kontrol sisteminin geliştiril-
mesi

2)Demobilizasyon: Örgütün demobilizasyonu 
ve militanların örgüt hiyerarşisinden ayrılması süreci

3)Entegrasyon: Eski militanların müzakerelerde 
anlaşıldığı şekilde aşamalı olarak topluma ve ülkeye 
entegre edilme süreci.

Daha önce uluslararası bir program olarak Birleş-
miş Milletler’in de katkısı ile El Salvador, Haiti, Mo-
zambik, Doğu Timor, Liberya, Nikaragua, Somali gibi 
birçok ülkede uygulanmış olan bu programın Türki-
ye’de PKK’nın dağdan inişi çerçevesinde uluslararası 
bir programla değil, daha çok kamu politikaları çer-

DDR: Disarmanent, Demobilization and Rein-
tegration & SDE: Silahsızlanma, Demobilizas-

yon ve Yeniden Entegrasyon

Ayşegül Elif Sofuoğlu 
a.elif.aslantepe@hotmail.com

Her ülkedeki şartlar, çatışmalar ve müzakereler kendine özgüdür; dolayısı ile her 
ülkenin hassasiyetleri çerçevesinde kendi özel SDE programını oluşturması gereklidir. 
Bu programın oluşumunda içerikleri değişebilecek olsa da yukarıda sayılan adımların 
titizlikle, içleri doldurularak ve ahenkli bir şekilde sırası ile gerçekleştirilmeleri barışa 

geçişte büyük önem arzeder.
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Türkiye için hangi programın uygulanabilece-
ği ya da hangi programların hangi hususiyetlerinin 
Türkiye’ye uyarlanabileceği üzerinde dikkatle ça-
lışılmalıdır. Uygulanan programların başarılı olabil-
mesi sınırların etkin kontrolünü, komşularla sıkı bir 
kooperasyonu, uluslararası örgütlerle ve bölgede 
etkin güçlerle sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi 
boyunca kurulacak ilişkilerin yapısına bağlıdır. Özel-
likle silahların uluslararası piyasada bir değeri oldu-
ğu dikkate alınarak illegal silah trafiğinin kanalları 
sürecin akamete uğrayıp uğramamasında belirleyici 
etkenlerden biri olacaktır.

Demobilizasyon

Demobilizasyon militanların örgüt üyeliğinden 
ve hiyerarşisinden sıyrılarak birer sivil oldukları ve 
örgütün tüm üyeleri ve faaliyetleri ile kendini mili-
tar yapıdan arındırdığı adımdır. Aynı zamanda siyasi 
sistemle temas edecekleri ve ülke sınırlarından içeri 
girecekleri adım olduğu için hassasiyeti üst düzey-
dedir. Sadece örgütü değil kamuoyu hassasiyeti de 
dikkate alınarak planlama yapılması gerekir. İki ana 
stratejiden söz edilebilir:

Kamplara Geliş: Ülke sınırlarının dışına kurula-
cak mülteci kampı benzeri kamplara örgüt üyeleri 
gelirler. Burada üyeler kayıt altına alınır, silahları 
teslim alınır, örgüt üniformaları çıkarılır ve değişti-
rilir, sağlık muayeneleri tamamlanır. Daha sonra sor-
guya alınarak daha önceki kayıtlar ve müzakereler 
de belirlenen şartlar dahilinde ülkeye girip gireme-
yecekleri, girebilirlerse ne şartlar da girebilecekleri 
kesinleştirilir.

Genel uygulamada 18 yaşın altındakiler, kadın 
ve çocuklar ve örgütte 18 aydan daha az bulunmuş 
olanlar öncelikli olarak salınır veya kampa hiç uğ-
ramadan geçici merkezlere teslimleri sağlanır. Geri 
kalanlar aynı anda toplu olarak değil, oluşturulan 
çizelgeler dahilinde bireysel olarak salınır. Toplam 
süre 6-16 ay dahilinde bir zaman dilimine yayılabi-
lir. Kampa geleceklere entegre aşamasında kendile-
rinin dahil olacakları program hakkında bilgi verilir, 
beklentilerine dair anketlere tabi tutulur ve psikolo-
jik ve sosyal yardımla entegrasyon aşamasına hazır-
lanmaları sağlanır.

Geçici Merkezlere Geliş: Oluşturulan birimlere 
militanlar geleceklerini haber verir ve kayıt olurlar. 
Belirli aralıklarla da bu birimlere uğrayarak ve görü-

çevesinde oluşturulup uygulanması çatışmanın ma-
hiyetince yerinde olacağından, bu programın ulusal 
kontekstle sınırlı kalabileceğini belirtmek yerinde 
olacaktır.

Birleşmiş Milletler’in yukarıda bir kısmı bahsedi-
len ülkelerde edindikleri tecrübelerinin Türkiye Cum-
huriyeti’nin kendi Silahsızlanma, Demobilizasyon ve 
Entegrasyon[1] programını geliştirirken yararlanabi-
leceği, modifiye edebileceği, faydalanabileceği ya 
da atlayabileceği ancak her halükarda göz önünde 
tutması gereken adımları sözkonusudur.

Bir Bütün Halinde SDE Programına Bakış

SDE programının öncülü güvenlikçi yaklaşım de-
ğil, müzakereci yaklaşımdır. Modern devlet konsep-
tinin ana fikri olan “toplumsal sözleşme” bu sefer 
devlet ve örgüt arasındaki müzakereler ile örgütün 
dağda olma sebebini ortadan kaldıran ve silahlı ha-
reketten vazgeçme karşılığı kavuşacakları sosyal ve 
politik haklar üzerinde iki tarafında gönüllü uzlaşısı 
SDE sürecini başlatır. SDE sürecinin –ki 6 ay ila 16 ay 
arası bir zaman dilimi gerektirebilir- sağlıklı yürütül-
mesi herşeyden önce iki tarafın da istekli ve iradeli 
olmasına ve karşılıklı gelişmiş güven duygusunun 
devamına dayanır. Bu yüzden müzakerelerin sonucu 
apaçık bir zafer-hezimet retoriğine değil iki tarafın-
da sürdürülmesine gönüllü olduğu karşılıklı yapılmış 
bir anlaşmaya dayandırılmalıdır.

Silahsızlanma (Disarmanent)

Müzakereler yoluyla kendini sivilleştirmeye karar 
vermiş bir örgütün silahlarının etkin, hızlı ve eksik-
siz toplanması SDE programını garanti altına alması 
ve gelecekte yeni bir çatışma oluşumunu önlemede 
etkili olması açılarından kritiktir. Silahların toplan-
masında kullanılan farklı programlar söz konusudur.
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nerek –bir tür şartlı tahliye sistemi gibi- süreç hak-
kında bilgi alır ve izleme prosedürünü yerine geti-
rirler.

Kamplara Geliş metodu daha zahmetli ve bütçe-
ye daha fazla yük getiren bir metot olsa bile etkin 
ve bütüncül kontrole olanak tanıması ile süreci bal-
talayacak olumsuz ve fevri olayların önüne geçilme-
sinde etkilidir. Ancak kamptaki kötü şartlar, uzayan 
bırakılma süreleri vs gibi olumsuzluklar da metodu 
riskli hale getirmektedir. Kanaat odur ki önce kamp-
lara geliş ve ardından ise Türkiye sınırları dahilinde 
merkezlere kayıt ve izlenme prosedürünün birbirini 
takip edecek şekilde etkin uygulaması sürecin sıh-
hati için en iyi çözümdür.

Entegrasyon

Eski militanların topluma tekrar entegre olabil-
meleri için devletin bizzat kendisi ya da hali hazırda 
belirlenmiş bağışçılar (donorler) çeşitli yardımlarda 
bulunur. Uzun süre toplumdan uzak kalmış aile ve 
sosyal çevrelerini kaybetmiş eski militanların tekrar 
gündelik hayata adaptasyonu ve örgüt yapısı için 
geri dönüşlerini engellemek için kolaylaştırıcı yar-
dımların önemi yadsınamaz. Bunların en önemlileri:

(1)Nakit para

(2)Ücretsiz sağlık yardımı

(3)Barınma yardımı

(4)İş yardımı olarak sıralanabilir.

Sonuç

Başarı ile sonuçlanan ve uzlaşmaya varılmış, 
tarafların uygulamaya istekli oldukları bir anlaşma 
metni ile biten müzakerelerden sonra her iki tarafın 
beraber taşıyacağı bir süreç olan SDE süreci barışın 
kalıcı olarak inşası için elzemdir. Her ülkedeki şartlar, 
çatışmalar ve müzakereler kendine özgüdür; dolayı-
sı ile her ülkenin hassasiyetleri çerçevesinde kendi 
özel SDE programını oluşturması gereklidir. Bu prog-
ramın oluşumunda içerikleri değişebilecek olsa da 
yukarıda sayılan adımların titizlikle, içleri doldurula-
rak ve ahenkli bir şekilde sırası ile gerçekleştirilme-
leri barışa geçişte büyük önem arzeder. Bu sebep-
ten Birleşmiş Milletler tecrübesi iyi incelenerek ve 
ana çerçevesi baz alınarak yerel uzmanlar tarafın-
dan ulusal bir SDE programının daha SDE aşamasına 
gelinmeden çok önce hazır edilmesi gerekir.

[1] Bundan sonra SDE diye geçecektir.
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Giriş

Avrupa merkezli ve modern dönemin ürünü olan 
ulus devlet olgusunun1 Ortadoğu’ya ihraç edilmesi2 
ile beraber daha önceleri farklı din ve etnik kimlik-
lere sahip farklı toplumların bir arada yaşama zemi-
ni önemli oranda ortadan kalktı. Ortadoğu’ya ihraç 
edilen ulus-devlet modelinin oldukça yapay sınırlar 
üzerinde kurulması etnik ve dini bir çok huzursuzlu-
ğun da ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle Birinci 
Dünya savaşından sonra, Orta-Doğu’da kurulan ulus 
devletlerin bölgenin etnisite ve din başta olmak üze-
re sosyolojik yapısını çok fazla dikkate almaması, bir 
çok etnik ve dini çatışmanın ortaya çıkmasına neden 
oldu.3 Ulus-Devletler doğaları gereği homojen bir 
ulus oluşturma anlayışına sahiptirler. Bu durum, tek 
dil, kültür, soy ve din anlayışı üzerinden kendilerini 
formüle etmelerine ve diğer etnik ve dini kimliklerin 
baskı altına alınmasını da beraberinde getirdi. Ho-
mojen bir kimlik yaratma projesinin milliyetçilik ile 
de etkileşmesi ile beraber, Orta Doğu bölgesi çatış-
ma merkezi haline geldi. Bu durumu en iyi yansıtan 
örnek ise bugün Türkiye’de var olan Kürt sorunudur.

İlgili yazı bugün bir ‘tabu kırılması’4  niteliğinde 

1 - Deniz Çifçi , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Doktora Programı Öğrencisi
 Benedict Anderson, Imagined Communities, Revised 
(London-New York: Verso, 2006).
2 -  Gabriel Ben-Dor, ‘Etno-Politiakalar Ve Ortadoğu Devleti’, 
in Ortadoğu’da Etnisite, Çoğulculuk ve Devlet, ed. by Milton J. 
Esman and İtamar Rabinoviç, trans. by Zafer Avşar (İstanbul: 
Avesta, 2004), s. 109–138 (p. 129).
3 -  Türel Yılmaz, ‘Orta Doğu’da Terör Ve Uluslararası Etkileri’ 
(presented at the Orta Doğu; Belirsizlikler İçindeki Geleceği 
ve Güvenlik Sorunları konulu uluslararası sempozyum, 
Stratejik Araştırma ve Etüt Merkezi, Istanbul, 2008).
4 - Gerek cezaevine girdiği 1999 yılından önce gerekse de 
bu tarihten sonra devletin bazı birimleri Abdullah Öcalan 
ile belli dönemlerde diyalog kurdular. Fakat yapılan tüm 

Kürt Sorununun Geçirdiği Aşamalar ve İmralı 
Görüşmelerinin Önemi Üzerine

Deniz Çifçi*
deniz_serhatli@hotmail.com

Eğer Devlet (MİT) ile Öcalan arasında yapılan görüşmeler kısa vadede müzakereye 
uzun vadede bir mutabakata dönüşüp Kürt sorunu çözülürse, Demokratik bir 

Cumhuriyet çatısı altında eşit vatandaşlık ilkesi ile her kimliğin farklılıklarını özgürce 
yaşayacağı bir zeminde güçlü bir Kürt-Türk birlikteliği sağlanabilinir. Tabi bu 

senaryonun iyi tarafı. 

sayılan Devlet (MİT)-Abdullah Öcalan5  görüşmeleri-
nin olası sonuçları üzerinden Kürt sorunun nasıl et-
kilenebileceğini irdelemektedir. Kürt sorunu PKK’nin 
(Partiya Karkeren Kurdıstan)  kurulmasından çok 
önceden ortaya çıkmıştır. Kürt sorununu Osmanlı 
İmparatorluğunun son yarım asrına kadar götürmek 
mümkün olsa da, etnik kodlar kazanmaya başlama-
sı, daha çok Cumhuriyet dönemi ile beraber ortaya 
çıkmıştı.

Kürt sorunu Cumhuriyetin kurulduğu tarihe kadar 
uzandığı için ilgili çalışmada ilk olarak Kürt sorunun 
tarihsel arka planına kısaca değinilecektir. Bu çerçe-

görüşmeler kamuoyundan gizli yapılmaktaydı. Son yapılan 
görüşmeler ilk kez kamuoyundan gizlenerek yapılmadığı için 
bir tabu kırılması olarak kavramsallaştırıldı.

5 - Başta başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere hükümet çevresi, Abdullah Öcalan ismini 
kullanmaktan kaçınıp onun yerine ‘’İmralı’’ terimini 
kullanmaktadırlar.
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otuz yıla damgasını vuran ve Kürt sorununun farklı 
dinamikler üzerinden yeniden tanımlanılmasını sağ-
layan önemli gelişme 1978 yılında kurulan PKK’dir. 
PKK’nin ortaya çıkması ile beraber Kürtlerin hatırı 
sayılır bir kesiminde kültürel ve siyasal Kürt kimlik 
bilinci gelişti. Gelişen bu bilinç, Türk milliyetçiliğinin 
büyük tepkisi ile karşılaştı ve kısa sürede Kürt 
milliyetçiliğine doğru erilip hızlı bir şekilde 
yayılmaya başladı. Bugün özellikle Kürt ve Türk 

gençleri arasında etnik kodların çok güçlü olduğu 
bir milliyetçiliğin hızla yayıldığını söyleyebiliriz. Bu 
durum şu an için lokal düzeyde kalsa da ileride etnik 
bir çatışmanın fitilini ateşlemekten de uzak değildir. 
Aynı durum Devlet ile PKK arasında, savaşın daha da 
şiddetlenmesine ve bir Kürt-Türk savaşının zeminini 
de oluşturabilir. Bugün bölgesel dinamiklerin böyle 
bir gelişmeye oldukça müsait olduğu da göz önüne 
alındığında, tam bu noktada, Devlet (MİT) ile Abdul-
lah Öcalan arasında başlayan görüşmeler hayati bir 
önem kazanmaktadır. Yapılan görüşmeler Kürt soru-
nunun daha fazla etnikleşmeden çözülmesi ve Kürt-
Türk birlikteliğinin adeta yeniden daha güçlü dina-
mikler üzerinden tesis edilmesi için oldukça önemli 
olup  bu çalışmanın ikinci bölümünü oluşturmaktadır.

Kürtlerin devlet ile ilişkileri ekseninde Kürt 
sorunun Tarihsel Arka Planı 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Ortadoğu’da 
ulus-devlet-etnik grup çatışmasına en iyi örnek 
Kürtlerin Kemalist rejim üzerinden Türkiye ile olan 
ilişkileridir. Cumhuriyetin kurulması ile beraber Kürt-
lerin etnik kimliği inkar edilip6 bu doğrultuda Kürt-
lere yönelik her türlü baskı politikası meşru sayıldı. 

6 -  Micheal M. Gunter, The Kurds in Turkey a A Political 
Dilemma (Boulder-San Francısco-oxford: Westview Press, 
1990), s. 43.

Kemalist modernleş(tir)me projesi üzerinden Türk 
Ulus kimliğini esas alan Cumhuriyetin politikası, kısa 
sürede Kürt isyanları ile karşılık buldu.7 Ortaya çıkan 
isyanlar büyük bir şiddetle bastırıldı ve Kürt coğraf-
yasında eşi benzeri görülmemiş bir baskı ve iskan 
politikası uygulandı.8 Kürt isyanlarını siyasal amaç-
ları üzerinden ele aldığımızda, 1925 yılında ortaya 
çıkan Şeyh Sait isyanı ne tam dini nede tam etnik 
olduğu için ethno-religious9, 1927-30 yılları arasın-
da devam eden Ağrı İsyanı Kürt ulusalcıların lider-
liğinde ulusalcı veya bağımsızlıkçı 10, 1938 Dersim 
İsyanı ise bir Kürt Alevi İsyan olup daha çok savun-
ma amaçlı bir direniştir.11 Çıkan isyanların karakter-
leri incelendiğinde dinsel, etnik ve ulusal kategoriler 
görmek mümkündür. 

Dersim isyanından sonra, Kürt siyasal hareketi 
büyük oranda sessizliğe büründü.12 Bu sessizlik De-
mokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile beraber belli bir 
oranda bozulup bazı Kürt Şeyh ve ağalarına siyasal 
bir alanın kapıları açıldı. Demokrat parti güçlü İslami 
bağları kullanarak Kemalist rejim tarafından baskı, 
göç ve sürgün politikaları ile siyasal sistemin dışına 
itilen bazı şeyh ve ağaları meclise taşıdı. Bu durum 
Demokrat Parti’ye önemli oramda bir oy sağladıysa 
da, Kürt kimliğinin tanınması noktasında pek bir ge-
lişme olmadı.13 Devletin Kürtlere karşı politikası tek 
parti döneminde olduğu gibi yine Kürt kimliğinin in-
karı ve asimilasyonu üzerine devam etti. Bu yüzden 
Demokrat Parti döneminde de devlet ile Kürtler ara-
sında Kürt sorununu konuşmak bir kaç küçük girişim 
dışında pek mümkün olmadı. 

7 -  Hıdır Göktaş, Kürtler İsyan-Tenkil-1 (İstanbul: Alan 
Yayıncılık, 1991).
8 -  İsmail Beşikçi, Bilim Yöntemi Türkiye’deki 
Uygulamaları-1: Kürtlerin Mecburi İskanı (İstanbul: Komal, 
1977).
9 -  Martin van Bruinessen, Şeyh Ağa Devlet, trans. by 
Remziye Arslan (Ankara: Özge, 1992), s. 370.
10 -  Hasan Yıldız, Aşiretten Ulusallığa Doğru Kürtler 
(Stockholm: Fırat-Dicle Yayınları, 1989), ss. 112–114. 
Ayrıca bknz., M. Kalman, Belge, Tanık Ve  Yasayanları İle Ağrı 
Direnişi 1926,1930 (Istanbul: Peri, 1997).
11 -  Chris Kutschera, Kürt Ulusal Hareketi, trans. by Fikret 
Başkaya (İstanbul: Avesta, 2001), s. 152.
Kemal Burkay, Kürdistan’ın Sömürgeleştirilmesi Ve Kürt Ulusal 
Hareketleri, Second (Özgürlük Yolu Yayın Evi, 1986), pp. 
110–112.
12 -  Kemal Kirişçi and Gareth M. Winrow, Kürt Sorunu 
Kökeni Ve Gelişimi, trans. by Ahmet Fethi (İstanbul: Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, 1997), ss. 111–112.
13 -  David McDowal, A Modern History of The Kurds, Third 
(London-New York: I.B.Tauris, 2004), ss. 397–404.
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Kürt siyasetinin Dersim isyanından sonra uzun 
süren sessizliği 1960 askeri darbesinden sonra 
bozulmaya başladı. Darbe ile beraber, Demokrat 
partinin iktidardan düşürülmesi ve Dünyada ve Tür-
kiye’de gelişen sol hareketlenme, Kürt öğrencileri 
arasında da kısa sürede karşılık buldu. Kürt öğren-
ciler ile orta-sınıf  Kürt aydınlar önce TKP ve DEV-
GENÇ gibi Türk sol örgüt-
lerinde yer aldılar, fakat 
daha sonra TKDP, DDKO, 
RIZGARI, KAWA, KUK ve 
en son PKK gibi Kürt-or-
jinli kendi siyasal organi-
zasyonlarını kurdular.14  
Sözü edilen örgütlerin 
aktif oldukları dönemdeki 
siyasal faaliyetleri göz 
önüne alındığında, çoğunun sosyalizm ile Kürt mil-
liyetçiliğinin karışımı bir siyasal kimliğe sahip olduk-
ları görülmektedir. 1960-1980 arası yıllara denk 
gelen bu dönemde de devlet Kürt kimliğini ayrı bir 
etnik gurup olarak tanımadığı için, devlet ile Kürtler 
arasında Kürt sorunun çözümü noktasında herhangi 
bir görüşme veya müzakere olmamıştır.

PKK’nin Kurulması ve Kürt Sorunun Yeni Di-
namikler Kazanması

Kürt sorununun gelişim ve dönüşüm aşamaları 
ele alındığında 1978 yılında PKK’nin kurulması ve 
1980 darbesi yeni bir dönemin de başlangıcı sayı-
lır. Bunun en önemli nedeni, silahlı bir savaşın baş-
laması ve PKK’nin etkisi ile Kürt milliyetçiliğinin ve 
kültürel ve siyasal Kürt kimlik bilincinin dil, kültür, 
soy, belli bir toprak ile mit veya semboller üzerinden 
gelişmesidir 15

Bazen düşük yoğunluklu olsa da, çoğu zaman bir 
savaşı aratmayan 30 yıllık Devlet-PKK çatışması, 
özellikle 1990’lardan sonra farklı bir evreye girdi. Bu 
dönem ile beraber, Kürt etnik kimliği ‘Kürt kamusa-
lında’ daha görünür olmaya başladı ve Kürt milliyet-
çiliği, her ne kadar hala bir oluşum aşamasında olsa 

14 -  Rafet Ballı, Kürt Dosyası (İstanbul: Cem Yayınevi, 
1991).
15 -  David Romano, The Kurdish Nationalist Movement, 
Oppurtunity, Mobilization and Identity (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006).

da yavaş yavaş taban bulmaya başladı. Kürt milliyet-
çiliğinin gelişmesinin en önemli nedenlerinden birisi 
gelişen ve politize olan Türk milliyetçiliği olduğunu 
hatırlatmak gerekir.16  

PKK ile Devlet güçleri arasında devam savaş, 
1990’lardan sonra daha da şiddetlenmeye başladı. 
Savaşın şiddetlenmesi ile beraber toplu köy boşalt-

malar, Kürt coğrafyası-
nın demografik yapısını 
alt üst ettiği gibi Türki-
ye’yi de büyük sorunlarla 
karşı karşıya bıraktı. En 
önemlisi de özellikle göç-
ler ile beraber Türkiye’nin 
batı ve kıyı şehirlerinin 
adeta bir Kürt göçüyle 
tanışması ve Kürtler ile 

Türkler arasında huzursuzluğun baş göstermesi 
oldu. Göçle beraber şehirlerde de karşılıklı kutuplaş-
malar baş gösterdi.17

Devlet ile PKK arasında 1984 yılından itibaren 
başlayan silahlı mücadele, her ne kadar tüm şiddeti 
ile devam etmiş olsa da, Kürt sorunu etnik bir soruna 
veya bir Kürt-Türk savaşına dönüş(e)medi. Ortak 
din olgusu, Türkiye’nin liberal bir ekonomik anlayışı 
(market) benimsemesi ile beraber Kürt burjuvazi-
sinin pazara entegrasyonu, büyük göçler ve ortak 
evlilikler ile beraber iç içe geçişlerin artması ve en 
önemlisi, daha rasyonel  bakıldığında, ortak politik 
çıkarların bir Türk-Kürt birlikteliğini zorunlu kılması, 
Kürt sorununun etnik bir savaşa dönüşmesini engel-
leyen önemli faktörlerdir.

PKK ile Devlet güçleri arasında devam eden savaş 
her ne kadar etnik bir Türk-Kürt savaşında dönüş-
mediyse de her iki tarafa da büyük kayıplar verdirt-
ti. Bu durumun farkında olan bazı Türk siyasetçileri 
dönem dönem örgüt ile temas kurdular. Bu yüzden 
devletin bazı organları ile Öcalan arasında genellikle 
üçüncü ‘kişiler’ aracılığıyla zaman zaman bazı görüş-
meler, hatta pazarlıklar yapıldı. Öcalan’ın İmralı’ya 
getirilmesi ile beraber bu görüşmeler doğrudan 
yapılmaya başlandı.18 Hatta 1993 yılında önce bazı 

16 -  Hakan Yavuz, ‘Five Stages of the Construction of Kurdish 
Nationalism in Turkey’, Nationalism & Ethnic Politics., 7 
(2001), 1–24 (s. 11).
17 -  McDowal, ss. 449–450.
18 -  Serhat Çayan, ‘Öcalan’ın Büyük Barış Mücadelesi’, Özgür 

Türk milliyetçiliğinin her geçen gün 
daha fazla ırkçı simgeler taşımaya 
başlaması ve Kürt sorununda taviz 
vermeyen bir tavır belirmesi Kürt 

cephesinde de karşıt bir milliyetçiliği 
ve reaksiyoner bir kimlik bilincinin 

doğmasına neden olmaktadır.
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ya görüşmelerin eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal bilgi-
si dahilinde yapıldığını söyleyebiliriz.19 Yapılan gö-
rüşmeler, ya 33 silahsız askerin öldürülmesi gibi bir 
provokasyonla ya da Turgut Özal’ın20 şaibesini hala 
koruyan ölümünden sonra bir neticeye varamadı.21 
Devlet veya devletin bazı birimleri ile PKK arasında 
yapılan bu görüşmelerden bir sonucun çıkmaması 
binlerce hayata sebep olduğu gibi, Kürt sorunun da 
daha farklı dinamikler kazanarak  devam etmesini  
beraberinde getirdi. 

Kürt Sorununun “Etnikleşme”ye Başlaması 

Yukarıda da ifade etmeye çalıştığım gibi PKK ile 
devlet arasında devam eden çatışmalar her ne kadar 
Kürtlerin başta demografik yapısı olmak üzere ade-
ta sosyolojisi ile oynadıysa da, Kürt sorunu etnik bir 
çatışmaya ve Kürt-Türk ayrışmasına dönüş(e)medi. 
Şimdi burada asıl sorulması gerek soru, şimdiye ka-

dar etnik bir çatışmaya yol açmayan Kürt sorunu 
aynı çizgide devam eder mi? Veya hangi faktör ve 
dinamikler Kürtler ve Türklerin ortak bir yaşam pro-
jesi etrafında bir araya gelmesinin zeminini ortadan 

Gündem, 1 Haziran 2013.
http://www.halkinhabercisi.com/pkkyla-ilk-turgut-ozal-
gorustu

19 - Fatih Altaylı, ‘PKK’yla İlk Turgut Özal Görüştü!’, Yurt, 
Ekim 2011 <http://www.halkinhabercisi.com/pkkyla-ilk-
turgut-ozal-gorustu>.
20 - Leyla İpekçi, ‘“Şaibeli Ölüm”lerin Büyüttüğü Evlatlar’’, 
Taraf, 10 Ağustos 2010 <http://www.taraf.com.tr/leyla-
ipekci/makale-saibeli-olum-lerin-buyuttugu-evlatlar.htm>.
21- Hüseyin Kalkan, ‘Ateşkes Özal’ın, 33 Askerin Öldürülmesi 
Devletin Projesiydi’, 24 Ocak 2009 <http://www.bianet.
org/bianet/biamag/112123-ateskes-ozalin-33-askerin-
oldurulmesi-devletin-projesiydi>.

kaldırır? Bu sorular çerçevesinde ele aldığımızda, 
bugün İmralı’da yapılan görüşmeler büyük bir önem 
kazanmaktadır. 

1999-2004 yılları arasındaki dönemde PKK, 
güçlerinin önemli bir kısmını Türkiye topraklarının 
dışına çıkardı. Silahların susturulduğu bu dönemde, 
Kürt sorunun çözümü noktasında ciddi bir adımın 
atılmaması ve  PKK’nin 2004 yılında tekrar silahlı 
bir savaşı başlatması ile beraber Türkiye tekrar 
çatışmalı ortama döndü.22 Tabi Kürt sorunu ve bu 
bağlamda  Kürt kimliği de farklı bir aşamaya taşındı. 

Silahların beş yıllık sessizliğin ardından yeniden 
patlaması, gelen asker ve militan cenazeleri Kürt 
ve Türk milliyetçiliğinin daha fazla etnik kodlar içer-
mesine ve birbirine karşı konumlanarak daha fazla 
taban bulmasına neden oldu. Özellikle Türk milliyet-
çiliğinin, daha dışlayıcı ritüeller ile beslenmesi Kürt 
milliyetçiliği ve kimliğinin de yeni etnik bileşenler 
kazanmasına sebep oldu. Bu durum Kürt kimliği-
nin-Türk milliyetçiliğine karşıt- Kürt milliyetçiliği ile 
daha güçlü bağlar ile ilişkilenmesini ve Kürt kimli-
ğinin daha reaksiyoner olmasına ve geniş bir taban 
bulmasını da beraberinde getirdi. Milliyetçiliklerin 
karşılıklı güç bulduğu bu gelişmeler, Kürt-Türk bir-
likteliğinin zeminini  daha da kaygan hale getirmeye 
başladı. 

Bu noktada, özellikle PKK’nin yoğun faaliyetle-
ri siyasal Kürt bilincinin gelişmesine yol açtı. Geli-
şen bu bilinç Kürt milliyetçiliğini tetiklediği gibi kısa 
sürede Türk milliyetçiliğinde tekrar canlanmasına23 
ve Kürt kimliğine karşı daha sert tutum almasına ne-
den oldu. Bu durum bugün çok lokal olsa da, bir Kürt-
Türk çatışmasının zemini oluşturmaya başladı. Başta 
Türkiye’nin Ege ve Akdeniz sahilleri olmak üzere bü-
yük metropollerde bir Kürt-Türk ayrışmasının hatta 
‘Bursa-İnegöl’de’ olduğu gibi etnik bir çatışmanın 
sinyalleri belirmeye başladı.24 Bu yüzden, bugün  
Kürt sorununun etnik bir boyut kazanıp bir Kürt-Türk 
çatışmasına ve beraberinde ayrışmasına dönüşe-

22 -  Kemal Burkay, ‘Kürt Siyasal Hareketi Daha 1960-
70’li Yıllarda Kitleseldi’, Dengeazadi, Kasım 2011 
<http://www.dengeazad.com/en/NewsDetailN.
aspx?id=15768&LinkID=115>.
23 -  Yavuz, s. 11.
24 -  ‘Bursa’da Etnik Gerginlik’, Sol Portal, Haziran 2011 
<http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bursada-etnik-
gerginlik-haberi-43286>.
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bilecek bazı dinamiklere sahip olmaya başladığını 
söylemek mümkündür. Yukarıda da ifade edildiği gibi 
gelişen Türk ve Kürt milliyetçiliği böyle bir çatışmayı 
yaratma niteliğine sahip olmaya başladı.

Kürt Sorunun Geldiği Aşama Doğrultusunda 
İmralı Görüşmelerinin Önemi

Yukarıda ifade edilen gelişmeler çerçevesinde 
ele aldığımızda, bugün İmralı’da Abdullah Öcalan 
ile yapılan görüşmeler Kürt Sorunun çözümü nok-
tasında önemli bir sürece işaret etmektedir. Eğer 
Devlet (MİT) ile Öcalan arasında yapılan görüşmeler 
kısa vadede müzakereye uzun vade de  bir muta-
bakata dönüşüp Kürt sorunu çözülürse, Demokratik 
bir Cumhuriyet çatısı altında eşit vatandaşlık ilkesi 
ile her kimliğin farklılıklarını özgürce yaşayacağı bir 
zeminde, güçlü bir Kürt-Türk birlikteliği sağlanabi-
linir. Tabi bu durum görüşmelerin müzakereye, mü-
zakerelerin de mutabakata dönüşmesi durumunda  
gerçekleşebilecek olan siyasal bir gelişmedir.

Şimdi bir de çalışmamızın da sorunsalını oluştu-
ran yani Öcalan ile yapılan görüşmelerin bir müzake-
re ve oradan da bir mutabakata dönüşmezse ne olur 
sorusuna dönelim. 

İç gelişmeler ekseninde ele aldığımızda birbirine 
karşıt gelişen ve etnik boyutlar kazan(an)maya baş-
layan bir Türk ve Kürt milliyetçiliğinden yukarıda söz 
etmiştik.25 Etnik milliyetçiliğin ırkçı boyutlara varan 
dışlama ve şiddete dönüşme potansiyeli göz önüne 
alındığında, özellikle metropollerde bir Kürt-Türk ay-
rışması başlayabilir. Bu ayrışma önce sosyal ilişkiler-
de daha sonra mekan üzerinden kendisini gösterir. 
Bu durum zamanla beraberinde bazı bölgelerde get-
tolaşmaya veya soyutlamaya neden olur. Yukarıda 
da belirttiğim gibi bu durumun sinyalleri bazı böl-
gelerden geliyor.26 Böyle bir gelişme Kürt sorununu 
tamamıyla etnik bir soruna ve zamanla da ayrışma 
talebine dönüşmesine neden olabilir. 

Bu çerçeveden ele aldığımızda açıkça söylenebili-
nir ki, İmralı’da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme-
ler eğer müzakere ve sonrasında belli bir mutaba-

25 -  Baskın Oran, Türkiyeli Kürtler Üzerine Yazılar, ed. by 
Ülkü Özen (İstanbul: İletişim, 2010), ss. 348–351.
26 -  Sezgin Tanrıkulu, ‘Savaş Kentlere Yayılır’, Taraf, 31 
Mayıs 2010 <http://www.taraf.com.tr/haber/savas-
kentlere-yayilir.htm>.

kata dönüşmezse, Kürt sorununun çözüm umudunu 
büyük oranda ortadan kalkmasına yol açar. Böyle bir 
durumda Kürtlerin önemli bir çoğunluğu silahlı bir 
savaşı, bedeli ne olursa olsun zorunlu ve meşru gö-
rür. Bu durum Kürt sorunun her geçen gün daha çok 
etnikleşmesini ve Türkiye’nin bütünlüğü içerisinde 
ortak bir yaşam projesini zorlaştırır. Bu yüzden bu-
gün İmralı’da Öcalan ile yapılan görüşmeler oldukça 
önemli olup, barış için son şans olarak değerlen-
dirmek bile mümkündür. Aksi bir durum büyük bir 

‘’umut’’ kırılmasına yol açar ve şiddetin yoğunlaşma-
sı ve yayılmasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden 
Bekir Ağırdır ve Murat Somer’inde27  ifade ettiği gibi 
sorun daha fazla etnikleşmeden acilen çözülmelidir.

İkinci önemli nokta ise, başta Kürt diasporası 
olmak üzere Kürtlerin büyük çoğunluğu, bu görüş-
meleri adeta son fırsat olarak görüp büyük anlamlar 
yüklemektedir. Bugün Kürt siyasal mücadelesinin 
başta BDP-PKK ekseninde yer alanların büyük ço-
ğunluğu olmak üzere, İmralı görüşmelerini silahların 
susması ve kalıcı bir barış için büyük fırsat olarak 
görmektedir. Abdullah Öcalan’ın birebir muhatap 
alınması ve BDP28,  KCK, Kandil ve örgütün Avrupa29 
ayağının Öcalan’ın arkasında olduğunu belirtmesi, 
sorunun en güçlü aktör üzerinden çözülme şansını 
daha da arttırmaktadır.30  Bu noktada, Öcalan’ın bi-

27 -  Murat Somer and Bekir Ağırdır, ‘Kürt Meselesinde Son 
Fırsat: Dünü Ve Bugünü Barış İçin Yorumlamak’, T24, 2011 
<http://t24.com.tr/haber/kurt-meselesinde-son-firsat-
dunu-ve-bugunu-baris-icin-yorumlamak/123861>.
28 -  Selahattin Demirtaş’ın konuşması, ‘Öcalan’ın 
Arkasındayız’, 2013 <http://www.ntvmsnbc.com/
id/25419181/>.
29 -  Zübeyir Aydar’ın açıklaması, ‘Öcalan’ın 
Arkasındayız’, Milliyet, 6 Ocak 2013 <http://siyaset.
milliyet.com.tr/aydar-ocalan-in-arkasindayiz/siyaset/
siyasetdetay/06.01.2013/1651903/default.htm>.
30 -  ‘Kürtler Bir Bütün Öcalan’ın Arkasındadır’, Bestanuce, 
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rebir muhatap alınması ve Kürtlerin hatırı sayılır bir 
kesiminin Öcalan’a destek vermesi, Kürt siyasal ak-
törleri arasında oluşabilecek farklılaşma ve muhatap 
sorununun da önüne geçilmesi açısından oldukça 
önemlidir. Bu yüzden, Abdullah Öcalan ile yapılan 
görüşmelerin bir neticeye varamaması, Kürt soru-
nun zamanla çok aktörlü olmasına yol açabileceği 
gibi çözümünün ertelenmesine veya daha da zorlaş-
masına neden olabilir. Görüşmelerden bir sonucun 
çıkmaması veya görüşmelerin kesilmesinin diğer bir 
olumsuz etkisi ise, Kürt sorununun çözümü nokta-
sında, Öcalan’ın bir daha rol almasını daha da zor-
laştırabilir veya imkansızlaştırabilir. Öcalan’ın kendi 
tabanı üzerindeki etkinliği göz önüne alındığında, 
Öcalan›sız bir çözümün çok zor olacağını söylemek 
gerek. Bu yüzden BDP Diyarbakır milletvekili Nursel 
Aydoğdu’nun belirttiği gibi, Öcalan Kürt sorununun 
çözümünde hala en güçlü ve en önemli aktör31 iken 

2013 <http://www.bestanuce.org/haberayrinti.
php?id=26767>.
31 -  ‘Öcalan Bir Şanstır’, Özgür Gündem, 18 
Şubat 2013 <http://www.ozgur-gundem.
com/?haberID=65212&haberBaslik=Aydo%C4%9Fan:%20
%C3%96calan%20bir%20
%C5%9Fanst%C4%B1r&action=haber_
detay&module=nuce>.

ve şuan Kürtlerin önemli bir kesimi tarafından lider 
olarak kabul edilirken bu sorun daha rahat çözüle-
bilir. 

İmralı görüşmelerinin müzakereye ve sonuç ola-
rak bir mutabakata dönüşmemesi aynı zamanda 
Kürt kimliğinin ve sorununun her geçen gün hızla 
geçirdiği aşamalar ve ulaştığı boyutlar açısından da 
oldukça önemlidir. Kürt kimliğinin gelişim dinamikle-
ri çok iyi irdelendiğinde bağımsızlıkçı bir talebin bazı 
koşullar altında gelişmeye çok müsait olduğu gö-
rülmektedir. Gelişen Türk milliyetçiliği ve ona karşıt 
kendisini konumlandıran Kürt milliyetçiliği ile Orta-
doğu’daki siyasal gelişmeleri göz önüne aldığımızda, 
Öcalan’ın etnik bir ayrışmayı ve ulus-devlet modeli-
ni reddeden Demokratik Özerklik32 ve Demokratik 
Cumhuriyet projelerinin belli bir zaman sonra, Kürt 
kimlik bilincinin ulaştığı aşamanın gerisinde kalabi-

32 -  Demokratik Özerklik için bknz. Büşra Ersanlı ve 
Halil Bayhan, ‘Demokratik Özerklik: Statü Talebi Ve 
Demokratikleşme Arzusu’, Türkiye Siyasetinde Kürtler: 
Direniş, Hak Arayışı, Katılım, ed. by Büşra Ersanlı, Nesrin 
Göksu Özdoğan and Nesrin Uçarlar (İstanbul: İletişim, 2012), 
ss. 203–250.
Ayrıca bknz. Doğan Haber Ajansı, ‘DTK’ 
Nın Demokratik Özerklik Taslağı’, Aralık 
2010 <http://www.dha.com.tr/haberdetay.
asp?tarih=23.08.2011&Newsid=130683&Categoryid=3,>.
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lir. Bu gelişmeler ya Öcalan’ın bağımsızlık gibi daha 
ileri adımlar atmasına neden olacaktır ya da siyasal 
etkisinin azalmasına ve Kürt sorununun çözümü için 
sunduğu Demokratik Özerklik ve Demokratik Cum-
huriyet gibi Kürt-Türk ortak birlikteliğini esas alan 
ılımlı projelerin geri planda kalmasına yol açacak-
tır. Bu durum ise devletin duymak dahi istemediği 
etnisite ve coğrafya temelli yeni siyasal modelleri 
gündeme getirebilir ve var olan çatışma ortamının 
daha da şiddetlenmesine yol açabilir. Bu çerçeveden 
ele aldığımızda  Öcalan ile yapılan görüşmeler Kürt 
sorununun daha demokratik bir zeminde çözülmesi 
için önemli bir siyasal adımdır.

Sonuç yerine

Kürt sorunu tarihsel arka planı ile Türkiye ve Or-
tadoğu da meydana gelen siyasal gelişmeler ekse-
ninde göz önüne alındığında, her geçen gün daha 
farklı aşamalardan geçerek yeni kimliksel kodlar 
kazanmaktadır. Kürt sorununun etnik kodlar kazan-
masının ve bir Kürt-Türk çatışmasına dönüşmesinin 
engellenmesi, zamanında çözülmesi ile yakından 
ilişkilidir. Bu yüzden, bugün Kürt sorununun iç ve 
dış gelişmeler ekseninde ulaştığı boyutlar ele alın-
dığında çok kısa sürede çözülmesi gerekmektedir. 
Türk milliyetçiliğinin her geçen gün daha fazla ırkçı 
simgeler taşımaya başlaması ve Kürt sorununda 
taviz vermeyen bir tavır belirmesi, Kürt cephesinde 
de karşıt bir milliyetçiliği ve reaksiyoner bir kimlik 
bilincinin doğmasına neden olmaktadır. Bu dina-
miklerin ileri bir boyuta taşınması sorunun görü-
şülmesini veya müzakere masasına yatırılmasını, 
hatta zamanla tartışılmasının bile zeminini ortadan 
kaldırabilir. Bu yüzden bugün Devletin en önemli ku-
rumlarından olan MİT’in, Abdullah Öcalan ile yaptığı 
görüşmeler Kürt sorununun çözülmesi noktasında 
dönemsel gelişmeler açısından tarihsel bir öneme 
sahiptir. Öcalan’ın bugün Kürt siyaseti içindeki etkisi 
göz önüne alındığında etnik bir çatışmanın önünü 
alabilecek ve Kürtlerin tüm kimliksel haklarının ta-
nındığı bir zeminde çözümünü sağlayacak en önemli 
siyasi figür olduğu görülmektedir. Bu noktada Öca-
lan’ın Kürt sorununun çözümünde yeni etnik ve coğ-
rafi sınırların çizilmesini esas almayan, güçlü etnik 
ve coğrafi sınırları savunan ulus-devlet anlayışına 
karşı gelmesi, sorunun etnikleşmesini ve etnik bir 

çatışmanın oluşmasını da engellemektedir. Bu yüz-
den İmralı ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuç-
lanması halinde, Kürt siyasal taleplerinin ileride 
Öcalan’ın ılımlı sayılabilinecek Demokratik Cumhuri-
yet projesinin ötesine geçebileceği gibi, Öcalan’ın bir 
daha inisiyatif almasını da zorlaştırabilir. En önem-
lisi Kürtlerde barışa duyulan ümidin kaybolmasına 
yol açabilir. Bu durum en kısa ifade ile yeni ve daha 
şiddetli bir çatışma döneminin başlaması demektir. 
İmralı’da Öcalan ile yapılan gelişmeler bu çerçevede 
okunduğunda, bir daha altını net olarak çizmek ge-
rekir ki yapılan görüşmeler ne olursa olsun kesilme-
meli ve kısa vade de bir müzakereye, orta vadede de  
belli bir mutabakata dönüşmeli.
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 OSLO Sürecinin aksine, İmralı sürecinde 
adından da anlaşıldığı üzere barış görüşmelerinin 
doğrudan Abdullah Öcalan üzerinden yürütülmesinin 
kodlarını nasıl okumalıyız? Bir önceki süreç göz 
önünde bulundurulduğunda, yeni süreçteki bu 
gelişme devlet algısındaki hangi değişikliğe işaret 
etmektedir?

Ayhan Bilgen: Öcalansız bir görüşme sürecini 
inşa etmek imkansız ve bunun görülmüş olması 
açısından önemli bir durumla karşı karşıyayız. Ancak 
her şeyin Öcalanla başlayıp Öcalanla bitmesi de 

oldukça yanlış bir algı olur. Sonuç olarak bu sürecin 
demokratikleşme boyutu yani birlikte yaşamanın 
hukukunu birlikte inşa etme boyutu doğrudan 

Tek Soru İki Cevap: İmralı Müzakere SüreciSüreç Analiz 
surecanaliz@surecanaliz.org

Süreç Analiz bu sayısında “Tek Soru İki Cevap” sorularının yönünü İmralı’ya  
yöneltiyor. İnsan Hakları Aktivisti ve Yazar Ayhan Bilgen ve AK Parti Kütahya 

Milletvekili Prof. Dr. İdris Bal aynı soruları farklı açılardan değerlendirdiler.

Kürt halkına bütün siyasi renklerine ve doğal 
olarak bu işle birebir ilgili BDP’nin taraf olması 
gereken bir süreç. Ama silah bırakma konusu da, 
çatışmasız ortamın oluşması, silahsızlanma da 
siyasi ortamın katılımında silahlı güçlerin doğrudan 
karar verecekleri bir alandır. Dolayısıyla Öcalan ile 
başlanması bu işin kolaylaştırılması, kolaylaştırılarak 
cesaretlendirilmesi yani görüşme trafiği açısından 
önemlidir. Tabi ki riskli gördüğüm tarafları da var. 

Prof. Dr. İdris Bal: Şimdi öncelikle gelinen 
noktada 30 yıl civarındaki teröre karşı mücadele 
neticesinde aslında toplumun tamamı olmasa da 
toplumun önemli bir kesiminde terörü durdurmak 
için tüm alternatif yolların yani bir taraftan silahlı 
mücadele bir taraftan yeni anayasa çalışmaları bir 
taraftan ortak  aidiyetimize kimliğimize yönelik 
çalışmaların yapılmasının yanında diplomasi yani 
dünya ile ilgili yapılması gerekenler yapılmalı, 
bununla birlikte örgütün hepsinde olmasa da bir 
kısmında bir pişmanlık varsa bu demokratik açılım 
sonrası silahı bırakma eğilimi varsa tabi demokratik 
açılım herkese lazım doğuluya da lazım batılıya da 
lazım Müslime de lazım gayrimüslime de lazım ama 
bu çerçevede şiddeti bırakma eğiliminde olan terör 
örgütü ya da  terör örgütünün içinde bir kesim varsa 
buna yönelik bir çalışmanın yapılmasının doğru 
olduğuna genelde bir inanış var. Oslo sürecinde 
bu daha gizli yapılıyordu daha sonra sızdırılmıştı, 
hatta ciddi tartışmalar oldu. Ancak bu süreç açık 
hatta göstere göstere halkın önünde gerçekleşiyor, 
halktan da çok ciddi tepki olmadı. Ama benim 
şahsi kanaatim şu; akıllı insanlar aynı delikten iki 
defa ısırılmaz. Demokratik açılım öncesinde başta 
liberaller olmak üzere bazı muhafazakar ve sosyal 
demokratlarda dahil olmak üzere silahlı mücadelenin 
ilkellik olduğunu doğru olmadığını, onun yerine 
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ya sorunun kaynağı olan mağduriyetlerin giderilmesi 
gerektiğini vurguladılar. Yoğun bir şekilde bunun 
savunuculuğunu yaptılar. Ve daha sonra da o 
dönemdeki hükümet yine Ak Parti hükümeti risk 
alarak toplumda demokratik açılım olarak bilinen 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesini ilan etti ve radikal 
adımlar atıldı. Devlet televizyonunda Kürtçe yayın 
çok radikal bir adımdı. Suiistimale açık ve suiistimal 
edilen taş atan çocuklar yasası kabul edildi. Benim 
kanaatim gözden geçirilmelidir. Alt yapı yatırımları, 
ekonomik teşvikler yoğun bir şekilde devam 
etti somut adımlar atıldı. Ama bu çabalar bu risk 
almalara rağmen belli bir dönem geçtikten sonra 
geriye dönüp bakıldığında terör örgütü bırakınız 
terörü bırakmayı, bırakınız teşekkür etmeyi, 
bırakınız sorunların çözülmesinden yana minnettar 
olmayı, bırakınız terörün bitmese bile azalmasını 
daha da artış gösterdi. Terör örgütü bu süreci KCK 
yapılanmasını kurarak paralel devlet oluşturarak 
değerlendirdi. Yani bir samimiyetsizlik vardı. Ve 
hakikaten bu KCK operasyonları yapılmasaydı, 
silahlı mücadele yapılmasaydı, Türkiye hakikaten 
terör anlamında istikrar anlamında çok geriye 
gidecekti. Ve bu süreçten sonra anlaşıldı ki bunların 
niyeti üzüm yemek değil bağcıyı dövmek ve derhal 
önlemler alındı derhal KCK’ya karşı operasyonlar 
yapıldı. KCK demek paralel devlet yapılanması 
demektir, KCK demek istikrarsızlığı kaosu sadece 
güneydoğu da değil Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de 
de yaymaktır.  Yani Türkiye’nin her yerine yaymak 
demektir. KCK demek mahkemeler kurmaktır. KCK 
demek vergi almak yani haraç toplamak demektir. 
Şimdi o örnek oradayken bizim bu sürece gerçekten 
çok dikkatli bakmamız lazım. Bir taraftan devlet evet 
her şeyi yapmalı. 

Terör örgütü ne diyor ya da terör örgütü lideri 
ne diyor, terör örgütü içerisindeki diğer liderlerin 
görüşleri ne, bunlar ne kadar örtüşüyor ya da 
ne kadar çatışıyor. Bunlar içinde gerçekten silah 
bırakma eğiliminde olanlar varsa onlarla görüşüp 
onların silah bırakmasını sağlamak gerçekten 
gereklidir hatta bunu yapmamak bir eksikliktir. Ama 
diğer taraftan da bu silahlı mücadelede hakikaten 
bu yeni hükümetle beraber son dönemde başarılı bir 
silahlı mücadele gerçekleştirmeye çalışıldı. Bu silahlı 
mücadele Uludere olayıyla sekteye uğratılmaya 
çalışıldı. Psikolojik bir harekattır bana göre Uludere 

hadisesi. Devlet, Türkiye, güvenlik güçleri silahlı 
mücadele yapıyoruz diyor ama aslında onlar sivil 
terörist ayrımı yapmadan, masum-cani ayrımı 
yapmadan toptan saldırıyorlar, insan haklarına 
saygısız sivillere saygısız gibi bir propaganda 
yapmak için bunu kullandılar. Hem Türkiye 
içerisinde hem dünyada. Bunu da yaptılar. Şimdi de 
bu silahlı mücadele karşısında sıkışan örgüt umarım 
ki taktik olarak bu sürece katılmıyordur, umarım ki 
samimidirler, umarım ki örgüt demokratik açılım 
sürecini suiistimal ettiği saman altından başka 
işler yürüttüğü, KCK’yı kurduğu gibi aynı şekilde bu 
süreci de suistimal etmez. Bununla birlikte devlet 
tarafından da bakılırsa geçmişten de ders alınarak 
azami dikkat gösterilmelidir. Aynen geçmişte olduğu 
gibi terör örgütünün zaman kazanmasına ya da 
onun plan projesiyle sürecin ilerlemesine müsaade 
edilmemelidir. Tüm kontrol devletin elinde olmalıdır 
ve terör örgütünün bir taktik olarak bir zaman 
kazanma olarak ya da silahlı güçlerini Suriye’ye 
kaydırıp belirli bir dönem orada aynen Kuzey 
Irak’taki gibi bir yapılanma kurdurduktan sonra 
tekrar geri dönme planı da olabilir. Tüm bunlara 
karşı göz açık olmak gerekiyor. Aynı hatayı bir daha 
yapmamak gerekiyor. Aksi takdirde milletimiz ciddi 
bir şoka girecektir. Bir daha ümitleri baltalanmış 
olacaktır. Çok hassas ve dikkatli olunması gereken 
bir durumdur. Ve dediğim gibi terör örgütünün 
taktiği olduğu ihtimalini de gözden kaçırmamamız 
gerekiyor.  Bu gerçekten çok önemlidir.

 Turgut ÖZAL döneminden itibaren ele alacak 
olursak, daha önce de devlet adına çeşitli güç 
odakları Öcalan ile çeşitli düzeyler de temaslarda 
bulunmuşlardı. Bu gün gelinen noktada görüşmelerin 
MİT üzerinden yürütüldüğü görülüyor. Siz Kürt 
sorununun çözümü bağlamında Devlet içindeki 
farklı odakların Öcalan ile barış yapma konusunda 
mutabık olduğunu düşünüyor musunuz?

Ayhan Bilgen: Yani bu işin nasıl 
çözülemeyeceği konusunda bir mutabakatın olduğu 
düşüncesindeyim. Ancak bu işin nasıl çözüleceği 
konusunda mutabık olunmadığı düşüncesindeyim. 
Güvenlik bürokrasisinin de kendi içinde bir mutabakat 
olmadığı düşüncesindeyim. Yani başından beri 
bu konu da silah yoluyla bastırarak çözüm ısrarı 
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başarısızlıkla öğrenme sürecine girmiştir. Ama bir 
işin nasıl olmayacağı konusunda ortaklaşmak nasıl 
olacağı konusunda ortaklaşmaktan daha kolaydır. 
Türkiye şimdiye kadar kolay olanı gerçekleştirmiştir. 
Bu son dönem iktidar açısından baktığımızda bu 
işin nasıl çözülmeyeceği konusunda ki ittifak bu 
adımların doğrudan doğruya MİT’in doğrudan 
doğruya eskiden belki de toplumun açıkça bilmediği 
yine MİT eliyle yürüyen Avrupa’daki görüşmeler 
dikkate alındığında bir adım ileri gidilmiştir. Ama 
nasıl çözüleceği konusunda bir takım bazılarının 
ayrıntı olarak göreceğini düşünüyorum, ancak ben 
stratejik farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Ancak 
bu süreci sabote eden düzeye ulaşır mı bilemiyorum. 
Yani devletin içindeki farklı yaklaşımlar daha doğru 
bir ifadeyle güvenlik bürokrasisi içindeki farklı 
yaklaşımlar süreci saboteye kadar dönüşmeyebilir. O 
denli keskin, şiddetli bir etki olmayabilir. Ancak ayak 
direme boyutunda olabilir, savsaklama boyutunda 
olabilir. Yani küçük küçük engel olucu, çelme atıcı 
biçiminde olabilir. Bunların bir kısmı güvenlik 
bürokrasisindeki kendi iç rekabetleri olabilir. Yani 
kurumlar arası rekabet gibi. Nasıl Kürtlerin arasında 
bir takım rekabetler söz konusu ise devlet içerisinde 
de bir takım rekabetlerin olması siyasal karar 
süreçlerinde belirleyici olma rekabeti olabilir bunlar. 
Kişisel rekabetler olabilir. Kişisel başarılar elde 
etmek ya da bir takım kişilerin kişisel başarılarını 
engellemek olabilir. Yada ileride Türkiye’nin bölgede 
veya kendi içindeki iktidar mekanizmalarında 
birbirlerinin geleceğinden kaygı taşıyor olabilir. 
Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde de bir 
takım içsel farklılıkların kendini belli etmesi yönünde 
tezahür edebilir. Ama bu şu fotoğrafı ortadan 
kaldırmaz. Yani devlet bir bütün olarak çözüm olarak 
görüşmenin reddedilemeyeceği yok sayılamayacağı 
konusunda ortaklaşmış olduğunu düşünüyorum. 
Tabi görüşmelerin MİT üzerinden yürümesi bir 
açıdan avantaj bir açıdan bana göre risk içeriyor. 
Avantaj kısmı doğrudan devletin iradesini yansıtıyor. 
Doğrudan MGK’ya katılan bir üyeden bahsediyoruz. 
Başbakanın doğrudan kişisel olarak bu süreçte önem 
verdiği bir ismin rol almış olması bir avantaj. Fakat 
istihbarat örgütleri bu konuda yani müzakere edilen 
karşı taraf nezdinde güven verici bir aktör değildir. 
Yani istihbarat temsilcileri her zaman bu konuda daha 
cesur ve rahattır. Daha önceki istihbarat temsilcileri 
de böyledir. Ama istihbarat temsilcilerinin mesleki 

pozisyonlarından kaynaklı karşı tarafta oluşturacağı 
güvensizliği giderecek bir siyasi iradenin ortaya 
çıkması lazım. Bu görüşmeleri Özal döneminde 
daha çok gazeteciler, aydınlar yürütürken kendine 
göre avantajları dezavantajları var. Bugünkülerin de 
avantajları dezavantajları var. Burada önemli olan 
mümkün olduğunca avantajlarından yararlanarak 
bütünleyici bir siyasi iradeyi ortaya koymaktır. Yani 
bir süre sonra özellikle Kürt tarafında muhataplarının 
istihbaratçı olmasıyla ilgili kaygılar belirleyici hale 
gelir bu konuda bir adım atılmazsa.

Prof. Dr. İdris Bal: Tabi ki demokrasilerde 
herkesin aynı düşünmesi gerekmez, farklı düşünceler 
olabilir. Yani bu aynı parti içerisinde de, muhalefet 
içerisinde de, medya içerisinde de, üniversite 

içerisinde de, düşünce kuruluşları içerisinde de yani 
farklı kademelerde farklı düşünceler olabilir. Yeter 
ki bizim niyetimiz terörün bitirilmesi olsun, yeter ki 
niyetimiz milli birliğimiz kardeşliğimiz beraberliğimiz 
olsun. Eleştirenlerde olabilir, destekleyenlerde 
olabilir. Ama eleştiren pozitif eleştiri yaptığı 
sürece, niyetler güzel olduğu sürece bence hiçbir 
sorun yok. Demokrasi zaten çok seslilik demektir. 
Tabi kurumlar içerisinde bürokratlar içerisinde 
farklı algılamalar olabilir. Ama bu artık bir devlet 
politikası haline geldikten sonra bence herkes yani 
madem böyle bir süreç başladı bunun yol kazasına 
uğramadan devam etmesi için bazı çekinceleri olsa 
da bazılarının kafalarında soru işaretleri olsa bile 
desteklemelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. 
Ama bu tepkisizlik anlamına gelmez, gerekli 
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ya uyarıları yapmak lazım. Her kurum kendi içerisinde 
medyasıyla, üniversitesiyle, bürokratıyla herkes 
eğer sürecin herhangi bir anda bir sıkıntı görürse 
uyarıları yapması lazım. Araba kaza yapacaksa kaza 
yapana kadar gitmeye gerek yok. Araba tekliyor 
demek lazım, teker patladı demek lazım. Bunun gibi 
bence bu uyarılar çok normaldir, demokrasilerde 
olur. Ama geçmişe baktığımızda terör örgütünün 
hakikaten bu tür süreçleri suistimal ettiğini biz 
biliyoruz. Gönül ister ki gerçekten bir pişmanlık 
olsun, gönül ister ki gerçekten bir şiddeti reddetme 
olsun. Ancak benim şahsi kanaatim odur ki bu 
kanaatim kimseyi bağlamaz, partimi de bağlamaz, 
ben güçlerimi alıyorum yurtdışına çekiyorum diye 
bir şey olamaz. Belki bu güçler yurt dışına çıkması 
lazım. Yurt dışına sağ salim götürecekler, belki 
Suriye’ye gönderecekler orada işi bittikten sonra bu 
güçler geri gelir. Bu sefer tekrar yol kesmeye, karakol 
basmaya başlar. Bu çözüm değil. Bence burada 
gerçek bir pişmanlık nedamet varsa böyle bir güç 
kalmamalıdır. Eli silah tutan, şiddete inanan, teröre 
inanan bir güç kalmamalıdır. Bu olmadıkça samimi 
bir çözüm niyeti, çözüm arayışı yok demektir. Gerçek 
bir samimiyet varsa şiddetin reddedilmesi lazım. 
Tabi bu süreçte devlette hükümette üzerine düşen 
kolaylaştırıcı, bu insanların bir şekilde topluma 
entegre edilmesi anlamında farklı alternatifler 
düşünülebilir. Önemli olan burada çözüme inançtır. 
Önemli olan samimiyettir. Önemli olan şiddetin 
reddedilmesidir. II. Abdülhamid’e bir Ermeni suikast 
düzenlemek istiyor, ama başarılı olamıyor. II. 
Abdülhamid camiden birkaç dakika geç çıktığından 
dolayı başarılı olamıyor. Bir bombalama hadisesi 
var. Ama daha sonra II. Abdülhamid bir şekilde o 
Ermeni’yi kazanıyor. Ve o Ermeni ölene kadar bizim 
içimizde istihbaratımızda görev yapıyor. İşte gerçek 
nedamet gerçek pişmanlık budur. Aynı şekilde 
pişman oluyorlarsa hiç sorun yok, neticede bu terör 
örgütünün içinde dışarıdan gelenler de var ama 
ekseriyeti bizim vatandaşımız, sahip çıkamadığımız 
için görevimizi yerine getiremediğimiz için, ortak 
aidiyetimizi oluşturan değerlerin yıpratıldığı için 
dağa çıkan insanlardır. Dolayısıyla gerçek nedamet 
pişmanlık olsun da onlar bu millete hizmet etsin. Biz 
de onlara sıcak yüzümüzü şefkatimizi gösterelim. 
Ama öyle değilde bir taktik olarak bir zaman 
kazanma olarak tam bunaldıkları silahlı mücadele 
karşısında zeytin dalı uzatarak zaman kazanmak 

istiyorlarsa gözü açık olması lazım. Aksi takdirde 
millet hakikaten rahatsız olacaktır. Bir daha hayal 
kırıklığına, ümit kırıklığına kapılacaktır. Ve örgüt 
aynen demokratik açılım sürecini suiistimal ettiği 
gibi bu dönemi de suiistimal edecektir. Ve ben 
korkarım ki silahlı güçlerini Suriye’ye gönderecektir, 
daha sonra orada Kuzey Irak gibi bir yapılanma, fiili 
bir kontrol de facto bir devletçik oluşturduktan sonra 
geriye tekrar silahlı güçlerini Türkiye’ye gönderirse 
biz eyvah deriz ama iş işten geçmiş olur.

 Devletin Kürt sorununu çözme konusunda 
ortaya koyduğu iradenin Ortadoğu›nun değişen 
konjonktürü ile nasıl bir ilişkisi olduğu söylenebilir? 
Suriye›nin kuzeyindeki gelişmelerin ve Irak Bölgesel 
Kürt yönetimi ile mevcut iyi ilişkilerin çözüm 
sürecine olumlu/olumsuz anlamda ne gibi katkıları 
olur?

Ayhan Bilgen: Türkiye geçmiş dönemde dış 
politikada isterseniz onu pasiflik olarak tasvir 
edebilirsiniz isterseniz ‘yurtta sulh dünyada sulh’ 
politikasının bir yüzü olarak kabul edebilirsiniz 

ama komşularıyla daha az sorunlu bir devlet 
pozisyonundaydı. Bunu şu anlamda söylüyorum bir 
dış tehdit algısı vardı Türkiye’de ve -bana göre de 
sorunlu bir dış tehdit algısıydı bu- Türkiye’nin dış 
tehdit algısı abartılı dış tehdit algısı yani herkesi 
pişman gören bir Türkiye algısı nasıl sorunlu ise son 
dönemdeki fiilen pratikte Türkiye’nin komşularıyla 
gerilim içinde bir pozisyon alması da bence son 
derece sorunlu. Yani burada dış tehdidi yok sayalım, 
hiçbir dış tehdit söz konusu değil diyen romantik 
bir dış politika algısından bahsetmiyorum ama son 
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birkaç yılda dış politika sorunlarını sıfıra indirmiş, 
komşularıyla ilişkilerindeki gerilimleri sıfıra indirmiş 
bir Türkiye yok. Tam tersine şu anda Irak merkezi 
Kürt Yönetimiyle son derece sorunlu bir ilişkisi 
olan Türkiye var, Suriye’de de nerdeyse Türkiye 
savaşın tarafında reel tablo açısından baktığımızda. 
Dolayısıyla da İran’la dolaylı gerilimini dikkate 
alırsanız, Kıbrıs sorunu dolayısıyla Yunanistan’la 
-her ne kadar Yunanistan’ın kendi iç ekonomik 
sorunlarından dolayı sıcak bir gerilim içinde 
olmasalar da- zaten devam eden bir gerilim var, 
Ermenistan’la da güzel sözlerle biraz yumuşama 
olsa da aslında fiilen hiçbir somut adım atılmamış 
bir ilişki var. Bütün bu dış politika denklemini ortaya 
koyduğunuzda artık biz şöyle bir yerdeyiz; yani 
dış politik gerilimleri devam eden bir Türkiye’nin 
iç barışını sağlaması mümkün değil. Eskiden 
tersine cümleler kuruyorduk. Diyorduk ki iç barışı 
sağlamayan bir Türkiye dışarıda barışı sağlayamaz. 
Bu doğru bir cümleydi o zaman için böyle yaklaşmak 
gerekiyordu. Ama şimdi bence dış politika daha 
belirleyici ve dış politikada komşularıyla bu kadar 
gerilim içinde olan bir Türkiye Kürt sorununu 
çözmekte son derece zorlanır. İmkansız demiyeyim 
ama son derece zorlanır, çünkü siz Irak’ta Haşimi 
üzerinden bu kadar taraf olmuşsanız gayet doğaldır 
ki Irak hükümeti de istihbaratı olan askeri olan 
kendine dair hesap yapan ülkedir ve o da sizin 
sorunlarınız üzerinden siyaset yapmaya çalışır. Esad 
için de hakeza son derece -kendi başının derdine 
düşmüş olsa bile- onunda bir takım kullanabileceği 
kartlar olacaktır. Yani dolayısıyla ben dış politikadaki 
sıkışmanın Türkiye’yi Kürt sorununda adım atmaya 
ittiğini düşünüyorum ama elbette ki devletler 
bazen de böyle düşünürler yani öngörüleriyle, 
basiretleriyle, ferasetleriyle değil sıkışmışlıklarıyla 
bir takım sorunları çözmek durumunda olurlar. Yani 
o algı bile çözmek için motive edici olsa ama tutarlı 
ve doğru bir motivasyon budur. Yani siz hemen 
dışarıda kavga edelim hem de içerideki sorunu 
çözelim derseniz bu süreç hiçbir şekilde ilerlemez. 
Bu hayaldir, ama ben dışarıdaki tabloyu okuyorum. 
Ortadoğu’daki Kürtler ve Türkiye birlikte hareket 
etmek zorundalar, birbirleriyle stratejik ilişki içinde 
olarak davranmalılar. Bu Irak Kürtleri içinde, Suriye 
Kürtleri içinde böyledir diyorsanız cümleyi böyle 
kuruyorsanız ve bundan hareketle de Türkiye önce 
kendi içinde Kürtleriyle barışık olsun ki Suriye’de, 

Irak’ta adımlar atabilsin diyorsanız buda ahlaki 
politik açıdan tartışılabilir ama en azından reel politik 
açıdan olumlu bir adımdır. İyi bir gelişmedir diye 
düşünüyorum ben. Fakat biraz önce ifade ettiğimin 
altını bir kez daha çizeyim. Suriye ile Irak’la açık 
bir gerilim içerisindeyken içerdeki görüşmelerinde 
istenilen noktaya ulaşması son derece zor. 

Prof.Dr. İdris Bal: Terör örgütünün genelde 
amacı stratejik hedefi etnik temelli bağımsız bir 
devlet kurmaktır. Kürt etnik temelli bağımsız 
bir devlet dolayısıyla bir ırkçılık vardır. Nerede 
kurmaktır? Türkiye’den belli bir bölgeyi 
kopartmaktır, bu yüzden otuz yıl civarında terör 
vardır, belli bir bölgeyi Suriye’den kopartarak, belli 
bir bölgeyi Irak’tan kopartarak ki… Zaten Irak’ın 
kuzeyi fiili olarak devlet haline gelmiştir. Fiili 
olarak o ayak tamamdır. Türkiye ayağı otuz yıldır 
terör içerisindedir, şimdi mesele Suriye’de de aynı 
ayağın teşkil edilmesidir. Onun için orada PYD var, 
aynı orada da Kuzey Irak gibi de facto bir devlet, 
kontrol altında bulundurdukları bir bölge oluşturmak 
istiyorlar. Aynen orada da Kuzey Irak’taki gibi bir 
parlamentoları olacak. Sıra İran. İran’da da PJAK’la bir 
şey yapmaya çalıştılar. Ama İran çok sert mücadele 
etti ve şimdilik İran’la anlaşarak PJAK üyelerini 
başka yerlere kaydırdılar. Suriye’ye kaydırdılar. 
Dolayısıyla hedefin bu olduğunu önce bilmek lazım. 
Hedef buysa olay şu; adım adım bu oluyor. Her 
geçen gün terörün lehine mi aleyhine mi bence 
maalesef lehine işliyor. Bakın bir 2003 savaşı oluyor 
bundan en çok karlı çıkan terör örgütü ve bu etnik 
temelli devlet kurmak isteyen Kürt milliyetçileridir. 
Neden? Çünkü başarılı. Yani bu kaostan karlı 
çıktılar. De facto bir yapı oluştu. Burada bazı 
insanlar ‘sanane’ diyebilir. Kürt etnik milliyetçiliğine 
dayalı bir devlet kuruluyormuş seni ilgilendirmez 
diyebilirler. Ben Kürt etnik ırkçılığı derken, Arnavut 
ırkçılığını ya da Türk etnik ırkçılığını, yörükçülüğü, 
Çerkezciliği hoş görüyorsam, savunuyorsam burada 
bir kaypaklık burada bir iki yüzlülük var demektir. 
Ama biz genel anlamda etnik milliyetçiliğin, 
dinsel milliyetçiliğin, bölgesel milliyetçiliğin doğru 
olmadığını, barış huzur getirmeyeceğini onun yerine 
demokrasi, insan hakları gibi evrensel standartlar 
çerçevesinde ve genel anlamda da insanlığın ortak 
paydasında bir mücadele yapmanın, demokrasinin 
çıtasını yükseltmenin, insan haklarının çıtasını 
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ya yükseltmenin doğru olduğuna inanıyoruz. Zira 
Türkiye etnik temele dayalı bir millet değildir ki 
böyle diyenlere yine en büyük mücadeleyi ben 
şahsım adına genel anlamda da partimizin çizgisi de 
o şekildedir, tamamen karşıyız. Ama böyle bir gerçek 
var. Yani stratejik hedef nihai hedef burada bağımsız 
Kürt etnik temeline dayalı bir devlet kurmaktır. Ve 
adım adımda oraya doğru başarılı bir şekilde oraya 
doğru gidiyorlar. Bu durum karşısında da tabi ki 
bizim Suriye’yle geçmişte ilişkilerimiz baba Esad 
döneminde sıkıntılıydı. Bize karşı, su meselesine 
karşı terör örgütünü pazarlık kartı olarak kullandılar. 
Beşar Esad döneminde ilişkilerimiz düzeldi, bu kartı 
kullanmaktan dönemsel olarak vazgeçtiler ya da en 
azından aktif olarak kullanmadılar. Ancak bu Arap 
Baharı dönemindeki Suriye’deki olaylara paralel 
olarak Beşar Esad yönetimi tekrar bu terör kartını 
bize karşı kullanmaya başladı. Hatta bazı yerlere 
bize inadına Türkiye’ye düşmanlık olsun niyetiyle 
boşaltarak terör örgütü mensuplarına PYD üyelerine 
bıraktı. Yani aslında orada da de facto olarak bir 
devletçik oluşmaya başladı. Bu durum da şunu 
gösteriyor: Türkiye’nin bu sorunu geciktirme lüksü 
olmadığını acilen çözmesi gerektiğini gösteriyor. 
Barzani’yle biz işbirliği yapıyoruz ama bir gerçek 
var ki Barzani’de bazı güçlerini Suriye’nin kuzeyine 
göndererek Kuzey Irak gibi bir yapılanmanın 
oluşması için orada gayret sarf ediyor. Dolayısıyla 
çok diplomatik davranıyor. Kandil’e bugüne kadar 
orada çok ciddi somut adım atılmadı, işbirliği 
yapılmadı. Evet bir taraftan Türkiye ile iyi geçinmeye 
çalışırken diğer taraftan Türkiye’yi de rahatsız eden 
Suriye’deki PYD’yi destekleyen onlara savaşçı 
gönderen bir çizgi takip ediyor. Dolayısıyla bu 
durum da gösteriyor ki Türkiye o sorunu çözmez ise 
o çember daralacaktır ve o nihai hedef çerçevesinde 
bunlar adım adım başarılı bir şekilde gidiyor. 

 Bu süreçte başta BDP olmak üzere diğer Kürt 
aktörlerin nasıl bir tutum sergilemesi gerekir? Şu an 
BDP’nin süreçteki rolü yeterli mi?

Ayhan Bilgen: BDP’den beklenen rol konusunda 
bence gerçekçi tarifler yapılması gerekiyor. Yani 
Türkiye Kürt siyasi hareketi ile Kürt silahlı hareketi 
arasındaki ilişkiyi doğru okumak gerekiyor. Bu 
konuda Türkiye İrlanda’dan dolayısıyla da IRA’nın 

rolünü Türkiye ile kıyasladığınız zaman, BDP ile 
kıyasladığınız zaman son derece birbirine ters bir 
ilişki olduğunu görmemiz gerekiyor. Orada önce 
siyasi bir hareket vardı sonra silahlı bir hareket 
çıktı. Dolayısıyla silahlı hareketle siyasi hareket 
arasındaki ilişki İrlanda’da Türkiye’dekinin tam 
tersidir. Türkiye’de silahlı hareket 70’lere, eylemsel 
dönemi 80’lere dayanırken, siyasi parti mantığı ve 
örgütlenmesi 90’lara dayanmaktadır. Dolayısıyla 
BDP’nin neye gücü yeter sorusunu daha gerçekçi 
cevaplamak durumundayız. BDP’nin silahsızlandırma 
sürecini yönetmeye gücü yetmez. Bu soruyu 
açık cevaplamak zorundayız. Yani dolayısıyla 
BDP mesafe koysun, BDP tavır alsın gibi çağrılar 
siyaseten anlaşılabilir çağrılardır iktidar partisi 
açısından yada başka dinamikler açısından ama 
pratikte gerçekleştirilmesi imkansız ve aslında ısrar 
edildiğinde de BDP’yi boşa çıkaracak bir durumdur. 
Yani Türkiye’deki bir çok partinin Kürt silahlı 
hareketine mesafesi vardır. BDP’nin de bu konuda 
ayrıca bir mesafe koyan bir pozisyona taşınması 
bu sorunun çözümüne katkı mı sağlar yoksa 
önümüzdeki bir köprüyü mü kendi ellerimizle yıkmış 
oluruz bu konuda ben daha dikkatli ve daha gerçekçi 
değerlendirme yapılması düşüncesindeyim. Yani 
BDP’nin şiddeti savunmasından bahsetmiyorum, 
şiddetten yana çözümsüzlükten yana tavır 
koymasından bahsetmiyorum ama mevcut ilişki 
bir kanalsa, bir köprüyse bu köprüyü atmadan bu 
köprüyü tahrip etmeden varmak istediğimiz noktaya 
doğru onun katkı yapmasını sağlayacak bir beklenti 
içerisinde olmalıyız. İkinci altını çizeceğim nokta 
yani legal siyasi aktörlerin tutuklanması çok keyfi 
biçimde ve yaygın biçimde tutuklanması aslında 
BDP’nin işlevsizleştirilmesidir. Yani BDP bile böyle 
bir muameleye maruz kaldığı bir dönemde sürece 
çok pozitif bir katkı yapamaz. Toplumsal açıdan 
bu mümkün değildir. Yani siz tabanınız itibariyle 
bir taraftan silahlı harekete de sempati duyan, 
Öcalan’a da sempati duyan bir kitle üzerinde siyaset 
yapıyorsanız ve sizin yöneticileriniz, belediye 
başkanlarınız, milletvekilleriniz, ilçe yöneticileriniz 
tutuklanıyorsa ve bu tutuklamaların bir kısmı çok 
kötü hazırlanmış iddianameler hukuk açısından kabul 
edilemez iddianamelere dayanıyorsa, yani siyaseten 
bir yargı süreci işletiliyorsa sizin dönüp bu süreçte 
rol oynamanız oldukça zordur. Siz silahlı olanların 
silahı bırakıp siyaset yapmasını istiyor olacaksınız 
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ama sizin silahsız kadrolarınız tutuklanıyor olacak. 
Bu çelişkiyi aşmaya BDP’nin gücü yetmeyecektir. 
İknaya gücü yetmeyecektir. Dolayısıyla böyle bir 
handikap olduğunu da görmemiz gerekiyor. Ben 
BDP’nin daha fazla yapacağı ne var, ne olabilir 
konusunda iki şeyin altını çizmek isterim. Bir, BDP 
de bütün siyasi partiler gibi yani kendi içinde 
siyaset yapan bireylerden oluşuyor. Bu kişilerin 
zaman zaman devletle kurdukları ilişki ve burada 
kullandıkları dil olumlu, pozitif dil ile doğal olarak 
kendi tabanında kullandığı dil arasındaki ya da kendi 
diğer ilişkileri arasındaki kullandığı dil arasındaki 
farklılıklar bence önemli bir nokta yani bu bir reel 
durum. Yani bu konuda sorun olduğunu görmemiz 
gerekiyor. İkincisi, belki BDP’nin bütün Türkiye’ye 
hitap edemiyor olmasıyla ilgili bir sorun. Bunu 
BDP’nin aşmaya gücü yeter mi? Ben en azından 
şunun altını çizmek isterim burada Türkiye’nin 
batısında yani batısında yaşayan Kürtlere, batısında 
yaşayan Türklere, diğer kültürel inançsal kimlik 
sahibi insanlara hitap eden barışçı bir siyasi hareket 
olmadığı takdirde ben çözümün mümkün olmadığı 
düşüncesindeyim. Yani bugünkü saflaşma, bugünkü 
siyasi kamplaşma çözüm için yeterli değil. Türkler, 
Türkiye’nin batısı, Türkiye kamuoyu barışçı bir 
çözüme ikna edilmeli, bu sürece katılmalı ve bence bu 
süreçte aktif rol almalılar. Bunda BDP kendi tabanını 
ikna etmelidir ama BDP’ye son derece mesafeli 
BDP’den gelen çağrılara son derece kulaklarını 
tıkamış bir kitle olduğu çok açık. Bu kitleyi kim ikna 
edecek? Bu kitleyi de ikna edecek CHP ve MHP 
çok aktif rol almak istemiyorlar,  çok pozitif bir dil 
kullanmıyorlar. CHP bir takım git-geller yaşıyor kendi 
iç dinamikleri nedeniyle. MHP ancak fren yaparak 
gerilimi belki çatışmaya dönüştürmeyecek şekilde 
katkı yapıyor. Katkı sunmuyor pozitif yaklaşmıyor 
ama negatifte durmuyor bu da değerlendirmeye 
değer bir şey ama yetmiyor. İktidar partisi de bir 
taraftan kendi tabanının, Türkiye kitlesinin büyük 
ekseriyetinin MHP’ye kaymasının kaygısını taşıyor 
yada CHP’ye milliyetçi reflekslerle kaymasının 
kaygısını taşıyor. Ama bir taraftansa çözüme dair bir 
dil kullanmaya çalışıyor yani o da kendi içinde ikircikli 
bir dil kullanmak zorunda. Hele seçim dönemlerinde 
negatifliği ağır basan bir dil kullandı başbakan, 
dolayısıyla da burada bu üç aktör dışında BDP’yi de 
sayarsanız bu dört aktör dışında siyasi aktörlerin 
Türkiye kamuoyu Türkiye’nin batısını bu sürece 

alıştıracak bu sürece ısındıracak, ikna edecek bir dil 
olması gerekecek. Burada elbette akademi dünyası, 
sivil toplum örgütleri çok önemli bir sorumluluk 
taşıyorlar ama doğru olan bir siyasi dile de ihtiyaç 
var. Bu siyasi dil, bu siyasi aktör… Türkiye’de mesela 
barışçı bir sosyal demokrat gücün olmaması, liberal 
demokrat gücün olmaması belki nizami demokrat 
isteyen gücün olmaması siyasal güçlerin olmaması 
bence çok daha kritik, çok daha büyük bir risk 
içeriyor.

Prof. Dr. İdris Bal: BDP neticede seçilmiş, meclise 
gelmiş vekil arkadaşlarımız. Ama şu da var, bizim 
ülkemiz hakikaten partiler mezarlığı oldu. Darbeler 
olmuş, üst üste partiler kapatılmış, siyasetçilere 
yasak konmuş. Standartlarımızı bir kenara koyalım 
dünyadaki standartlara bakalım. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne bakalım, Avrupa Konseyi’nin 
Venedik Kriterleri’ne bakalım. Venedik Kriterleri’ne 

baktığımızda burada şiddeti görüyoruz. Şiddetle 
araya mesafe koyulmalıdır. Yani bir grup, bir parti 
şiddetle arasına mesafe koymalı, şiddeti reddetmeli, 
bunun propagandasını yapmamalıdır. Yaparsa bu 
demokraside kabul edilebilecek bir siyasetçi tipi 
değildir, bir parti tipi değildir, kapatılmayı hak eder. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buna yeni ilave 
getiriyor. Irkçılık diyor bir de. Irkçılık da yapılmaz 
diyor. Hatta Avusturya’da Jörg Haider örneği var 
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ya biliyorsunuz. Irkçı olmasından dolayı ciddi tepki aldı, 
hatta belli yaptırımlar uygulandı kendilerine. Şimdi 
bu çerçevede baktığımızda, Türk siyasetindeki BDP 
şiddet ve terörle arasına yeterince mesafe koyabildi 
mi? Terörün şiddetin kabul edilemezliğini, hiçbir 
bahanenin şiddeti-terörü meşrulaştıramayacağını 
açık ve net bir şekilde ilan edip davranışlarıyla, 
tutumlarıyla, uygulamalarıyla ortaya koyabildi 
mi? Ben koyamadığı kanaatindeyim. Hatta ve 
hatta kucaklaştı. Şiddetle kucaklaştı. Belli insanlar 
kucaklaştı, partiyi bağlamaz diyebilirler ama parti bu 
kucaklaşma aleyhine bir açıklama da yapmadı. Ya da 
kucaklaşanlara yönelik parti içi disiplini de harekete 
geçirmedi. Ki bu zaten bardağı taşıran son damlaydı. 
Ki aynı zamanda BDP veya herhangi bir parti Türkiye 
partisi olması lazım. Zira demokrasilerde partiler 
tüm ülkeyi yönetmeye adaydırlar. Belirli bir bölgenin 
belirli bir etnik grubun partisi olamazlar. Bu anlamda 
BDP’ye baktığımız zaman belirli bir bölgenin belirli 
bir etnik grubun ötesine geçme bağlamında yine iyi 
bir sınav veremedi. Ve özerklikten bahsederken BDP 
bir üçüncü faktör olarak kendisi ne kadar özerk, kendi 
kararlarını kendisi ne kadar veriyor ve uyguluyor 
onda da sıkıntı var. Yani birilerinin verdiği kararları 
uyguluyor mu? Kimisi bu birilerine kandil diyor kimisi 
başka bir yer. Bu kararları uyguluyor mu? Yoksa kendi 
kararlarını kendisi mi uyguluyor. O çerçevede tabi 
ki bu eleştiriler yapılabilir, bende yapıyorum. Ama 
gönül istiyor ki bende öyle istiyor ve umuyorum 
kendi ayakları üzerinde duran, şiddeti terörü 
reddeden bir parti olsun. Ve BDP Türk siyasetine 
de toplumsal barışımıza da bölgesel barışımıza da 
ciddi katkıda bulunabileceğini ben düşünüyorum. 
Olayların böyle gelişmesini diliyorum. Tabi ki BDP’nin 
içinde farklı vekiller var, bunların hakikaten bazıları 
dediğimiz çizgide düşünebilir, bazıları farklı çizgide 
düşünebilir ama genelleme yaparsak BDP’nin 
gerçekten bazı sıkıntıları olduğunu, şiddetle terörle 
arasına mesafe koyması gerektiğini, Türkiye Partisi 
olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olursa da 
ciddi faydası olacağını düşünüyorum. Kürt aydınlara 
gelince ilk başta bu söylem yanlış bir söylemdir. 
Kürt aydını, Türk aydını, Çerkes aydını bu doğru bir 
söylem değildir. Terör örgütünün bir propagandasıdır 
ve başarılı da olmuştur. Türkiye’de halklar yoktur, 
halk vardır, millet vardır. Biz Adriyatik’ten-Çin 
seddine kadar aynı kültür havuzunun çocuklarıyız. 
Ancak toplumda da bir realite var. Kürt aydını, Türk 

aydını diye. Sonuç olarak gerçekten insanlar barış 
istiyorsa desteklemeleri lazım. Bu demokratik açılım 
denen şey hiç mi bir şey yapmadı.  Hiç mi somut 
adım atılmadı. Yani devletin televizyonunda Kürtçe 
yayın yapılmasının hiç mi önemi yok. Güneydoğuya 
devletin kazandığının on katını tekrar yatırım olarak 
vermesinin hiç mi önemi yok. Taş atan çocuklar gibi 
yasaların ya da yeni anayasa çalışmalarının hiç mi 
önemi yok. Yani bu kadar fedakar  bir şekilde çalışan 
kadroların karşısında acaba nasıl davranmak lazım. 
Yapıcı davranmak lazım. Dolayısıyla herkes yapıcı 
olmalı. Yapıcı derken herkes eleştirisini yapmalı ama 
pozitif eleştiri yapmalı. Ve kararını vermeli, amaç ne? 
Eğer birileri kafasına koyduysa ayrı bir Kürt devletini 
ağzınızla kuş tutsanız bile onlar o yolda devam 
edecekler. Dolayısıyla burada gerçekten samimi bir 
şekilde demokratik bir Türkiye, standartları yükselmiş 
bir Türkiye, pasaportunu taşıdığınız zaman böyle 
göğsünüzü gererek taşıyabileceğiniz teknolojik 
anlamda hakikaten teknoloji ithal eden değil ihraç 
eden, daha bağımsız bir dış siyaset takip eden, 
halkıyla barışık bir devleti olan ve bölge ve dünya 
barışına katkıda bulunabilen bir Türkiye istiyorsak 
o zaman toplumsal bütünlüğü destekleyeceğiz. 
Terörün çözümünü destekleyeceğiz. 
Demokratikleşmeyi destekleyeceğiz. Yeni 
anayasayı destekleyeceğiz. Darbelerle mücadeleyi 
destekleyeceğiz. Ergenekonvari yapılarla 
mücadeleyi destekleyeceğiz. Burada Ergenekon 
derken bütün tutukluları kastetmiyorum. Dilerim 
ki masum olanlar çıksınlar -o ayrı bir mesele- ama 
bir ülkede illegaliteyle buluşanların karşısında 
yargı vardır. Ve herkeste yargıya saygılı olmak 
mecburiyetindedir. Dolayısıyla bu süreçte herkes 
bir testten geçiyor. Ve doğruyla yanlış, iyi niyetliyle 
kötü niyetli ortaya çıkacaktır. Bakın en riskli adımlar 
atılıyor. Sende ne yap? Atılan adımları destekle. 
Durmadan devlete küfretme, durmadan devleti 
eleştirme, örgüte ve yandaşlarına da insaf de. 
Şiddet çözüm değildir de. İnsanları öldürmeyin de. 
Hiçbir dinde insan öldürülmesine müsaade edilmez 
de. Bu çerçevede her kesimin üzerinde bir vebal var. 
Esas çözüm ortak aidiyetlerimizin güçlendirilmesidir. 
Hamidiye alaylarının ruhu tekrar canlandırıldığı 
zaman, Bediüzzaman gibi meseleye bakıldığı zaman, 
Mehmet Akif vizyonuyla meseleye bakıldığı zaman, 
Çanakkale ruhuyla meseleye bakıldığı zaman 
çözüme ulaşılacaktır. 
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 Devlet ve Öcalan müzakere sürecinde ortak 
bir stratejiye sahip midir? 

Ayhan Bilgen: Ben örtüşen bir strateji 
olduğunu düşünüyorum yani bu örtüşen stratejiyi 
en azından iki aşamalı olarak ele almak gerekiyor 
diye düşünüyorum. Kısa vadede iki tarafın 
beklentilerinin örtüştüğünü yada iki tarafın 
birbirlerini anladığını düşünüyorum. Orta ve uzun 
vadede örtüştükleri konusunda şüpheliyim. Orta 
ve uzun vade planlamasında yani Kürtlerin daha 
rahat oldukları yani zaman kazanmak istedikleri 
Suriye ve Ortadoğu’daki genel gelişmelerin Kürtler 
lehine seyredeceği,  dolayısıyla da bu yeni bir statü 
kazanmak, Suriye de, Irakta zaten ilerleyen bir statü 
var bunun Türkiye Kürtlerinde yansıyacağı Türkiye 
Kürtlerine de olumlu bir etki yaratacağı gibi bir 
beklenti var anladığım kadarıyla. Türkiye devleti 
de şöyle bir orta vade kısa vade ayrımı yapıyor 
yani Türkiye’deki önümüzdeki yılı önümüzdeki bir 
yılı sıkıntılı Cumhurbaşkanı seçimi bir taraftan iç 
siyasetteki sıkışma. Suriye’deki tutumu maalesef 
müttefikleri tarafından bile desteklenmedi yani 
Suriye’de Esad’ı yıkabilecek bir askeri güç ortaya 
çıkmadı. Esad muhaliflerini yenemiyor ama 
muhaliflerde Esad’ı yenemiyor, ama bir handikap 
daha var Türkiye’nin desteklediği muhalif grup var 
ki Amerika ve batı bunlardan çok kaygılı. Yani selefi 
grupları, cihatçı grupları kast ediyorum. Dolayısıyla 
burada Türkiye sorunu yanı başında duruyor ve aynı 
zamanda muhtemelen Birleşmiş Milletler içindeki 
dengeler önümüzdeki dönemde esasında içinde 
olduğu bir konsepti de beraberinde getirecek. İçinde 
olduğu bir konsept bir geçiş dönemi daha az bir kanın 
döküldüğü yani seçim yoluyla Suriye’nin değişmesi 
zamana yayılarak orta ve uzun vadede bir değişim 
planlaması Türkiye siyasetçilerinin kullandığı bir 
dil ile çok örtüşmüyor. Dolayısıyla da bu fotoğrafta 
bu orta ve uzun vade fotoğrafında Türkiye’nin Kürt 
sorununu çözmede hızlı adımlar atması gerektiğini 
sonucunu doğuruyor. Ben kısa vade için Türkiye’nin 
beklentileri ile Öcalan’ın beklentilerinin örtüştüğünü 
söylüyorum. Yani bir biçimde, hani bu kısa vade 
içerisinde alınacak mesafe tarafları cesaretlendirir.  
Orta ve uzun vadede de yani daha kararlı daha 
kalıcı adımların atılmasını sağlarsa bu örtüşme 
bizi kurtarabilir. Ama ben bu konuda kaygılar 
taşıyorum. Doğrusu gerçekçi davranmak gerektiğini 

düşünüyorum. Orta ve uzun vadeli hedeflerde 
örtüşmeden ya da bunları açık biçimde konuşarak bu 
konuda bir mutabakat sağlamadan sadece kısa vade 
beklentilerdeki örtüşmeyle yola çıkmak, evet zaman 
kazanma açısından önemlidir. Belki de zorunludur. 
Ama yeterli değildir. 

Prof. Dr. İdris Bal: Ben tabi bir milletvekiliyim. 
Bunu daha ziyade MİT ve sayın Başbakan’ın 
çevresindeki dar bir kadro biliyor. Ben bu konuyu 
bilmiyorum. Bilmediğim bir konuda da yorum yapmak 
istemiyorum.

 Öcalan süreç içinde oynadığı merkezi rolle 
gelecekteki PKK’nın ve Kürt hareketinin ülke 
siyasetinde ve genel Kürt siyasetinde nasıl bir 
rol oynamasını planlamaktadır? Sizce PKK’nın 
gelecekteki misyonu ne olacaktır? 

Ayhan Bilgen: Tabi burada Türkiye’nin neleri 
göze aldığı, Kürt realitesi açısından neleri göze aldığı 
Öcalan’ın böyle bir rolü oynayıp oynamamasını son 
derece belirleyecektir. Eğer Türkiye’nin beklentisi, 
-tabi ki istihbarat birimlerinin böyle düşünmediğini 
biliyorum, ben ve bir takım bürokratların, 
politikacıların da böyle düşünmediğini biliyorum 
ama siyasetçilerin telaffuz ettikleri açık siyaset 
açısından ifade edeyim ben.- başbakanın telaffuz 
ettiği cümleler ve ortalama Türkiye politikacıların 
tarif ettiği cümlelerle baktığınızda olaya, yani ne 
Öcalan’ın ne başka birilerinin hani bu süreçte çok 
kalıcı ve ciddi rol oynaması mümkün değildir. Yani 
bu ne yazık ki Türkiye toplumunun kandırılmışlığıyla 
ilgili durumdur. Yani Türkiye toplumu Kürt sorunu 
konusunda on yıllardır kandırılmaktadır. Türklere bu 
kötülüğü bizatihi bu sürecin sorumluları yapmıştır. 
Yani politikacılar yapmıştır. Bugünün iktidarıyla ilgili 
değil sadece. Bu sorunun başladığı yıllardan bu yana, 
hissedildiği yıllardan bu yana, yani 80’lerden bu yana 
sorunu hafife alan, işte silahlı örgütü işte basit bir 
çapulcu takımı diye tarif eden, sorunun ciddiyetini 
vahametini ve dolayısıyla bu süreçte daha tabi hem 
bir tarafta hak ve özgürlükler algısı hem de güvenlik 
algısı açısından Türkiye toplumunun gerçekleri bilme 
hakkını, dolayısıyla da hani tehlikeli büyüklüğü kadar 
da, adım atılması konusunda Türkiye toplumunun 
cesaretini güçlendirecek bir dil kullanılmadı 
siyasetçiler tarafından. Dolayısıyla burada hani ne 
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ya beklediğiniz konusunda Türkiye toplumunun da bu 
sürece katılımını, ikna edilmesini sağlayacak önce 
bir konseptin netleşmesi gerekiyor. Yani siz dönüp 
Öcalan’la başka bir şey konuşuyor ya da işte Kürt 
hareketiyle başka bir şey konuşuyor ama bunu Türkiye 
kamuoyuna açıklayamıyorsanız, anlatamıyorsanız, 
korkuyorsanız yani Türkiye toplumunun bunu 
kabullenmeyeceği, hazmedemeyeceği konusunda, 
bu süreç yürümez. Yani Türkiye toplumu, evet 
yukarıdan atılan bir takım adımlara sağduyuyla 
serinkanlılıkla yaklaşmıştır. İşte Habur sürecine 
olumlu yaklaşmıştır. En azından negatif bir tepki 
vermemiştir. Oslo görüşmeleri deşifre olmuştur, 
çok büyük tepki ortaya çıkmamıştır. Yani bütün bu 
olumluluklar dikkate alınmalıdır, abartılmamalıdır. 
Türkiye toplumunun milliyetçi refleksleri, negatif 
refleksleri çok abartılmamalıdır. İnsanlar kanın 
durmasını istiyor ve devletinde bu konuda adım 
atmasını istiyor. Bu anlamda pozitif bir toplumsal 
psikoloji var. Ama bu pozitif toplumsal psikoloji, 
pasif bir psikolojidir. Bunu pasiflikten çıkartıp, 
aktif katılıma dönüştürmek yani süreci hem bilen, 
farkında olan ve aynı zamanda böyle ilerlemesini 
destekleyen, güçlendiren bir rol oynamak yani 
toplumsal katılım açısından ki, sorun nihayetinde 
Türkiye’nin batısında da Kürtlerle Türklerin birlikte 
yaşamasıyla ilgili bir boyut içermektedir. Dolayısıyla 
böyle bir rol oynayabilmek için siyasetçilerin ne 
istediklerine ve bekledikleri konusunda şeffaf ve 
tutarlı bir dil gelişmesi gerekiyor. Eğer Ortadoğu’da 
Kürtlerle stratejik bir müttefik gibi hareket etmek 
Türkiye siyasetinin olmazsa olması ise yani bu 
rollerin, yakın davranmak, bu rollerin gerektirdiği 
adımları atmak konusunda ben hani Öcalan’ın 
aslında bundan çok daha önce zaten deklare edilmiş 
görüşleri olduğunu biliyorum. Yani yakalandığı, 
Türkiye’ye iade edildiği tarihten bu yana sarf 
ettiği sözler, misakı milli ile ilgili sarf ettiği sözler, 
Ortadoğu ile ilgili kurduğu denklem, Ortadoğu’da 
Türkiye’nin üslenmesi gerektiği rolle ilgili sar 
ettiği sözler zaten buna imkan verir. Ama yani bu 
rolün oynanabilmesi için benim kişisel kanaatim 
yani Türkiye devletinin daha netleşmesi ve bu role 
kendini de ikna etmesi gerekiyor. Bu rol emperyal 
bir şeye dönüşme potansiyeli taşır. Buna dönüştüğü 
andan itibaren hani tarihsel bir takım argümanlardan 
beslenmeye başladığı anda karşısında bir takım 
tepkiler bulacaktır. Yani Arapçı tepkiler bulacaktır 

ya da Şiici tepkiler bulacaktır. Bunları dikkate alarak 
ben daha reel rollere soyunulması gerektiğini 
düşünüyorum. Daha ötesi hamaset ve aslında 
Türkiye’nin reel gücüyle bağdaşmayan bir şeydir. 
Türkiye, evet, bir bölgesel aktör olma imkanlarına 
sahiptir ama böyle abartılı bir pozisyon almaya 
dönüşürse de çok daha büyük hayal kırıklıklarına, 
hatta Türkiye’ye geri bir iç savaş yaşatacak tabloları 
da ortaya çıkartabilir. Ben böyle toz pembe bir tablo 
çizilip, Öcalan’la tam anlaşma sağlandı, her şey çok 
iyi gidiyor ve hiçbir risk yok yaklaşımının son derece 
sorunlu olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu sorunu 
sonuna götürene kadar hep bir iç savaş tehlikesiyle 
de birlikte yaşayacak. Bu ihtimali hiçbir zaman göz 
ardı etmemek gerekecek ve bunu dikkate alarak 
siyaset yapmak gerekecek. 

Prof. Dr. İdris Bal: Bu soru çok erken bir soru. 
Öncelikle PKK kendi içerisinde bir koalisyondur. Tek 
düze PKK üyeleri düşünmeyin. Biz öyle düşünüyoruz 
genellikle. Nasıl bir tuğla fabrikasında tuğlalar 
aynı ebatta çıkar, işte Ak Partililer de öyledir, 
MHP’liler de öyledir, PKK terör örgütünün üyeleri 
de öyledir. Tabi benzetme de hata olmasın, partiler 
legal bir örgütken diğeri illegal bir örgüt ama algı 
anlamında söylüyorum, örgüt üyeleri aynı değildir. 
Zira örgütün içerisinde de farklı koalisyon grupları 
vardır. Uyuşturucu kaçakçıları diyebileceğimiz 
suç örgütleriyle bağları olan yapılar olabilir, başka 
ülkelerin istihbaratlarıyla işbirliği yapan onların nam 
ve hesabına Türkiye’nin pilini bitirmek, Türkiye’nin 
enerjisini içerde bitirmek, Türkiye’yi içine kapatmak, 
bölgede ve dünyada lider olmasını önlemek için bir 
araç olarak gören bir yapı vardır onun içerisinde. 
Türkiye’de kaostan nemalanan, darbeci bir zihniyet 
vardır. Darbe yapabilmek için kaos lazım. Kaos 
için kaos hazırlayan yapılar lazım. 12 Eylül öncesi 
kaosu kim hazırladı? Sağ ve sol örgütler hazırladı. 
Alevi-Sünni kavgaları hazırladı. Ama şimdi o kaosu 
hazırlayacak sağ-sol kavgası yok. Şükürler olsun 
Alevi-Sünni kavgası yok. Geriye elde bir PKK var. 
Dolayısıyla bu çerçevede PKK’yı yaşatmaya çalışan 
ve onun içerisine sirayet etmiş o illegalci yapıların 
uzantıları olabilir ki benim kanaatim de budur. Bir 
de onun ötesinde gerçekten bir şekilde kanmış, 
kandırılmış etnik milliyetçiliğe inanmış, ırkçılığa 
inanmış ayrı bir ırk temeline dayalı devlet kurmaya 
kendini adamış insanlarda olabilir. Dolayısıyla 
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bu çerçevede bunların yüzde yüz Öcalan’a itaat 
etmesini, emir komutayla hareket etmesini 
beklemek doğru değildir.  Ama diğer taraftan da 
Öcalan önemsizdir demek tabii ki yanlıştır. Hem 
sempatizanlar bağlamında önemlidir, hem örgüt için 
önemlidir. Burada belli bir kısım bile olsa %30, %50 
bile olsa ancak bakın burada benim şahsi kanaatim 
odur ki, ben silah bırakmaktan bahsediyorum, bu 
güçleri alıp da Suriye’ye yollamaktan, Kuzey Irak’a 
yollamaktan bahsetmiyorum, eğer böyle olursa 
bu taktik anlamına gelir. Gerçekten böyle bir 
nedamet aynen II. Abdülhamit’i öldürmeye gelen 
Ermeni’nin nedametine benzer, pişmanlığına benzer 
bir pişmanlık olursa bence ister Öcalan olsun ister 
başkaları olsun tabi hukukun sınırları çerçevesinde 
bunlar rol oynayacaktır. Bunun dışında bir sıkıntı 
varsa oturulur konuşulur zira demokratikleşme 
sadece Güneydoğudaki insanlar için geçerli 
değildir, Dursunbeyliler içinde geçerlidir, Afyonlular 
içinde gereklidir. Tekirdağlılar içinde gereklidir. 
Hepimiz zaten eleştiriyoruz. Daha yakın zamana 
kadar dindarlara en ağır zulümler yapılmadı mı? 
Din alimleri oradan oraya sürülmedi mi? Asılmadı 
mı? En doğal hakkı olan eğitim hakkı ellerinden 
alınmadı mı? Öyleyse demokratikleşme anlamında 
etnik milliyetçiliği bir kenara bırakarak herkes elele 
tutuşarak demokratikleşme anlamında yeni anayasa 
anlamında gayret sarf etmelidir. Gerçek bir pişmanlık 
olursa da bu şiddeti reddeden kadrolar -bunların kim 
olduğu önemli değil- yer alması da doğaldır. 

 Oslo süreci belgeler ortaya döküldüğü için 
mi bitti yoksa süreç olumsuz bir çerçeveye ulaştığı 
için mi belgeler ortalığa döküldü? Bu belgelerin 
yayınlanması Oslo sürecinin tamamen başarısız 
olduğu anlamına gelir mi?

Ayhan Bilgen: Hayır. Ben yani Oslo 
sürecinin yaşanması gereken bir süreç olduğunu 
düşünüyorum. Ama sabote olmasının sebebinin 
deşifresiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum.  Evet 
deşifre eden birileri, bu sürecin sabote edilmesini 
istemiş olabilirler. Bu doğrudur. Ama bundan dolayı 
sabote oldu diyemiyorum. Sabotenin aslında erken 
doğumdan kaynaklandığı düşünüyorum. Yani 
henüz Oslo ya da daha önceki görüşmelerle ilgili 
bir mutabakat varmış ve sanki ona rağmen sabote 

edilmiş gibi bir tablo çiziliyor. Ben bunun doğru bir 
enformasyon olmadığını düşünüyorum. Yani evet 
Öcalan’la görüşmeler vardı, Oslo’da görüşmeler 
vardı. Ama bu görüşmelerde bir mutabakata zaten 
ulaşılmamıştı. Hatta tam tersine seçim döneminde 
yani birazcık seçim dönemini kurtarmak için, seçim 
döneminde çatışmasızlığı garanti altına almak için 
yapılmış bir hesap vardı, yani ve Öcalan’ın taleplerine 
devlet cevap vermemişti. Olumlu cevap vermemişti. 
Dolayısıyla da bir mutabakat sağlanmamıştı. Yani 
ne Oslo’da deşifre yapan güçler, ne de bence, yani 
onlar sabote etmek istemiş olabilirler ama ne de 
başka şeyler, işte bir takım baskınlar işte Kürt silahlı 
hareketlerin yaptığı bir takım saldırılar değildir bence 
sabote eden. Yani sabote kelimesi tamamlanmış 
bir süreç için anlamlı olabilir. Bence daha çok 
başında olan bir süreçteydik biz. Yani sadece bir 
konuşma, konuları bütün boyutlarıyla konuşma 
süreci vardı. Bir mutabakat zaten söz konusu 
değildi. Yani mutabakat vardı ve bu mutabakat 
sabote edildi diyenler, hangi konularda mutabık 
kaldıklarını açıklamak zorundadırlar. Yani benim 
bildiğim şimdiye kadar, yani biz şu şu taleplerde 
Öcalan’la anlaştık, mutabık kaldık ya da Oslo’da 
şunlar konusunda uzlaştık diyecek bir şey, Türkiye 
siyasi iradesi açısından telaffuz etmediler şimdiye 
kadar. Görüşme yapanların mutabık kalmasından 
bahsetmiyorum. Bu başka bir şey. Yani Oslo’ya 
giden diyelim ki istihbarat birimleri, muhataplarıyla 
mutabık kalmış olabilirler ya da işte İmralı Adasına 
gidenler mutabık kalmış olabilirler. Bu değildir. 
Önemli olan başbakanın, Türkiye’nin yönetiliş 
biçimi açısından baktığınızda, bu talepler karşısında 
mutabık kalıp kalmamasıdır. Yani görüşenler ne 
güzel görüşüyorlar değil de, görüşmeye gidenlerin 
arkasında o görüşmeyi onaylayan bir mutabakat 
yoksa zaten bu çok belirleyici değildir.

Prof. Dr. İdris Bal: Şimdi tabi o süreç bitmiştir. 
Başka bir süreç devam ediyor. Ben o sürecin nasıl 
yapıldığını, niye yapıldığı hakkında fikir sahibi 
değilim. Ama süreç devam edemedi. Bir şekilde 
suistimal edildi, bazı şeyler sızdırıldı. Biraz önce 
de dediğim gibi terörle mücadele bir bütündür. Bu 
bütünün içerisinde bir taraftan diplomatik bir şeyler 
yapmak gerekebilir, dışa yönelik tedbirler gerekebilir, 
bir taraftan demokratikleşme bir taraftan silahlı 
mücadele bir taraftan finans kaynaklarıyla mücadele 
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ya yani bir çok mücadele yapılırken bir taraftan da eğer 
örgüt içerisinde tamamında olmasa da kısmen bile 
olsa birileri silah bırakma eğiliminde ise şiddeti 
reddetme eğiliminde ise devletin de bu fırsatı 
kullanması normaldir. Ama bu fırsatı kullanmak 
ayrıdır, kullanılmak ayrıdır. Demokratik açılımı nasıl 
suiistimal ettiyse terör örgütü bunu da suiistimal 
edebilir. Bizim terör örgütü tarafından kullanılma 
lüksümüz yoktur. Bu hakikaten bizim açımızdan hem 
devletimiz açısından hem vatandaşımız açısından 
bir daha moralini bozma, ümitlerini boşa çıkarma 
lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. 

 Oslo ve İmralı’da muhtemelen birçok konu 
konuşuldu veya tartışıldı. Şu sıralar bir Erbil sürecinin 
konuşulması ne anlama geliyor?

  Ayhan Bilgen: Erbil’de henüz somut bir 
görüşme trafiği olmadığı bilgisine sahibim. Görüşme 
girişimine niyetlerinin olduğunu biliyorum. Ama 
henüz somut bir görüşme trafiği olmadığını 
düşünüyorum. Yani bu sürece Kandil’in katılımı son 
derece belirleyicidir, son derece önemlidir. Yani böyle 
bir süreç mutlaka yaşanmalıdır. Erbil’de ya da başka 
bir yerde bir biçimde sürece taraflar katıldıkça ikna 
ve iç güven süreci daha sağlıklı işleyecektir. Ama 
biraz bu son dönemle ilgili şöyle bir sorun olduğunu 
ifade etmeliyim. Yani erken zafer ilanları yaşanıyor. 
Sanki bütün sürece taraflar katılmış, hatta böyle bir 
takım şeyler yapılıyor. Ben bu gibi şeylerin sürece 
zarar verme amaçlı yapıldığını düşünüyorum. İşte 
Öcalan alınmış, Kandil’e götürülmüş, işte Erbil’e 
götürülmüş... Orada görüşmeler yapılmış falan gibi. 
Bunlar ister hükümete zarar vermek için yapılan 
propagandalar olsun, isterse hükümete yakın 
olduğunu düşünen gazetecilerin toz pembe tablolar 
çizerek süreci olumlu desteklemek niyetli yapmış 
oldukları işler olsun zarar verir. Her halükarda zarar 
vereceğini düşünüyorum. Yani böyle şeyler varsa 
zaten paylaşılmaz hani tamam ama bizim daha 
olmadan haberdar olmamızı beklemiyorum ama bu 
son dönemde böyle şeyler yayınlayıp gazetecilerin 
de köşe yazarlarının da sorundan çok haberdar 
olduğunu iddia eden gazetecilerin yani bütün 
ayrıntıyı, bütün yol haritasının, takvimini deklare 
edip işte şunlarda anlaşma oldu, şu adımlar atılacak, 
şu tarihe kadar şunlar şunu yapacak, bunlar bunu 

yapacak. Bunlar az çok bildiğimiz şeyler ama bence 
erken deklare edildiği için kaygılanması gereken 
şeyler. Dolayısıyla Erbil süreci dediğimiz süreç, şu 
anlamda eğer kastediliyorsa, bu sürece Barzani’nin 
dahi olması, Irak Kürtlerinin ya da Talabani’nin başka 
bir takım aktörlerinde dahil olması, Kandil’in de tabi 
dahil olmasıysa, bu olmazsa olmaz bir şey. Mutlaka 
olacak, olmak zorunda. Ama bugünkü deşifre edildiği 
boyutuyla bence yani gerçekçi değil. 

Prof. Dr. İdris Bal: Öyle benim de takip 
edebildiğim kadarıyla bir şey söylendi ancak yine 
bugünlerde öyle bir sürece ihtiyaç olmadığı söylendi. 
Hatta Karayılan’ın da İmralı’dan gelen bizim için 
yeterlidir, bizim ona itaatimiz vardır mealindeki 
açıklamaları oldu.

 Olası bir geri çekilme söz konusu olursa 
örgüt kendi içinde bütünlüğünü koruyabilir mi 
veya örgütte bölünmeler yaşanması halinde ne tür 
senaryolarla karşılaşabiliriz?

Ayhan Bilgen: Kürtlerin bütün tarafları, daha 
doğrusu, şöyle açık ifade edeyim; Kandil bu sürecin 
içinde olur ve ikna olarak bu süreci yani yönetmeye 
çalışırsa çok büyük bir bölünme olacağı kanaatinde 
değilim. Burada Kandil’e rağmen, elbetteki kuşak 
çatışması sorunu vardır, olabilir. Yani nasıl bir 
dönemde genç subaylar rahatsız denmişse, 
Kürtlerin içerisinde de otuz yıldır bu süreci götüren 
de, belki barış ihtiyacını daha çok hissedenlerle, 
daha belki öfkeli bir genç kuşak gibi bir takım 
şeylerden bahsedilebilir. Bunlar sosyolojik olarak 
her örgüt içinde olabilecek şeylerdir. Yani buradan 
şunu hedeflemek doğru değil, bu kırılmalar ve bu 
bölünmeler üzerine hesap yapmak ve buradan 
süreci biz böyle yönetiriz, işte bölünürlerse ne ala o 
da bir kazançtır, o da bir başarıdır. Bölünmez, bizim 
dediğimizi yaparlarsa zaten iki kere kazanmış oluruz. 
Bunlar iyi yöntemler değil. İyi tarzlar ve beklentiler 
değil. Dolayısıyla da bölünmenin doğuracağı 
riskler çok daha büyüktür. Yani kontrol dışı ve belki 
sivillere zarar verebilecek eylem yöntemlerini 
meşru gören yapılanmalar, girişimler gibi yani 
birçok yerinde silahlı dönemlerin sonlandırılmasında 
böyle şeyler yaşanmıştır. Ortadoğu’da buna çok 
aşinadır. İspanya’da da benzer şeyleri söylemek 
mümkün. Dolayısıyla da böyle olmamasını bir kere 
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arzu etmeliyiz. Yani burada Kürt tarafını bölerek, 
parçalayarak hani etkisizleştirmek gibi stratejilerin 
son derece riskli olduğunu güvenlik açısında da 
riskli olduğunu ifade edeyim. Ama ben genel 
olarak Öcalan’ın, Kandil’in ikna olduğu bir sürece 
büyük fotoğraf itibariyle, herkesin katılacağını 
düşünüyorum. Yani barış süreci olarak söylüyorum. 
Oraya rağmen büyük bir çatlama, büyük bir kırılma 
olacağı düşüncesini taşımıyorum. Böyle bir yaklaşım 
içerisinde değilim. Ama ben söylemlerden şöyle 
bir şey hissediyorum. Yani Öcalan barıştan yana, 
çözümden yana, silah bırakılmasından ya da güçlerin 
sınır dışına çekilmesinden yana ama Kandil kendi 
içinde bölünecek gibi bir takım hesaplar. Birileri 
tarafından en azından deşifre ediliyor, yazılıyor. 
Devletin içinde böyle bir niyet ve beklenti içinde 
olanların varlığı hissettiriliyor. Yani böyle mi değil 
mi bilmiyorum. Hissettirilme kavramını onun için 
kullanıyorum. Yani bu tür beklentiler şimdiye kadar 
defalarca denendi ve sürece zarar verdi ve gerçekçi de 
değil. Çokta hani sonuç doğurma ihtimali bence yok. 
Dolayısıyla da yani muhatabınızla da mesafe almak 
istiyorsanız, önce muhatabınızın da çözümden yana 
olduğu varsayımıyla hareket edeceksiniz. Tam tersi 
de önemli ama. Burada PKK tarafında da bu şekilde 
olabilir. Bu samimiyet kaygısı aslında her tarafta. 
Tabii bir güvensizlik sorunu var. Hani tarafların 
arasında zaten var. Bu güvensizlik sorununa daha 
da derinleştirecek söylemlerle müdahil olmamak 
lazım. Tam tersinde güven bunalımını giderecek bir 
dil ve tarz içinde hani yaklaşım geliştirmek lazım.

Prof. Dr. İdris Bal: Benim şahsi kanaatim geriye 
çekilme, silaha inanma devam ettikçe, şiddete 
inanma devam ettikçe geriye çekilin dense bile 
bu geriye çekilme Suriye’ye, Kuzey Irak’a çekilme 
PYD’ye katılma olursa ben bunun çözüm olacağına 
inanmıyorum. Burada gerçekten terörün-şiddetin 
reddedilmesi, onun yerine el ele demokratikleşmenin 
bir çözüm olacağına inanılmasının çözüm olacağına 
inanıyorum. Zira biraz öncede söylediğim gibi 2003 
Irak savaşında Kuzey Irak nasıl yapılandıysa uzun 
vadeli Kürt devleti için o ayak yapılandırılmaya 
çalışıldığı ise bu sefer de Suriye’nin Suriye içerisinde 
PYD kanalıyla de facto bir yapılanma orada kurulup 
gerekli olan başka bir ayakta tesis edilmiş olacaktır. 
Dolayısıyla bu bir başarı değildir, örgütün bir taktik 
stratejisi olarak değerlendiririm. Ve bunun da örgüt 

içerisinde bir huzursuzluk olacağına inanmıyorum. 
Ancak şöyle olabilir gerçekten bir kısım tam bir 
pişmanlık tam bir silahsızlanmaktan vazgeçmek 
isterse, bir takım uyuşturucu kaçakçılarıyla vs ile 
aralarında sürtüşme yaşanabilir. 

 MİT Müsteşarı Hakan Fidan DDR’ı uygulayarak 
dağdan inmenin gerçekleşeceğini söyledi. Türkiye 
bu sistemi uygulayacak uluslararası bilgi birikiminin 
temessül ettiği kurumlara ve yeterli ulusal tecrübeye 
sahip midir?

 Ayhan Bilgen: Bu konuda Kürt tarafının 
donanımı hani daha kullanılabilir bir donanımdır 
diye düşünüyorum. Çünkü onlarda çatışma 
çözümlerine çalışıyorlar, bu süreçleri öğreniyorlar, 
dünyadaki uygulamaları takip ediyorlar falan. 
Ama Türkiye devleti içinde de ciddi bir deneyim 
olduğunu düşünüyorum ama bu deneyimini 
kullandığı konusunda çok da emin değilim. Yani 
burada özellikle yeni kadrolar, eski kadrolar sorunu 
olduğunu düşünüyorum. Bu konulara hakim, bilen 
bir takım kadroların son dönemde sürecin dışında 
kaldığı kanaatindeyim. Yani onlara çok katkı yapma 
imkanının oluşmadığı kaygısını düşünüyorum. 
Dolayısıyla da kaygısını taşıyorum. Dolayısıyla da 
burada aslında yani bir kıyas yapacaksak Türkiye’nin 
elindeki birikimi gözden geçirmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Yani gerçekten elindeki çözüme 
dair birikim, deneyim yeterince kullanılabiliyor mu? 
Yani bu sürece yeni dahil olmuş insanlar, bu sürece 
yeterince hakimler mi? Köşe yazarları, danışmanlar 
filan daha çok kastettiğim şey. Onlar yeterince 
hakim mi çok emin değilim. Yani bildiğini sanmak 
ile bilmek bazen taban tabana zıt şeyler olur. Yani 
bilmediğinizi bilirsiniz, öğrenmeye çalışırsınız, 
daha mütevazi bir yaklaşım içinde olursunuz ama 
bildiğinizi sanıyorsanız ama bilmiyorsanız o çok 
tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ben bugün için böyle 
bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Bilenler var ama 
hiçbir şey bilmediklerinden emin olduklarım da var; 
sürecin çok aktif yerlerinde sorumluluk üstlenmiş 
durumdalar ve bunların yaklaşımlarıyla asla bu 
sorunun çözülme ihtimalinin olmadığını biliyorum. 
Yani yazıp çizdiklerinden en azından bunun çok 
net farkındayız. Güçlerin sınır dışına çıkartılması 
konusu çok stratejik bir tercihtir. İşte Erdoğan 
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ya sürekli 90’ların sonunda olanlar ya da 2000’lerin 
başında olanları olmayacak diyor. Yani aynı şeyleri 
yapmayacağız diyor. Yani demek ki bu konuda karşı 
tarafın taşıdığı kaygıyı en azından biliyor. Yani itiraz 
gerekçesini biliyor. Ben bu konuda hem Türkiye’nin 
çok yapısal adımlar atması gerektiğini düşünüyorum, 
hem de görüşme trafiğinin daha farklı bir dil ile 
yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu 
anda kullanılan dilin kendisi bile ateşkesi sağlamak 
konusunu sağlamayı yetmeyebilir. Sorunlu bir dil 
olduğu kanaatindeyim. Pratikte Türkiye sınır dışına 
çekilmekle ateşkes arasında bir yerde fazla mesafe 
alabilir, gerçekçi mesafe alabilir diye düşünüyorum. 
Yani kısa dönem için söylüyorum bunu. Ama  mesela 
KCK’lilerin bırakılması ise burada Türkiye’nin attığı 
adım hiçbir şeye denk gelmez. Neden hiçbir şeye 
denk gelmez? Zaten bundan dört yıl önce KCK’liler 
içeride değillerdi. Yani siz onları alıp, sonra onları 
pazarlık konusu yapıp, hani oradan bu sorunu 
çözmeye çalışıyorsanız bu karşı tarafta bir şey 
oluşturmaz. Ya da işte ana dilde yargılanma konusu, 
elbette ki haksızlık olarak önemli bir haksızlıktır 
ama çözüm olarak sorunun esası ile ilgili şeyler… 
Burada bir, anayasa konusunda çok yapısal adımlar 
atma konusu belirleyicidir. İki, silah bırakıp siyasete 
katılmanın imkanlarının açılması konusudur.  Bu 
iki konuda somut adımlar atılmadığı takdirde, ben 
sınır dışına çekilme konusunda da çok mesafe 
alınabileceğini düşünmüyorum.

Prof. Dr. İdris Bal: Yani otuz yıldır biz bunu 
başaramadık ama arkadaşların bildiği bir şey varsa 
ben bilmiyorum. Psikolojik propaganda önemlidir. 
Bu ikna demektir. Ama şu ana kadar eğer zaten bu 
birikim var mı yok mu? Hani birikim olmuş olabilir ama 
uygulanmamış olabilir. Düşüncenin güzel olduğunu 
düşünüyorum. Ama bunun çok kolay olmayacağını 
düşünüyorum. 

 İmralı müzakere sürecinde ve sonrasında 
sivil toplumun nasıl bir rol oynayabileceğini 
düşünüyorsunuz? İmralı müzakere sürecinde 
ve sonrasında sivil toplumun nasıl bir rol 
oynayabileceğini düşünüyorsunuz?  

Ayhan Bilgen: Ben toplumun bu sürece 
katılması boyutunda çok önemli bir şey olduğunu 
düşünüyorum. Türkiye toplumunun katılımını 

kastediyorum. Kürtlerin katılımının önünde zaten 
hani ciddi şey var, hani motivasyon var ve bu konuda 
Kürtler daha örgütlü, daha politik, soruna daha 
hakim ve belki canı daha çok yandığı için sorunun 
daha çok farkında, çözüme daha çok ihtiyaç duyuyor 
ama aynı şeyi Türkiye toplumu için söylemek son 
derece zor. Türkiye toplumunu örgütleyebilmiş 
güçlü sivil toplum örgütleri yok. Meslek odaları bu 
konuda üzerine düşeni yapmıyor yeterince. İnanç 
grupları üstlerine düşeni yeterince yapmıyor. 
Kimi kastederseniz edin, gazeteciler, aydınlar gibi 
birçok çevre bu konuda son derece sorunlu, yani 
sorumluluk üstlenmekten kaçınmış. Dolayısıyla da 
hani sanatçısından sporcusuna, siyasetçisinden 
akademisyenine kadar yapılması gereken çok şey 
var, üstlenilmesi gereken çok roller ve sorumluluklar 
var ve bu rol oynanmadığı takdirde bence bu sadece 
İmralı ile mit arasında çözülebilecek bir sorun değil. 
Bu sorunun toplumsal boyutları var. Dolayısıyla 
toplumsal katılım, sivil toplum katılımını son derece 
önemli, son derece belirleyici bir rol oynayacak. Ben 
biraz önce ifade ettiğimi belki bir kez daha burada 
asıl ifade etmeliyim. Türkiye’nin batısında siyasi bir 
aktörün de bu sürece müdahil olması gerektiğini 
düşünüyorum. Yani kolaylaştırıcı, çözümden yana 
ve Türkiye toplumuna hitap edebilen, Türkiye 
toplumunun barış sürecine katılımını sağlayacak 
bir aktör ortaya çıkmalı. Yani bu sivil toplum, sivil 
siyaset ve toplumsal muhalefet, toplumsal siyaset 
gibi kavramlarla ifade edilebilir. Ama sorun siyasal 
olduğu için siyasal bir süreç olarak, siyasal bir katılım 
olarak ifade ediyorum bunu.

Prof. Dr. İdris Bal: Yapıcı olmaları lazım. Tabi 
ki eleştirmeleri gerekir. Uyarmaları, eleştirmeleri 
muhakkak gerekir. Ama biraz önce söylediğim 
vizyondan bakmaları gerekir. Yani devlet her şeyi 
yapmalı. Bununla birlikte örgütün içinde gerçekten 
bir pişmanlık, nedamet varsa bunun denenmesi 
mantıklıdır. Ama dediğim gibi bunu denemek demek 
aynen demokratik açılımdaki gibi örgütün süreci 
suiistimal ettiği gibi bir duruma imkan vermemek 
lazım. Gözü açık olmak lazım. Dikkatli olmak lazım.

(Süreç Analiz: Bilal Uyar – Onur Candan)
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10 Ocak 2013 tarihinde Paris’te 3 PKK’lının 
öldürülmesi; siyasi gündemi işgal eden bir durum 
olmaktan öte, siyasete yeni şekil ve yön verebilecek 
bir potansiyele sahiptir. Bu durum Paris’te meydana 
gelen olayın uluslararası boyutu olan “siyasi bir 
infaz” olma özelliğini pekiştirmektedir.

Arap Baharı sürecinin 2011’den 2012’ye 
genişlemesi buna karşın olgunlaşamamasına ve 
tüm bunlara ek olarak çeşitli nedenlerle dünya 
sistemlerinin siyasi savaşlarından dolayı başta 
Suriye olmak üzere bölge ülkeleri oldukça zor 
süreçler yaşamıştır. 

Suriye’yi bir mücadele ve manevra alanı 
olarak gören tarafların en yoğun dönemi olan 
2012’nin kazanımları/kayıpları 2013 yılı itibariyle 
belirginleşmeye başlayacaktır. Böylece ittifaklar/
tutumlar/karşıtlıklar/siyasi oluşumlar kendini daha 
da belli edecektir. 

Türkiye’nin konumunun ve tutumunun son 
derece önemli olduğu bu yılda, 10 Ocak 2013’te 
Paris’te meydana gelen ve Kürt Meselesi’nin başlıca 
öğelerinden biri olma potansiyelindeki infaz olayı 
ve halihazırda çözüme duyulan inanç bu çerçevede 
büyük önem taşımaktadır. 

2014’e DoğruYusuf Ergen 
erg.yusuf@gmail.com

Turgut Özal, Kürt Meselesi’ni Ankara ile mi, diğer ifadeyle devleti dönüştürerek 
(Başkanlık, Anayasa, Konfederasyon) mi yoksa Kürt unsurların talepleri 

doğrultusunda Irak’ın Kuzeyi’ni Türkiye’nin kaderine eklemleyerek mi gerçekleştirmek 
istediği hala tartışma konusudur.

Çözüm İçin Konjonktür Müsait

2013 yılında dünya siyasi ağırlık merkezlerinde 
yaşanan ve yaşanacak olan siyasi kırılmalar ve 
aşamalar tekrar göz önünde bulundurulduğunda 
Türkiye’nin bir an önce 2014 sonrası Türkiye’si 
için heybesini doldurması gerekmektedir.Ağırlık 
merkezlerinde yaşanan gelişmeleri tekrar 
hatırlayacak olursak; 1-) ABD’nin yeniden seçilen 
Devlet Başkanı Barack Hüseyin Obama’nın 21 Ocak 
2013 Yemini, 2-) 22 Ocak 2013 İsrail Seçimleri, 
3-) 23 Ocak 2013 İngiltere Başbakanı’nın Avrupa 
konuşması, 5-) 11 Şubat 2013 Papa 16. Benedikt’in 
istifa kararı 6-) Şubat 2013 Fransa’nın Livre de 
Blanc (Milli Güvenlik Belgesi)’nin açıklanması, 7-)20 
Nisan 2013 Irak Yerel Seçimleri 5-)14 Haziran 2013 
İran Seçimleri,  8-)Suriye’nin Durumu, 8- )Türkiye’de 
Seçim Süreci

Türkiye 90 yıllık tarihi serüveninin en kritik 
dönemecinin son 10 yılında yoluna AK Parti 
iktidarlarıyla birlikte devam etmektedir. I. 
Dünya Savaşı sonrası 24 Temmuz 1923 Lozan 
anlaşmasıyla birlikte 90 yıldır sürekli bir problem 
olarak Türkiye’nin sürekli karşısına çıkan mezkur 
sorunun, dönemin Fransa Devlet Başkanı François 
Mitterand’ın mevkidaşı 8. Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’la çözümün eşiğinden dönmüş ve şimdi AK Parti 
iktidarlarıyla birlikte bir adım daha öteye geçme 
fırsatı yakalamıştır. Turgut Özal, Kürt Meselesi’ni 
Ankara’yı, diğer ifadeyle devleti dönüştürerek 
(Başkanlık, Anayasa, Konfederasyon) ile mi? Yoksa 
Kürt unsurların talepleri doğrultusunda Irak’ın 
Kuzeyi’ni Türkiye’nin kaderine eklemleyerek mi 
gerçekleştirmek istediği hala tartışma konusudur.

ABD’nin 2. kez Irak’ı İşgali sonrasında, Arap 
coğrafyasının dikta rejimlere karşı tutumuyla 



66

D
os

ya

birlikte gelişen ve Arap Baharı’yla çözülen dünya 
güç dengeleriyle olan bağlar, kaçınılmaz olarak 
Türkiye’nin de politikalarını yeniden inşa etmesine 
neden olmuştur. Bu inşa süreciyle gelişen başta 
Ortadoğu’ya ve dünya sistemlerine karşı Türkiye’nin 
rolü bir kaderdir ve yüzleşmek durumundadır. 

Bu yüzleşme iki farklı duruma karşılık gelmektedir. 
Birincisi; Türkiye’nin dünya sistemleri içerisindeki 
yeri, ikincisi kendi iç dinamikleridir. Fransa’da 
meydana gelen 3 PKK’lının infazı, 2013 Türkiye’sinin 
dış konjonktürde yerini tespit adına önemli bir 
turnusol kâğıdı işlevi görmektedir. 2013 yılını 
seçimlere hazırlıklarla geçirecek olan Türkiye’nin 
2014 yılında, Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı 
Seçimleriyle karşılayacak olması, Dış Konjonktür 
adına oldukça önemli bir sürece karşılık gelmektedir. 
Türkiye’nin mezkur sorunundan arınmış olarak 
2014’e girmesi; Başkanlık, Yeni Anayasa ve 
Yeni bir Hükümetle yeni yönetim anlayışıyla 
yoluna devam etmesini de kolaylaştıracak olması 
Türkiye’den ziyade dünya sistemleri ve dengeleri 
için büyük önem taşımaktadır. Mezkur sorunun 
çözümü 3 kademede karşıtlık oluşturmakta ve 
yeni bir devlet sistemine denk gelmektedir. Bunlar, 
Meclis’in yapısı-Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı 
makamıdır. 2014’ten önce mezkur sorunda önemli 
mesafe kaydedilmesine dünya sistemleri hazırlıksız 
yakalanabilecektir. Zira bu meselenin çözülmesiyle, 
Türkiye mezkur tartışmaları dış konjonktürden 
bağımsız olarak yapabilecektir. 

http://www.surecanaliz.org/

Hakikat Herşeyi Kuşatır
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Bu yazı yazıldığı sırada ülkenin adete yıllardır 
kanayan bir yarası olan, kimisinin eşit yurttaşlık 
mücadelesi kimisinin ihanet olarak nitelendirdiği, 
fakat her halükarda 40 binin üstünde cana ve 
nice değerlerin yok olmasına mal olmuş 30 yıllık 
bir çatışmanın bitirilmesi için başlatılan barış 
görüşmelerinin bir parçası olarak, İmralı adasında 
tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan 
ile görüşecek ikinci BDP heyetinin belirlendiği 
servis ediliyordu. Bu görüşmeler sorunun çözümü 
bağlamında bu güne kadar başlatılmış en ciddi 
girişimler kapsamında gerçekleştiriliyor olsa da 
elbette ki ilki değildi. Daha önce de, amacı ve 
yöntemleri farklı olsa da, sorunun tarafları PKK 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında farklı 
düzeylerde çeşitli temaslar kurulmuştu. 

İlk Yıllar, Özal Dönemi

PKK Örgütünün 1978 yılındaki kuruluşuna 
müteakip başlayan çatışmalar ilk zamanlar “birkaç 
çapulcunun” şuursuz eylemleri olarak nitelendirilip 
fazla ciddiye alınmasa da olaylar kısa bir süre içerisinde 
yakıcı bir hal aldı ve çözülemeden günümüze kadar 
geldi. Devletin uzun yıllar güvenlikçi bir anlayışla 
ele aldığı ve askeri yöntemlerle çözmeye çalıştığı bu 
sorunun bir siyasi boyutunun da olduğunu ilk fark 
eden 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’dı. Özal 
PKK örgütünün taleplerini anlamak ve soruna siyasi 
bir çözüm bulmak için bugün Irak Cumhurbaşkanı 
olan Celal Talabani aracılığıyla örgütle ilk teması 
1993 yılında kurdu. Dönemin Jandarma Genel 
Komutanı Org. Eşref Bitlis’in de Özal’ın bu girişimin 
desteklediği bilinse de, ne devlet aklı ne de askeri 
vesayetin gölgesinde ki siyaset kurumu görüşmeyi 
nihayete erdirecek olgunlukta değildi. Önce 17 Şubat 
1993 yılında Eşref Bitlis ardındaki sis perdesi halen 

Bu Son Olsun!Kamuran Yavuz 
yavuz.kamuran@gmail.com

Özal, PKK örgütünün taleplerini anlamak ve sorun a siyasi bir çözüm bulmak için 
bugün Irak Cumhurbaşkanı olan Celal Talabani aracılığıyla örgütle ilk teması 1993 
yılında kurdu. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Org. Eşref Bitlis’in de Özal’ın bu 

girişimini desteklediği bilinse de, ne devlet aklı ne de askeri vesayetin gölgesindeki 
siyaset kurumu görüşmeyi nihayete erdirecek olgunlukta değildi.

kaldırılamamış olan bir kaza sonucu, sonrasında 
Turgut Özal 17 Nisan 1993 yılında yine aynı oranda 
şaibeli bir şekilde hayatlarını kaybettiler. Sonuç 
olarak bugün barışı baltalamak için ayarlanmış bir 
tertip olduğu herkese malum olan 33 er olayı ile 
kamuoyu fitillendi ve süreç akamete uğradı.

Erbakan Girişimleri 

Bir sonraki ciddi temas için 4 yıl beklemek 
gerekecekti. Erbakan’ın daha çok mektup ve aracılar 
yoluyla kurduğu söylenen dolaylı temaslarda, ne 
devlet kurumları arasında sorunun siyasi çözümü 
konusunda bir mutabakat ne de sürecin nasıl 
yönetileceğine dair ciddi bir proje vardı. Erbakan’ın 
1993 Bingöl mitinginde Kürt sorunundan 
bahsetmesi İslami kesimin soruna eğiliminin 
önemli bir çıpası kabul edilse de bu Refah’ın sonu 
olacaktı. Erbakan Güneydoğu’da kapsamı muğlak 
bazı ‘açılımlar’ yapılacağından bahsediyor ancak 
ön koşul olarak silahların bırakılıp teslim olunması 
gerektiğini söylüyordu. Tahmin edileceği gibi bu 
teklif kabul görmedi ve daha ciddi adımlar atılmasına 
mahal vermeden, mutabakata varılmayan devletin 
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görevinden el çektirildi: 28 Şubat post-modern 
darbesi.

Post-28 Şubat Dönemi, Öcalan’ın Yakalanışı

28 Şubat ile Öcalan’ın yakalandığı 15 mart 
1999 tarihleri arasında ise temaslar TSK’nın 
içinden, Genelkurmay Başkanlığı da yapmış olan 
Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun kontrolündeki bir birim 
tarafından örgütün Avrupa kanadı üzerinden 
sağlanıyordu. Bu görüşmelerde de yine ciddi bir 
proje olmadığından pek bir ilerleme kaydedilemedi. 
Öcalan yakalandıktan sonra bu görüşmeler devam 
ettiyse de amaç Öcalan’ı PKK örgütünün çözülüşünü 
sağlayacak bir araç olarak kullanmanın yollarını 
bulmaktı. Örgütün tek taraflı ilan ettiği ateşkesin 
ve Öcalan’ın devletin elinde doğrudan muhatap bir 
pozisyonda olmasının yarattığı olumlu atmosfere 
rağmen bu yanlış tutum nedeniyle sorun çözülmedi 
aksine daha da derinleşti. 

Öcalan’ın Yakalanışı Sonrası Dönem

2001 yılında görüşmelerdeki inisiyatif Kıvrıkoğlu 
ekibinden bugün birçoğu Ergenekon davası 
kapsamında yargılanan ve Genelkurmay’dan görece 
bağımsız hareket eden bir diğer askeri birime geçti. 
AK parti hükümetinin giderek güç kazanmaya 
başlaması ve askeri vesayeti geriletmesi ile 2005 
yılından itibaren görüşmeler MİT’e devredildi. Bu 
görüşmelerde, daha önce Ecevit döneminde de bir 
süre görüşmelere katılan dönemin MİT Müsteşar 
yardımcısı Emre Taner başroldeydi. MİT’in olaya 
daha yapıcı yaklaştığı söylenebilirse de bir kez daha 
yanlış bir yöntem uygulanmıştı. Özellikle 2008 
yılında başladığı belirtilen OSLO müzakerelerinin 
daha sonra basına sızdırılan ses kayıtları ile ortaya 
çıkması kamuoyunda büyük yankılar uyandırdı. 
Görüşmeler kamuoyunun bilgisi dışında kapalı 
kapılar ardında yapılmış ve PKK lideri Abdullah 
Öcalan bir şekilde saf dışı bırakılarak iş Avrupa-
Kandil kadroları üzerinden yürütülmeye çalışılmıştır.

Kürt Açılımı

Hükümetin 12 Ağustos 2005 yılında Diyarbakır’da 
Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayla startını 
verdiği ancak resmi anlamda 2009 yılında açıklanan 
ve uygulanmaya çalışılan ‘Kürt Açılımı’ projesi bir 
yönüyle bu görüşmelerin olumlu bir sonucu olarak 

değerlendirilebilecekse de Habur olayıyla sekteye 
uğradı ve taşıdığı riskler bakımından Hükümeti 
tedirgin ettiği için apar topar rafa kaldırıldı. Süreci 
tamamen tıkayacak hadise ise 14 Temmuz 2011 
yılındaki Silvan saldırısı olacaktı. Bundan sonra barış 
havası bir anda dağılmış, söylemler sertleşmiş ve 
operasyonlar/saldırılar yoğunlaşmıştı.

İmralı/Barış Süreci

Her şeye rağmen Türkiye halklarının barışa 
olan özleminin net bir şekilde ortaya konması ile 
taraflar bu kez yeni, daha sağlıklı ve şeffaf bir süreç 
başlattılar. Hakan Fidan’ın 16 Aralık 2012 tarihinde 
İmralı adasında iki gün kaldığının ortaya çıkması ile 
başladığı öğrenilen görüşmeleri Başbakan’ın siyasi 
danışmanı Yalçın Akdoğan 30 Aralık 2012 tarihinde 
Taraf gazetesine verdiği bir röportajda doğruladı ve 
kamuoyunun bilgisine sundu. Bu süreçte muhatap 
Öcalan olduğu için başta adına İmralı süreci denildi 
ama daha sonra bizzat Başbakan Erdoğan’ın ifadesi 
ile “barış süreci” olarak adlandırılmaya başlandı. 
Geçmişteki bütün olumsuz deneyimlerden ve 
başarısız girişimlerden alınan derslerle sürece 
BDP’de dahil edilerek süreç gerçek anlamıyla ‘siyasi 
bir hüviyete’ büründürüldü. 4 Ocak’ta Ayla Akat Ata 
ve Ahmet Türk ile birlikte 4 kişilik BDP heyetinin 
İmralı’da Öcalan’la görüştüğünü Kurtuluş Tayiz Taraf 
gazetesindeki köşesinden duyurdu. 

İlk görüşmenin üzerinden neredeyse bir buçuk 
ay geçmesine rağmen İmralı’ya gidecek ikinci BDP 
heyetinin daha yeni belirlenmiş olması sürecin adeta 
sırat köprüsünde gidip geldiğinin göstergesi aslında. 
AK Parti ve BDP bu konuda sürekli kavga halinde 
olsa da bu “fırsat”ın kaçırılmaması gerektiğinin de 
çok iyi farkındalar, zira bu kez görüşmelerin akamete 
uğraması halinde bu yükün hepsinin omuzlarına 
bineceğine kuşku yok. Bundan ötürüdür ki kırmızı 
çizgilere basmadan hareket etmeye çalışırken 
adeta “ince bir ip üstünde gözleri kapalı yürüyen” 
iki akrobat görüntüsü çizmekteler. Yukarıda 
bahsettiğimiz müzakere süreci incelendiğinde bu 
kez gerçekten düğüme en yaklaşıldığı dönem. Bu 
sürece müspet manada destek sunmayan herkesin 
bu ağırlığın altında ezilecektir; zira ülkesini/insanını 
sevme katsayısı tam da burada ayyuka çıkacaktır.

Her şeye rağmen diyoruz ki: “Her biji aşiti! - 
Yaşasın barış!”
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Yıllarca süren savaşın sona ereceğinin hayali 
bile ne kadar güzel. “Hoş geldin barış!” diyebilmenin 
mutluluğu bir başka olsa gerek. İki halk, iki dil, iki 
kültürün barıştığı ve nihayet kaynaşabileceği bir 
günün resmini çizseler, hangi renkleri kullanırlardı? 
Önce ortak renklerimizden başlarlardı herhalde: 
Kırmızı, beyaz ve sonra yeşil. İstiklal Savaşı’nın 
Kürt, Türk, Çerkes, Boşnak, Gürcü, Laz (ve diğerleri) 
şehitlerinin kanından ilham alınarak oluşturulan 
Türkiye Cumhuriyeti bayrağının ve Kürdistan’ın 
sıcağının, iç sıcaklığının rengi, kırmızı kullanılırdı ilkin. 
Sonra gökyüzündeki ayın ve yıldızın, Amed’deki karlı 
dağların beyazı. Ardından Osmanlı’nın İslamî simgesi 
ve yine Kürt yaylalarının yeşili. Ve tam tepede 
Mezopotamya Güneşi! Ve onun sarısı. Postmodern 
bir resim çıkacak ortaya besbelli. Eser minör ama 
anlamı majör. Anlamı koskoca bir güvercin… Anlamı 
bir büyük zeytin dalı… Anlamı polisin zırhlı araçla 
ezdiği Şahin Öner’in yaptığı resim… Anlamı büyük! 
Çok büyük! Ah barış! Kültürel kaynaşmanın ve 
kesişmenin yaşanabileceği bir sürecin başındayız. 
“İmralı Süreci” deniyor siyasilerce. Yani Abdullah 
Öcalan ile görüşmelerin kamuoyuna da duyurularak 
yapıldığı ve ülke topraklarında yaşayanların çoğunun 
umutla desteklediği farklı bir süreçteyiz. 

Bu süreç biraz ağrılı biraz kavgalı geçiyor bu 
günlerde. Öcalan ile kimlerin görüşebileceğinin 
bir tartışması yapılıyor. AK Parti yine tek parti 
iktidarı olduğundan kimin İmralı’ya gidebileceğini 
kendisinin belirlemesini istiyor. “Dağdakileri 
kucaklayan gidemez!” diyor mesela. BDP ise buna 
ancak kendisinin karar verebileceğini söylüyor. Yine 

Mezopotamya GüneşiGülmelek Alev  
melek_alev@hotmail.com

İki halk, iki dil, iki kültürün barıştığı ve nihayet kaynaşabileceği bir günün resmini 
çizseler, hangi renkleri kullanırlardı? Önce ortak renklerimizden başlarlardı herhalde: 
Kırmızı, beyaz ve sonra yeşil. İstiklal Savaşı’nın Kürt, Türk, Çerkes, Boşnak, Gürcü, Laz 

(ve diğerleri) şehitlerinin kanından ilham alınarak oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti 
bayrağının ve Kürdistan’ın sıcağının, iç sıcaklığının rengi, kırmızı kullanılırdı ilkin. Sonra 
gökyüzündeki ayın ve yıldızın, Amed’deki karlı dağların beyazı. Ardından Osmanlı’nın 
İslamî simgesi ve yine Kürt yaylalarının yeşili. Ve tam tepede Mezopotamya Güneşi! 

Ve onun sarısı.

de iki taraf da barış sürecini destekliyor ve Kürt 
ve Türkiyeli gençlerin ölümlerinin önüne geçme 
konusunda kararlılar. Bu süreç Kürt halkının kimliğiyle 
tanındığının ve kabul edildiğinin bir göstergesidir. 
Ayrılıkçı bir siyasetten küreselleşmenin getirmiş 
olduğu tanınma politikasına geçmiş olan Kürtler, 
Türkiye sınırları içerisinde, onun bütünlüğüne saygılı 
ama kültürel ve kimliksel haklarının tanınması 
konusunda ısrarlı bir stratejiyi sahiplenmişlerdir. 
Mikro aidiyetlerin önem kazandığı belki modern 
ötesi diyebileceğimiz bir çağda ne Kürtlerin ne 
de Türklerin (ve ne de diğer halkların) tek başına 
değil birbirleriyle ve diğerleriyle kültürel olarak 
kesiştikleri ve heterojen bir sentezde birleştikleri 
bir toplum tahayyülü doğruya daha yakın bir kurgu 
olur diye düşünüyorum. Bu sürecin de bu işaret 
ettiğim topluma doğru evrimin başlangıcı olduğunu 
söylemekten kendimi alamıyorum. Tam da bu 
nedenle çok önemli bir süreç! Kardeşliğin yeniden 
kurulacağı bir süreç… Ve herkesin, tek tek her 
bireyin, yeniden özgürleşeceği bir süreç… 
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Her iki taraf için! Amed Belediye Başkanı Osman 
Baydemir en azından kendi yerel idaresinde farklı 
etnik dilleri konuşanların belediyede çalışmasını 
sağlayarak bu çokkültürlülüğü uygulama fırsatı 
bulmuştu. Bunun genele yayılması konusunda 
merkezi idarenin de aynı iradeyi gösterebilmesi 
gerekmektedir. Farklı dillerin konuşulduğu 
mahalleler, semtler, iller, bölgeler ve kurumlar 
oluşturulabilmeli. Halkın en azından yerelde karar 
alma sürecine doğrudan katılımı sağlanabilmeli. 
Baydemir halktan biri olduğunu her fırsatta medyada 
göstermiştir bize. Ancak ben ulusal iradenin halka 

yönelik olarak kullandığı disiplin araçlarının Amed’de 
Baydemir tarafından kullanılması konusunda biraz 
çekinceliyim. Türk ulusunun yaratılması sürecini ve 
bunun günümüze etkilerini eleştirmiş ve karşısında 
durmuş biri olarak (çünkü toplumsal aidiyetinin 
bulunduğu grup bahsi geçen Türk modernleşmesinin 
mağdurudur) Baydemir Amed’de belediye 
kapsamında tıpkı ulusal devletlerin dayattığı gibi bir 
şehir düzenlemesine gitmektedir. Kürt halkına Batılı 
gibi medeni olmayı tavsiye etmektedir. Elbette kenti 
uzaylılar kirletmiyor ! Yöre halkı, kendi kentini nasıl 
kullanacağını zaten bilir. Bu türden müdahaleler 
Kürt halkı için bir endişe yaratıyor. Eğer barış süreci 
yeni bir tür milliyetçilik doğuracaksa, Kürtler ve diğer 
Anadolu halkları birlikte hareket ederek bu sürece 
müdahale etmelidirler. İmralı süreci sadece siyasi bir 
süreç değildir. Toplumsal olanı da ilgilendirmektedir 
ve bu nedenle halklar bu sürece dahil edilmelidirler. 

Nazım Hikmet Ran’dan  
birkaç mısra ile bitirelim…

NİKBİNLİK’TEN…

…

Hani şimdi biz... 

İnanın: 

  güzel günler göreceğiz çocuklar 

    güneşli günler 

      göre- 

          -ceğiz. 

Motorları maviliklere süreceğiz 
çocuklar, 

   ışıklı maviliklere 

      süre- 

          -ceğiz..

             1930
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“Türkiye’nin Dağılan Koalisyonu” sonucu hızla Türkiye siyasi sistemi bir çözülüşe doğru ilerlemektedir. 

AK Parti yönetimi popüler bazda Sünni Müslüman 
Türk toplumsal desteğin ve elitist bazda da ordu ve 
burjuvazinin geneli ile ya güç ilişkileri bağlamında 
ya da politik oryantasyon icabı sahip oldukları 
konuşlanma nedeniyle oluşan ittifak çerçevesinde 
kendisine olması gerekenin çok üstünde bir güven 
–bazılarının ‘kibir’ olarak sıfatladıkları- duymaktadır.  
Kuşkusuz 10 yıl ve üç seçim zaferinden sonra ve 
yaşanan Ergenekon-KCK paralel operasyonları 
ile siyasi sistemin büyük ölçüde dominasyonu 
ile Ortadoğu’daki Arap Baharı’nın rüzgarları ve 
Amerikan Obama yönetiminin güvenilir müttefiki 
olma durumlarını zaferler zinciri halkalarına 
eklediğimizde bu anlaşılır birşeydir.  

Bu anlaşılır durum yalnız çok anlaşılmaz kararların 
alınmasının amili olabilir ve geri dönülemez bir 
düşüşün başlangıcı olabilir. AK Parti Kongresi bu 
bakımdan iyi bir sinyal vermemiştir. Ancak daha 

sonraki süreçte yaşananlar da durumu 
iyileştirmiyor ama fenalaştırıyor. Daha 
önce de yazdığımız gibi AK Parti tüm 
ittifak yapısına karşın “cemaat”le 
çatışmayı tercih etmiştir veya etmek 
zorunda kalmıştır.  Mevcut derin ayrılık 
Türkiye siyasi ve toplumsal sisteminin 
en derin hücrelerine doğru yavaş yavaş 
yayılmaktadır ve Türkiye kamuoyu ve 
siyasi sistemini meşgul eden iki önemli 
davanın –Ergenekon ve KCK- akıbetini 
de bu ayrılık derinden etkilemektedir. 
Boğuşma bu davaları kilitlerken siyasi 
sistemi de eninde sonunda kilitleyecektir. 
Bu noktaya gitgide yaklaşıyoruz. 

Diğer yandan Suriye politikası ile Türkiye 
Amerika gibi önemli bir risk alanına girmiş ve 
Ortadoğu’da zayıflayan Baasçı ve Nasırist rejimler 
karşısında yükselişte olan İslamcı hareketlerin 
Kemalizme verilen ders ile bir örneği, öncüsü ve 
yeni iktidarların akıl vereni rolünü üstlenmeyi 
kabul etmiştir. Ve garip bir şekilde ve tesadüf 
olup olmadığı anlaşılmayan bir halde Türkiye’yi 
hızla salınan bir sarkaç gibi yakalamaya çalışan 
Mısır lideri Mursi’nin Erdoğan hükümeti gibi geniş 
bir ittifakla iktidara gelmesine karşın kendi güç 
konsolidasyonuna  gittiği gözlemlenmektedir. Bu 
tavırların Suriye’deki iç mücadelede müttefik olan 
Türkiye ve Mısır desteğindeki muhalefetin Suriye’de 
yükselmesi halinde Ortadoğu’da garip bir denklem 
oluşturacağı ortadadır. Bu denklemin Amerika 
Obama yönetimi tarafından “demokratikleşme” 
başlığı altında Rusya-İran ittifakına karşı halen 
desteklendiği görülmektedir. 

Üç SeçenekMurat Sofuoğlu 
muratsofuoglu@hotmail.com

Suriye politikası ile Türkiye Amerika gibi önemli bir risk alanına girmiş ve 
Ortadoğu’da zayıflayan Baasçı ve Nasırist rejimler karşısında yükselişte olan İslamcı 

hareketlerin Kemalizme verilen ders ile bir örneği, öncüsü ve yeni iktidarların akıl 
vereni rolünü üstlenmeyi kabul etmiştir.
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realitesini güçlendirmektedir. 

Yukarıdaki çerçeve Türkiye ve bölgede 
üç seçeneği gitgide kristalize etmektedir: 
(1) Türkiye’nin  Barzani hareketinin 
Nakşi kökleri ile biraz zorlayarak da olsa 
kendini irtibatlandırılması ile bir ılımlı Kürt 
İslamcılığının ılımlı İslamcı AK Parti ile işbirliği 
çerçevesinde Arap Baharı’na oryantasyonu 
(2) Arap Baharı dinamiklerinin jeopolitik 
etkisi altında ancak kendine özgü sosyal 
dinamiklerinin motivasyonunda bir Kürt 
Baasçılığının bölgeyi süpürmesi  (3) 1921 
koşullarını hatırlayarak ve onun günümüz 
karşılığını üretebilecek  sosyal ve politik bir 

reform hareketi ile Türkiye’nin zamanında Musul 
Vilayeti ve Halep Vilayeti diye geçen Kuzey Irak ve 
Kuzey Suriye ile entegrasyonu. 

İlk seçenek Kürt Sorunu’na geçici bir çözüm 
getirebilir; ancak son iki seçenek hangisi olursa 
olsun kalıcı çözüm getirecek kabiliyetlere sahiptir.

Neyi –hep beraber- seçeceğimizin bizim kadar 
yaşadığımız coğrafya için de muazzam sonuçları 
olacağını hatırlatmaya gerek yok. Umarız devlet 
büyüklerimiz Türkiye’de mevcut uygulanan iç 
ve dış siyasetin sonunun üstelik kendi içinde 
çözülüşe giden bir siyasi sistem için nasıl 

sonuçlar oluşturacağını biliyor ve gerekli tedbirleri 
evvelemirde almış vaziyettedirler. Yoksa yukarıdaki 
seçeneklerden herhangi birini seçme özgürlüğü 
değil ama zorunluluğu ile de karşı karşıya kalabiliriz. 

Kimbilir belki de kararlar alındı bile ve biz 
uygulama safhasındayız.

Kuşkusuz burada sorun gerçekten bir 
“demokratikleşme” olup olmadığıdır. Bu soruya 
Obama yönetiminin tereddütsüz evet diyemediği 
ortadadır; ancak jeopolitik denklem ve Amerikan 
iç politik denklemi Obama Yönetimini Ortadoğu’da 
Sünni İslamcı hareketlerle işbirliğine zorlamaktadır. 

Burada tüm bu denklemi derinden etkileyecek 
faktör “Kürt Sorunu”ndaki genel gelişmelerdir. 
Ortadoğu’da Arap Baharı ile Arap Sosyalizmi 
ve milliyetçiliğinin içiçe geçtiği Baasçı seküler 
rejimlerin zayıflamasına ve İslamcı hareketlerin 
yükselişine karşın  -ki Türkiye’de bu süreç çok daha 
erken bir zamanda başarıya (?) ulaşmıştır- Kürtlerin 
yaşadığı coğrafyada acaba ne oluyor? Bir Kürt 
İslamcılığı yükselişte midir? Yoksa hep geç 
kaldığı söylenen bir tür Kürt Baasçılığının 
mı Arap Baharı ile neşvüneva etme ihtimali 
ile karşı karşıyayız? Bazı Kürt liderlerin Arap 
Baharı’nın bir Kürt rüzgarına ihtiyacı olduğunu 
söylerken ima etmek istedikleri acaba böyle 
bir şey midir? 

Tüm bu yapıya karşın Türkiye’nin 
1970li yılların ortalarında sanki Kürtlerin 
yaşadığı coğrafyada yükselişte olan Barzani 
hareketi karşısında tolere ettiği izlenimine 
sahip olunabilecek PKK’ya karşı 40 yıl sonra 
yani şimdi aynı Barzani hareketi ile üstelik kendi 
Kürt realitesini reddetme adına karşı koymakla 
öncelikle Irak’taki Kürt realitesini kabul ettiği 
gözlemlenmektedir. Daha garibi benzer politikayı ve 
üstelik çok hızlı bir şekilde uyguladığı Suriye’de bu 
siyasetin beklenmedik bir şekilde Kuzey Suriye’deki 
Kürt realitesini güçlendirmesi gerçeğidir. Türkiye 
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1973: Çubuk Barajı’nda PKK kuruluş toplantısı 

1974: Tuzluçayır toplantısı 

1975: Ekim ayında Ankara’nın Dikmen semtinde 
ikamet eden Dersimli Kamer Özkan’ın evindeki bu-
luşma 

1978: Lice’nin Fis Köyünde yapılan toplantı. 
PKK, başlangıçta 3 yıl süre ile Doğu ve Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi’nde “Kürdistan Devrimcileri, 
UKO’cular, APO’cular” adı altında kadrolaşmış ve 27 
Kasım 1978 tarihinde Lice İlçesi Ziyaret (Fis) köyün-
de Abdullah Öcalan’ın başkanlık ettiği toplantıda ku-
rulmuştur (Örgütün 1. Kongresi). 

1979: 30 Temmuz’da Şanlıurfa milletvekili Meh-
met Celal BUCAK’a yaptıkları silahlı saldırı ile kuru-
luşlarını ilan etmişlerdir. Başlangıçta bölgede aşiret 
düzenini yıkmaya çalışarak yörede sempati topla-
mayı amaçlamışlardır.

Devlet-PKK Müzakere KronolojisiMurat Akbayrak  
akbayrakmurat@hotmail.com

Temmuz ayı sonlarında AK Parti farklı isimlerle daha sonra anılacak “demokratik 
açılım” sürecini başlattı. Açılımın koordinatörlüğünü İçişleri Bakanı Beşir Atalay 

yürütüyordu. Öcalan yeni “Barış Grupları”nın Türkiye’ye gelmesi çağrısında bulundu. 

1980: 12 Eylül’e kadar 213’ü 
sivil 243 kişiyi öldürdüğü belirtilen 
PKK, bu dönemde yakalanmayan 
kadrolarını Filistin, Lübnan ve Suri-
ye’ye çekmiş ve Kuzey Irak’ta üslen-
miştir. 

1984: PKK ilk büyük eylemini 
15 Şubat’ta yaptı. Bu tarihte Siirt’in 
Eruh ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesini 
basan PKK’lılar, karakollara ve askeri 
lojmanlara saldırdılar. Örgüt bir süre 
ilçe meydanından ve cami minare-
sinden propaganda yaptı ve daha 
sonra da Kuzey Irak’a döndükleri 
bildirildi. Sadece Eruh’ta 1 askerin 
şehit düştüğü olay, ölü sayısının az 
olmasına da bakılarak ilk anda çok 

önemsenmedi. Ancak yine de Genelkurmay’ın gö-
revlendirdiği birçok subay cezaevinde bulunan PKK 
yöneticileriyle görüştü. Çoğu albay rütbesindeki bu 
subaylar periyodik olarak PKK’lılarla ‘Kürt sorununun 
nasıl çözüleceğine ilişkin’ tartışmalar yürüttüler.

1988-1991: Öcalan’a ‘aracılar’ gönderildi. Bun-
ların hiçbiri resmî devlet görevlisi değildi. Öcalan bu 
yüzden basına ‘devlet çekinmesin, bir subayını gön-
dersin, görüşelim’ demecini verdi. 

1993: Devlet subay yerine Talabani’yi gönderdi. 
1993 yılı başında Cumhurbaşkanı Özal, şimdi Irak’ın 
Cumhurbaşkanı olan Celal Talabani’yi Öcalan’a gön-
derdi. Öcalan, iddialara göre Özal’ın önerisiyle 17 
Mart 1993’te 25 günlük ateşkes ilan etti. 16 Ni-
san’da ise yine iddialara göre Özal’ın önerisiyle ateş-
kesi süresiz olarak uzattı. Ne var ki 17 Nisan günü 
Özal şüpheli bir ölümle hayata veda etti. Ateşkes de 
PKK’nın 33 askeri öldürdüğü ‘Bingöl eylemiyle’ sona 
erdi.
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Tansu Çiller savunma eski bakanlarından Ercan Vu-
ralhan’ı danışmanlık görevine getirmişti. Vuralhan, 
Mart’ın ilk haftasında Avrupa’da gizlice görüştüğü 
Talabani’ye Çiller’den bir mesaj getirdi. Çiller mesa-
jında, iddialara göre Öcalan’dan ‘ateşkes’ talep edi-
yordu. Vuralhan’ı Ankara’ya yolculayan Talabani 14 
Mart 1995 tarihinde yazdığı bir mektupla bunu Öca-
lan’a iletti. ‘Tansu Çiller, siyasi bir çözümün peşin-
dedir ‘ diye de ekledi. Talabani mektubunda Çiller’in 
taleplerine de yer vermişti. Buna göre, ‘ PKK önce bir 
yıl sürecek bir ateşkes ilan etmeli, bu süre içinde şid-
det eylemlerine girişmemeli ve terörden vazgeçtiği-
ni ilan etmeli’ydi! PKK lideri Öcalan, Çiller’e -Talabani 
üzerinden- bir mektup gönderdi. Önce ‘diyalog’ is-
tedi. ‘Halka yönelik saldı-
rılardan uzak durulması, 
PKK’ya dönük operasyon-
lardan kaçınılması halin-
de ateşkes ilan etmeye 
hazırım’ dedi. Öcalan, 
11 Mayıs 1995 tarihin-
de Çetin’e de bir mektup 
gönderdi. Yine ‘karşılıklı 
diyalog’ istedi. ‘Çözüme 
ilişkin girişimlerinize an-
lamlı karşılık vereceğim’ 
de dedi. Bu karşılık yıl 
sonunda geldi. PKK lideri, 
15 Aralık 1995 tarihinde 
MED TV’den canlı olarak 
yayınlanan, programda 
ateşkes ilan etti.

1996: 16 Ocak 1996’da Güçlükonak’ta bir mini-
büs önce tarandı, sonra da yakıldı. Olayda 11 köylü 
hayatını kaybetti. Genelkurmay hemen bir açıklama 
yaparak ‘eylemi PKK yaptı’ dedi. 6 Mayıs 1996 günü 
Şam’daki PKK okulunun yakınlarında C-4 patlayıcı-
larla dolu bir minibüs infilak ettirildi. Eylemi Yeşil’in 
örgütlediği iddia edildi. Minibüsün bırakıldığı yer 
Öcalan’ın geçiş güzergâhıydı. Öcalan o esnada okul-
da değildi ama mesaj verilmişti.

1998: Erbakan hükümetinin, birçok kanaldan 
PKK’ya tek taraflı ateşkes talebini ilettiği, sürecin 
önünü açmak için mekanizma oluşturulması önerisi-
nin bizzat devletten geldiği iddiaları gündeme geldi. 
Öcalan 1 Eylül 1998’de ateşkes dedi. Ancak ufukta, 

Suriye krizi ve Öcalan’ın yakalanması vardı. Ekim’de, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, sınır 
hattında Suriye’ye karşı sert açıklamalar yaptı. Suri-
ye üzerindeki baskılar artınca, Öcalan, 9 Ekim günü 
Suriye’den ayrıldı. 

1999: Öcalan’ın 15 Şubat’ta Kenya’da yakalanıp 
Türkiye’ye getirilmesiyle birlikte örgütle bağlantısı 
kesildi. PKK, 6. kongresinde tek taraflı ateşkesi bitir-
diğini ve topyekûn savaş ilan ettiğini açıkladı. PKK, 
Öcalan’ın devreye girmesi ardından 2 Ağustos’ta 
silahlı güçlerini sınır dışına çekme kararı aldı ve 1 
Eylül’de dördüncü kez tek taraflı ateşkes ilan etti. 
Öcalan’ın çağrısı üzerine iyi niyet göstergesi olarak 
iki barış grubu Türkiye’ye geldi.

2002: AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte 
yeni bir dönem başladı. Öcalan, 1 Eylül 1998’de ilan 
ettiği ateşkesi, yargılandığı dönemde süresiz ateş-
kese çevirmişti. 

2004: 1 Haziran’da ateşkes bozuldu. Bu tarihten 
sonra devlet Öcalan üzerindeki tecridi yoğunlaştırdı.  

2009: Temmuz ayı sonlarında AK Parti farklı 
isimlerle daha sonra anılacak “demokratik açılım” 
sürecini başlattı. Açılımın koordinatörlüğünü İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay yürütüyordu. Öcalan yeni “Barış 
Grupları”nın Türkiye’ye gelmesi çağrısında bulundu. 
19 Ekim günü, 34 kişiden oluşan Barış ve Demokra-
tik Çözüm Grubu Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye 
giriş yaptı. Grup binlerce PKK taraftarınca karşılandı 
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jive Türkiye kamuoyunun tepkileri karşısında süreç 
zorlu bir dönemeçe girdi. 14 Nisan 2009 tarihinde 
ise KCK örgütlenmesi ile ilişkili olduğu düşünülen 
DTP, BDP yöneticileri, belediye başkanları ve başka-
ları gözaltına alınarak tutuklandı.

2010: Hakan Fidan’ın MİT Müsteşarlığına getiril-
mesi ardından Öcalan ile görüşmelerde yeni bir evre 
başladı. Ancak yine bir ilerleme sağlanamıyordu. 
Bunun üzerine Öcalan, İmralı sürecindeki ikinci “çe-
kilme” açıklamasını yaptı: “Bu süreci daha 
fazla devam ettirmemin ne anlamı, ne 
faydası, ne de şartları vardır. Bir muhatap 
bulamadığımdan dolayı da 31 Mayıs’tan 
sonra çekiliyorum.” Görüşmelerin tekrar 
başlamasıyla Öcalan’ın yaptığı çağrı üze-
rine, KCK 13 Ağustos’tan başlamak üzere 
20 Eylül tarihine kadar ateşkes ilan etti ve 
4 maddelik bir Barış Planı açıkladı.

2011: 12-13 Mayıs tarihlerinde MİT 
yetkilileri ve PKK Avrupa sorumluları ara-
sında Oslo’da müzakereler gerçekleştiril-
diği kayıtların basına yansımasıyla ortaya 
çıktı. Görüşmelerin 2.5 yıllık bir geçmişe 
sahip olduğu ve bu silsilede beşinci görüşme oldu-
ğu iddia edildi. 12 Haziran genel seçimlerinde oy 
oranını yüzde 50’ye çıkaran AK Parti hükümeti YSK 
kararı ile Hatip Dicle’nin milletvekilliğini düşürdü ve 
tutuklu vekiller Kemal Aktaş, Selma Irmak, Faysal 
Sarıyıldız, Gülser Yıldırım, İbrahim Ayhan’ın tahliyesi 
için bütün teklifleri geri çevirdi. Başbakan Erdoğan, 
seçimin ardından yaptığı balkon konuşmasında Kürt 
sorunundan söz etmedi. Türkiye yeni bir krizli süre-
ce giriyordu.

Temmuz 2011: Ateşkes-görüşme-müzakere 
sarmalında bir kez daha sıfır noktasına gelindi: 14 
Temmuz 2011 günü Diyarbakır Silvan’da PKK saldı-
rısı sonucu 13 asker şehit oldu. Aynı gün DTK eş-
başkanı Aysel Tuğluk DTK Kongresi’nin “demokratik 
özerklik” ilan ettiğini duyurdu. Çatışmalar artarak 
devam etti.

13 Eylül 2011: Oslo görüşmeleri basına sızdı-
rıldı. 

19 Ekim 2011: TSK, Hakkari’de 24 askerin şehit 
olması sonrasında Kuzey Irak’ta 5 ayrı bölgede 22 
taburla kara harekatının başladığını açıkladı.

2012: 7 Şubat’ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan 
Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından 
Oslo bağlantılı olarak ifade vermeye çağrıldı. 30 Ha-
ziran’da Leyla Zana Başbakan Erdoğan ile görüştü 
ve Oslo müzakerelerinin yeniden başlaması gerek-
tiğini söyledi. 12 Eylül’de Öcalan üzerindeki tecridin 
kaldırılması ve tıkanan sürecin açılması için cezaev-
lerinde süresiz-dönüşümsüz açlık grevi başlatıldı. 
67. günde Öcalan’dan gelen çağrı ile tecritte bir 
çatlak açılması üzerine eylem sona erdi. Sonrasında 

Erdoğan’ın, TRT’de katıldığı bir programda Öcalan ile 
İmralı’da görüşüldüğü açıklaması geldi ve MİT Müs-
teşarı Hakan Fidan’ın 2012’nin son günlerinde İmra-
lı’da Öcalan’la görüştüğü ortaya çıktı.

2013: 3 Ocak’ta Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata 
İmralı’ya gitti.

10 Ocak 2013: Paris’te içlerinde PKK kurucusu 
Sakine Cansız’ın da olduğu 3 PKK’lı kadın öldürül-
dü. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Kürdistan 
Enformasyon Bürosu’nda başlarına kurşun sıkılarak 
öldürülen 3 kadının cesedi bulundu. PKK’ya yakın 
kaynaklar, infazların İmralı’daki müzakere sürecini 
baltalamak için gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

24 Şubat 2013: BDP’li üç milletvekili Buldan, 
Tan ve Önder İmralı’ya giderek yaklaşık 6 saat bo-
yunca Öcalan’la görüştü. 

28 Şubat 2013: BDP’li milletvekillerinin Öca-
lan’la görüşme tutanakları basına sızdı ve Milliyet 
gazetesinde yayınlandı. Bazıları bu durumu Oslo gö-
rüşme tutanaklarının sızmasına benzetti. 



76

Sı
ğ

...Kadınlık mahremdir, istenmediği bedende usuleten barınamaz, yırtar teni...

Nil, Rüzgâr oldu. Twitter hesabında, “Artık özgü-
rüm” yazdı, şaşırdık. Memleketteki en önemli mev-
zulardan biri olan Kürt meselesi için “çözüm süreci” 
başlığı altında İmralı’ya üç kişilik bir heyetin gittiği 
günlere denk gelen bu mevzu bir hayli ilgimizi çekti. 
İşi gücü bıraktık Rüzgâr’a hesap sorduk. Yani inter-
net sitelerinde en çok okunan haber bir dizi oyun-
cusunun cinsiyetini değiştirerek erkek olması oldu. 
Nil’in Rüzgâr’ı bizi bir hayli çarptı. Çünkü toplumsal 
cinsiyetimiz ırkımızdan önce gelen bir meseleydi. 
Önce kadın, önce erkektik. İlk kimliğimiz ırkımız değil 
cinsiyetimizdi. Öyle miydi gerçekten? Yoksa önce ve 
hep erkek miydik? Aslında yargıladığımız Nil’in Rüz-
gâr olmasıydı da, Rüzgâr’ın Nil olması değil miydi?

Bu yazıda bir kadının cinsiyetini değiştirip er-
kek olmasının sosyal reaksiyonlarına bakalım. Ama 
önce…

Nil… Bir kadın… Kadın olarak doğan ama bir türlü 
kadın olamayan… Kadınlığın doğumla değil de; mü-
cadeleyle olduğunu bize Simone de Beauvoir ‘İkinci 
Cins’te1 “Kadın doğulmaz kadın olunur.” Diye özet-
leyivermişti. Nil de kadın cinsel organlarıyla doğup, 
bunu ruhunda ve bedeninde hissetmemiş bir kadın. 
Şimdi bir erkek. Her şeyi bir yana bırakırsak top-
lumda referans olarak alınan biyolojik perspektifle 
vajinalı ve memeli doğan bir cins kadındır. Mı? Bu 
cinsin etkileşim sürecinde kişi “normal” olarak pem-
beye, adaba, ahlaka, bebeğe yönlendirilir.2 Ya bu ço-
cuk mahallenin erkek çocuklarıyla futbol oynuyor-
sa? Saçlarını uzun sevmiyor, küfürlü konuşuyorsa? 
Toplum olarak “ister istemez” bu gibi durumlarla ve 
tersiyle defaatle yüzleştik. -Ki bu işin tersi yüzü ol-
maz.- Bülent Ersoy örneğinden bahsedebiliriz. Kaldı 
ki normların dışındaki yetenekleri ve yaşam tarzı 
hasebiyle Ersoy’u hemen kabulleniverdik. Ama ne 
yazık ki her zaman böyle olmadı. Ahmet Yıldız’ın acı 
hikâyesi hepimizi biraz yaraladı. Biraz mı? Hayır! Çok 
yaraladı. Değişir. Bu cinayeti hatırlamak için dipnot-
lardan faydalanabiliriz.3 4 

Pekiyi, Nil Erkoçlar’ın meselesi neden bu kadar 
gündeme oturdu? Çünkü Nil bir kadındı ve toplum 
olarak bir kadının cinsiyet üzerine bu kadar düşü-
nüp, böyle ciddi bir dönüşüm kararı almasına alış-

1 - Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe 1, Gallimard © 
1949, pages 285 et 286.
2 - Erkek çocuğun eline ise silah, araba gibi şiddet içeren ve 
koruma güdülerini tetikleyen araçlar verilir.

3 - http://tr.wikipedia.org/wiki/
Ahmet_Y%C4%B1ld%C4%B1z_cinayeti 

4 - http://www.zennethemovie.com/ 

Nil’in ‘Rüzgâr’ındaGülsünay Uysal  
gulsunay.uysal@aksam.com.tr 

Herhangi bir şey hissetmeden ölebilene “kadın” deriz. Bunlar bizim erdem, ahlak 
gibi vesveselerimiz. Kadın susan, acı çeken, direnen, sabreden, ıstırap ile denk 

düşendir. Nil, ikilemleri içinde boğulup, kimlik bunalımlarında sıkışıp, ölümlerden 
ölümler beğenerek, diri diri çürüseydi “makbul bir vatandaş” olabilirdi. Ama bu makbul 

olma halini “özgürce” kaybetti. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Y%C4%B1ld%C4%B1z_cinayeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Y%C4%B1ld%C4%B1z_cinayeti
http://www.zennethemovie.com/
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kın değiliz. Bu cesareti yüzümüze bir tokat gibi indi. 
Bizim kadınlarımız orgazmın ne olduğunu bilmeden 
ölür. Bunun hakkında hiç konuşmadan yaşamış ve 
yaşayan birçok kadınlığımız var. Doğu’da ve Batı’da, 
bu toprak bütünlüğü sınırları içindeki her yerde. Cin-
selliğini özgürce yaşayınca kadın olunmaz elbette, 
bunu iddia eder değilim, ancak bir kadın cinsiyeti-
ni değiştirmek de isteyemez. Herhangi bir şey his-
setmeden ölebilene “kadın” deriz biz. Bunlar bizim 
erdem, ahlak gibi vesveselerimiz. Kadın susan, acı 
çeken, direnen, sabreden, ıstırap ile denk düşendir. 
Nil, ikilemleri içinde boğulup, kimlik bunalımlarında 
sıkışıp, ölümlerden ölümler beğenerek, diri diri çürü-
seydi “makbul bir vatandaş” olabilirdi. Biz o zaman 
bu organik toplum yapısallığımızda mutlu olacaktık. 
Ama o durumda Nil’in acısını Nil’den başka kimse bil-
meyecekti. Başkaldırma cesaretin gösteren herhan-
gi bir kadın kurban olacaktı: O Nil oldu. Özgürlüğü 
seçti, ilan etti. Psikolojik ve biyolojik ciddi bir müca-
deleye girerek, zorlukları göğüsledi. Ne için? Özgür 
olmak için. Biraz daha özgür olmak için. O farklıydı 
diğerlerinden. Dayatılan kadınlığa sığmadı. Kadınlık 
da ona sığmadı. Kadın kimliği mahremdir, istenme-
diği bedende usuleten barınamaz. Yırtar insanın te-
nini. Nil yırttı kadın bedenini. Ben erkeğim dedi. Nil 
belki mahcup kadınlığı sevemedi. Hükmeden, güçlü 
olan olmak istedi. Ya da sadece ispat mıydı derdi. O 
halde evet ispat etti. -Bu yazı bilinç sıçramaları ve 
fikir akışlarıyla yekûn.- Ezcümlesi efendim, Nil bizi 
toplumsal olarak bir tık öteye fırlattı. Şimdi kadın 
doğmuş kadınlar için üstünde düşünecek bir mesele 
daha var. Vajina! Vajinaya aidiyet. Bu gerçekten sa-
hip olmak istedikleri bir delik mi acaba? Daha güçlü 
olmak için neler yapılabilir ya da? 

Nil eğer böyle özgür ve mutluysa ne ala. Ama 
bunu daha farklı yapabilir miydi? Diye soruyor insan 
ağ toplumundaki bu hızlı dağılışa tanık olunca. Bir 
yandan toplumumuz kadınlarının özgürleşmesi için 
önemli bir adımken, ama ya gereksiz bir özgürlüğü 
tetiklerse diyoruz… Medyanın bu konulardaki kışkır-
tıcı etkisini göz ardı edemeyiz. Evet sahip çıktık, bi-
zimdin Nil, şimdi yine bizimsin Rüzgar dedik. (Çoğun-
luğumuzla) Taş atıp, kafasını yarmalarına müsaade 
etmedik ama ya şimdi kadın doğup, kadın hisseden 
kadınlar da kimlik bunalımlarında bulurlarsa kendile-
rini diye bir soru işareti bırakıyorum yazının sonuna 
varırken, uslara. Bu yüzden medyanın (dahası yeni 

medyanın) bu şer ekseninde doğruya doğru demeye 
korkuluyor. Nil’in Twitter paylaşımları, onu tanıyan 
oyuncuların yorumları, babasının depresyonu, aile-
sinin tepkisi, üzüntüsü, şoku, doktorların yorumları, 
hacıların hocaların eleştirileri, gazetelerin bitmeyen 
spekülatif haber manşetleriyle kuşattık meseleyi. 
Kuşattık Nil’i. Merakımız ve yargı mekanizmamızla 
toplum olarak nefesini kestik bu özgürlük telaşında-
ki bireyin. Yine özgürlüğünü vermedik. Kim mi? Biz, 
toplum. Şimdi bir adım arkasındayız. Ensesine nefes 
üflüyoruz. Acaba sevgilisi kim? Hangi filmde, hangi 
dizide, hangi rolde göreceğiz? Vd.

Biz nefes almamızı engelleyen bir toplumun için-
de yoğrulmuş spermleriz. Acımadılar bize, bırakma-
dılar kimliğimizi sağlam temellere; ki var edelim “hür 
ve gür” biçimlerde. Kimliğimizi; töreler, adetler, ana-
neler… İle inşa ettiler, biçe kese. Bi’ hevesle. 

Nil’in ve Rüzgâr’ın yaşadığı ıstırabı kimsenin ya-
şamamasını umut ediyorum. Rüzgâr’ın yeni bede-
nindeki huzuru görmeyi diliyorum. Topluma ve bası-
na da; lütfen işinize bakın diyerek bitiriyorum.

Bir de unutmadan bir kadın memelerini kestirip, 
penis taktırınca erkek olmaz. Ne zaman olur göre-
ceğiz... 

Sapkınlık merkezinde kaybolmamak inancıyla...
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Göklerde ve yerde var olan her şey ve herkes isteyerek yahut zorunlu olarak Allah’ın önünde  
eğilmektedirler; onların gölgeleri de sabah  akşam bunu yapmaktadır (13:15)

Zamanın ve uzamın sonsuzluğu, algılanamazlı-
ğı içerisinde insanın anlam veyahut hakikat arayışı 
tüm yaşamı boyunca edinebileceği ve de susuzlu-
ğunu giderecek tek erek olarak varlık sahnesinde 
hep yerini alagelmiştir. Tüm bu çaba, “bilme” ve 
“ilim” sözcüklerinde ete kemiğe bürünmüştür. Doğu 
ve Batı (böylesine bir ayrımın ne kadar doğru ve 
gerçek olduğu da sorulması gereken bir başka so-
rudur. Bununla beraber, bu ayrımın geçmişin yanlış 
ötekilik algıları üzerinden kurulmuş bir stereotipin 
süregitmesini desteklediğinin de farkında olduğu-
muzu belirtmek isteriz) felsefesinin en temel ar-
gümanlarının da “bilme” üzerine kurulu olduğunun 
altını çizmekte fayda vardır. Antik Yunan’ın en te-
mel sorunsallarından biri γνῶθι σεαυτόν, yani 
diğer bir deyişle Kendini Bil kelamı, İslam’da, Pey-
gamberin (s.a.v) bir hadisinde de ifade ettiği gibi; 
 yani Kendini bilen Rabbini من عرف نفسه فقد عرف ربه 
bilir suretine bürünüp insan zihnine ve ruhuna aka-
cak bir kanal bulmuştur. Kabala Mistiklerinden Hıris-
tiyan Pederlerin öğretilerine; İslam tasavvufundan 
geleneksel Budist ve Tao düşüncesine kadar on-
tolojik temelde anlam arayışına odaklanmış birçok 
dü-şünce, din ve gelenekte de bu kendini bilmenin 
ve tanımanın izini sürebilmek mümkündür. 

Peki, madde suretine bürünmüş bu bedeni ta-
şıyan insanın mana arayışı nasıl gerçekleşecektir? 
Bu mümkün müdür? Bazı mutasavvıfların dediğine 
göre, ruh beden elbisesinin içine hapsedilmiştir. 
Başka bir deyişle; manalar âleminden gelmiş, elle 
tutulamayan, gözle görülmeyen, dille tadılamayan, 

burunla koklanamayan, kulakla işitilemeyen ruh; 
etten, kandan ve kemikten müteşekkil, maddeler 
dünyasına ait bedenin içine hapsolmuştur. Tıpkı ej-
derhalar tarafından esir alınan bakire kızlar gibi her 
daim kurtarılmayı ve sesinin duyulmasını beklemek-
tedir bu zindanda. Özgürlüğün semalarında kendini 
yeniden bulmak için… 

Bilinen ve yazılan tarihten bu yana insanların 
hep bir hakikat arayışına yöneldiğini hepimiz az çok 
biliriz. Bu hakikat arayışı birçok din, mezhep ve dü-
şünce ekollerince insanın kendini ve kendiyle bera-
ber evreni anlamasını gerekli kılar; yani bu, makro 
kozmos ile mikro kozmosun anlaşılmasıyla mümkün 
bir şey olarak telakki edilir. Ki aslında varılan sonuç 
genelde makro kozmosun mikro kozmostan, mikro 
kozmosun da makro kozmostan başka bir şey olma-
dığıdır. Her şey birbiriyle bir bütün olduğu gibi aynı 
şekilde kendi başına da bir bütünlük arz etmekte-
dir. Bütünlüğü sağlayan en temel güç ise dengedir. 
Dengenin yitirilmesi ile insan evladı bir o yana bir 
bu yana savrulduğundan, hakikat arayışına hep bir 
veya duruma göre de, birkaç adım geriden başlar. 
Hakikatin peşine düşen bu batini ekollere tabii olan 
birçok insan, madde âleminden kurtulup manevi 
âlemde, manalar denizinde yüzmeyi arzulamış ve 
bunun için çöllerde, mağaralarda çileci bir yaşam 
sürmeyi tercih etmiştir. Peki, hakikat aşkı için çıkılan 
bu çilekeş yolda, insanoğlunun kendini tanıma sü-
recinde, karanlıklar dünyasına aitmiş gibi her daim 
peşimizde olan, güneşin en zirvede olduğu anlarda 
ise bizim boyumuzla adeta eşit uzunlukta görünen 

Maddenin Mana Arayışı Gölge’den GeçerSuat Baran 
barannezan@hotmail.com

Tutkuların cehenneminden geçmemiş bir insan hiçbir zaman onların üste-sinden 
gelemez çünkü o zaman, o tutkular komşu kapıda pusu kurarlar ve herhangi bir anda 

kıvılcımlanarak insanın kendi evine saldırırlar. Bir şeyden vazgeçersek ve bir şeyi 
geride bırakıp onu iyice unutursak, görmezden geldi-ğimiz şeyin güçlenerek geri 

dönme tehlikesini oluşturmuş oluruz.
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gölgeler de neyin nesi oluyor? Ne kadar içimizdey-
se, bir o kadar da dışımızda olan gölgeler. Onları yok 
sayamız, bizim değil diyemeyiz. Böylesi bir yalana 
sarılmak belki de gafletlerin en büyüğü, insanın ken-
disine ihanetinin en sert hançeri suretinde kalbe de-
rinlemesine inip onu paramparça eden ve karanlığın 
gözleri kör eden “ışığı” olacaktır… Gölge sadece dışı-
mızda, yürürken, nefes alırken ve verirken; dış gözle-
re açık, kendimizle beraber taşıdığımız bir parçamız 
değildir. Aynı zamanda herkesten köşe bucak gizle-
diğimiz, kimselerin duymaması, bilmemesi için dere 
tepe düz tırmanıp Kaf dağlarının gerisine; Yusuf 
misali görünmemesi, bulunmaması, kaybolması için 
en derin kuyulara gömdüğümüz, yokluğuyla son-
suz bahtiyar denizlerde kulaç atarak mutluluktan 
dört köşe olacağımızı düşlediğimiz bir parçamızdır. 

Hakikat arayışını her şeyin önüne koyan inançlar, in-
sanın kendini tanıması, iyi ve kötü yanlarını anlayıp 
özümseyerek manalar âlemine geçebilmesi, hakikati 
yudum yudum içebilmesi için gölgenin görülüp anla-
şılmasını şart koşmuşlardır. Çilenin, inzivanın anlamı 
da budur. İnziva için ille de insanın kendini dağlara, 
çöllere vurmasına gerek yoktur. Kalabalıklar içinde 
dahi mümkündür, hatta en zor olanıdır bu. Kendini 
görmek, görüp de anlamak, anlayıp da önceden bil-
diği ama unutmuş olduğu şeyi hatırlayarak aşkınlık 
içerisinde yükselmek ve hakikate ermektir en bü-
yük amaç. Gölge derken tam olarak neyi kastettiği-
mizi daha da açarsak konu daha net anlaşılacaktır. 
Yüzyılın en önemli psikanalistlerinden yahut kendi 
tabiriyle analitik psikologlarından Jung, oluşturdu-
ğu arketipler teorisinde, bireyselleşme sürecinin 
gerçekleşmesi ve insanın bir bütün olarak dengeye 
ulaşması için “gölge” adında bir arketipten söz eder. 
Bu arketip adı üzerinde gölge gibi her daim peşimiz-
de, ama hep karanlıklar içindedir. Çocukluğun ilk ev-
relerinden itibaren baskıladığımız, görmemeyi tercih 
ettiğimiz, varlığını yok saydığımız her şeyi aslında 
yok etmiyor, bunları gölge adlı “evin” içerisinde bi-

riktiriyoruz. Lakin biz büyüdükçe, yıllar su misali ak-
tıkça o gölge hiçbir zaman onu en son bıraktığımız 
şekilde kalmıyor, o da bizimle beraber büyüdükçe 
büyüyor, öyle ki gün gelip boyu ve gücü bizimkini 
aşıyor ve adeta bizi kendi elinde tutsak edebilecek 
bir noktaya dahi varabiliyor. Gölge her daim hayatı-
mızda olsa da, savunma mekanizmaları ve güçlü bir 
süper egoya sahip olmamızdan dolayı çoğunlukla 
yadsınıyor, yok sayılıyor. Buna rağmen hayatın iki 
döneminde gölgenin kendini göstermesi kaçınılmaz 
bir hal alıyor: ergenlik ve orta yaş. Bu her iki dönem 
de yaşamın anlamının ve kimliğin, varlığın sorgulan-
dığı ve kontrol edilemez değişimlerin yaşandığı dö-
nemlerdir.  O yüzden o güne değin baskılanmış olan 
gölgeler, tekinsiz suretler içinde rüyalarda, gündüz 
düşlerinde, fantezilerde kendilerini gösterir. Adeta 
onlarsız bir yaşamın ve hakikat arayışının mümkün 
olmadığını söylercesine… Bir zehri sonuna dek içme-
den iyileşemeyeceğimizi söyleyen Jung, anılarında 
gölgelerin yıkıcı etkisine dair şöyle der: 

“Tutkuların cehenneminden geçmemiş bir insan 
hiçbir zaman onların üste-sinden gelemez çünkü 
o zaman, o tutkular komşu kapıda pusu kurarlar 

ve herhangi bir anda kıvılcımlanarak insanın kendi 
evine saldırırlar. Bir şeyden vazgeçersek ve bir 

şeyi geride bırakıp onu iyice unutursak, görmezden 
geldi-ğimiz şeyin güçlenerek geri dönme tehlikesini 

oluşturmuş oluruz.” (222)

Tabii burada dikkat etmemiz gereken bu “cehen-
nemin yaşanmasından” kasıt o içsel, yok edici dürtü-
lerle dolu eylemlerin fiiliyata dökülmesinden ziyade 
onların benimsenip, kabullenilip onlarla yüzleşilmesi 
söz konusudur. İnsanın bu dünyadaki en büyük ce-
hennemi kendisiyle ve kendisi üzerinden tüm kâinat-
la yüzleşmesi değil midir? En çok cesaret gerektiren, 
nice babayiğitleri bile tir tir titreten şey, böylesi bir 
praksis değil midir? Haliyle insanın kendini bilme ve 
ardından Rabbini bilebilmesi için kendi içindeki ce-
hennemiyle yüzleşmesi ve onun ateşinin yakıcılığını 
derinden hissetmesi gerekmez mi? Ancak o zaman 
“kendinden geçip” de mana arayışının içerisinde ye-
niden “kendini” bulabilecektir. Aksi takdirde ayağın, 
gözün, tüm uzuvların bir tarafı o cehenneme bakar-
ken ve onun içinde delaletle yüzerken; insan evladı, 
hakikatin ve mananın peşinde koştuğu “hikâyesiyle” 
kendisini sürekli aldatıp duracaktır.  
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in Sözünü ettiğimiz bu gölge bireyin yaşamında var 
olan gölgedir, bununla beraber bir de toplumların, 
nisyandan gelen insanoğlunun da kendisiyle bera-
ber yüzyıllara taşıdığı, kuşaktan kuşağa aktardığı bir 
gölge daha mevcuttur: kolektif gölge. Pozitivizme 
tutsak ve aydınlanma türküleriyle sarhoş günümüz 
dünyası insanının manevi açlığı ve doyumu, meta-
fizik gerçeklik de gölgeler âlemine atılmış, orada 
zincirlere vurulmuştur. Bunlar yaşadığımız çağın 
bastırılmış gerçeklikleridir, gün yüzüne çıkmayı bek-
leyen gölgeleridir, zincirlerin kırılmasını bekleyen, 
bizi hakikate götürebilecek kıymetlilerdir. Gölgeleri-

ni inkâra şartlanmış ya da şartlandırılmış insanoğlu 
“uçmak, kendinden geçmek” için teselliyi çok daha 
başka noktalarda, uyuşturucuda, tende, elleriyle 
yaptığı tağutlarda, putlarda, kendi cisimsel varlığın-
da aramaktadır. Para, hedonist ve bedensel zevkler, 
uyuşturucu, lüks yaşam; tüm bunlar ayağımızın yer-
den kesilmesi için kâfi hale gelmiş, getirilmiştir. İşte 
bu kolektif gölgeler dünyayı Doğu ve Batı olarak iki-
ye böldü, ötekilerini yarattı, bastırılmış bütün olum-
suz duygularını, gölgelerini öteki üzerine yansıtarak 
tüm yıkıcı ve şiddetli öfkesini onların üzerine kanal 
kanal akıttı, kustu, bir diyonizyen kriz içerisinde kay-
boldu, yitti. Ve işte insanlar gölgelerin gücü altında 
çizilen sınırlar arasında paramparça oldu, darmada-
ğın; aynı şekilde doğaya, yeryüzüne karşı da kibir ve 
zulümle yıkandı, kirlerini arttırdıkça arttırdı; şimdi de 
içinde boğulacağı günü beklemektedir. 

Gölgeler genellikle rüyalarımızda; bizi karanlık 
yollarda, bayırlarda, yokuşlarda kovalayan, sıkıştı-
ran; evlere girip üzerlerine kapıları, pencereleri sıkı-
ca kilitlediğimiz varlıklar olarak kendilerini gösterir. 

Kapılarımızı yumruklarlar seslerini duyurmak için, 
bir çift göz olup ruhumuzun içine işleyip bizi derin-
lemesine ürpertirler; kesif bir korku olarak damarla-
rımıza sinerler. Fakat gölgelerin içine hapsettiğimiz, 
setrettiğimiz tüm bu duygular kabul edildiğinde işte 
o vakit kelepçeler kırılır, zincirler paramparça olur. 
Yaralarımız, gölgelerimiz Tanrı’ya açılan kapılar ol-
duğundan acılar, bizleri egonun görünen yüzeyinin 
ötesine, ruhlar ülkesine götürür. Bu iyileşme süre-
cinde, hakikate ulaşma sürecinde, gölgelerin dö-
nüşmesi, karanlıktan sıyrılıp bizi hakikate götürecek 
bir ışık olması gerekmektedir. Bu da ancak Jung’un 

deyişiyle gölgeleri bilinçdışının 
kafesinden ve zincirlerinden 
kurtarıp onları anlamak ve on-
lar üzerinden giderek aydınlan-
mak ve ışığa boğulmakla müm-
kündür. Bu hayli meşakkatli ve 
zorlu bir süreç, bir yoldur. Bunu 
hayatında gerçekleştirecek in-
san sayısı maalesef çok azdır; 
çünkü bu yol dikenlerle dolu ve 
yüzleşmenin getirdiği sonsuz 
acılarla yüklüdür. Hem zaten, 
hangi güzellik kolaylıkla elde 
edilmiştir ki? Hakikat yolu ne 

zaman fıskiyelerin serinliği, bülbül şakımaları, gül 
yüzlü yârin olduğu bir bahçe olagelmiştir ki? O yola 
koyulan her insan tarifi mümkün olmayan acılarla 
karşılaşmış, gölgenin karanlıklarıyla boğuşmuştur; 
çünkü bilir ki hakikate ulaşmasına en büyük engel 
odur, onu alt edebildiğinde hakikate ulaşacaktır ve 
onu anladıkça hakikatin manasını, varlığını ve gerek-
liliğini idrak edecektir. Hakikat o vakit bir merhem 
gibi insanın, gölgeden geriye kalan yaralarının sa-
rılmasına ve ruhuna sonsuz şifalar sunulmasına bir 
vesile ola-caktır.      
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J.M Coetzee tarafından yazılan ‘Utanç’ adlı ki-
tap derin bir etki bırakmaya aday. Şüphesiz benim 
üzerimde de etkili oldu ve aşağıda bunun arkasın-
daki sebepleri aydınlatmaya çalışacağım. ‘Utanç’ 
2003 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan yazar John 
Maxwell Coetzee tarafından yazılmış bir romandır. 
Coetzee ayrıca yaygın olarak Güney Afrika edebi üs-
lubunda alenen ırkçılık karşıtı olan beyaz yazarlar-
dan biri olarak görülür.

Bu kitap, genç öğrencilerinden birine saplantılı 
haline gelmesinden dolayı cinsel macerası onu bir 
skandalın içine atan bir üniversite öğretim üyesinin 
itibarını yitirmesini hikaye edinir. İstifaya zorlandı-
ğından dolayı, şehrin dışındaki çiftliğini idare eden 
kızıyla vakit geçirmeye karar verir. Ancak, onlar ora-
dayken vahşice saldırıya maruz kalırlar, bu hadise 
onu emniyette olamaması ve kısıtlama altında bu-
lunması hakikatiyle yüzleştirir. Kızı bu saldırının be-
delinin üstesinden gelir ve kendi iyileşme sürecinde 
babasıyla ilişkisini keser. Sonunda tecavüze uğra-
masından sonra hamile kaldığı çocuğunu doğurma-
ya karar verir, bir şekilde kaderini kabullenmiştir.

Bu üslubu beğendim. Aşağıda kitabın muhte-
vasıyla ilgili tek tek belirteceğim birkaç husus var. 
Yazarın Güney Afrikalı beyaz bir erkek oluşunu ise 
unutmak elimden gelmiyor. Bu belki bir yanılgı ola-
bilir, belki de bunu unutmalıyım ve içinde yazılanlar 
için kitabın zevkini çıkartmalıyım. Fakat yapamam. 
Yazarın (önceden bahsedilen) sözleriyle yüzleşen 
bir okuyucu (bir Afrika ülkesinde yaşayan beyaz 
batılı bir kadın) olarak duruyorum. Ben bazı durum-
lardan dolayı anlayabildiğim bir dile sadece tercüme 
etmek uğruna sınıflandırma yapanlardan değilim. 
Bunun kitabın içinde farklı söylemler karşısında 
tepkiyi anlamak için gösterilen çabalarla daha faz-

la ilgisi var. (Müstemleke sonrası terimlerde,  beyaz 
ve siyah, ezen ve ezilen, egemenlik ve tabiiyet ara-
sındaki tarihi hiyerarşik bir ilişkinin çerçevesi içinde 
hegemonik söylemleri tanımlayabilme daha çok ola-
bilir)

İlk olarak, kahramanımızın cinsel ve romantik 
maceraları mevzusunu ele alacağım. Bu mevzu, 
aşağıda anlatmaya çalışacağım kitabın hikayesi 
boyunca süregelen cinsiyet siyasetinin daha geniş 
söylemine yerleştirilmiş. David’in zihnine girmemiz 
için bize şans veren anlatımcı, takdir ettiğim karak-

Utanç
Clara Rivas Alonso*  
cla.rivas.alonso@googlemail.com
Çeviren: Serdar Yeşiltay

‘Utanç’ 2003 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan yazar John Maxwell Coetzee 
tarafından yazılmış bir romandır. Coetzee ayrıca yaygın olarak Güney Afrika edebi 

üslubunda alenen ırkçılık karşıtı olan beyaz yazarlardan biri olarak görülür.
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Güney Afrika’nın kırsalının ya da bu 
parçasının betimlenmesi Afrika’ya en iyi 
oryantalist tatbiki veriyor. (Afrikanizm 

aynı şekilde oryantalizm olarak 
uygulanabilir mi bu da düşündüğüm 
başka birşey). Evcilleşmemiş ya da 

evcilleştirilememiş. Cahil. Vahşi. 
Eğitimsiz. Toprakta çalışabilecek 

insanlar. Tecavüzcü. Anlaşılamayan bir 
dilde konuşanlar.

terin temayülünü yargılamaz. Bu olay üzerine bütün 
üniversite camiasının ahlaki yargılaması, benim için, 
dedikodu ve ahlaki yüksek değerlerden dolayı linç 
etmenin ayırt edici özelliklerini iyi bir şekilde yan-
sıtır. Ve inanın bana, romantik bir kaçamak olarak 
Melanie ile maceranın sürekli anlatılması yüzünden 
dehşete kapılmış hissettiğim zaman derdim bu ah-
laki değerleri ya da dedikodu kültürünü doğrulamak 
değildi. O kendine daha iyi bildiği şeyi söyler ve hala 
bize bir profesörün mevkiisini suiistimal etmesine 
dayanan bir ilişkinin tasvirini gözler önüne serer. 
Onun durumu, vurun kahpeye türünden bir sosyal 
intikam hadisesine uymuyor. Benim için önemli olan 
anlatılan cinsten bir olayın alenen ya da başka türlü 
bir şekilde nasıl kabul edilebilir olabileceğini açığa 
çıkartacak mekanizmala-
rın tespitidir. 

Bu kitap, Byron ve 
Teresa’nın şiirselliğiyle, 
David’in saplantısının kul-
lanılmasına dayanan bir 
cinsel ilişki için onun şeh-
vetini ve umursamazlığını 
romantik bir şekilde ele 
almış. Dahası, onun dav-
ranışı pedofiliye meyillidir 
(Melanie’nin kız kardeşi, 
David onları ziyaret ettiği 
zaman, onun şehvetinin farkına varır). Bence bu du-
rum bu kitapta sorgulanmıyor ve kanımca herhangi 
bir şekilde de meşrulaştırılamaz. Elbette bu kita-
bın istediğim gibi yazılmasını beklemiyorum Fakat 
bu mevzu kitapta sürekli işleniyor. Kitabın çoğunu 
okurken karşılaştığım şey, bu adamın seks işçileriy-
le, öğrencileriyle, eşleri, kızı ve kızının arkadaşlarıyla 
ilişkisi hakkında. Bilhassa, maceranın tasvir edildiği 
yol, özellikle mevzuya müdahil olmayan çok genç 
bir kadınla sevişmeye geldiği zaman, şovenist bir 
manzaraya birazcık şahit olmanın hissiyle kaldım. 
Son olarak David, Melanie’nun ona nasıl yaklaştığı-
nı  gerçekten önemsemiyor, fakat sadece bir cinsel 
partner ve bir kızı olarak ona sahip olduğu var.

Şimdi, kitapla ilgili diğer hususları ele alalım… 
Lucy, tecavüz, zenciler, ülke, Afrika, yaban hayatı, 
bir tecavüzle somutlaşan ve hamilelikle sonuçlanan 

tarihsel adalet, Petrus tarafından yapılan evlilik şek-
linde koruma önerisi… Yani kendime engel olamıyo-
rum ama yazarın sorunu çözüme kavuşturma şekli 
ben de alarm hissi uyandırıyor. Bu ayrıca, beni Gü-
ney Afrika’daki realiteyle ilgili galiba kesinlikle hiç-
bir fikrimin olmadığını düşünmeye beni sevk ediyor. 
Karakterlerin hala hangi söylemlerde nasıl tavır ta-
kındıklarını dikkat çekebilirim. Hippi lezbiyen kız ba-
basının yaşadığı kent eğitimli oluşuna karşın normal 
köylü basit hayata geri dönmek ister. Bu anlatım için 
ifade edilen ‘kara Afrika’ kelimesinin romanda ilk kez 
ya da ikinci kez kullanılması değildi. Güney Afrika’nın 
kırsalının ya da bu parçasının betimlenmesi Afrika’ya 
en iyi oryantalist tatbiki veriyor. (Afrikanizm aynı 
şekilde oryantalizm olarak uygulanabilir mi bu da 

düşündüğüm başka bir-
şey). Evcilleşmemiş ya da 
evcilleştirilememiş. Cahil. 
Vahşi. Eğitimsiz. Toprakta 
çalışabilecek insanlar. Te-
cavüzcü. Anlaşılamayan 
bir dilde konuşanlar.  

Biz hala, Güney Afrika-
lı ötekileri temsil eden bu 
yorumları dayanak nokta-
sı olarak alıyoruz. Maale-
sef, bunlar sömürgecilik-
te tatbik edilen söylem 

türlerinin aynısı. Bu kitapta, Lucy, tarihteki ırkçılık 
suçlarının kefareti olarak kendini sunuyor. Kızın 
babasıyla farklı açılardan sunulan ilişkilerini, baba-
sının onu anlayamamasını ve kızın bunun hakkında 
konuşmama hakkını kullanması bakımlarından kita-
bı beğendim. Ve bu noktada, yazarın kim olduğunu 
tekrar hatırladım. 

Ve şimdi cinsiyet ve ırk sorunlarını tekrar konu-
şacağız. Kızın karakteri, söz konusu adaletin sebebi 
için bir tür şehit olarak sunulmuş. Fakat bu şehadet 
neyi gerektiriyor? Bunun cevabı, ırklar arası tecavüz 
ve daha endişe verici olarak bundan dolayı tecavüz-
cülere ve geldikleri topluma yönelik olan tavırlarda 
gizli. Ait olmak için, kız sessiz kalmalı ve Petrus’la 
evlenmelidir. Gerçekten mi? Böylece mevcut durum 
değişmiyor ve hiyerarşi ihlal edilmiyor ve sosyal 
yapılar aynı şekilde korunmuş oluyor. Ancak ben 
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şunu soruyorum: kızın beyaz olması, kadın olmasını 
engeller mi? Ataerkil çevrelere bu şekilde bir boyun 
eğdirme kesinlikle insanı hayrette bırakıyor. Kendi 
adalet anlayışımın feminist bayrak taşıyanı gibi Ba-
tılılaştırıcı bir izlenim bırakmak istemiyorum. Benim 
meselem… sosyal eşitliğe benzer bir şeyler bulabil-
mek, bu bağlamda bir eşitlik için bir kadının tabiiyet 
altındaki ırk tarafından tecavüze maruz kalması mı 
gerekir? Kadın siyahsa ne tür durumlar meydana 
gelir? Öyleyse artık doğru değil mi? Yazar niçin bir 
kadın vücudunu kefaret olarak kullanma ihtiyacı his-
seder? Ataerkillik bağlamında kadın vücudu tekrar 
araç haline getirildi mi? Kadınlara saplantısı olan bir 
profesörün hayatını sunan bir kitap bağlamında te-
cavüz nasıl meşrulaştırılır? Bir çözüm olarak bu teklif 
hakkında kuşkuluyum. Zira şiddete, özellikle de cin-
sel şiddete dayanarak ne elde edebilirsiniz ki.

Aslında çok hoşuma giden bir şeyler var. Ve bu 
hayvanların rolüdür. David’in köpeklerle kurduğu 
ilişkilerin tasvirinde yazarın oldukça çok şey açıkla-

yabildiğini hissettim. Kanımca, bu bir başarıdır.

Ve benim kendi durumum hakkında da bazı ipuç-
ları var. Saldırıya uğrarsam ne olacağını hep merak 
ettim. Ben tamamen güvenli ve oldukça mutlu bir 
ülke olan Etiyopya’dayım. (Güvenli olmasının sebep-
lerinden biri demokratik hakların olmaması ve baskı)  
İlk olarak, soyulduğum zaman, tamamen bu duruma 
razı olmalıyım ve hiçbir şey söylememeliyim. Deri-
min rengine dayalı tarihi suçun etkisiyle hareket 
edecektim. Ve sonra bu bölgenin bir parçası olma-
ya başladım. Bununla, bu şehirde yerimi bulmak için 
aynı dolmuşa bindiğimi aynı kirli sokaklarda yürüdü-
ğümü ve hayatımı kazanmak için her gün çalıştığımı 
kastediyorum.  Ve sonra yanıldığımın farkına vardım. 
Eşit bir biçimde muamele görme hakkımı kullanma 
hakkım vardı. Ve sonra, eşitlik doğal olarak galiba 
ortaya çıkmadığında, kendimi onun için savaşırken 
buluyorum. Ben bununla, her şeyden önce, adalet-
sizliğe uğrayan kurbanın yerini almakla adaletin 
sağlanabileceğine inanmadığımı kastediyorum.  As-

lında, böyle davranmakla bir yalana 
izin vermiş oluyorsun ve sorumlulu-
ğu başkasına yüklüyorsun inancın-
dayım (Ama bunu da kendi iradenle 
yapıyorsun).  Bu yüzden, bu ‘beni 
soymana izin vereceğim’(‘ben bunu 
yanına kar bırakacağım’ şeklinde bir 
mana çıkarabilirsiniz) sözü daha dü-
rüst bir sosyal düzenin kurulmasını 
sağlamaz. Saygının uygulandığı bir 
yerde sayılma durumu olabilir.  

Genel olarak, çözüm büsbütün 
gelmezse bile, bu kitap, acilen tar-
tışılması gerekli gibi gözüken Güney 
Afrika’nın sosyal tabiatının, mese-
lelerinin parçası olan sorunları göz 
önüne getiriyor. Ben hala bu kitabı 
canı gönülden tavsiye ediyorum. Ki-
tabın, sizi bu konuya karşı umursa-
maz tavır takınmanızı engelleyecek 
olan niteliği, tartışmasız onun en iyi 
değeridir.

*Yazarı bu makaleyi dergimizin 
bu sayısı için kaleme almıştır.
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‘’O gözümde öyle değerliydi ki, ağırlığınca aşk ediyordu’’ der şair... 

  Sevgilinin her hali bir başka sevilirdi.  Onunla 
başlayan her söz onda son bulurdu yine. Maşukun 
elinin değdiği küçücük bir taş parçası, gözlerinden 
süzülen tek bir nazar, dudaklarından dökülen tek 
bir harf kutsal sayılırdı. Ki en güzel ispatlardan biri-
dir Mecnun’un Leyla’sının sokağındaki köpeği öpüp 
okşaması… İçinde yaşadığımız yüzyılda dejenere ol-
muş, yapaylaşmış ve hor görülen vitrin aşklara inat, 
şahdamarımıza en yakın yerinden yakalayacak ço-
ğunu bu hikaye.

Sezai Karakoç! Onun hikâyesi ile yazık ki yeni ta-
nıştım ben. Eminim birçok insan da benim gibi henüz 
tanışmadı ya da üstünkörü okuyup geçti. Bir de bu 
kalemden dinleyin bakalım tesir edecek mi? Alın size 
sadakatin eşsiz bir örneği sıcacık bir hikâye!  Madem 
söz aşka gelmek ister lafı çok da uzatmayalım.

Elleri cebinde, paçaları bileğinden başlayan pan-
tolonuyla, kısık gözleriyle bakan ve biraz da haya-
tın endişesini o kısık gözlerinde taşıyan pırıl pırıl 
bir çocuk. 1933 Diyarbakır / Ergani doğumludur. 
İlkokulu Ergani’de, ortaokulu Maraş’ta ve liseyi de 
Gaziantep’te parasız yatılı olarak okumuştur. Daha 
sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Silgiler Fakültesi-
ni kazanmıştır. İşte hikâyemiz de tam burada başlar. 
Ankara yollarına atmıştır kendini.

Ey kalbimin içinde uyuyan şehir
Hiçbir uçak, hiçbir tren, hiçbir otomobil

Hiçbir muştu, hiçbir belge, hiçbir kanıt, hiçbir,,,
Seni alıp bana getirememiştir.

(beni alıp sana getirememiştir)

Sezai Karakoç

Bir Şiir Bir Şair Gülsüm Karayiğit 
gulsum.karayigit@gmail.com

Maşukun elinin değdiği küçücük bir taş parçası, gözlerinden süzülen tek bir nazar, 
dudaklarından dökülen tek bir harf kutsal sayılırdı. Ki en güzel ispatlardan biridir 

Mecnun’un Leyla’sının sokağındaki köpeği öpüp okşaması…
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Ankara Siyasaldadır. Başlamıştır okul. Dersler de-
vam ederken bir gün ona rastlar. İşte tam karşısın-
da! Yüreğinde bin bir renkte çiçek; ne sardunyalar, 
ne karanfiller açmıştır o bakışla. Soluğunu tutmuş, 
boğulacak gibidir. Kendine gelir bir süre sonra. An-
cak aklından bir türlü çıkmaz o dilber. Günler geçer 
geçmesine de çekilmez olmuştur her şey. Her şeyde 
onun suretinin yansımasını görür. Uzun uzun dü-
şünür, yüreğindekileri sunmak ister sevgiliye can 
u dilden, sonra vazgeçer. Tekrar düşünür, bu sefer 
kararı kesindir, açılacaktır. Ancak sevgilinin cevabın-
dan öylesine endişelidir ki kolay olmamıştır. Ümidiy-

le korkusu birbirine denktir neredeyse. Zaman artık 
sevgiliye hicret zamanı, hem yüreğinin salah bulma 
zamanıdır.

Ve açılır sevdiceğine. Fakat aldığı cevap onu 
darma duman etmiştir. Benzi sararır, bakışları düş-
müştür aldığı olumsuz cevapla. Zehirli bir duman 
sarmıştır etrafını. Avuçlarında kalmıştır kendisinden 
bile sakındığı duyguları. Yine de pes etmeye niyetli 
değildir. Defalarca dener, ama hiçbir menzile vara-
maz yolları. Ta ki son sınıfa kadar. Artık mezun olma 
vakti  gelip çalmıştır kapıyı. 

Bir merasim düzenlenir. Ankara Üniversitesi 
öğrencileri tüm yorgunluklarını bu merasimde ata-
caklardır. Hınca hınç bir kalabalık vardır. Sezai Ka-
rakoç’tan şiir okuması rica edilir. Genç adam anons 
edilir şiirini okuması için. Herkes oradadır; hocalar, 
öğrenciler, hatta misafirler de.. Bir mahşer yeridir 
Ankara Siyasal. Sezai Karakoç, yine o kısık gözler-
le şöyle bir kalabalığı süzer. Onu aradığı besbelli. Ve 
Ankara şahittir artık sevdasına. Yankılanır sesi her 
yerde.

Mona Rosa, siyah güller, ak güller
Geyve’nin gülleri ve beyaz yatak 
Kanadı kırık kuş merhamet ister 

Ah senin yüzünden kana batacak 
Mona Rosa, siyah güller, ak güller…

Peki ya onu dinleyenler!  Hepsi öyle derinden 
etkilenmişlerdir ki bir tekinden çıt çıkmaz. Şiirin so-
nunda herkes birbirine bakıp bir şeyler fısıldamaya 
başlar. İçlerinden biri öyle büyüsüne kapılmıştır ki 
duyduğu sesin, ayakları onu kürsüye itivermiştir ço-
cuksu bir heyecanla. Bir anda kürsüde bulur kendini. 
O kadın Muazzez Akkaya’dır. (Aradan geçen 30 yıl 
sonra şiirdeki her beşliğin ilk harfinden akrostiş sa-
natını kullandığı  ortaya çıkmış ve bu isim meydana 
gelmiştir.) Bir geday-ı aşk misali şunu ikrar eder: 

- Seni kabul ediyorum.

Maşuk da derd-i derundadır artık. Aşka gelmiştir 
gelmesine de bu genç adam (gururdan mıdır bilin-
mez) hiç beklenmedik bir cevap verir:

- Şimdi de ben kabul etmiyorum. 

Bir nara atmıştır sevgiliyi. Gururunu siper etmiş-
tir kendine artık. Mah‘ını orada öylece bırakmıştır. O 
günden sonra da bu genç kadına rastlayan olmamış-
tır bir daha. Kim bilir belki ruhunu dinamitlemiştir,  
yahut hayatta değildir. Sezai Karakoç mu? O hala 
hayattadır, hala bakirdir sevdası, evlenmemiştir. Kal-
bini uzlete çekmiştir.  Hikâyeye burada son verirken 
Fuzuli’nin şu beyti her şeyin özetidir aslında:

Vasldan çün aşık ı müstağni eyler bir visal

Aşıka maşukdan her dem bu istiğna nedir?

(Konuşmaktan ibarettir madem aşığı vuslata doyu-
ran, o halde, anlam veremiyorum, nedir sevenin se-
vilenden böylesi uzak kalmada bulduğu acı lezzet?) 
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Mona Rosa gulên reş, gulên spî
Gulên Geyvê û doşeka spî

Çûka ku baskê wê şikestî dilovanî dixwaze
Ax, ji rûyê te de dê di xwînê de  bimîne

Mona Rosa, gulên  reş, gulên spî

Diûrin li ber hîve wawiken qirêjî
Li çiya dinêrin kîvroşk bi vecinoq cecinoq.

Mona Rosa, îro bi min re xerîbiyek heye,
Baran xwar  û xwar dikeve axê
Diûrin li ber hîve wawiken qirêjî

Veneke şibaka xwe,  bikşîne perda:
Mona Rosa divê ez te nebînim.

Nêrînek  te bes ji bo mirina min;
Fêm bike Mona Rosa, ez hatime dûrxistin…

Veneke şibaka xwe,  bikşîne perda.

Tariya darên zeytûna ye,
Destpêkirina ku bi sêva di destê te de dest pê dike…

Nehênîya ku bi gustîlka yaqûdî ronî dibe,
Ew sorahiya li  ruyê te yê germ û biçûk,

Tariya darên zeytûna ye.

Leylank  di cîyen  herî xewle de vedikin,
Û heye di her kulîlka hov da fêz.

Bayê ku di pişt mûmikek de sekinîye,
Şewla dilê min her dihejîne,

Leylank  di cîyen  herî xewle de vedikin.

Destên te, destên te û tilîyên te
Wekî ku kulîlka hinarê di perçiqîne…

Jinek   ji destên wê tê  fêmkirin.
Wekî  ku di bine  behrê de bigere
Destên te, destên te û tilîyên te.

Dem zû zû derbas dibe Mona;
Demjimar duwazdeh e, tefîyan lambe:

Razê ku quling werin xewna te,
Evqas  bi heyirîn li asîman nenêre;

Dem zû zû derbas dibe Mona.

Mona Rosa
Sezaî Karakoç      
Werger ji Tirkî: Alaattîn Ayhan
alaattin.ayhan@gmail.com

Êvaran tê çûkên hejîra,
Xwe li ser hejîrên baxçê te datînin
Hinek jê spî, hinek jê zer.
Ax, di delva çukek ê de ez bikuştima!
Êvaran tê çukên hejîra.

Mona Rosa, ez ê  te bibînim              
Di nêrînen çuken hejîran de.
Ev xelîyen vala bi jiyan tijî dibe
Ew nêrînên bêguneh li qeraxa avê
Mona Rosa, ez ê te bibînim.              

Wisa dilşikestî nenêre li rûyê min  Rosa:
Hê te guhdariya stranên min nekirîye.
Her tembur nikare evîna min der bide,
Strana herî  xweş guleyek dibêje…
Wisa dilşikestî nenêre li rûyê min  Rosa.

Êdî ji min bawer bike keçika koçer,
Guhdar bike û bipejirîne  venasîna min.
Sermayek, ecêbek, janek şîn
Bi alav rapêça her çar alîyê min,
Êdî ji min bawer bike keçika Koçer.

Li dû baranan  mezin dibe simbil,
Bi tebat digihîje mêwî.
Rojek li nava çavên min binêre;
Tu yê fêm bikî çima mirî dijîn,
Li dû baranan mezin dibe simbil.

Bazinên zêr, ew canê bi behn,
Bersiv bide ji vê pirtika  bi xwîn a çukê;
Pirtikek ku, bi kenek te rih tê bedena min 
Pirtikek ku, şev ji rojê re girtîyê
Bazinên zêr, ew canê bi  behn.

Mona Rosa gulên reş, gulên spî
Gulên Geyvê û doşeka spî
Çuka ku baskê we şikestî dilovanî dixwaze
Ax, ji riyê te de dê  xwînê de bimîne
Mona Rosa, gulên  reş, gulên spî
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