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     33 KURŞUN +1

Kirveyiz, kardeşiz, kanla bağlıyız
Karşıyaka köyleri, obalarıyla
Kız alıp vermişiz yüzyıllar boyu,
Komsuyuz yaka yakaya
Birbirine karışır tavuklarımız
Bilmezlikten değil,

Fıkaralıktan
Pasaporta ısınmamış içimiz
Budur katlimize sebep suçumuz,
Gayri eskiyaya çıkar adimiz
Kaçakçıya
Soyguncuya
Hayına...

Kirvem hallarımı ayni böyle yaz
Rivayet sanılır belki
Gül memeler değil
Domdom kursunu
Paramparça ağzımdaki...

Ahmet Arif
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tanrı kürtçe biliyor

I 
haberiniz var mı
tanrı’nın deniz görmemiş
dilinizi bilmeyen kürt kullarından
onlar kürtçe konuşur tanrı’yla
dil sorunu yoktur aralarında
hem varlıkta hem yoklukta
xwedê mezine* der, dayanırlar 
sevgi ve itikatla tanrı’ya

tanrı kürtçe biliyor!
o bütün dillerin sahibi
ayrım yapmıyor kullarına 
kul onun, dil onun 
dağ onun, kürt onun
ağalar beyler size neler oluyor.

II 
şimdi ölümün son adresi roboskê
düş yalan, hayat yalan, ömür talan
ölümle sınanan yoksul köylünün 
yüreği dağ gibi yanıp küllenirken 
analar kürtçe ağıt yakıp ağlar 
göz her dilde hicran içre ağlar
ırkı, dili, mezhebi olmaz gözyaşının
/ateş cana değerken

bir tabiat harikasıyken ölüm
neden korku verir kimi yüreklere
ölümcül hayatı mı hatırlatır dirilere 
amin maalouf, ölümcül kimlikler’de 

suskunluk tevekkeli değil
tanrı’nın bir sıdkı öğretisidir 
suskunluk yazgı olmuş kürtlerde.
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III 
tanrım, biliriz kürtlerde semboldür ateş 
toprakta ateş, suda ateş, newrozda ateş 
yoksul dağarcıklarına salmışsın ateşi
bu yüzden bu halk bilir onun gücünü
kürtler ulaşsın artık erincine ateşin

â’rafta kalan kullarını unutma tanrım
yaylaya pusu indiğinde dağa kan bulandı
ekmeğe hicran doğrandı, ırmağa zehir aktı
ömür biçen cellat senden habersiz mi tanrım 
kır zincirini kürtlerin, zincirden kurtar 
celladı

kime yakışır ki sığıntılık 
allah’ın kürt kuluna da yakışsın
kendi toprağında garip, bêkes 

bu su 
bu güneş 
bu doğurgan hava ve ateş 
doğudan doğar güneş, halen fakirlik
tanrım bu devir neden hâlâ karanlık.

Abdurrahman ADIYAN

(Roboski’nin anısına)
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TAKDİM:

1992’DEN 2012’YE KÜRT FORUMU VE MAZLUMDER’İN ADALET ARAYIŞI

1991 Yılında dönemin ağır şartlarına rağmen bir insan hakları derneği kurarak “riskli” 
bir adım atmıştı öncülerimiz. 1992’de ise yine o günün şartlarıyla kıyaslandığında 
“tehlikeli” bir adım daha atarak “Kürt Konferansı” düzenlediler. 

Yıllardır en yakıcı biçimde varlığını sürdüren “Kürt Meselesi”nin, bunca ocak 
sönmüşken,  bunca acı çoğalmışken hala varlığını sürdürüyor olması, bizi ikinci 
“Kürt Forumu”nu düzenlemeye mecbur bıraktı. 

1992’de ilkini düzenlediğimiz Kürt forumundan yirmi yıl sonra ikinci Kürt Forumunu 
gerçekleştirdiğimizde –elinizdeki kitapta sizin de göreceğiniz gibi- Kürt meselesinin 
sadece bir asayiş sorunu olmadığını, bir halkın varlık meselesi haline dönüştüğünü 
ve bu varoluş meselesinin eskiden olduğu gibi halkın bir kesimi arasında karşılık 
bulmadığını; genç – yaşlı, dindar-dindar olmayan gibi ayrımlardan uzak şekilde 
bütün bir halkın taleplerine ve kırmızı çizgilerine dönüştüğünü gözlemledik. Esasen 
bizim zaten farkında olduğumuz bu dönüşüm, İslami camianın mümkün olduğunca 
bütün farklı aktörlerinin katılımıyla bir kere daha dile getirildi.

Bununla birlikte devlet mekanizmalarının yıllarca asimilasyon aracı yapmaya çalıştığı 
ve geniş halk kesimlerine ezberletmeye çalıştığı “İslam Kardeşliği” hakikatte her 
Müslümana, kardeşinin hukukunun teminatı olmayı, ahlaki bir ödev olarak yükler. 
“İslam kardeşliği” kavramının, siyasi iktidarlar tarafından suistimal edilen ve adeta 
otorite kaynağı olarak kullanıldığı tespitine karşılık, İslami dil ve nosyonun gerçek 
anlamıyla kullanılması ve kavramların gerçek anlamına rücu ettirilmesi de, yine 
birey olarak her Müslümanın vazifesidir. 

Allah’ın kardeş kıldığı İslam ümmetinin birer parçası olarak ve İslam’ın öngördüğü 
“kardeşlik hukuku”nun gereği ile haklı olanın hakkını teslim aldığı güne kadar 
mücadelemiz devam edecek. Bu kitap bu mücadelemizin şahitliklerinden biridir.
Kürt Forumu’nun gerçekleştirilmesinin hemen ardından “Çözüm Süreci”nin 
başlatılmış olması, artık evlere cenaze gelmiyor olması hepimizi umutlandırmaktadır 
ancak bu forumda da dile getirildiği gibi bunun kalıcı hale gelmesi için bazı asgari 
şartların sağlanmasını şart görüyoruz. Kürt meselesinin adalet ve hakkaniyet üzerine 
çözülmesi MAZLUMDER’in en büyük dileğidir.

1991 Yılında MAZLUMDER’i kuranlar kendilerinden sonrakilere bir adalet 
bayrağı teslim ettiler. Onlar da bu bayrağı kendi öncülerinden almışlardı. Kadim bir 
geleneğin mensupları olarak adalet bayrağını düşürmemeye gayret ettik. Bu gayret 
1400 yıllık ve hatta ilk insandan bugüne üzerimize vazife kılınan emanete sahip 
çıkmak ve emanetin hakkını verebilmek içindi. 

Yerine getirebildiysek ne mutlu bize. 

Ve son olarak; Kürt Forumu’nun düzenlenmesi kararını alan MAZLUMDER 
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Genel Yönetim Kurulu üyelerine, bu kararı icra etmek üzere sorumluluk üstlenen 
MAZLUMDER Bursa Şubemizin yöneticilerine ve gayret gösteren bütün 
şubelerimizin ve genel merkezimizin gönüllülerine teşekkür ediyorum. Kürt 
Forumuna kitap sonundaki ekli listede isimlerini bulacağınız 100’e yakın kendi 
alanında yetkin, temsil kabiliyeti olan veya çeşitli Müslüman kimliklerin temsilcisi 
mahiyetindeki kanaat önderi, yazar ve düşünür davet edildi. Davetlilerden bir kısmı 
mazeretleri nedeniyle, bazıları ise herhangi bir mazeret bildirmeden programa 
katılmadılar. 

Programa katılanların tebliğ ve düşünceleri elinizdeki kitapta bulunmaktadır.
Saygılarımla.

Ahmet Faruk ÜNSAL
MAZLUMDER Genel Başkanı
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

MAZLUMDER 2. Kürt Forumu’na teşrif eden çok kıymetli katılımcılar, tebliğciler, 
müzakereciler, ev sahipliğimizi yapmakta olan Bursa şubemizin değerli başkan ve 
yöneticileri,  kıymetli dostlar; iki günlük bir program dâhilinde beş oturum olarak 
tasarladığımız 2. Kürt Forumuna hepiniz hoş geldiniz. MAZLUMDER adına hepiniz 
saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını cenab-ı Allah’tan 
temenni ediyorum. 

İlkini 20 yıl önce düzenlediğimiz, camiamızda da ilk kez düzenlenen o forum, o 
günler için çok ileri ve önemliydi. Henüz, Kürt adının telaffuzu bile insanların 
başına iş açmaktaydı ve camia her hangi bir etnik mensubiyete dayalı hak taleplerini, 
ümmetçiliğe ihanet olarak değerlendirmekte idi. 

Bir taraftan ülkenin Doğu ve Güneydoğusu’nda devlet güçleri ile silahlı Kürt muhalif 
güçler arasında vahşi bir savaş sürüyor, faili meçhuller yaşanıyor, diğer taraftan da 
silahlı Kürt muhalefeti ile diğer Kürt ve İslamcı gruplar arasında gün yüzüne çıkmaya 
başlayan şiddet ve hâkimiyet çekişmesi yaşanıyordu. O şartlarda tarihe not düştük 
MAZLUMDER olarak. Tarihi bir görev ifa ettik. Hakikate şahitlik ettik. Bugüne iyi 
bir referans olan birinci Kürt Forumu tebliğleri basılı hale getirildi. Emeği geçenlere 
minnet ve şükranlarımı arz ediyorum.

20 yıl sonra ikincisi düzenlediğimiz bu Forum da tıpkı ilki gibi tarihi bir kavşak 
noktasında gerçekleşiyor. Aradan 20 yıl geçmiş olması elbette MAZLUMDER’in 
Kürt meselesine dönük ilgi eksikliğini ifade etmemektedir. MAZLUMDER’i bilen 
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bilir, çalışmalarının önemli bir yoğunluğunu Kürt meselesinden kaynaklı sorunlar 
oluşturmaktadır. Bunun sebebi ülkede en büyük ve en ağır ihlal üreten sorunlardan 
birinin Kürt sorunu olmasıdır. Esasında sorun, 1923 kurucu iradesinin toplumu 
tornadan çıkmışçasına tek tipleştirmeye heveslenmesi ve makbul olmayanları zor 
enstrümanlarını kullanarak ya makbul hale getirmeye ya da imhaya çalışmasından 
kaynaklanmaktadır.   

Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz bu forumun tarihi olmasının esas nedeni 
Suriye’de iç savaşa varan ihtilafın Suriye Kürtleri üzerinden bölge ülkeleri için alışık 
olunmayan tehdit algısı üretmesi ve bu algının tüm Kürtler nazarında diğer Müslüman 
halklarla dostane olmayan ilişki zeminine ve savrulmalara fırsat vermesi riskidir. 
Kürtlere dönük olarak bölgede şimdiye kadar Müslüman halklardaki ve İslami 
hareketlerdeki ilgisizlik bölgeyi dizaynetmek isteyenlere büyük bir fırsat vermekte 
ve gelinen noktada mezhep ihtilafları da düşünülecek olursa Müslümanlar arası 
hesaplaşma senaryoları için elverişli bir zemin bulunmaktadır. Ümmet hukukunu 
parçalayacak bu kanlı hesaplaşmalardan kaçınmak için adalet ve eşitlik temelinde 
örneklikler oluşturmalıyız. Dolayısıyla yirmi yıl sonra bu forumu yapıyor olmamızın 
önemli bir kavşakta bulunmaktan kaynaklandığını bir kez daha ifade etmek isterim

Bu formu düzenlerken amaçlarımızdan bir diğeri de Kürt sorununa dair İslami 
camianın 20 yıllık seyrini izlemekti. Bunun için öncelikle, ilk foruma katılanlardan 
halen konuya ilgisi devam edenlerle beraber zaman içinde konuya ilgisiyle 
sivrilmiş insanlardan bir heyet toplamaya çalıştık. Davet ettiklerimizin bir kısmı 
mazeret beyanıyla bir kısmı mazeretsiz, bir kısmı da cevap vermeksizin foruma 
iştirak etmediler. Elbette bu heyet, konuyu konuşmak üzere Türkiye’de en yetkin 
insanların tamamını ifade etmemektedir. Eksiklik bize aittir. Davetimize icabet 
ederek bu tarihi çalışmada rol alan herkese tekrar MAZLUMDER adına teşekkür 
ediyorum. Topalntının gerçekleşmesinde emeği geçen Genel Sekreter’imize, Bursa 
Şube yöneticilerine, Genel Merkez çalışanlarına, ve tüm gönüllülerimize teşekkür 
ediyorum. Çalışmalarımızın hayırlı ve bereketli geçmesini, Müslümanlar adına yüz 
akı bir çalışma, araştırmacılara iyi bir referans olmasını Cenabı Allah’tan temenni 
ediyorum. Herkesin, emeğine sağlık.

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum .

Ahmet Faruk ÜNSAL
MAZLUMDER Genel Başkanı
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“ALLAH  MAZLUMDER’E  ÜÇÜNCÜ KÜRT FORUMU’NU 
YAPTIRMASIN”

Dünya ve ahiret kardeşliğine talip olduğum aziz dostlar, MAZLUMDER’in 
düzenlemiş olduğu 2.Kürt Forumuna hepiniz hoş geldiniz!

İlki derneğimizin kuruluşunun hemen ertesi yılı 1992 Kasım’ında yapılan “Kürt 
Forumu”nun ikincisini düzenlemek birçok bakımdan anlamlıdır. İyi tarafından 
bakıldığında MAZLUMDER kurulduğu tarihten itibaren bu yakıcı sorunu gündemine 
almış, bu güne kadar da ısrarlı takipçisi olmuştur. Geçen yıl 20 yaşında bir delikanlı 
oluşunu çeşitli etkinliklerle süsleyerek andığımız MAZLUMDER, bu yıl da 20 yıl 
önce ilkini yaptığı bir etkinliği tekrarlıyor. Şüphesiz bu MAZLUMDER’in nesilden 
nesile tevarüs eden kurumsallaşmış ve köklü bir aile olduğunu gösterir, bununla 
övünebiliriz.

Ancak öte yandan insan hakları ihlallerinin takipçisi bir derneğin 20 yıl sonra, çok 
daha acil koduyla,2.Kürt Forumunu düzenlemek zorunda kalması bu ülkenin devleti 
ve halkları adına hiç de övünülecek bir durum değildir.

 İşin ilginç yanı 20 yılda hem sorunun kendi, hem de bu sorunu üreten devlet 
büyüdü. Devlet sorunu önce kendi elleriyle üretti, sonra da biz her ne kadar reddetsek 
de adını kendi koydu,”Kürt sorunu”.Sonra da bu sorunu sürekli besleyerek her geçen 
gün biraz daha büyüttü. Doğrusu bu ya “sorun” da devlete olan minnettarlığını 
göstermekte kusur etmedi, o da bugüne kadar babası olan devleti sürekli destekledi. 
Bu durum karşısında insan ister istemez Necip Fazıl üstadın;

“ Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın
Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın “ dizelerini hatırlıyor.

Bereketli Mezopotamya toprakları, dünyanın büyük nehirlerinden olan Fırat ve Dicle 
tarafından yeterince sulanamamış olacak ki; kalan sıvı ihtiyacını sürekli üzerinde 
yaşayan halklardan karşılıyor.

Kürdistan toprakları her gün kan içiyor ve ölüm kusuyor. Bu bereketli topraklar 
üzerinde yaşayan halklar kurdukları devletler ve örgütler eliyle çılgınca bir öldürme 
yarışına girişmiş durumda.

Haber bültenleri yere düşen canları sıradan bir müsabakanın sıradan bir skoru olarak 
vermeye devam ediyor.

İşte bu forum da her an ölüm haberlerinin gelebileceği açlık grevlerinin, Bursa Yavuz 
Selim ve Ulus mahallesi olaylarının gölgesi ve idam tartışmalarının ağır baskısı 
altında yapılıyor. Yani değişen bir şey yok aslında, taraf durumunu temsil edenler, 
birbirlerini ölümle tehdit etmeye ve sık sık öldürmeye devam ediyor.

Uzun söze gerek yok dostlar; durum aslında ellerini Yaradan’ına açıp ”Ya Rabbi sen 
pileysun” dediği ve bitirdiği hemşerim Temel’in kısa duası kadar açık. İşimiz zor, 
Allah bu zorlu yolculukta yar ve yardımcımız olsun.
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Sözü fazla uzatmadan asıl sahipleri olan sizlere vermek için sabırsızlanıyorum. 
Ancak böyle ağır ve bir o kadar da güzel yükün bir ucundan tutma fırsatını bana 
bahşeden Allaha hamd etmesem söz eksik kalır. Allah’ım sana hamd olsun, beni 
böyle güzel bir iş için, böyle güzel insanlarla buluşturdun.

Elime şu kitabı alıp “fikrim!” geldiğinden beri bu fikri destekleyen büyük 
MAZLUMDER ailesine, gönüllüsünden çalışanına, şube başkanlarından yönetim 
kurulu üyeleri ve genel sekreter, koordinatör ve genel başkanına kadar herkese çok 
çok teşekkür ediyorum. Tabi bu arada bize ikincisini yapma fikrini ilham eden 1.Kürt 
Formunu gerçekleştiren büyüklerimizi de minnet ve şükranla anıyor, aramızdan 
ayrılanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Vefa en azından MAZLUMDER camiası 
için İstanbul’da eski bir semt adı değildir.

Son olarak bir ricam var dostlar!

Demiş ki atalarımız ,” kusur arayan göz marifet görmez” ve devamında yine 
demiş ki atalarımız “marifet iltifata tabidir” Ne olur birbirimize karşı kırıcı ve 
kıyıcı olmayalım. Güzel bir iş için bir araya gelmiş olmamızı çekemeyen şeytanın 
ayartmalarına kendimizi kaptırmayalım. Bu forum boyunca şimdiye kadar olmuş ve 
bundan sonra olabilecek küçük büyük tüm kusurlardan dolayı şimdiden hepinizden 
kendim ve kurumum adına özür ve helallik diliyorum, haklarınızı helal edin.

Bu mesele gerçekten de yürek daraltan ve insanı bütün hücrelerine kadar sıkan bir 
konudur. Böylesine sıkıcı bir konuyu İznik Gölüne balıklama girer gibi girmemek 
adına sizleri tebessüm ettirebileceğini düşündüğüm iki paylaşımım olacak;

Birincisi bu Kürt Forumu benim için “hayaldi gerçek oldu ”.  Öyleyse durmak yok, 
hayal kurmaya devam. İnşallah aranızda kulaklarımızda işitme kaybına yol açacak 
kadar tanıdık bu sloganları art niyetli bir okumaya tabi tutup da buradan bir yerlere 
mesaj verdiğimi düşünenler çıkmaz. Hiç bir yere mesaj vermeye çalıştığım yok. 
Zaten kimsenin de bizim mesajların yolunu gözlediği de yok. Ben sadece sabah 
sabah sizleri birazcık güldürebilmek derdindeyim.

Tebessüme vesile olmasını ümit ettiğim ikinci paylaşımım da şu ki; İstiklal 
Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Üstadın “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı “ 
yazdırmasın diye dua ettiği rivayet edilir. Bizde ondan mülhem dua edelimde Allah 
MAZLUMDER’e 20 YIL SONRA 3.Kürt Forumunu yaptırmasın. Hepinizi hürmet 
ve muhabbetle selamlıyorum.

Çalışmamız hayırlara vesile olsun inşallah.
                                                                                                                                 
Şakir ÇALIŞKAN 
MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı



15Ⅱ. KÜRD FORUMU

17 Kasım Cumartesi 2013

I. OTURUM:

 KÜRT SORUNUNU DOĞURAN SÜREÇ VE TARİHİ SEBEPLER

MODERATÖR: Selahattin ÇOBAN- MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı

TEBLİĞCİLER: Abdullah DENİZ, Abdullah Ekinci, İbrahim SEDİYANİ, 
      Müfit YÜKSEL

MÜZAKERECİLER: Hasan ÜNAL, Mahmut HANPOLAT, Ayhan GEVERİ,   
                Ahmet NAZLI, Mahmut Fevzi FIRAT, 
               Mehmet GÖKTAŞ,

Abdullah DENİZ

    Sözlerime başlarken hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle 20 
yıl aradan sonra Mazlumder’in düzenlediği II. Kürt Formu’nun hayırlı sonuçlara 
vesile olmasını diliyorum. Mazlumder kuruluşundan beri özellikle ülkemizin can 



 w
w

w
.m

az
lu

m
de

r.o
rg

16 MAZLUMDER

yakıcı sorunlarından olan Kürt Meselesi bağlamında meydana gelen hak ihlallerine 
‘’zalime karşı, mazlumdan yana’’ düsturuyla Müslümanca bir duruş sergilemiş 
ve mazlumların sesi olmayı başarmıştır. Bu organizasyonda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.

    İzninizle konuşmama sorunun adını tartışmaya açarak başlamak istiyorum. Söz 
konusu olan Kürtler ve yaşadıkları coğrafya olan Kürdistan olunca konunun ne kadar 
netameli olduğunun farkındayım. Kürt Sorunu, coğrafyasından bağımsız olarak 
ele alınamaz.Nasıl ki Filistin, Bosna, Çeçenistan,Kuzey Kıbrıs,.Keşmir Sorunları 
coğrafyalarından soyutlanarak   ele alınmıyorsa Kürt Sorunu da coğrafyasından 
azade ele alınamaz.Coğrafyaları bugün BM üyesi olan beş bağımsız ulus devletin 
(Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ermenistan)sınırları içinde kalan, toplam nüfusları 
yaklaşık 50 milyonu bulan bir halkın sorunundan söz edeceksek eğer, bu soruna 
gerçek ve adil bir çözüm bulmak istiyorsak sorunun adını da doğru koymak lazım.
Peki sorunun adı nedir?Doğrusunu söylemek gerekirse bu sorunun adı Kürdistan 
Sorunudur.Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Kürt zihin yapısında bu tanım 
bir olgu olarak yerini korumaktadır. En azından, sorunun da başlangıcı sayılan 
20.yüzyıldan günümüze kadar olan dönemde kürtlere ait askeri,siyasi,tarihi ve edebi 
metinlerde bu sorunun adı Kürdistan’dır.Nitekim.ilk sayısı 22 Nisan 1898 tarihinde 
Kahire’de Miktad Mithad Bedirhan  tarafından çıkartılan ve Kürt aydınlanmasının ilk  
yayın organı olan gazetenin adı ‘’Kürdistan’’ dır. 1903 te kurulan ilk örgütlenmenin 
adı Kürdistan Teavün ve Terakki Cemiyeti dir.1918’de İstanbul da kurulan legal bir 
kürt örgütlenmesi olan Kürdistan Teali Cemiyeti’nin adının da daha sonra resmi 
tarih kitaplarında Kürt Teali Cemiyeti olarak değiştirilmesi, toplumsal mühendislik 
projesinin ilginç bir örneğiydi.

    Kürt Sorunu tabirine genince, Bu tanım demokratik bir devletin sınırları içindeki 
sorunların örneğin, başörtüsü sorunu, işsizlik sorunu vb. gibi demokratik bireysel 
haklar çerçevesinde, çözüm bekleyen sorunlar kümesi olarak, meseleye baktığımızda 
bu tanım doğrudur. Kürt meselesi çerçevesinde zorunlu Kürtçe ana dil eğitimi, 
kamuda Kürtçenin kullanılması, Kürtçe yer isimlerinin iadesi gibi çözümlerle 
nihayetinde sorun çözülebilir. Ancak sorun bireysel haklarla geçiştirilecek bir sorun 
olmanın ötesinde günümüzde sınırları aşan ve kolektif ulusal hakları da kapsayan bir 
sorun olarak karşımızda durmaktadır. Kalıcı ve adil bir çözüm isteniyorsa bu soruna 
bütüncül bakmamız gerekmektedir. Meseleyi birbirinden ayrıştırarak bulunacak 
çözümler sadra şifa olmayacaktır. Kürdistan Sorunu diyorsak bu, sadece bireysel 
haklar değil kollektif hakları da içine alan bir statü sorunu olarak meseleye bakılması 
gerektiği inancındayım.

    Doksan yıllık resmi söylem ve politikaların oluşturduğu menfi bir algı var. 
Malesef geniş halk kitlelerinin zihniyetini de şekillendiren bu algının kolay 
kolay değişmiyeceğini de biliyorum. Resmi söylem ve taşıyıcısı olan medya 
Kürtleri:’’Şarklı, doğulu -son zamanlarda da- Kürt kökenli vadandaş olarak 
tanımlarken’’ Kürdistan coğrafyasını da:’’şark,  vilayet-i şarkıye, doğu, güneydoğu 
bölgesi, olağanüstü hal bölgesi ve terör bölgesi’’olarak nitelendirmiştir. Ülke 
sınırları dışındaki Kürt coğrafyaları Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Batı İran olarak 
ifade edilmiştir.1988 Martında Saddam’ın kimyasal bombardımanından kaçan ve 
ülkemize sığınmak zorunda bırakılan yüz binlerce Güney Kürtleri için ‘’Kuzey 
Irak’tan gelen insanlar’’ ya da ‘’peşmergeler’’ ifadeleri kullanılmıştır.’’ En bilimsel 
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yaklaşım(!) ise Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlüğünde ifadesini bulmuş. Şöyleki; 
Kürt, Ön Asya’da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse. Kürdi maddesi 
karşılığı için de müzikte bir makam. Oysaki Milli Eğitim Bakanlığının İngilizce’den 
tercüme ederek yayınladığı İslam Ansiklopedisi’nde V.Minorsky’nin hazırladığı bir 
kitap hacmindeki Kürtler maddesi -her ne kadar tadilen hazırlanmış olsa da- Kürt ve 
Kürdistanla ilgili tanımları kapsamlı bir şekilde yapar. 

    Son 10 yılda  Devlet aklında Kürt Meselesi konusunda bir konsept değişikliğine 
gidildiğini görmekteyiz.Bu dönem aynı zamanda Ak-Parti’nin iktidara geldiği yıllara 
denk gelmektedir..Tarihinde ilk sivil genel sekreter sıfatıyla  Yiğit Alpagon’un da  
katıldığı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında toplanan  Ekim 2004 
MGK toplantısında MİT’in  konu ile ilgili önemli bir sunum yaptığı  basında yazıldı..
Yine 8 Ağustos 2005 tarihinde MİT Müsteşar’ı sıfatıyla Emre Taner’in Bakanlar 
Kurulu’na verdiği meşhur ‘Kürt Meselesi’ brifinginin içeriği bakımından son derece 
önemli yeni bir perspektifle çözüm önerileri sunduğunu biliyoruz.Yıllar sonra 
gazeteci Avni Özgürel Taraf gazetesinde Neşe Düzel’e verdiği mülakatta durumu 
şöyle özetliyordu.:.‘’Dönemin MİT müsteşarı Emre Taner’in 2008 yılında örgütün  
kuruluş yıl dönümünde kamuoyuna bir devlet analizi yayımladı. Bu analizde denildi 
ki; eğer Türkiye demokratikleşmez ise bu yolda değişimini tamamlamaz ise ve 
‘Kürt Sorununu’ çözmezse 21.yüzyılın ikinci çeyreğinde bütünlük halinde göremez. 
Parçalanır, milletler topluluğunda da ikinci kümede kalır. Kürt sorunun çözümünü 
demokratikleşmede gören bir analiz bu.’’Bu sorunu ya çözersin ya da çözülürsün 
diyor MİT.’’
     
    Nitekim 2005 yılının 12 Ağustos günü Başbakan Erdoğan Diyarbakır konuşmasında 
özetle şunları söyleyecekti:’’Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin 
sorunudur... Benim de sorunumdur… ‘Kürt sorunu ne olacak?’ diyenlere diyorum ki 
bu ülkenin başbakanı olarak o sorun herkesten önce benim sorunumdur’’… Böylece 
Kürt Sorunun varlığı siyasi iktidar tarafından, ilk kez itiraf ediliyordu.

    Mesleki hayatını nerede ise bu sorunun çözümüne adamış değerli gazeteci 
Cengiz Çandar’ın yakın zamanlarda çıkan‘’Mezopotamya Ekspresi’’adlı kitabında 
daha sonra bir yurt dışı seyehati dönüşü uçakta, Sayın Başbakanın kendisine 
Diyarbakır’da kullandığı ‘’Kürt Sorunu’’ ifadesinden pek memnun kalmadığını,  
içine sindiremediğini aktarır okuyucularına. 

    Bu bağlamda dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. İlker Başbuğ 10 Mart 
2007’de yine Diyarbakır’da STK başkanlarının da hazır bulunduğu valilik 
toplantısında Sorunun asker“cephesindeki konsept değişimini de göstermesi 
bakımından dikkat çekicidir. Milliyet’teki köşesinde Fikret Bila toplantının içeriği 
ile ilgili şu saptamalara yer vermiştir.

    ‘Her ülkede etnik ve kültürel farklılıklar olabileceğini söyleyen Org. 
Başbuğ’un ulus devletin farklılıklara saygı gösterirken ayrıştırıcı değil, 
üniter yapı içinde bütünleştirici bir yaklaşımın egemen olması gerektiği 
mesajını vermesi TSK’nın “çözüm”den ne anladığını ifade etmektedir. 
Org. Başbuğ’un üniter yapı içinde “farklılıklara saygı” ifadesi, bireysel 
özgürlükler ve kültürlerin yaşanması ve yaşatılmasına karşı bir duruşun söz 
konusu olmadığı, ancak bu taleplerin kolektif siyasal haklar olarak gündeme 
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getirilmesinin üniter yapı ve ulus devletle bağdaşmayacağı vurgusudur.’’ 
    
 Kısacası Devlet Kürtlere şunu söylemektedir.:Bireysel ve kültürel haklarınıza 
evet,kollektif siyasal haklarınıza gelince hayır.Zira bu benim ulus devlet yapımı 
bozar.Bu süreç hükümetin demokratik kürt açılım hamlesi ile devam edecekti 
gerçi..Ancak bilindiği gibi hükümetin bu iyi niyet projesi gerek TSK nın mesafeli 
durması,gerekse muhalefetin vatana ihanet olarak nitelendirmesi üstelik  medyanın 
da  alkış tutmasıyla süreci akamete uğratmıştır.Beklenen barış ve cözüm umudu 
Habur’dan geri dönmüştü.Bilindiği gibi Hükümet cephesinde daha sonra Proje, 
demokratik kürt açılımından, milli birlik ve kardeşlik projesine evrilmişti.
    
    Kürt Sorununu doğuran süreç ve tarihi sebepleri incelerken günümüzde moderniteye 
ait olan ulus devlet ve kavramlarıyla tarihin yorumlanmasının bizi doğru sonuçlara 
götüremeyeceği inancındayım. Modern kavramlar olan ulus, kültür vb. kavramlar 
İslam coğrafyasında yeni, fazla mazisi olan kavramlar değildir. Örneğin 150 yıl 
önceki bir metinde Türk Kültürü, Türk ulusu, Arap Ulusu, Kürt Kültürü ifadelerine 
rastlayamazsınız. Millet Arapça kökenli bir kelime ancak vahiy tandanslı Kur’ani 
bir kavramdır. Tevhid dininin sembolü Hz. İbrahim’e izafeten ‘’millet-i İbrahim 
’’formatıyla tevhid inancı etrafında birleşen bir topluluğu tanımlarken, yani 
müslüman toplumu tarif ederken, yeni ulus devlet dili de Türkçeleştirme hareketleri 
sırasında Kur’ani bir kavram olan milleti modern bir kavram olan ulusla eş anlamlı 
olarak kullanmıştır. Bu kullanım hala geçerlidir. ‘’National’’ın karşılıgı Durkheim’ci 
yaklaşımla, millet olarak tercüme edilmiş ve içeriği de ırk ve dil birliği olarak 
doldurmuştur. 
    
  M.E.Yurdakul’un ‘Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur’dizesindeki din de daha 
sonra terk edilecekti.Z.Gökalp’in ‘Türkçü  dilci’ Yurdakul’un ‘’soycu’’yaklaşımı 
sistemin Millet/Ulus anlayışına esin kaynağı olurken  M.Akif’in ‘’Hani, milliyetin 
İslam idi …Kavmiyet ne!’’dizesinde  ‘’inanç’’ esaslı millet tanımı resmi ideoloji 
tarafından kabül görmemiştir.

    Kürtler erken dönemde islamla tanışan bir halktır.Hicri 14.yılda Hz Ömer’(r.a)
in hilafeti döneminde  sahabeden Iyad b.Ğanem(r.a.) komutasındaki İslam orduları 
tarafından , Kürtlerin meskun olduğu Mezopotamya’nın Mardin Diyarbakır ve 
Hasankeyf   bölgelerinin fethedildiğini biliyoruz.İslam’ın ilk yüzyılının ortalarına 
doğru Kürdistan coğrafyasının tamamı Müslümanların egemenliğine girmişti..Bu 
tarihten sonra Kürtlerin bir çok devlet , krallık , beylik ve hükümetlerinin kurulduğu 
bir gerçektir.Bu bağlamda Revadi ,Hemedan-Berzikan , Diyarbekir’de Dostiki 
veMervani Hükümetleri ,Eyyubiler , Erdalanoğulları ,Zendler ,Brahoyi Emirlikleri 
ve daha nicelerini sayabiliriz.Kürtler İslam’a bağlı kadim bir topluluk aynı zamanda 
büyük yararlıklar göstermiş tarihinde çok büyük siyaset ve devlet adamı yetiştirmiş 
ilim alanında da önemli şahsiyetleri bağrından çıkaran bir halktır. 

     Hicri III. asırda doğudan batıya doğru gelen Müslüman kabile ve aşiretlerinin(Halil 
İnalcık a göre bunlar: Oğuz, Moğol, Tatar, Özbek, Türkmen ve Kafkas halklarından 
oluşan kavimlerdi)Anadolu coğrafyasına girmeden önce buradaki Müslüman 
Kürt unsurlarıyla tarihi bir karşılaşmaları vardır. Bu karşılaşma bölgede yerleşik 
Müslüman bir halk olan Kürtlerin, daha sonra Türk olarak adlandırılan göçmen 
kabileleriyle kucaklaşması ve birlikteliğine dayanan önemli bir milattır. Bu ne Kürt 
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Kavmiyetçilerinin ne de Türk Kavmiyetçilerinin okudukları gibi birinin diğerine 
tahakkümü değil iki müslüman halkın çok tabii karşılaşmasıdır. İki halk da Arap 
olmayan halklardır. İki halkın ekserisinin inançları da Ehli Sünnet olarak kabaca 
tarif edebileceğimiz bir çizgidedir. Kürtlerin büyük bir kısmı Şafii/Eşari, Türkler ise 
Hanefi/Maturidi dir. Peygamber tasavvuru ve sevgisi de iki halkta aynıdır. Ancak iki 
kesimdende Ehl-i Beyt sevgisini temel alan Alevi yorumu benimseyen topluluklar 
vardı. İnançlardaki bu yakınlık onları siyasi ve askeri alanlarda da yakınlaştırmıştır. 
Bilindiği gibi bu dönem Abbasi Halifeliğinin hüküm sürdüğü dönemdir. Tuğrul Bey 
Bağdat taki Abbasi Halifesini kurtarmaya gittiğinde ordusu Kürtlerden oluşmaktaydı. 
Daha sonra Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Anadolu’ya geçişini sağlayan Malazgirt 
ovasında 1071’de Bizans’a karşı kazanılan savaşta Kürtlerin önemli bir katkısının 
olduğunu biliyoruz. Bazı tarihçiler.10.000 - 15 000 kişilik Kürt birliğinden bahseder. 
Alparslan’ın ordusu en iyimser rakamlarla 20 000-30000 kişi olduğu düşünülürse 
bu katkının önemi daha çok anlaşılacaktır. Bu savaş o günkü Kürdistan ve Ermeniye 
sınırlarında cereyan etmiştir. Günümüzde bazı araştırmacılar Kürtlerin bu katkısını 
çarpıtmak maksadıyla Mervani Kürt Devleti’nin korkudan Alparslan’la ittifak 
ettiklerini dile getirmeleri bir dezenformasyondan başka bir şey değildir. Burada 
doğru olan tek şey daha sonra Bitlis Ahlat Mervani Kürt Devletinin eğemenliğine 
Selçuklular tarafından son verilmesidir.

    Bu süreçte İslam Dönemindeki en önemli kesit hiç şüphesiz 15.yy’dır. Bu dönemde 
Kürtler’i beylikler halinde bir yapı içerisinde görüyoruz. Yine bu dönemde Türk 
Safevi Hanedan’ının bölgedeki istilasından sözedebiliriz. Şii bir karakreri de olan 
Safevi Devleti’nin Kürt beyliklerinin yurtlarını talan ettiğini, ciddi kıyımlar yaptığını 
ve birçok Kürt beyinin kılıçtan geçirildiği ya da zindanlara atıldığını tarih yazar. Şah 
İsmail Akkoyunlu Devleti’nin eğemenliğine son verip Tebriz’i ele geçirince babasıyla 
beraber Akkoyunluların devlet yönetiminde önemli bir devlet adamı olan Mevlana 
Şeyh İdris-i Bitlis-i İstanbul’a yerleşir. Yavuz Sultan Selim’in dikkatini çeker. 
Büyük bir âlim ve tecrübeli bir devlet adamı olan Şeyh İdris kısa zamanda Osmanlı 
sultanı Yavuz’un yönetim politikalarında sözü dinlenir bir danışman olarak yer alır. 
Önemli bir Osmanlı tarihçisi de olan İdris, ‘’Heşt Be Heşt’’ ve ‘’Selimname’’adlı 
kitapların da yazarıdır. Bu dönemde Osmanlıların da Safevilerle ciddi problemleri 
vardır. İmparatorluğun doğu sınırları Şii Safevi Devleti’nin tehdidi altındadır. İdris-i 
Bitlis-i misyon sahibi bir Kürt şahsiyet olarak, ülkesinin Şah İsmail zulmune maruz 
kaldığı bu dönemde makul bir stratejinin savununcusu ve mimarı olmuştur. Bu da 
hiç şüphesiz Kürtlerin ülkesini Safevi/Şii istila ve boyundurluğundan kurtarmaktır. 
Bu amaca ulaşmanın o günkü şartlardaki yoluda Osmanlı/sünni imparatorluğunun 
himayesine girmekti. Zira menfaat ve inançlar bu birlikteliği zorunlu kılıyordu. 
Öylede oldu. Yavuz un doğu seferine katılan İdris, sünni-şafii kürtlerin birlikler 
halinde osmanlı safında savaşa katılmalarını sağlar. Alevi Kürtler veKızılbaş 
Türkmenler ise Şah İsmail yanlısıydılar. Çaldıran  (1514) savaşının kazanılıp, 
Tebriz’in düşmesiyle Şah İsmail ‘in Kürdistan daki egemenliğine de son veriliyordu. 
Kürdistan Beyliklerin in tamamı bu tarihten sonra Osmanlı hâkimiyetine anlaşma 
sonucu gönüllü bağlandıklarını müşahede etmekteyiz. Bu tarihte ilk kez kürt 
coğrafyasının tamamına yakın kısmının bir siyasi birlikteliğin şemsiyesi altında 
toplandığının da başlangıcıydı. Yavuz Selim ‘in 21 kürt beyliğini-ki bazı tarihçilere 
göre bu sayı 28 dir-tek bir beylik etrafında toplama isteğine karşı, İdris-i Bitlis-i nin 
karşı geldiğini biliyoruz. Artık Mevlana İdris,ard arda yapılan savaşlar,çıkan fitneler 
ve karışıklardan dolayı zor duruma düşmüş olan Kürdistan ın gelişip kalkınması 
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için bir idari sistem kurmuş ve Osmanlı merkezi yönetimine bağlı mahalli idareleri 
ve eyaletlerinin kalkınması için alınan bu tedbir ve planlar Yavuz Selim inde 
takdirini almıştır. Şeyh İdris, mükemmel bir şekilde Kürdistan yönetimini tanzim 
ettikten sonra kendisi Sultan adına Kürt beylere ve hükümdarlara bayrak ve nişanlar 
dağıtmiştır. Her beyliğin toprakları beyin ölümünden sonra oğullarına kalıyordu. 
Bu dönemde bunlar Padişah tarafından verilen bir tür beylik nişanıydı. Belki 
günümüz için de adeta bir numune olan bu birliktelik, Osmanlı –Kürt ittifakından 
bir güç doğmuştur. O tarihten sonra biliyoruzki, Osmanlı doğudan gelecek tehlike 
ve tehditlere karşı kendisini emniyete almıştır. Yine Kürtler için de aynı şekilde 
bu güvenlikli durum yaklaşık üç buçuk asır devam etmiştir. Aynı ittifakın sonucu 
olarak Osmanlı bu tarihten sonra Mısır seferini başlatararak Hilafeti de İstanbula 
getirmiştir. Mısır seferinde İdris’ in olması bir tesadüf değildir. Daha sonra Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde onun ifadesiyle söylersek ‘’Kürdistan’’ ın katkısıyla 
İmparatorluğun batıya rahat bir şekilde yönelmesi, Viyana kapılarına dayanması 
bizce bu birlikteliğin ittihad-ı İslam ın bir sonucudur. Tabi yukarıda da değindiğimiz 
gibi bazı Kürt araştırmacılar maalesef, bugünün modern bakışıyla tarihi irdelerken, 
büyük deha ve siyaset adamı olan İdris i işbirlikçi ve hain sıfatlarıyla zikretmekten 
çekinmezler. Oysa Kürt Tarihi sayfalarında bu mumtaz şahsiyete bir sıfat verilecekse 
şayet, O Kürtlerin Nizam-ül Mülkü sıfatını hakeder.

    Kürt Meselesinde yukarıda ifade ettiğim Kürt-Türk ittifakında ilk çatlak,tabir-i 
caiz ise ilk öncü sarsıntılar Osmanlı modernleşmesi olan tanzimatla başlar.Yaklaşık 
350 yıllık sorunsuz süren bu birliktelik,kürtlerin aleyhinde işlemeye başladığının 
sinyalini veriyordu.Özerk statüleri sonlandırılmaya çalışılıyor,babadan oğula devam 
eden beylik statüleri merkezi yönetimce atanan başka beyler gönderiliyor.Zorunlu 
vergi,zorunlu askerlik  gibi uygulamalar,bölgedeki aşiret ve beyliklerin tepkisini 
çekti.Bu tarihten sonra değişik Kürt İsyanlarının lokalde olsa olduğunu müşahede 
etmekteyiz.Ancak bu isyanlar kesinlikle topyekün bir kürt isyanı yada bağımsızlık 
hareketleri değildir.Emirlik ve aşiret sınırları bağlamındadır.Bu ayaklanmalar 
küçük çaplı çatışmaları beraberinde getirmiş olsa bile nihayetinde evin içindeki bir 
problem olarak Osmanlı merkezi yönetimi tarafından algılanmış ve çözüm yoluna 
gidilmiştir.1843 Bedirhan bey ayaklanması buna en güzel örnektir.İsyandan sonra 
Bedirhan bey İngiliz ve Fransızların telkinıyle önce Girit’e sürgün edilmiş.Daha 
sonra, İstanbul’a getirilmiştir.Hatta kendisi ve aile bireyleri İstanbul’da önemli 
devlet görevlerine getirilmişlerdir.Mesela oğullarından Ali Şamil Paşa şimdi 1.Ordu 
Komutanlığı Karargahı olan Selimiye Kışla Komutanıydı..Diğer bir oğlu olan 
Abdurrezek Paşa,Şişli bölgesinde görevliydi.

    Tanzimat ile beraber Mustafa Reşit Paşanın Kürdistan Eyaleti fikrini gündeme 
getirdiğini biliyoruz. Sultan II. Abdulhamit döneminde ise kürtler İstanbulda daha 
etkin bir konuma ve korunmaya mazhar olmuşlardır.
Osmanlı sınırları dahilinde olan Kürdistan coğrafysından bir çok aşiret,bey, 
şeyh ailesi ve çocukları bu dönemde payıtahtta yerleştiklerini görmekteyiz.
Bedirhaniler,Babanzadeler,Cemilpaşazadeler,Şeyh Ubeydullah ailesi, yine birçok 
kürt alim,yönetici ve aydın şahsiyeti zikredebiliriz.Bu dönemde kurulan Kürdistan 
Teavun Ve Terakki Cemiyeti (1903) kürtlerin ilk önemli örgtlenmesidir.Şüpesiz 
bu Padişahın ittihad-ı İslam siyasetinin güzel bir göstergesiydi..Burada sizlerle 
bir anımı paylaşmak istiyorum.1995’te Irak Kürdistan İslami Hareketi lideri Şeyh 
Osman’ın İstanbul ziyaretinde, ileri yaşına rağmen kendisini Sultan Abdulhamit 
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Han’ın mezarına ziyaret için götürmemizi rica etmişti.Bu isteğini yerine getirdik.  
Kendisi Sultanı Kürtlerin hamisi olarak rahmetle yâd ediyordu. Uzun bir dönem 
Kürdistanda Abdulhamit, Abdulmecit, Abdulaziz, Mehmet Reşad ve Vahdettin 
adının çok yaygın olması manidardır.

    1908 İttihat ve Terakki cemiyetinin bir darbe ile Osmanlı yönetimini ele geçirmesi 
ile başlayan merkeziyetçi ve ırkçı  uygulamalar ise ciddi bir kırılmaydı.Yürürlüğe 
konan yeni yasalar kürt beyliklerinin (Mir) özerkliği fiilen kaldırılıyor ve kürdistan 
ilhak ediliyordu.Medreselere ilk defa bu dönemde Osmanlıca resmi dil haline 
getirildi.Kürtlerin zorunlu askerlik yapmaları ve vergi ödemeleri artırıldı..Bu 
durum kürdistan coğrafyasında bazı ayaklanmalara neden oldu.İttihatçılar 1911de 
misilleme ile kürt örgüt ve kurumlarını yasaklayınca isyan dalgaları yayıldı.Milli 
aşiretinin lideri İbrahim Paşa önderliğindeki ayaklanma Erzin’den Halep’e kadar 
uzandı.Barzan ve Zibar aşiretlerininde katılımıyla Süleymaniye isyan merkezinin 
üssü haline geldi.1. Dünya savaşının 1914 te patlak vermesiyle kürdistan 
coğrafyasıda işgale uğramış,en ağır bedel ödeyen cephe olmuştur. Kürt Ülema ve 
aydınları savaşın hemen bitiminde İstanbul’da örgütlenmeye başladılar. Onların 
faaliyetleri başlangıçta, İttihatcılarla paraleldi. Osmanlının birliğiydi. Jön Trklerin 
devamı olan İttihat ve Terraki nin 1. Cihan harbinde Almanların yanında savaşa 
katılmaları aslında kaybedilmş imparatorluk topraklarını geri alma sevdasından 
başkası değildi. Zira başta balkanlar olmak uzere Mısırı bile geri almak istiyordular. 
Balkanlardaki ulusal bagımsızlık hareketlerine karşı mucadeleleri, zamanla onların 
içinden de ulusalcı fikirlere sahip odakların oluşmasına neden olmuştur.1918 de 
savaşın bitimine kadar İttihatcıların anasırı islamiyeden mürekkep bir osmanlı 
tasavvurlarının olduğu aşikârdır. Büyük yenilgi mevcut osmanlı topraklarınıda 
sonlandırıyordu. Balkanlardan ve Kafkaslardan anadoluya müslüman halkların göçü 
başlıyordu. Arnavutlar, Boşnaklar, Pomaklar, Çerkezler, Gürcüler, kısacası Anadolu 
yerli olmayan muhacir ve mazlum Osmanlı tebasının akınına uğramıştı. İşte bu 
dönemlerde İttihatcılar ın Kardeşlik, Eşitlik, Hürriyet ve Adalet gibi tüm Osmanlı 
vatandaşı halklarını kucaklayan sloganları yavaş yavaş terk ediliyor, türkçü, ulusalcı 
fikirlerin yaygınlık kazandığını görüyoruz. Emir Celadet Bedirhan Şam’da sürgünde 
Hawar dergisini yayınladığı 1933’te Reis-i Cumhur M.Kemal Paşa ya yazdığı tarihi 
mektupta şu satırlara yer veriyordu.

‘’Hatırımda kaldığına göre 10 Temmuz’un (10 Temmuz 1908, Meşrutiyet’in ilânını 
Rumi tarihi) ikinci sene–i devriyesi (23 Temmuz 1909) henüz idrak olunmamıştı. 
Bir gün Şehzadebaşı’da bir tiyatro binasında (Ferah Tiyatrosu) mühim bir konferans 
verileceğini edebiyat öğretmenimizden öğrenmiş ve bu gibi şeylere meraklı birkaç 
arkadaşımla konferans mahalline gitmiştim. Sahneye iki adam çıktı. Biri Yusuf 
Akçora Bey idi. Arkadaşını bize takdim etti. Bu zatın ismi İsmail Gasperenski idi. 
Gasperenski Efendi, İstanbul ahalisince anlaşılması müşkül bir Türkçe ile uzun 
bir konferans verdi. Mütemadiyen Türk’ten ve gayr–i Türk’ten bahsediyordu. 
Konferans bittiği zaman, benim ve arkadaşlarımın anlayabildiği şundan ibaretti: 
Herkes Türk’tür, Türkiye’de Türk’ten başka millî unsur yoktur ve olmamalıdır. 
Bilmem nasıl bir tesadüftür ki, o gün aramızda hiçbir Türk talebe yoktu. Benden 
başka, diğer arkadaşlarımın biri Kürt, biri Çerkez, biri Arnavut, biri Gürcü ve 
biri de Rum idi. Ertesi gün, mektepte aynı arkadaşlar bir araya geldiğimiz zaman 
Gasperenski Efendi’nin konferansı mevzubahis oldu. Meşrutiyet devri ile birdenbire 
inkişaf eden müsavat–ı hukuk ve türlü şahsî, unsurî ve mezhebi hürriyet fikirleriyle 
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sür’atle temasa gelen genç dimağımız, Gasperenski Efendinin nazariyatını kabul 
edemiyordu. Bu nazariyat, bize pek aykırı gelmiş, maneviyatımızı adeta isyan 
ettirmişti. O tarihte mektepte bir gazete hazırlayıp neşrediyorduk. Gazetenin riyaset–i 
tahririyesi (başyazarlığı) benim üzerimde idi. Gasperenski Efendi’nin konferansının 
bende yapmış olduğu aksülamel ile olacak, mezkûr gazetede Kürtlüğün tarihinden, 
ırkından, vatanından ve hususiyetlerinden bahseyledim.”

Bu ve emsali konferanslar ve neşriyat ile Osmanlı hududu dâhilinde yaşayan gayr–i 
Türk milletlerin aleyhine olmak üzere, yeni bir Türk milliyetinin esasatı kurulmak 
isteniyordu. Bu şoven milliyetçiliğin, daha doğru bir tabirle başka milletlerin kanıyla 
vücuda getirilmek istenilen yeni milliyetin edebiyatını yapmak üzere bir bir Türk 
Ocakları, Türk Yurtları tesis olundu. Mecmualar ve kitaplar neşredildi. Gençlere bu 
yurt ve ocaklarda hususi bir terbiye veriliyordu. Rehberlerin itikadınca, bu ocakların 
eşiğinde ilk temsil ameliyesi (asimile çalışması) yapılıyordu; fakat ileride göreceğiz 
ki, bu ocaklar size Türkçü yetiştirdiği kadar, bize de Kürtçü yetiştiriyordu…
Bu tarzdaki Türkçülük hareket ve teşebbüsleri, gayr-ı Türk unsurları isyan ettiriyor 
ve onlara Türk olmadıklarını ve hakiki milliyetlerini daha ziyade hissettiriyordu. 
Bu his her hizbin milli cereyanına kuvvet ve şiddet veriyordu. Türk milliyeti 
içinde halledilmek istenilen diğer milliyet ve unsurlar, bilakis Türk milliyetinden 
uzaklaştırılıyordu.
 
Burada bir vaka zikredeceğim: “Umumi Harp başlamıştı. Cepheye sevk olunmazdan 
evvel ihtiyat zabit namzetleri talimgâhının son devresinde muallim takım zabiti idim. 
Devre nihayetinde takımımda bulunan efendilerin derece-i ehliyetlerine nazaran 
rütbelerini gösterir listeyi tanzim ederek bölük kumandanına verdim. Hararetli 
bir Türk Ocağı mensubu olan bölük kumandanı listeye bir göz gezdirdikten sonra 
hiddetle listeyi masanın üzerine attı ve bana -bu nasıl liste, Arabı, çorabı, Kürdü 
A sınıfına yazmışsın- dedi. A sınıfı alüyyülala zabit namzeti idi. Bugün millet 
meclisinde aza olan bölük kumandanının nokta-i nazarınca bir adamın künyesinde 
Halep, Şam veya Harput, Diyarbekir’in bulunması, iyi numara almasına bile mani 
teşkil eylemeliydi…’’

    Celadet Bedirhan’ın bu tarihi tesbitleri, aynı zamanda sorunu doğuran asıl sürecin 
başladığını bize veciz bir şekilde ifade etmektedir. İşte bu tarihten sonra kürtlerin 
de, Kürdistan mefkûre ve ideali etrafında örgütlenmeye başladıklarını müşahede 
etmekteyiz. Kürdistan Teali Cemiyeti bu sürecte kuruldu. Cemiyet Osmanlının 
dağılma sürecinde yine İstanbul’daki meşru yönetim olan 1918’de Sultan 
Vahdettin’in bilgisi ve müsadesi ile kurulmuştur. Şeyh Ubeydullah’ın oğlu Seyid 
Abdulkadir Kürdistan Teali Cemiyetinin başkanlığına getirildi. Bu ve daha sonra 
kurulan diğer cemiyetlerin tamamı Kürterin yeni oluşan durumda statüleri için bir 
mucadele ve faaliyet içindeydiler. Teşkilatın Diyarbakır, Bitlis, Muş, Dersim, Hakkâri 
şubeleri açılmıştır. Cemiyet parçalanmakta olan Osmanlı imparatorluğundan sonra 
Kürdistan coğrafyasında bir özerk devlet kurma eğilimindeydi. Tüm faaliyetleri 
bunun içindi. Bunun için içeride ve dışarıda diplomatik faaliyetler yürütmeye 
çalıştı. Seyyid Abdülkadir yönetimindeki cemiyet yöneticileri bu çalışmalarda 
kürdistanı kuracakları öngörülüyordu. Ancak yeterince kürdistan coğrafyasında 
teşkilatlanamadı. Bir bakıma halka yeterince dayanma fırsatları olmadı. Ekrem 
Cemil paşa Hatıratında Kürdistan Cemiyetinin Diyarbakır’daki çalışmaları uzunca 
anlatır,  biraraya getirdikleri yüzlerce üyelerininde olduğunu yazsada bu bir halkın 
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topyekün teşkilatlandığı anlamına gelmemektedir. Yine de Dersim, Koçgiri, 
Diyarbakır, Bitlis, Hakkâri ve Mardin’de faaliyetlerin olduğunu biliyoruz. Cemiyet 
1920’de Paris yakınlarındaki Sevr kasabasında yapılan Galip Devletler toplantısına 
bir temsilci ile katıldı.433 maddeden oluşan bir metin kabul edildi. Bu metnin 
62. Maddesi Kürdistan’ın kendi kaderini tayin hakkı ve özerkliğini onaylıyordu. 
Cemiyetle bağlantısı olan, Osmanlı devletinin Stokholm deki büyükelçisi, Kürt 
Diplomat Şerif Paşa, bazılarının iddia ettiği gibi Osmanlının parçalanması için değil 
tam tersine Sevr Müzakerelerine bizzat Vahdettin tarafından, kurulması düşünülen 
Ermenistan devletinin yanında Kürtlerin haklarının ve statülerinin korunması için 
görevlendirildiğini, İngiliz tarihçi Robert Olson yazmaktadır.

    9 Şubat 1922’de Ankara’da kürtlere özerklik tasarısını gizli oturumda tartışmaya 
açılır. Anlaşılan odur ki Mustafa Kemal bu tasarayı İngilizler’e ve Amerika’lılara 
basın yoluyla demeçler vererek bildirir. Ta ki Lozan antlaşmasında yeni Misak-ı 
Milli sınırları çizilip 29 Ekim 1923’de yeni Türkiye Cumhuriyet’i ilan edilene 
kadar yeni cumhuriyetin kürtlerin ve türklerin olduğundan bahseder. Nitekim 
bunun bir göstergesi olarak Lozan’a İsmet paşa ile birlikte gönderdiği Dersim 
Mebusu Diyap ağa ile de kanıtlamaya çalışır. Bu hamlesi ile Mustafa Kemal galip 
devletlerden gelecek çekinceleri ortadan kaldırmayı amaçladığı anlaşılmaktadır. 
Lozan’da uluslararası tanınma yetkisi aldıktan sonra 2.Meclis ile kabul edilen 1924 
anayasasında artık kürtlerden ve statülerinden söz etmek bir yana, varlıkları da 
inkâr ediliyordu. Türkiye’deki Kürt meselesini doğuran süreç böylece başlıyordu. 
Kürdistan coğrafyasının en büyük parçasındaki bu kırlma, dış güçlerin İngiltere-
Fransa nın dizaynı ve bu büyük projenin sonuçlarından sadece biri olan yeni modern 
ulus devletinin işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Kanımca Kürdistan ın asıl parçalanışı 
1918 de açığa cıkan Sykes-Picot gizli anlaşmasıyla İngiltere ve Fransa tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu Antlaşmanın sonucunda Osmanlı coğrafyasından Kürtler 
hariç,24 devlet çıkartılmıştır. Kürdistan topraklarındaki bölünmede 4 parçaya 
çıkartılmıştır. Yani Kürdistan Meselesi dediğimiz sorun, bir bakıma dış dinamiklerle 
iç dinamiklerin örtüşmesinden-anlaşmasından ortaya çıkan ve 21.yüzyıla da 
sarkarak can yakmaya devam eden sorunun adıdır. Çizilen yapay sınırlar hiçbir 
zaman diğer halklar gibi kürtler tarafında da benimsenmedi. Nusaybin doğumluyum. 
Beş yaşımda “dilini bilmediğim öğretmen”imden eğitim aldığım gibi, çocukluğum 
da sınırın mayınlı tel örgüleri arasında gelincikler toplayarak geçti. Akrabalarımın 
yarısı ki büyük bir aileyiz sınırın öbür tarafında kaldı. Bir kısmı da sonradan gitmek 
zorunda bırakıldı. Büyük halam ın köyü Karahasene Nusaybin-Cizre karayolunun 
10.km sinde sınırın hemen altında Suriye kısmında kalmıştı. büyük bir dut 
ağacının altındaki mezarı yoldan cok rahat görünüyordu. Oradan her geçişimizde 
büyüklerimiz ruhuna fatiha okuduklarını bize de okutturduklarını hatırladıkça bu 
parçalanışın acısını, hüznünü yaşarım. Zaten biz hiçbir zaman orayı Suriye olarak 
adlandırmadık, Bınxat(Hat altı)deriz. Sınırın altında kalanlar da bizim tarafa Türkiye 
demezler, Serxat(Hat üstü)derler.

    Evet 1920 lerin başında M.Kemal Paşa’nın anasır-ı islamiye içerikli konuşmaları 
var.Bu halklar içinde kürtleri de sayar.Ancak cumhuriyet in ilanından sonra özellikle 
2.meclis in kabul ettiği 1924 Anayasasıyla Hilafetin ilgasıyla beraber Millet 
kavramının içi tek ırk ve tek ulus ile doldurulmuştur.1925 Şeyh Sait İsyanının 
bastırılmasıyla beraber artık Türkçüluk bariz bir şekilde ivme kazanmıştır resmi 
devlet katında.Türkiye türklerindi. Ancak Türküm Diyenlerin Mutlu olacağı bir ulus 
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devlet böylece var ediliyordu. Öyleki 1930 lara gelindiğinde ulke capın da kafatascılık 
adeta moda haline gelmiştir. Ciddi ciddi kafatasları ölçülmüş; Türklerinde böylece 
batı kökenli oldukları bilimsel(!)olarak kanıtlanıyordu bizzat Gazi Paşa Hazretleri 
tarafından.

      Koçgiri, Osmanlı imparatorluğunun dağılmasından sonraki, cumhuriyetin ilanından 
önceki ilk kürt isyanı olması bakımından önemlidir. Kürdistan Teali Cemiyeti Alişan 
ı Dersim e göndererek Hareketi başlatmakla görevlendirmiştir. Alişan, Baytar 
Nuri Dersimi ile örgütü kurmuştur. Lider kadrosunda. Alişan ve Haydar kardeşler 
ile önemli adamları Alişer vardır. Nuri Dersimi nin isyanda önemli rolleri olduğu 
doğrudur.6 Mart 1920’de başlayan isyan 15 Haziran 1921 de Sakallı Nurettin Paşa 
ya bağlı merkez ordusunun emrindeki Topal Osman’ın yönettiği Giresun Alayları 
ile kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Yeni kurulacak ulus devletin kürtlere karşı tenkil 
ve inkâr politikalarının adeta habercisidir. Başlangıçta Koçgiri’de ki ilk ve asıl talep 
bağımsız bir Kürdistandır. 

Amaç Sevr’in uygulanmasıyla, Diyarbakır, Van, Bitlis, Elazığ, Dersim ve Koçgiri 
aşiret sınırlarından oluşan bağımsız 

Kürdistan kurmaktı Koçgiri Aşireti, Suşehri, Hafik, Kemah, Kuruçay, Ovacık, 
Zara, İmranlı, Divriği, Refahiye, Kangal ve çevresindeki 138 köyde meskun 40000 
nin üzerindeki nüfustan oluşuyordu.Daha sonra  sınırları Dersim ve Koçgiri’  Aşiretini 
kapsayan bölge için özerklik talepleri olmuştur.İsyancılar İmraniye’ye kürdistan 
bayrağını diktiler.Talepleri kısaca şunlardı:Kürtçe eğitim,kendi dil ve kültüründe 
özgürce yaşam,iktisadi yaşam birliğinin sağlanması,il ve kazalarda yönetim 
binalarının yapılması,kürdistan için seçimle yerel yönetimlerin oluşturulması,il 
valilerinin bölge ve merkezi valiye bağlanması,bölge valiliğininde kürt 
milletvekillerince atanması,seçilecek milletvekillerinin mecliste kürdistan mebusu 
olarak tanınması,Koçgiri ve Dersim’de Ankara hükümetince vergi alınmaması,bütün 
hakların anayasal güvenceye alınması,bölgeden asker istenmemesi ve basın yayında 
serbestlik verilmesi.Görüldüğü gibi bu talepler özerk bir kürdistanı tarif etmekteydi.
İlginçtir isyanın önderlerinden Alişan Refahiye kaymakamlık vekilliğine,Haydar da 
İmraniye nahiye müdürlüğne birinci Meclis tarafından atanmışlardır. Miletvekilliğini 
rededen Nuri Dersimi ye gelince,1970 lerde Suriye de sürgün hayatında vefat 
edinceye kadar, devlet görevini ifa ettiğini iddia eden araştırmacılar vardır.

      Kurtuluş Savaşını organize etmek için Anadoluya gönderilen Mustafa Kemal 
tarafından 20 Ekim 1919 Amasya Protokolünde Kürtlerin ırk ve hukuklarının 
korunacağı sözü verilmiştir. Yine de 9 Şubat 1922 de 1.Mecliste bu konuyla ilgili 
gizli bir oturum yapıldığı 13 maddelik bir özerklik belgesinin onaylandığını kürtlerin 
kollektif haklarının kabulüne dair İngiliz Dış İşlerine İstanbul elçileri tarafından 
telgraf ile bildirildiği vakidir. Ancak bu konuda bazı araştırıcılar sözü edilen gizli 
oturumun tutanaklarının olmadığını söylemektedirler.17 Ocak 1923 İzmit’te Mustafa 
Kemal in sabaha kadar süren basın toplantısında gazeteci Ahmet Emin Yalmana 
verdiği mülakatta ‘’hangi livanın halkı ekserisi kürt ise onlara muhtariyet özerklik 
verileceğini’’söylemektedir.

      I.Dünya Savaşında kürtler ayrılıktan yana olsalardı zor durumda ki Osmanlı 
yönetimine karşı cephe açarlardı. Oysaki tarih bize bunun aksini ispat etmektedir. 
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Kürtler kaderlerini osmanlı ile beraber görmüşlerdir. Bu durum o günkü Musul 
vilayeti sınırlarında kalan Irak kürtleri için de geçerliydi. Nitekim Şeyh Mahmud 
Berzenci önderliğindeki kürt siyasi hareketi İngiliz işgaline karşı direnişe geçmiştir. 
İngilizlerin emrine girmediği için kürt muhalefetine karşı savaş başlatılır. Kürdistan 
corafyasının bu parçası İngiliz savaş uçaklarının bombardımanına maruz kalır, 
katliam başlatılır. Şeyh Mahmud Berzenci nin kurmuş olduğu 1.Kürdistan Hükmeti 
1 Kasım 1918-22 Temmuz 1919 tarihleri arasında hüküm sürer. Kendisini Kürdistan 
Kralı olark ilan ettiği 2.Hükümeti ise 1 Kasım 1922 de kurulur. Bu hükümetin 
kabinesi, ordusu, eğitim kurumları ve basın kurumunu kurar. Ancak daha sonra 
uluslararası güçler 16 Kasım 1925 tarihinde Türkiye ile Irak arasında çizilen sınırı 
resmen belirlerler. Böylece güney ve kuzey birbirinden koparılır.

     24 Temmuz 1923 imzalanan Lozan’daki anlaşma ile kürtlerin inkârı ve ihanetin 
rengi belli olmaya başlıyordu. Kürt olmak yasaklandı. Kürdistan Teali Cemiyeti 
kapatıldı. Kürt dili kültürü ve aidiyetine dair tüm haklarıda bu yasa kapsamına 
giriyordu. Kürtlerin legal mücadele imkânları kalmadığından çalışmalarını gizlilik 
içinde 1923’de kürt lider ve aydınlar yeni bir arayışa geçtiler. Bu arayışlar sonucunda 
Kürdistan Azadi Cemiyeti ni Erzurum da kurdular. Seyyid Abdulkadir, Cibran’lı Halid 
bey, Hacı Musa bey, Bitlis mebusu Yusuf Ziya bey partinin yöneticileri arasındaydı. 
Şeyh Said ise bölgenin manevi lideri konumundaydı. Kürdistan Azadi Cemiyeti 
ulema, aydın, şeyh ve aşiret liderleri ile görüşmeler yer yer toplantılar yaparak yeni 
olan bu durum için çareler arıyordular.1924 kışı başlamadan Bitlis mebusu Yusuf 
Ziya, Mutki’li Hacı Musa bey ve Albay halid bey tutklandılar. Şeyh Said’de bacanağı 
olan emekli Albay Kasım tarafından ihbar edilerek tuzağa çekildiHenüz planlama 
aşamasında olan ayaklanma, Ankara Hükümeti tarafından böylece erken yürürlüğe 
zorlandı. Azadi nin çalışmaları ve planları doğrultusunda tasarlanan ve devam eden 
bu yeni duruma karşı isyan bilgisi sistem tarafından fark edilince manevi önder şeyh 
said in hareketi adeta proveka edilerek erken başlatılıp amacına ulaşmaması için 
uğraştılar ve başardılar da.
     
 Kürtler Anasır-ı İslamiyenin bir şubesi olarak, sadakatlerini hilafetin resmen 
kaldırılmasına kadar sürdürmüşlerdir. Ne zamanki 1924 Anayasasıyla Hilafet 
kaldırıldı, Anasır-ı İslamiye rafa kaldırıldı. Daha sonraki Şark Islahat planlarıyla 
kürtçe konuşmak yasaklanıp, kürtlere ait ne varsa imha ve inkâr politikalarıyla 
yasaklanınca,yerleşim yerlerinin isimleri değiştirilip adeta kürtler nesepsizleştirilmek 
istenince, gönüllü birliktelikte sona ermiş oldu.1925 de Şeyh Said in idamı ile 
sonuçlanan İstiklal mahkemesi savunmasındaki, sözlerinden çok net bir şekilde 
anlaşılmaktadır. Nitekim 1925-1938 tarihleri arasındaki dönemde cereyan eden 
sözde isyanlarda öldürülen kürtlerin sayısı Kurtuluş savasında ki kayıpların nerdeyse 
beş katıdır. Sadece Zilan (1930) ve Dersim(1938)de ki katliamların bilançosu 40 bini 
aşmaktadır.
     
    Açık bir şekilde görüldüğü gibi İsyan yok, tedib ve tenkil var. Kırım ve gözyaşı 
var. Bir halk hareketinin isyan olabilmesi için planlı programlı bir hazırlık safhası 
gerektiriyor. Oysa sistemin, isyan olarak tanımladığı bu isyanlarda böyle bir plan 
ve hazırlığa dayalı eylem yoktur. Ağrı isyanının bir nebze ön hazırlığı vardı. Resmi 
söylemin isyan adıyla tarihe not düştüğü olaylar Te’dip,(terbiye etmek)  , Tenkil( 
yerinde sonuna kadar susturma) ,Temsil(asimilasyon) ve Tehcir(sürgün) politikalarına 
meşruiyet kılıfı hazırlama çabasından başka bir şey değildir. Cumhuriyetin ilanından 
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sonra Sayın Demirel’in 29. uncu isyan olarak adlandırdığı son isyan dâhil olmak 
üzere hepsinin bir şekilde çokta bu sistemden bağımsız olmadığı kanaatindeyim. 
Ancak otuz yıla aşkındır varlığını sürdürmüş, Kürdistan coğrafyasının üç parçası 
ve Avrupa daki kürt diasporasında taban bulmuştur. Askeri, siyasi, ekonomik 
ve diplomatik bir güç haline gelen bu son isyanın iyi değerlendirilmesi şarttır. 
Başlangıçta devlet tarafından üç beş eşkıya olarak adlandırılan bu yapı, son kırk 
yıllık kürt hareketleri içerisinde,  en güçlü taraf olarak kalabilme özelliğini günümüze 
kadar sürdürebilmiştir. Günümüzde Sorunun çözümü için önemli bir aktör olarak 
durmaktadır. Şiddeti bir yöntem olarak benimsemiş bu örgütlenme 90 yıllık 
paradigmanın neden olduğu, bu sorunun olsa olsa bir sonucudur.5 cumhurbaşkanı,11 
genelkurmay başkanı ve onlarca hükümeti geride bırakmış olmasına rağmen, 
güvenlikçi bir yöntemle bitirilememiş aksine günümüzde uluslararası bir boyut 
kazanmış olarak varlığını koruyabilmiştir... Üstelik çeyrek yüzyıldır siyaset alanının 
daraltılması ve vesayet rejiminin meşruiyet aracı olarak da istismarı çokca yapılmış bu 
örgütün şiddetin her türlüsünü terk etmesi herkesten cok kürtlerin lehinedir. Bu güne 
kadar, kırk bin ülke evladının canına, dörtyüz milyar dolar yoksul halkın sırtından 
harcanan servete rağmen, devletin klasik asayiş bakışıyla sorun cözülmediği gibi, 
kürt-türk ayrışmasını derinleştirdiğini söylemek abartı olmaz sanırım.  Doğu Bizans 
İmparatorluğuna karşı 1071 de Selçuklularla aynı safta olmak, Tebriz yani Saffevi 
Türk hanedanını bırakıp İstanbulu yani Osmanlı-Türk yönetimine kendi tercihleri 
ve gönüllü istekleriyle bağlanmaları ve en nihayetinde 1.Dünya savaşından sonra 
işgale uğrayan ülke topraklarını yine birlikte savunmaları, Kürtlerin en büyük suçu 
olmamalı. Kürtlerin bir halk olmasından kaynaklanan statü ve haklarına kavuşmaları 
için gerekli adımları atmak, herkes ten çok Osmanlı bakiyesi olma iddasındaki bu 
Devletin ve Yöneticilerinin tarihi bir sorumluluğudür.

    Özetle, Kürdistan Sorunu diyorsak biz, kürtlerin büyük bir halk olmalarından 
kaynaklı siyasi statü hakları sorunu olarak meseleyi anlamamız lazım. Diğer 
kürt coğrafyaları için de belki bir cazibe merkezi bir çatı olacak şekilde Türkiye 
coğrafyasında kalan kürtler içinde bir gönüllü birlikteliğe doğru yol alınacaksa, 
kürtler ile merkezi devlet arasındaki ilişkinin adının konulması ve güvenceye 
alınması şarttır. Bu ilişkinin biçiminin değişik alternatifleri vardır. Özerklik veya 
federasyon olabilir. Hatta belki de güçlendirilmiş. Avrupa yerel yönetimler yasası 
özerklik şartı çerçevesinde statüsü belirlenmiş, adı konulmuş bir tür ortaklıkta 
olabilir. Nihayetinde Esnek ya da gevşetilmiş bir siyasi model, eşit ve özgürlükçü bir 
yeni anayasayla bu sorun çözülebilir. Birlikte yaşam-gelecek inşaa etme ve ayrılma 
hakkı taraflarca güvence altına alınmalıdır. Bir birliktelik olacaksa ayrılma hakkının 
olmadığı bir birliktelik gerçekci bir birliktelik değildir. Gönüllü birliktelikler eşit 
hak ve sorumlulukları beraberinde getirir. Soruna sadece Kürt Sorunu derseniz 
çözemezsiniz. Bu bir ‘’Kürdistan Meselesi’’dir, Kürt coğrafyasının meselesidir. 
Türkiye şayet kendi içindeki kısmıyla bu soruna kalıcı eşit ve adil bir çözüm bulursa 
21.yüzyılın ikinci çeyreğinde  bölgesinde ve dünyada önemli bir siyasi ve ekonomik  
güç olur,. hem de diğer üç kürt coğrafyası halkı için de bir cazibe merkezi olacaktır.
Mustafa Muğlalı Kışlasının adının değiştirilmesi,sembolik anlamı büyük, atılmış 
doğru bir adımdır,ancak nerdeyse bir yıla yakındır Roboski de hava saldırısıyla 
sınırın ötesinde 34 masum kürt ün öldürülmesiyle sonuçlanan katliamın faillerinin 
halen ortaya cıkarılamamış olması kürtlerin hafızasında ciddi bir kırılmaya yol 
açmıştır..Yine ak -parti kongresine Irak  Federal Kürdistan Başkanı Mesut Barzani 
nin davet edilmesi devrim niteliğinde bir adım iken,Kck  operasyonları kapsamında 
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şiddete karışmamış binlerce kürt legal siyasetçinin tutuklanmaları çözüme yönelik 
umutları söndürmektedir.Bunların arasında önemli miktarda seçilmiş belediye 
başkanları,meclis üyeleri,ilçe başkanları ve  kadın siyasetçinin olması bölgede ciddi 
tepkilere yol açmaktadır.

            Bu sorun aynı zamanda ümmetin’de sorunudur. Müslümanlar bu konuda 
herkesten daha cok duyarlı olmaları lazım. Önemli görevler düşüyor islami kesim 
ve kuruluşlara. Doğrusunu isterseniz bugün itibariyle geldiğimiz noktada, çok 
büyük umutlar olmasına rağmen, Kürtlerle ilgili değişen fazla bir şey olmadığını 
görüyoruz. Sorunun çözümüne yönelik gelişmelerin istenilen seviyede olmadığı, 
atılan adımların da yaraya merhem olmadığını, bu bağlamda Kürtler arasında 
ciddi bir ruhsal kopuşun başladığını üzülerek ifade etmem gerekiyor. Umarız 
bundan sonraki sürecte gelişmeler en azından daha kötü olmaz. Çözüme yönelik 
var olan Umudumuzu korumalıyız. Bu forumların ve benzer toplantıların en önemli 
faydası müslüman camianın,  kamuoyunda bu konuyla ilgili farkındalığı artırması 
ve kamuoyunu bu konuda daha duyarlı hale getirmesidir. Bu beklentileri en iyi 
karşılayacak kesim, diğer duyarlı toplumsal kesimlerin yanında, hiç şüphesiz adil 
olması gereken müslüman camia olsa gerek.

Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ

Şark Islahat Raporları’ndan Demokratik Açılım’a
 Tarihsel arka plan biraz da meselenin isimlendirilmesiyle paralellik arzeder. 
Bugüne kadar Şark meselesi, Doğu sorunu, Güneydoğu sorunu, Terör sorunu, Kürt 
Sorunu olarak ifade edilmiştir. Konunun isimlendirilmesi, konuya hangi pencereden 
bakıldığını da ortaya koymaktadır. Konu gittikçe girift bir hal almaya doğru 
gitmektedir. İktisadi, toplumsal, siyasal, terör ve kimlik boyutları olan meselenin 
neredeyse tüm tarihi boyunca ilk dört kavram bakımından değerlendirilmiş, 
2000’lerden sonra konu demokratik haklar açısından da değerlendirmenin eşiğine 
girilmiştir.
  
Tanzimat’tan itibaren önce Osmanlı daha sonra Cumhuriyet bürokrasisi büyük bir 
travma yaşamıştır. Bir imparatorluk kaybedilmiştir. Uluslararası bir tüccarın iflası 
sonrası sadece kıt kanaat geçinen bir vatandaş hükmüne düşmüştür. Bu dönemde 
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Osmanlı imparatorluğu XIX. yüzyıla dağılma süreciyle birlikte girdi. Bu dağılma 
süreci sonunda imparatorluktan kopan parçaların hangi Avrupa devletince alınacağı 
meselesi, literatürde “Şark Meselesi” olarak tanımlanan milletler arası politikanın 
esasını oluşturdu. Bütün XIX. yüzyıl boyunca bu dağılmayı kendi çıkarları 
doğrultusunda şekillendirme işini yüklenen devletler, değişen şartlara göre bazen 
dağılmanın karşısında oldular, bazen de en büyük destekleyicisi rolünü oynadılar.
Tanzimat, yeniden düzenlemeler demektir. Osmanlı tarihinin 3 Kasım 1839 (26 
Şa’ban 1255) tarihli Gülhane Hattı Hümâyûn’u veya Tanzimat Fermanı adı verilen 
ferman ile başlayan ve 1293/1876 tarihine kadar devam eden devresine Tanzimat; 
1876 1878 yılları arasındaki devresine I  Meşrûtiyet; 1878 1908 yılları arasında II
 Abdülhamid’in tek başına idare devri. Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu 

politik ve stratejik olumsuz şartlara XIX. yüzyılın ikinci yarısında bir de ekonomik 
sıkıntılar eklenmiştir1. Dolayısıyla Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ni hem siyaset 
hem de ekonomi alanında sıkıştırmaya başladılar. Nitekim 1856 yılında İngilizler 
Anadolu’da İzmir-Aydın arasında ilk demiryolu 

imtiyazını aldılar, bu aynı zamanda Anadolu’da yabancı sermaye ile yapılan ilk 
demiryolu hattıdır.2  Yabancı sermayenin Anadolu’da kendini göstermesi Fransa, 
İngiltere ve Rusya’nın menfaatlerini karşı karşıya getirdi. Nitekim Rusya Şark 
meselesini tek başına halletmek üzere harekete geçti. 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı’nda Osmanlı Devleti hem doğuda hem de Balkanlar da Rusya ile savaşmak 
zorunda kaldı, ancak her iki tarafta da yenilgiden kurtulamadı. Ruslar Doğu 
Anadolu’da Erzurum’a kadar olan bölgeyi işgal ettiler. Çok güç durumda kalan 
Osmanlı hükümeti mütareke istemek zorunda kaldı.3 

 Ruslar işgal ettikleri yerlerde yaşayan Ermenileri Osmanlı Devleti 
aleyhine kışkırttılar. Bununla da kalmadılar 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos 
Antlaşması’na da Ermenilerle ilgili bir madde koydurdular. Antlaşmanın 16. 
maddesine göre, Osmanlı hükümeti Anadolu’da Ermenilerin oturduğu vilayetlerde 
ıslahat yapacak ve Ermenileri Kürt ve Çerkezlere karşı koruyacaktı. Ayrıca bu ıslahat 
gerçekleşinceye kadar Rus işgali kalkmayacaktı. Ancak Ayastefanos Antlaşması’na 
Avrupa devletlerinden büyük tepki geldi. Nitekim İngiltere bu antlaşmayı kendi 
çıkarlarına aykırı bularak Berlin’de yeni bir kongre toplanmasını sağladı. Öte 
yandan İngiltere Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan en iyi şekilde 
faydalanmanın da yollarını arıyordu. Berlin Kongresi bunun için bir fırsattı. İngiltere 
Berlin’de Osmanlı diplomatlarını destekleyeceğini vaat ederek ve tehditlerle 
Osmanlı Devleti ile 4 Haziran 1878’de bir sözleşme imzaladı. İngiltere böylece 
Kıbrıs’a yerleşti.

 II. Abdülhamid, Balkanlar’da oynanan oyunun aynen Anadolu’da da 
oynanmak istendiğini düşünerek Anadolu ıslahatına daima karşı çıktı. Çeşitli 
diplomatik manevralarla büyük devletlerin Ermeniler lehine Anadolu’da 
yapılmasını istedikleri ıslahata engel oldu. Artık Balkanların kaybedildiğini gören, 
Ortadoğu’da bütün gayretlerine rağmen tam bir hâkimiyet kuramayan padişah bütün 
dikkatini Anadolu’ya çevirdi. Türkleri tek dayanağının Anadolu olduğunu savunan 
1  Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın son çeyreğine girdiğinde mali iflasını ilan etmişti. Devletin 
1874-75 bütçesi 25 milyon Osmanlı lirası idi. Gelirleri 17 milyon lira olan devlet dış borçlara senede 13 
milyon lira ödemekteydi; devletin ihtiyacı için sadece 4 milyon lira kalmaktaydı (Karaca, 1993, s. 40).
2  Efe, 2002, s. 157.
3  Karal, 1983, s. 57.
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Sultan Abdülhamid, Ermenileri Anadolu’da bağımsızlığa götürecek olan Berlin 
Antlaşmasının 61. maddesinin uygulanmasını her seferinde bir bahane ile önledi. 
Padişah II. Abdülhamid Berlin Kongresi’nin ilgili maddesini engellemeye çalışırken, 
Avrupalı devletler de bunu uygulamaya çalışıyorlardı. Ancak özellikle İngiltere bu 
işin üzerinde çok sıkı bir şekilde duruyor, Osmanlı hükümetine değişik teklifler 
yapıyordu. Nitekim. İngilizler Anadolu’da ıslahat yapılacak bölgeye Avrupalı bir 
müfettiş atanmasını teklif ettiler. Aslında İngilizlerin düşündüğü, Genel Valilikten 
başka bir şey değildi. İngiltere’nin amacı ileride Doğu Anadolu’da oluşturulacak 
özerk veya bağımsız Ermenistan’ı elde tutmaktı. İngiltere’nin bu gizli maksadı ise II. 
Abdülhamid ve diğer devlet adamlarının bazılarınca bilinmekteydi. II. Abdülhamid, 
Avrupalı devletlerin bir Genel Vali atamak suretiyle, buraları “mümtaz” bir eyalet 
haline sokmaya çalıştıklarını ve bunu elde ettikten sonra, Genel Vali’nin yerine 
Avrupalı bir prens tayinlerinin çok büyük bir ihtimal olduğunu söylemekteydi 
(Küçük, 1984, s. 141). Mabeyn’den Bekir Bey, İngilizlerin Rocild vasıtasıyla Şam’da 
Yahudilerin yerleştirilmesinden yararlanarak, orada bir Yahudi devleti, Anadolu’da 
Ermeni ve Arabistan’da bir Arap hükümeti kurmaya çalıştıklarının anlaşıldığını 
belirtmektedir (İnal, 1982, s. 1486). 

Mabeyn Kâtibi Tahsin Paşa da, müfettişlik tayini konusundan bahsederken 
büyük devletlerin, Anadolu’nun altı vilayetinde yapılacak ıslahatı siyasi baskılar 
yoluyla Bâbıâli’ye kabul ettirmeye çalıştıkları ve Avrupalı bir müfettiş tayini gibi 
Osmanlı Devleti’nin zararına olacak teklifleri ileri sürmekten de çekinmediklerini 
kaydetmektedir (Karaca, 1993, s. 55).

 Bâbıâli, büyük devletleri ve Ermenileri tutan Avrupa kamuoyunu tatmin 
etmek için doğu vilayetlerine bir tahkik heyeti gönderdi. Heyet Osmanlı hizmetinde 
bulunan General Baker ile Şura-yı Devlet Reisi Said Paşa ve Denizci Süleyman 
Paşa’dan oluşmaktaydı. Heyetin raporu üzerine Bâbıâli, 3 Ekim 1880’de Avrupalı 
devletlere bir muhtıra verdi ve Erzurum, Van, Bitlis ve Diyarbakır vilayetlerinde 
aşağıdaki şekilde ıslahat yapılacağını bildirdi (Karal, 1983, s. 134).

1. Mahkemelerin tanzim ve ıslahı

2. Polis ve jandarmanın tensîki

3. Gümrük, posta, telgraf ve vasıtalı vergi geliri bir tarafa öbür vergilerden gelen 
paraların işbu dört vilayetin bütçesine ait olması.

4. Adliye memurlarının seçilmesi.

5. Bütün bu ıslahatın bir müşir vasıtasıyla kontrol ve murakabe ettirilmesi

Fransa Tunus’u işgal etmiş, İngiltere, Mısır’a yerleşmek için hazırlıklara başlamıştı. 
Doğu Rumeli olayının gelişmesi, başta Rusya’yı olmak üzere, bütün Avrupa 
devletlerini ciddi bir şekilde ilgilendiriyordu. Ayrıca Almanya, Osmanlı Devleti’ne 
meyletmeye başlamıştı. Bismark, Berlin’deki İngiliz elçisine Ermeni ıslahatı 
meselesinde, Babıâli’ye fazla yüklenmenin anlamsız olduğunu ifade etmişti. Bütün 
bu sebeplerden dolayı Ermeni ıslahatı meselesi, bir müddet için Avrupa siyasetinin 
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gündeminden çıkmış4 ise de, daha sonra bu konu tekrar gündeme gelmiş ve 1895’te 
İstanbul hükümeti Anadolu Islahatı için Şakir Paşa’yı Umumî Müfettiş olarak 
görevlendirilmişti5.

Abidin Paşa’nın Doğu’ya Gönderilmesi

İstanbul Hükümeti Vezir Yusuf Paşa’yı Van, Erzurum ve Bitlis taraflarına gönderirken, 
Diyarbakır, Elazığ ve Sivas vilâyetlerine de Osmanlı Devlet ricalinden Bursa Komiseri 
Abidin Paşa’yı görevlendirdi. Ali Emîrî Efendi (2008, s. 45) Abidin Paşa’nın doğuya 
gidişini Osmanlı Vilâyât-ı Şarkiyyesi adlı eserinde şöyle anlatmaktadır: “… H. 1877 
senesinde meydana gelen yeni bir Rus harbinin tesirleri ülkenin her tarafında olduğu 
gibi, Diyarbakır vilayetinde de hissedilmiş ve şehrin düzeni yeniden bozulmuştur. 
Hatta bazı yerlerde bir takım eşkıya ve nüfuzlu kişilerin yeniden ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur.

 Bununla beraber, Osmanlı Devleti, tedbirli davranarak, az bir zaman sonra 1879 
senesinde Doğu vilâyetlerinden Van, Erzurum ve Bitlis yöresine vezirlerden Yusuf 
Paşa’yı, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas vilâyetlerine de Osmanlı Devlet ricalinden 
Bursa Komiseri Abidin Paşa’yı, Islahat Başkomiseri, Ermeni cemaatinden Manas 
Efendi’yi de ikinci komiser olarak tayin edip, Islahat Heyetiyle birlikte Diyarbakır’a 
gönderdi.

Gerçekten bölgeye böyle bir heyetin gönderilmesi çok gerekliydi. Zira Müslüman 
ve Hıristiyan Osmanlı ahalisi hep kendi işleri ve kazançları ile meşgul iseler de, 
civarda bulunan bazı asileri ve nüfuz sahibi kişileri bir taraftan düzene uydurmağa 
çalışmak, diğer taraftan da yollar açmak ve vilâyet dâhilinde bulunan gaz ve kömür 
madenlerini işletmekte büyük fayda vardı. Ayrıca yöreye Avrupa’dan gelişmiş 
yeni ziraat âlet ve edevatı getirtmek, şeker fabrikaları açmak gibi ahaliyi yakından 
ilgilendiren hizmetlerden bulunmak da lazımdı” (Emirî, 2008, ss. 45-46).

Abidin Paşa Diyarbakır’a gelir gelmez ilk iş olarak Diyarbakır’ın Müslüman ve 
Hıristiyan halkından sevilen ve hatırı sayılır kişilerden bir komisyon oluşturdu. 
Islahat Heyeti yazıcılığına da Ali Emîrî Efendi (2008, s. 47) tayin edildi.

Ali Emîrî Efendi, Abidin Paşa’nın yaptığı ilk icraatlarını da şöyle anlatmaktadır.
“Abidin Paşa, encümenin kararı ve hükümetin tasvibiyle civarda bulunan 
nüfuz sahibi ve bozguncu kişilerden yüze yakın kişiyi aldığı yerinde tedbirlerle 

4  Avrupa basınında ise ıslahatın uygulanması için, Avrupalı bir komiserin atanmasına karar 
verildiği şeklinde yazılar çıktı. 1895 yılına gelindiğinde, tatbiki istenilen Islahat Projesinin ana 
maddelerinden birini, yine müfettişlik meselesi oluşturmaktaydı. Bu maksatla 11 Mayıs teklifinden 
on iki gün sonra İngiltere Bâbıâliye Anadolu vilayetleri için bir Genel Komiser atanmasını teklif etti. 
Bâbıâli, devlet tarafından belirlenecek bir vilayetten başlamak üzere, ıslahatın teftişini sürdürmek 
maksadıyla bir komiser veya müfettiş tayin edileceğini, bu müfettişe bir de talimatname verileceğini 
İngiltere ve diğer devletlere bildirdi. Padişah, elçilerin teklif ettiği 40 maddelik proje üzerinde çalışmalar 
devam ettiği bir esnada, 27 Haziran 1895 tarihinde, Yaver-i Ekrem Müşir Ahmet Şakir Paşa’yı Anadolu 
Vilâyâtı Umûm Müfettişliğine tayin etti. Padişah, atanan müfettişin esas görevinin ıslahatın uygulaması 
esnasında, mevcut kanun ve tüzüklerin ihlaline engel olmak, yine ıslahat gereği, vilayetlerde yapılacak 
yeni teşkilat ve değişikliklerin, devletin hukukuna göre düzenlenmesini sağlamak olduğunu belirttikten 
sonra, “elhasıl bu me’muriyet büyük bir me’muriyettir, Devletin ve İslam’ın saadetini temin edeceği 
gibi, harabiyetine dahi sebep olabilir” demekteydi (Karaca, 1993, s. 56.
5  Bu konuda geniş bilgi için Ali Karaca’nın eserine bakınız (1993).
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Diyarbakır’a çağırarak, bunları birer birer uzak vilâyetlere sürdü. Doğrusunu 
söylemek gerekirse, bu uygulama çok lüzumlu idi. Çünkü bir bahçeyi layıkıyla 
yetiştirmek ve yetişecek yeni fidanların gelişmesine, büyümesine engel olmaması 
için, etrafındaki çer-çöp ve dikenlerin, fidanlarının aralarında gereksiz dallarını 
bile temizlemek gerekir. Aynı şekilde, bir memleket veya bir vilayeti ıslah için de, 
ıslahı mümkün olmayan bazı insanları adalet ve hakkaniyet çerçevesinde toplumdan 
ayırmak lazımdır. Vilayet dışına sürülenler içinde daha sonra memleket ve milletin 
başına bela kesilen Milli Aşiretinden İbrahim Ağa (Paşa) ve Miranlı Aşireti’nden 
Mustafa Kato gibi azılı zorbalar da vardı” (Emirî, 2008, s. 45-46). Ancak Abidin 
Paşa’nın icraatlarından dolayı İstanbul rahatsızlık duymuş, tam bu sırada Dâhiliye 
Nazırı olan Mahmud Nedim Paşa, Abidin Paşa’ya şu mealde bir telgraf göndermiştir. 
“ Diyarbakır vilayetinden mahkeme edilmeksizin bu kadar kimsenin sürülmesinin 
ve cezalandırılmasının uygun olmadığından bahisle, suçluların usulüne uygun 
mahkemeye çıkartılması ve haklarında verilecek hükümlere göre işlem yapılması 
gerektiği halde, sizi bunun aksine hareket etmeye mecbur eden sebeplerle ilgili evrak 
ve vesikaların acele gönderilmesi ve bundan böyle bu gibi kanunsuz durumlardan 
kaçınılması…” (Emirî, 2008, s. 51).

Abidin Paşa’nın Dâhiliye Nezareti’ne Sunduğu Rapor:

Abidin Paşa bölgede yaptığı incelemelerde ulaşım zorluğu, idarî ve adlî sorunlar, 
yöre halkının yoksulluğundan kaynaklanan malî sıkıntılar ve geri kalmışlık gibi 
sorunlarla yüz yüze geldi. Sorunları yerinde tespit eden Abidin Paşa, gördüğü 
aksaklıkları, eksikleri ile birlikte bunların giderilmesi için neler yapılması gerektiğini 
de merkeze Dâhiliye Nezareti’ne bir rapor halinde sunmuştur. Aşağıda söz konusu 
bu raporda bölgenin asayişinin sağlanması ve kalkınması daha doğrusu “maddi 
sefaletten” kurtulması için teklif ettiği çözüm yolları irdelenecektir.

Raporun ihtiva ettiği konuları şu başlıklar altında incelemek mümkündür:
Adliye, eğitim, idareci tayini, askeri tedbirler (olağanüstü hal), bayındırlık, tarım ve 
sanayi. Abidin Paşa raporunda birinci olarak adliye ile ilgili konuları ele almaktadır. 
Rapora göre bölgede nüfuzlu kişilerin nüfuzlarını kırmak için mahkemelere yerli 
memur atanmayıp, başka bölgelerden uygun memurların atanmasının yerinde 
olacağını belirtir. Ayrıca bölge halkının “bedevi” oluşları göz önünde bulundurularak 
“mahkeme nizamnamesine” bazı “istisnai şartlar”ın ilave edilmesi gerekmektedir 
(BOA, Y. PRK. ŞD., nr. 1). Ancak Abidin Paşa bu istisnai şartların neler olduğunu 
açıklamamıştır. 1895 yılında Anadolu Umum müfettişi olarak tayin edilen Şakir 
Paşa da adliyenin işleyişi hakkında bazı tespit ve önerilerde bulunmuştur (Karaca, 
1993, s. 91-2).

Abidin Paşa eğitim konusuna geniş yer ayırmaktadır. Bölgede “Mekteb-i İdadî”6lerin 
kurulmasının iyi olacağını belirten Abidin Paşa, bu işin çok külfetli ve idaresinin de 
zor olacağından bahisle “şimdilik yalnız Mekâtib-i Rüşdiyye7’nin ahvâl-i hâzıraları” 
6  Rüşdiye mezunlarını yüksek okullara hazırlamak için açılan günümüzdeki liseye denk orta 
öğretim kurumu. (Öztürk, 2000, s. 464).
7  Tanzimat döneminde Batı tarzında oluşturulan, zamanla ilköğretim kademesiyle birleşen 
orta öğretim kısmı. İlk Rüşdiye 1847’ de açıldı. Tanzimat döneminde rüşdiyelerin mezunları genellikle 
devlet bürokrasisinde memur olarak istihdam edildi. Rüşdiyeler, Osmanlı Devleti’nde kız çocuklarınn 
sıbyan mektebi üzerine öğrenim görme imkânına sahip olabildikleri ilk eğitim kurumları olmuştur. 
1858’de kızların da orta öğretim görmesini sağlamak için İstanbul Sultanahmet’te Cevri Kalfa İnas 
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düzeltilerek faaliyete geçmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca Mekâtib-i İbtida’iyye 
bulunmayan kaza ve kasabalara Sıbyan Mektepleri’nin açılması gerektiğini söyler. 
Bu okullarda görev yapacak idareci ve öğretmenlerin maaşlarının sağlanabilmesi 
için de kaybolmuş vakıfların ihya edilerek gelirlerinin bunlara tahsis edilmesini 
önermektedir (BOA, Y. PRK. ŞD., no. 1). Eğitim-öğretimin denetlenmesi için 
vilayet merkezlerinde “ma’ârif müfettişleri” ve sancaklarda ise müfettiş yardımcıları 
bulundurulmalıdır.
Mekâtib-i Rüşdiyyede okutulmakta olan derslere gerekli olan “fen-i inşâ ve kitâbet 
ve fen-i usul defteri” dersleri ilave edilmelidir. Eğitim-öğretim bir yıl daha uzatılmalı 
ve buradan mezun olanlara her yerde geçerli olacak bir diploma verilmelidir. Ayrıca 
daha önce büyük emeklerle vücuda getirilmiş olup, ancak bazı memurların kötü 
idareleri yüzünden atıl ve kapalı olan Islâh-hânenin de yeniden ihya edip açılmasıyla 
memlekete faydalı olacaktır. Abidin Paşa’nın üzerinde durduğu bir konu da bölgeye 
atanacak idareciler, özellikle kaymakamlardır. Bölgede görev yapan kaymakamların 
maaşlarının çok düşük olmasından dolayı, buralara “muktedir işbilir” kişilerin 
gelmediğini belirtmekte ve durumun düzeltilmesi için idari birim olarak varlıklarına 
pek ihtiyaç kalmayan kasabaların lağvedilmeli ve bu kasaba müdürlerine ödenen 
maaşların da kaymakam maaşlarına eklemek suretiyle buralara daha “ehil” ve 
“muktedir” kaymakamların atanmasını sağlamak gerekmektedir. Lağvedilen 
nahiyelerin de en yakın kazalara bağlanmasını tavsiye etmektedir. Bölge de asayişin 
sağlanması konusunda olağanüstü halin uygulanması yanında çeşitli fikirler ileri 
sürmektedir. Bunlar aşağıda tek tek ele alınacaktır. Bölgede kanun ve nizamın hızlı 
bir şekilde uygulanması için bir süre valinin mülki yetkilerinin yanında bölgede 
bulunan askeri kuvvetlerin idaresinin de valiye bırakılması önerilmektedir. Bugünkü 
ifade ile olağanüstü halin uygulanması istenmektedir. Diyarbekir dâhilinde Tayy ve 
benzeri büyük aşiretlerden başka on beş kadar küçük aşiret bulunmaktadır. Bunlar 
göçebe halinde yaşamaktadırlar ve zaman zaman birbirleriyle savaşmaktadırlar. Bu 
yüzden hem halka zarar vermektedirler hem de hükümeti meşgul etmektedirler. 
Bunların yerleşik hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ancak bu yapılıncaya kadar 
halkın bunların zararlarından korumak için Fransızların Cezayir’de uyguladıkları 
gibi seyyar askeri müfrezelerin kurulması uygun olacağını söylemektedir (BOA, Y. 
PRK. ŞD. No. 1).

Jandarma, polis ve süvari seyyar bölüklerin mevkilerin ihtiyaçlarına göre azaltılması 
ve arttırılması ve bunların yeni ateşli silahlarla silahlandırılması da önerileri arasında 
yer almaktadır. Valiler her zaman vilayetin devrine ve halkın durumunu teftişine 
mecbur iken bir süreden beri bu durumda bir aksaklık görülmektedir. Oysa bu 
durum önem arz etmektedir. Bundan dolayı valilerin bu görevleri yerine getirmeleri 
gerekmektedir. Valiler buna mecbur edilmelidir. Bayındırlık işlerinde ise daha 
çok yollar üzerinde durulmaktadır. Daha önce açılmış yollar tamir görmediğinden 
zamanla kullanılamaz hale gelmişlerdir. Özellikle pek çok emek ve masrafla yapılmış 
olan Diyarbekir ile Harput arasındaki yolun bir an önce ikmal ve tamir edilerek ve 
oradan daha da ileriye götürülerek en yakın limana ulaştırılmak üzere bir güzergâh 
tespit edilmesi için bir mühendisin tayin edilmesi gerekmektedir. Bu yolun inşasını 
hemen başlatmak gerektiğini zira çok önemli olduğunu vurgulamaktadır (BOA, Y. 
Rüşdiyesi açıldı. Rüşdiyelerin öğretim süresi sıbyan mektebi üzerine dört yıldı. Erkek rüşdiyelerin 
programı şöyleydi: Mebâdi-i Ulûm-i Dîniyye, Lisân-ı Osmanî Kavâidi, İmlâ ve İnşâ, Kavâid-i Arabiyye 
ve Farisiyye, Tersim-i Hutût, Mebâdî-i Hendese, Defter Tutma Usulû, Tarih-i Umumî, Tarih-i Osmani, 
Coğrafya, Jimnastik, Mahalli Dil (okulun bulunduğu yerdeki halkın çoğunluğun dili). (Öztürk, 2008, s. 
300-303).
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PRK. ŞD., nr. 1).

Tarım konusunda bölgede yetiştirilen ürünlere ek olarak pamuk ve şeker pancarı 
gibi yeni ürünlerin yetiştirilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini vurgular. Daha 
önce yapılmasını gerekli gördüğü yolların yapılmasında başarı gösterildiği takdirde 
mesafenin uzunluğu ve mahsulleri yalnız buğday, arpa ve benzeri hububata münhasır 
bulunduğundan ve bunların araba ile nakli mümkün olsa bile nakliye fiyatlarının 
malın kıymetlerine göre çok yüksek olacağından halkın bundan faydalanması pek 
mümkün olmayacaktır. Ancak Diyarbekir ve çevresinin iklimi pamuk yetiştirmeye 
elverişli olduğundan, bölgedeki ahali bu tür ürünü yetiştirmeye teşvik edilmeli ve 
alıştırmalıdır. Pamuğun kıymetine oranla nakliyatı daha ucuz olduğundan halkın 
daha kârlı bir iş yapmış olacaktır. Böylece halk fakirlikten de kurtulmuş olacağını 
belirtir (BOA, Y. PRK. ŞD., nr. 1). Pamuğun yanı sıra bölge iklimi şeker pancarı 
için de elverişlidir. Hatta burada yetiştirilecek şeker pancarının kalitesi son derece 
yüksek olacaktır. Bunun yetiştirilmesi de teşvik edilmelidir. Ayrıca şeker pancarının 
işlenmesi amacıyla Diyarbekir için servet kaynağı olacak bir şeker fabrikası 
kurulmalıdır.

Bölgenin ciddi problemlerden birisi de meydana gelen kıtlıklardır. Buna bağlı 
olarak vurguncu tüccarlar ortaya çıkmaktadır. Bazı çevre vilayetlerde olduğu gibi, 
Diyarbekir ahalisi bu seneki kıtlıktan pek ziyade muzdarip olmuş, birçok köy halkı 
yerlerini terk etmiş ve “nüfusça dahi hayli telefat vuku bulmuştur”. Bu durumun 
gerçek sebepleri araştırılmalı ve gerekli tedbirlerin alınmasına çalışılmalıdır. Daha 
önce de belirtildiği gibi, bu bölgede sekiz nihayet on sene de bir ciddi şekilde 
kıtlık yaşanmaktadır. Bunun gerçek sebebini ise zahireyi bozulmaksızın 4-5 sene 
muhafaza etme yollarının bulunmayışında aramaktadır. Kıtlık yıllarında buğdayın 
keyli8 1 liradan fazlaya yükselmektedir. Bolluk ve bereket yıllarında 5 kuruşa ve 
daha da aşağısına düşmektedir.

Kıtlıktan sonra mahsulün bollaşması fiyatların çok düşmesine yol açmaktadır. 
Bu yüzden çiftçi elde ettiği üründen masraflarını karşılamadığından ve emeğinin 
karşılığını alamadığından ümitsizlik ve tembellik galebe çalmaktadır. Bunun sonucu 
olarak ancak o yıl kendilerine yetecek miktarda ürün yetiştirmektedirler. Daha 
önce de belirtildiği gibi, her sekiz on senede bir kıtlık yaşanmaktadır. Bu kıtlık 
durumunu sezen ve daha önceki kıtlıklarda da büyük kârlar elde etmiş olan bazı mal 
ve servet sahibi vurguncu tüccar ve nüfuzlu kişiler piyasadan bol miktarda zahireyi 
çekip depolamak suretiyle kıtlığı şiddetlendirmektedirler. Bunun sonucu halk 
ciddi bir şekilde muzdarip olmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için; evvela 
üretimin muayyen bir miktarın altına düşmemesi ve iki seneye yetecek zahirenin 
bulundurulması zahirenin bozulmaması için de tedbirlerin alınması gerektiğini 
belirtmektedir (BOA, Y. PRK. ŞD., nr. 1). Kıtlığın işaretleri görüldüğü zaman 
tüccara toptan zahire satılmaması, ihtiyaç sahiplerine satılması emri çıkarılmalı, hile 
ve yolsuzluklara meydan verilmemelidir. Bu yapıldığı takdirde halka büyük hizmet 
yapılmış olacaktır. Abidin Paşa, bunlardan başka vergi konusuna da değinmektedir. 
Bölgede vergi şimdiye kadar genellikle asker ve zabıta ile toplanmaktadır. Şimdi de 
tahsildarlar vasıtasıyla toplanması mümkün olmayacağından medeniyetin tamamen 
yayılmasına kadar yine zabıta kuvvetleri marifetiyle toplanmasına devam edilmelidir. 
Esasen bölgede vergi hiçbir zaman tam anlamıyla toplanamamıştır. Vilayette ciddi bir 
8
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nüfus sayımı yapılmamıştır. Oysa muntazam nüfus kayıtları olmayınca askerin celbi 
ve verginin toplanması kolay olmaz. Bunun için mahalli mülkiye ve redif zabıtaları 
marifetiyle yeniden bir nüfus sayımı yapılması gerekmektedir. Zira yukarıda 
belirtildiği gibi livalarda muntazam nüfus defterleri mevcut değildir. Savaşların 
nüfus yoğunluğu üzerinde yol açacağı değişmeler yeniden nüfus sayımını çok fazla 
güçleştirmekte ve yeni bir nüfus sayımını gerekli kılmaktadır. Ancak asker celbi ve 
vergi tahsili için bunun mutlaka yapılması gerekmektedir (BOA, Y. PRK. ŞD., nr. 1).
İngiliz casusu olduğu ileri sürülen ve II. Abdülhamit’in sarayına gelip-giden prof. 
Vambery ise Şakir paşa’yı II. Abdülhamid’in sağ kolu ve doğu politikasının ardındaki 
“şeytan” olarak nitelemiştir. Şakir Paşa’nın teftiş çalışmaları sadece Erzurum, Sivas 
ve Van’ı kapsamayıp Bitlis, mamuratü’l-aziz ve Diyarbakır’i de içine almakta, Islahat 
çalışmaları ile teftişler bir arada yürütülmektedir.9 İlk olarak 24 Ağustos 1895 ve 20 
Ekim 1899 arasında Vilâyât-ı Sitte’de yolların ulaşım ve nakliyata yeterli olmadığı 
hatta yapılmamış olduğu, mevcutların ise harabeye döndüğünü tespit etmiştir. Bu 
sebepten, üretilen hububat ve diğer ürünlerin pazarlara ulaştırılmadığını, nakliyatta 
keçi yoluna benzer şoseler üzerinde,  iki tekerlekli “kağnı” denilen ve 200 kğ. Yük 
taşıyabilen arabalarla, genellikle de hayvanların kullanıldığını tespit etmiştir.  Mesela 
Harput ile Erzincan ve Erzurum’u bağlayan yolun Harput merkezinden itibaren 
Hozat’a kadar olan 60 km.lik kısmında araba ile diğer kısımlarında ise katır sırtında 
ve yaya olarak yolculuk yapılabilmekteydi. Bitlis vilayetinde de yol denilebilecek 
kadar azdı. 10 Şâkir Paşa, babıâli’ye yazdığı raporlarda, bazı mahsullerin üretim ve 
tüketim yerlerindeki fiyatlarından örnekler vererek, üretici ile tüketicilerin karşı 
karşıya kaldıkları duruma dikkat çekti.  Mesela Vilayat-ı Sitte’de 6 kuruş olan 
sade yağ İstanbul’da 12 kuruşu; 50 ile 60 para olan iyi peynir ise 4 ile 5 kuruşa 
satılmaktaydı.11

İngiltere ve Rusya başta olmak üzere diğer Avrupalı devletlerin Osmanlı 
Devleti’nin doğu eyaletlerinde emellerini gerçekleştirmek için Ermenileri vasıta 
olarak kullandıkları bilinmektedir. Ermenilerin muhtariyeti adı altında oynanmaya 
çalışılan senaryonun içinde Avrupalı devletlerin baskısıyla iki Umûm Müfettişlik 
gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu Umûm Müfettişliklerden biri, 1879 yılında 
Osmanlı Devleti’nin gündemine sokulup, 1895-1900 yılları arasında gerçekleştirilen 
ve Şakir Ahmet Paşa’nın tayin edildiği Umûm Müfettişliktir (Karaca, 1993). İkinci 
Umûm Müfettişlik ise, 1909’da Adana olaylarıyla tekrar milletlerarası mesele haline 
getirilen, 1913’de hızlandırılıp, 1914 yılında “Vilâyât-ı Şarkiyye Islâhatı” adın altında 
uygulanan müfettişliktir (Taş, 1998, s. 14). Yukarıda bahsedilen iki umûm müfettişlik 
de iyi bilinmektedir ve üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma çerçevesinde 
ele alacağımız müfettişlik, bu iki umûm müfettişlikten önce, Avrupalı devletlerin 
Umûm Müfettişliğin Osmanlı Devleti’nin gündemine soktuğu 1879-1880 yıllarında 
İstanbul Hükümeti tarafından Sivas, Elazığ ve Diyarbakır vilayetlerine müfettiş 
olarak gönderilen Abidin Paşa’nın12 müfettişliği ve Dâhiliye Nezaretine sunduğu 
9  Ali karaca, s. 162. 
10  Vital Cuinet, La Turquie d’Asie, I, Paris 1890, s. 390-391, 584-549.
11  Ali Karaca, Anadolu Islahâtı ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1899), İstanbul 1993, s. 80.
12  Osmanlı devlet adamı, şair ve mütercim olan Abidin Paşa, 1843 yılında Preveze sancağında doğdu. 
İstanbul’a gelerek, silahşör rütbesiyle mülkiye sınıfından devlet hizmetine girdi. Preveze mutasarrıf 
muavinliği, merkez kaymakamlığı, Narda kaymakamlığı yaptı. İzmir Temyiz Meclisi İkinci Başkanlığı 
ile İzmir’de kurulan Olağanüstü Komisyon Başkanlığı; Tekfur Dağı, Varna, Sofya gibi çeşitli kazalarda 
mutasarrıflık görevlerinde bulundu. Devlet borçları, borsa işlemleri, maliye meseleleri konularında bir 
eser, birinci ve ikinci dereceden milletvekili seçimleri nizamnamesini hazırladı. Elazığ ve Diyarbakır’a 
gönderildi bir süre sonra Rumeli Beylerbeyi rütbesini aldı ve Doğu Anadolu Islahatı göreviyle beraber 
Sivas Komiserliği ve valiliği görevlerine getirildi. Selanik valiliğine atandı. Kısa bir süre sonra Hariciye 
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raporudur.13 Şartların ağırlığı, ticaretin gelişmesi ve bölgenin servetinin artmasına 
olumsuz etki etmekteydi. Şakir Paşa, bu duruma çözüm olarak iç gümrüklerin 
kaldırılmasını, acil olarak yol inşaatına başlanılmasını ve ulaşım için nehirlerle 
göllerden yararlanılmasının yollarının aranılması Babıâli’ye tavsiye etti. Ona göre, 
Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya, Mihaliç, Menderes, Seyhan, Ceyhan, Asi, Arsa, 
Fırat, Dicle ve Zab Suyu nehirlerinin bazılarında kısmen, bir kısmında ise bütünüyle 
gemi işletmeciliği mümkün olduğu gibi,14 bu maksatla şirketler de kurulabilirdi. 
Şakir Paşa Vilayat-ı Sitte’nin birçok yerinde maden kömürü ve demir madenleri, 
van vilayeti ile Siirt ve Erzincan sancaklarında zengin çeşitli madenler bulunduğu, 
Van ve Erzurum’da petrol, Bitlis’te bakır ve simli kurşun madeni olduğunu tespit 
etti. Buralarda bulunan ormanların ve madenlerin işletilmesi, neft yağı kuyuları 
açılması ve iyi cins hayvan yetiştirilmesi için gerekli memur ve mühendislerin 
Vilayat-ı Sitte’ye tayinini Babıâli’den istedi. Bu teklif, Şura-yı Devlet’te ele alındı 
ve uygun görülerek madenlerin keşfi ve işletilmesi için mühendisler tayin edildi. 
Şakir Paşa, ülkede şirketler tesisi politikasının iyi uygulanmaması neticesinde, servet 
kaynaklarının ecnebilerin eline geçtiğin, belirttikten sonra, mahalli hükümetlerin 
halkı şirket kurmaya teşvik edici tedbirler alarak, taliplere özel izin vermeleri 
ve yardımcı olmalarını, özellikle medeniyet ve kalkınmaya engel tekevlilikten 
sakınılmasını hükümete tavsiye etti.15  

Şakir Paşa Vilayat-ı Sitte’de karşılaştığı problemlerden biri de mahalli idarelerde 
görülen bozukluklardı. Bu bozukluklar; vilayetlerin gelir ve giderlerinde görülen 
dengesizlikler, vergilerin zamanında toplanamaması, memurların maaşlarının 
zamanında ve yeterli miktarda ödenememesinden kaynaklanmaktaydı. Şakir Paşa, 
düşük maaşlı memurların ücretlerine zam yapılmasını, tasarruf için de maaşı yüksek 
olanlardan da kesinti yapılması gerektiği görüşündeydi. Halkın genel durumunu 
da değerlendiren Şakir Paşa, bölgedeki Müslüman ahalinin gayrı Müslim ahaliden 
daha kötü hayat şartlarına sahip olduğunu, durumlarının iyileştirilmesi için de gayr-ı 
Müslimlerden daha fazla ıslahat muhtaç olduklarını II. Abdülhamid’e bildirdi. Ona 
göre ortaya çıkan rahatsızlıkların ve karışıklıkların sebebi, yoksulluk idi.16 

Van ve Hakkâri sancaklarından oluşan Van Vilayetinde merkez ve kazaların adliye, 
belediye, maliye, maarif, nüfus, tapu ve evkaf dairelerinin işlemlerini inceledi. 
Mevzuat ve uygulamalarla ilgili aksaklar tespit edilerek, bunların düzeltilmesi 
istendi. 17Van’a geldikten sonra Şakir muhacirlerle, İran’dan Osmanlı Devleti’ne 
gelmek isteyen aşiretlerin iskânı meselesiydi. İran’la Osmanlı sınırı arasında gidip-
gelen aşiretlerin yerleştirilmesi bir problem oluşturuyordu. 1896’da Van vilayetinin 
maarifi hakkında da tahkikat yapılmıştır. Vilayetteki okullaşmanın Ermeniler lehine 
olduğu tespit edilmiştir. Gayr-ı Müslim okullardaki öğretmen ve öğrenci sayısı Türk 
okullarındakine göre çok fazlaydı. Müslüman okullarında okul başına 1.5 öğretmen 
düşerken, bu rakam gayr-ı Müslim okullarda 8.4, öğrenci sayısında ise okullara göre 
Nazırlığına getirildi. Birinci rütbeden Mecidî nişanıyla taltif edilerek Adana valiliğine getirildi. 1884’de 
tekrar Sivas valiliğine atandı ve bir sene sonra da Ankara valisi oldu. Son olarak Cezayir-i Bahr-i 
Sefid valiliği yaptı. 1906’da İstanbul’da vefat etti. Arapça, Farsça, Arnavutça, Fransızca ve Yunanca 
biliyordu. Bu dillerin edebiyatlarına da vakıftı.(Pala, 1988, s. 310).
13  Abidin Paşa’nın görevi Sivas, Elazığ ve Diyarbakır vilayetlerini kapsamaktadır. Ancak bu rapor 
sadece Diyarbakır vilayeti ile ilgili olarak hazırlanmıştır.
14  Ali Karaca, s. 80.
15  Ali Karaca, s. 80-81.
16  Ali Karaca, s. 82.
17  Ali Karaca, s. 136.
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6.1 oranında bir fazlalığının Ermeniler lehine olduğu görülmektedir.18 Aslında bu 
tarihten çok daha önce Van vilayetinde eğitimle ilgili çalışmalara ağırlık verildiği 
görülmektedir. Islahat çalışmaları öncesi II. Abdülhamid’in valilere, vilayetleri 
genelinde, yılda en az üç defa teftiş yapmaları mecburiyeti getiren iradesi üzerine, 
van vilayeti eski valilerinden Hamit Bey, 16 Aralık 1886 tarihinde layiha hazırlar. 
Bu lâhihadan Vilayeti’n genel durumu ile ilgili hususlarla birlikte, 1886 yılında Kürt 
köylerini de içine alan geniş bir maarif faaliyetine girişildi. Gevaş ve Erciş kazaları 
başta olmak üzere, vilayet genelinde yüzden fazla Mekteb-i Sıbyâniye ve İbtidaiye 
açılmaya başlandığı anlaşılmaktadır.19 Şakir Paşa ıslahat raporunu uygulama alanı 
olarak ta Erzurum’u seçer. Buradan çıkacak sonucu diğer vilayetler için de esas kabul 
edilecekti. Osmanlı basını alınan tedbirlerle Vilayet-i Sitte’de genel olarak idari, adli 
ve inzibati alanlarda peyder-pey yapılacak ıslahat, az zaman için de uygulamaya 
konulacaktır, denmekteydi.20   
 Hamidiye Alayları’nın kuruluş fikri her ne kadar IV. Ordu Müşiri Zeki 
Paşa’ya ait ise de, Şakir Paşa’da Rus Kazak Alaylar’ını yakından tanıması sebebiyle 
bu fikrin ilk olarak oluşmasında II. Abdülhamid üzerinde etkili oldu(1890). Hamidiye 
Alayları’nın kuruluş ve teşkilatlandırılma planları ve projeleri İstanbul’da Şakir 
Paşa’nın görev yaptığı hey’et tarafından hazırlanırken, yerinde kurulmaları işi de Zeki 
Paşa’ya verildi. Aşiretler, alaylara girmek için ne kadar istekli davranıyorlar idiyse, 
özellikle Hamidiye Alayları’na mensup bulunan aşiretler de kendi çocuklarının 
Aşiret Mektebi’ne kabul edilmesi için o derece ısrarlı görünmekteydiler. Hamidiye 
Alayları ile aşiret Mektepleri birbirini tamamlayan iki teşkilattır.21 Hamidiye Alayları 
ile Aşiret Mektepleri, toplumsal tabakalar arasında, telafisi mümkün olamayan 
sosyoekonomik problemlerin çıkmasına neden olmuştur.  
   Sonuç olarak, bu günkü ifadeyle Diyarbakır, Elazığ ve Sivas bölgesinin 
kalkınması ve halkın medenileşmesi ve asayişin sağlanması için Abidin Paşa, 
yukarıda belirtildiği üzere, eğitim öncelikli olmak üzere birçok teklif sunmuştur. 
Ancak devletin bu tekliflerin ne kadarını hayata geçirdiğini bilemiyoruz. Ancak 
bilinen bir şey var ki Abidin Paşa’dan yaklaşık on beş yıl sonra Anadolu Umum 
Müfettişliği göreviyle Anadolu’ya gönderilen Şakir Paşa’nın bölgede yaptığı 
incelemeler aynı problemlerin hâlâ mevcut olduğunu göstermiştir. Bilinen başka bir 
şey de Sultan II. Abdülhamid döneminde takip edilen eğitim politikası sonucunda 
memleketin diğer bölgelerinde olduğu gibi burada da birçok yeni okulun açıldığıdır.
İttihat Terakki, “hürriyet, uhuvvet ve müsavat” sloganıyla başlattıkları propagandayla, 
1908’de iktidara el koymuştur. İttihat Terakki, hürriyet havasını ve kendisine açılan 
krediyi imparatorluğu bir arada tutmak yerine parçalamayı hızlandırmıştır. İttihat ve 
Terakki döneminin İskânı Aşair ve Muhacirîn (Aşiret ve Göçmenler) Genel Müdürü 
Şükrü Bey (Kaya), tek parti döneminin ve tüm zamanların en uzun süreli (11 yıl) 
İçişleri bakanlığı görevini yürütmüştür. 22  Cumhuriyet kadrolarının Kürt meselesiyle 
ilk karşılaşması Koçgiri İsyanı’yla (1921) olurken, problemin bir daha çıkmamak 
üzere ülke gündemine girmesi, 1925 Şeyh Sait İsyanı’yla gerçekleşmiştir. Neredeyse 
18  Ali Karaca, s.143.
19  Ali Karaca, s. 145.
20 Sabah, nr. 2261 (19 Kasım 1895/7 T. Sani 1311/2c.1313 ) naklen Ali Karaca, s.83.
21 Aşiret mekteplerine beş yıllık ve yatılı olan bu okula on iki ile on altı yaşları arasındaki aşiret 
çocukları alınmaktaydı. Bu öğrencilere 30’ar kuruş maaş verilmekteydi. Okul mezunlarına verilen 
diplomalar Maarif Nezareti’nce hazırlanmakta ve İdadî seviyesinde bulunmaktaydı. Okul beş yıllık 
olmasına rağmen ilk mezunlarını, okul müdürünün üstün gayretleri sonunda, dört yılda verir. Bkz. 
Bayram Kodaman, “Aşiret Mektepleri” DİA., 32, İstanbul 1991. 
22  Hüseyin Yaman, Şark Meselesinden Demokrat Açılıma Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası, Seta 
Raporu, Ankara 2011, s. 38.
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Cumhuriyetin her yılında bir veya birden fazla isyan olmuştur. Cumhuriyet’in 
ilanından 1937 Dersim Operasyonu’na kadar geçen 14 yılda çıkan isyan sayısı 21’dir. 
Bölge, 1925-1950 yılları arasında olağanüstü yönetim uygulamalarıyla yönetilmiştir. 
Doğu ve Güneydoğu Bölgesi “yasak bölge” ilan edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmayanların bölgeye girişleri 1964 yılına kadar izne tâbi tutulmuştur. 
1938 yılına kadar bölgedeki lise sayısı dörttür. Bu liseler Erzurum, Malatya, Antep 
ve Diyarbakır’dadır. 1946 yılına kadar bölge mecliste yeterince temsil edilmemiştir. 
1946 yılına kadar yaklaşık 40 milletvekili olan Urfa’nın, Urfa’yı bilen beş milletvekili 
vardır. Diğerleri Urfa dışından ve Urfa’ya hayatı boyunca görmemiş vekilleridir. 
Bölge olağanüstü şartlarla yönetilmiştir. Kurulan beş umum müfettişliğin üçü, Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde açılmıştır. Her darbe sonrası bölgede askeri 
seferberlik ilan edilmiştir.  1978 yılında ilan edilen sıkıyönetim, 1987 yılına kadar 
sürmüş; daha sonra yerini OHAL’e bırakmıştır. OHAL en son 2002 yılında tamamen 
kaldırılmıştır. Terör daha etkin bir mücadele gerçekleştirmek üzere 1987 yılında 
Diyarbakır merkezde, geçmişin Umum Müfettişliklerini hatırlatan Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği kurulmuştur.

TBMM Göç Komisyonu’nun raporuna göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
güvenlik nedeniyle boşaltılan köy ve mezra sayısı 3.428’dir. Bu köy ve mezralarda 
yaşayan 1 milyona yakın yurttaşımız doğal yaşamlarından kopartılarak zorunlu göçe 
maruz kalmışlardır. Bu meselede sürekliliği olan, güvenlik tedbirlerini kapsadığı 
kadar, insan haklarını ve hürriyetlerini de kapsayan bir çözüm planı olmamıştır. 
Aksine olaylarla, zamana, uluslararası dinamiklere ve özellikle de şahıslara bağlı 
olarak değişen bir “yapboz” siyaseti mevcuttur. 23 Burada vurgulanması gereken husus 
benzer noktalardan meselelere bakılmış olmasıdır. Meseleye güvenlik tedbirlerinin 
penceresinden bakmak adeta bir stratejiye dönüşmüştür. Devletin arşivlerinin tozlu 
raflarında, çok sayıda rapor, ıslahat reçetesi ve reform paketi bulunmaktadır. İnsanî 
ve hak hukuku önceleyen bir temel planın ipuçlarına ancak 2000’li yıllardan sonra 
“demokratik açılım” politikalarıyla gelinebilmiştir.
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İBRAHİM SEDİYANİ

Kürt Sorununu Doğuran Süreç ve Tarihsel Sebepler
     Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

     Hamd, âlemlerin Râbbi olan Allâh’a...

     Salat ve selam, O’nun gönderdiği peygamberlere, Resûl-i Ekrem (saw) ve 
     pâk Ehl-i Beyt’ine...
 
     Değerli kardeşlerim ve kızkardeşlerim;

     Hepinizi selamların en güzeli olan Allâh’ın selamı ile selamlıyorum.

     Burada, Bursa ilimizin bu şirin ilçesi İznik’te, eski gerçek ismi kurucusunun 
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karısının ismi olan Nikaya’da, mavi bir “nazar boncuğu” gibi güzel olan İznik 
Gölü’nün kıyısında sizlerle birlikte olmaktan tarifsiz derecede mutluluk duyuyorum. 
Bu vesileyle, bizi – hem de hayatî derecede önemli ve anlamlı bir konuyu konuşmak 
vesilesiyle – bu güzel ortamda biraraya getiren İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin 
Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)’ne en kalbî teşekkürlerimi ve şükranlarımı 
sunuyorum. 

     Aranızda bu etkinliğe en uzaktan gelen benim. Yurtdışından dâvet edilen tek 
kişiyim. Ancak benim uzaklardan gelmem, sadece Almanya’dan gelip katılmış 
olmamla sınırlı değil. Ben çok daha uzaklardan geldim buraya. Çok çok uzaklardan 
geliyorum.

     İki hafta önce Bangladeş’te, Arakan coğrafyasında, mazlum Rohingya 
halkının arasındaydım. Rohingya topraklarına bir haftalık bir gezi yaptım. 

     Size Bangladeş’teki Bengal kardeşlerinizden ve Arakan’daki Rohingya 
kardeşlerinizden selam ve muhabbet getirdim. 

     Gezinin bir gününde Bangladeş’in başkenti Dakka’da, iki gününde Bangladeş’in 
ikinci büyük şehri ve kadim Arakan vilayetinin başkenti Chittagong’da, dört 
gününde de Chittagong’a bağlı bir ilçe olan ve Hind Okyanusu kıyısında bulunan 
Kaksa Bajar’da ikamet ettim. 

     Bizim Rohingya topraklarına ayak basmamızdan hemen 24 saat sonra, yeni ve 
korkunç bir katliâm gerçekleştirildi. Dolayısıyla ırkçı – faşist Myanmar (Burma) 
devletinin ve devlet destekli fanatik Budist Raxine çetelerinin mazlum ve Müslüman 
Rohingya halkına karşı onyıllardır belli periyodlarla gerçekleştirdiği sistematik 
katliâmların sonuncusu, benim bizzat yaşadığım ve tanıklık ettiğim katliâm oldu. 

     Acımasızca katledilen insan sayısı 1640. Bunlardan 370 kişi boğazları 
kesilerek şehîd edilirken, 800 kişi evleri ateşe verilerek diri diri yakıldı, 400 
kişi kurşunlanarak, 70 kişi de taşlanarak ve sopalarla dövülerek katledildi. 
Kurbanların büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Yaralı 
sayısı ise 1000 civarında ve yarısından fazlasının durumu ağır. Toplam 33 köy 
ateşe verildi. Yakılan toplam arazi, 60 kilometrekarelik bir coğrafyaya tekabül 
ediyor. Yakılan ev sayısı 2920. Cayır cayır yakılan evlerde diri diri yanarak 
tümüyle yok olan onlarca değil yüzlerce aile var. 

     Arakan İslam toprakları ve Müslüman Rohingya halkı, şu anda korkunç bir 
soykırımla karşı karşıyadır. İnşallâh uzaklardaki o Rohingya kardeşlerimizin 
yaşadığı trajediye daha fazla duyarlı olalım, kamuoyu oluşturalım, Rohingya 
halkının acılarını ve mazlumiyet çığlıklarını bulunduğumuz topraklarda daha gür ve 
daha yüksek sesle duyuralım. 

     Sevgili kardeşlerim ve kızkardeşlerim;

     Kıymetli misafirler, saygıdeğer katılımcılar;

     “Kürt Sorununu Doğuran Süreç ve Tarihsel Sebepler” konulu bir oturuma 
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tebliğci olarak katılıp ve fakat konuşmama Arakan ve Rohingya ülkesinden 
bahsederek başlamam, belki birçoğunuza anlamsız gelmiş olabilir; oturduğunuz 
yerde beni dinlerken içinizden “Ne alaka?” diye sormuş olabilirsiniz. 

     Hayır; “Çok alaka”, “Yakın alaka” hem de, “Birebir alaka”...

     Binlerce yıllık köklü bir tarihe ve medeniyete mensup âzîz Kürt milletinin 
bugün karşı karşıya olduğu sorunlarının, kimliksiz ve statüsüz durumlarının tarihî 
kökenlerini Kürdistan’ın batısındaki bir yerde, Marmara Bölgesi’nde tartışıp 
konuşurken, sözlerime “En doğudaki Kürdistan”dan, Rohingya’dan başlamakla 
aslında çok doğru bir giriş yaptım. 

     Hicaz (Mekke ve Medine) bölgesine ve Ortadoğu coğrafyasına oldukça uzak 
olmasına rağmen Arakan topraklarının “İslamlaşması”, çok erken tarihlerde, 8. 
yy’da başlar. Arakanlılar, 8. yy’da Müslüman olmuş bir halktır. Başka bir ifadeyle, 
İslam’ın doğduğu topraklara kendilerinden daha yakın olan halklardan bile 
daha erken bir tarihte İslam’la tanışmışlardır. 

     Arakan coğrafyasına yerli orijinal dilde “Rohingya”, Arakan halkına da 
“Rohingya halkı” denir.

     Arakan’da ırkçı – faşist Myanmar (Burma) devletinin ve devlet destekli fanatik 
Budist çetelerin katliâmlarının yeniden başladığı Haziran ayından beri Arakan 
Sorunu ve Rohingyalılar, başta kendilerini – ve sadece kendilerini – “İslamî” olarak 
niteleyen çevrelerin medyası olmak üzere Türkiye’deki tüm medya, Arakan’dan ve 
Rohingya’dan bahsetmektedirler. Gazeteciler, yazarlar Rohingya’yı anlatan yazı ve 
makaleler kaleme almakta, akdemisyenler ve STK’lar sorunu tartışmakta, insanî 
yardım dernekleri raporlar hazırlamaktadırlar. 

     Fakat kirliliğin, yalanın ve utanmazlığın, hâyâsızlığın boyutu o derece ileri bir 
noktaya varmış ki, kendilerini – ve sadece kendilerini – “İslamî” olarak niteleyen 
bu – sözüm ona – araştırmacı, yazar, gazeteci ve insanî yardım İslamcılar, Rohingya 
tarihini anlatırken bir yalanı biribirlerine bakarak tekrar etmektedirler. O yalan, 
Arakan coğrafyasının Yemen topraklarından o topraklara giden Arap tüccarlar 
tarafından “Müslümanlaştırıldığı”, “Rohingya” isminin de Arapça’daki “Rahmet” 
kelimesinden türediği yalanıdır. 

     Yalan, yalaaaan!... Kocaman bir yalandır bu. 

     Buradaki “Yemen” kısmı doğrudur; fakat “Arap tüccarlar” kısmı balonlu 
     bir yalandır. 

     “Rohingya” ismini Arapça’daki ve ne tarihî hakikatler ne de fonetik ve biçimsel 
olarak herhangi bir alakası olan “Rahmet” kelimesiyle ilişkilendirmek, tıpkı kemalist 
Türk resmî tarih tezinin “Adıyaman – Yediyaman” ya da “Nyagara – Ne Yaygara”, 
“Amazon – Amma Uzun” tezleri gibi gülünç ve temelsizdir. 

     Oysa Arakan ve Rohingya hakkında çalışmalar yürüten, araştırmalar ve eserler 
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ortaya koyan bağımsız kaynaklar, Batılı ve Doğulu bilim adamlarının, tarihçilerin 
ortaya koyduğu bilimsel eserler, bize İslamcı yalanlarından tamamen farklı şeyler 
söylemektedirler. Bangladeşli tarihçi Mûhâmmed Eşref’ul- Alem Xan, Myanmarlı 
tarihçi Xin Maung Saw, Fransız sosyolog ve antropolog Jean Berlie, İngiliz tarihçi 
Michael Charney ve daha pekçok bilim adamının bu konuda kaleme aldıkları eserler, 
bize farklı bilgiler vermektedirler. 

     Biraz önce Arakan ve Rohingya toprakları için şöyle ilginç bir bilgi aktardım: Hicaz 
(Mekke ve Medine) bölgesine ve Ortadoğu coğrafyasına oldukça uzak olmasına 
rağmen Arakan topraklarının “İslamlaşması”, çok erken tarihlerde, 8. yy’da 
başlar. Arakanlılar, 8. yy’da Müslüman olmuş bir halktır. Başka bir ifadeyle, 
İslam’ın doğduğu topraklara kendilerinden daha yakın olan halklardan bile 
daha erken bir tarihte İslam’la tanışmışlardır.

     İmdi... Bu nasıl olmuştur?... 

     Burada daha 8. yy’dan bahsediyoruz; yani 700’lü yıllardan. Herkes de gayet iyi 
bilir ki, o dönemde yeryüzünde “Müslüman kavim” olarak sadece Araplar ve Kürtler 
vardır. Araplar arasından çıkan bu yeni dînle, henüz Kürtler haricinde diğer kavimler 
doğru dürüst tanışmamışlardır bile. 

     Batılı ve Doğulu bilimsel kaynaklar, Arakan topraklarının 8. yy’da o 
topraklara giden Kürtler tarafından “İslamlaştırıldığını” söylemektedir. 

     Bunlar tüccar idiler. Öyle ellerinde kılıç, “Allâh Allâh” nârâlarıyla, önlerine 
çıkan kavimleri kılıçla kesip biçerek gitmemişlerdi oraya. Tüccar ve aynı 
zamanda teblîğci idiler. 

     Bir kısmı Kürdistan anayurdundan, Van’dan, Diyarbekir’den, Botan’dan, 
fakat önemli bir kısmı da Yemen topraklarından idiler. 

     Yemen mi dedim? Evet, Yemen dedim. 

     Ünlü İslam tarihçisi ve Cizreli bir Kürt olan El- Cezirî’yi okursanız, o tarihlerde 
Yemen topraklarında Botan topraklarındaki kadar Kürt yaşadığını ve bunların 
büyük kısmının ulemâdan, İslam âlimi olduklarını, o tarihlerde Yemen topraklarında 
Diyarbekir topraklarındaki kadar çok Kürt medreseleri bulunduğunu öğrenirsiniz. 

     Yemen topraklarının yüzyıllar boyunca saltanatçı ve kavmiyetçi Muaviye 
İslamı’na karşı Hak, Adalet ve Hürriyet şiârını yükselten Ali İslamı’nın direniş 
üssü olduğunu bilmeyen bir Müslüman’la, ben Asr-ı Saadet haricinde İslam tarihini 
konuşamam. Yemen’i bilmeyen, Yemen’i tanımayan bir Müslüman’la, 1500 yıllık 
İslam tarihinde sadece Peygamber Efendimiz (saw)’in hayatta olduğu Mekke ve 
Medine dönemlerini konuşabilirim. 

     Arakan coğrafyası ve Rohingya toprakları, ve bugünkü Bangladeş, 8. 
yy’da Asya’nın tââ ortasındaki o topraklara giden Kürt tüccarlar tarafından 
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“İslamlaştırılmıştır.” Bunlar tüccar ve aynı zamanda teblîğci idiler. 

     Bir kısmı Kürdistan anayurdundan, Van’dan, Diyarbekir’den, Botan’dan, 
fakat önemli bir kısmı da Yemen topraklarından idiler. 

     Bölgede İslamî tebliğat çalışmaları yapan ve oradaki halkları “Müslümanlaştıran” 
bu Kürtler, o topraklara “Rohingya” ismini verdiler. 

     Neden bu ismi verdiler? Çünkü onların doğu tarafında gittikleri en uzak 
topraklardı, “en doğu” topraklardı. 

      Arakan için bugün hâlâ kullanılan “Rohingya” ismi, öz be öz Kürtçe bir isim ve 
“Güneşin Doğduğu Ülke” demektir. 

“Güneşin Doğduğu Ülke”; Rohingya. 

     Gördüğünüz gibi bizim İslamcılarımız’ın uydurduğu “Rahmet” kelimesi ile bir 
alakası yok. Zaten fonetik ve biçimsel olarak bir bağ olması da mümkün değil. 

     “Rohingya” isminin hiçbir tarafını eğip bükmeye, çekip çevirmeye gerek yok. 
Olduğu gibi al; “Güneşin Doğduğu Ülke”; öz be öz Kürtçe.

     İslam’dan önce hiçbir yerde bu isme rastlayamazsınız. O coğrafyanın ve orada 
yaşayan halkın Kürdistan ve Yemen topraklarından oraya giden Kürtler tarafından 
“Müslümanlaştırılması” sonrası bu isim kullanılmaya başlanıyor. Oranın halkı değil, 
oraya İslamî dâveti ulaştıran göçmen Kürt teblîğciler veriyorlar bu ismi o topraklara. 

     “Rohingya”; Güneşin Doğduğu Ülke. 

     İlk başta bu isim, sadece o topraklar için kullanılıyordu, coğrafî bir isimdi. Fakat 
Müslümanlar’ın verdiği bir isim olduğu için ve “İslamlaşma” ile beraber kullanılmaya 
başlandığı için, zamanla, bu yeni dîni, İslam’ı benimsemiş olan topluluk için de 
kullanılmaya başlandı. Yani hem o coğrafya için, hem de o coğrafyada yaşayan 
Müslüman kavim için. Dolayısıyla “Rohingya” ismi, hem coğrafî bir isim olarak 
Arakan’ı, hem de etnik bir isim olarak Arakan halkını tanımlayan bir kimlik oldu. Ve 
dikkat ederseniz, Arakan topraklarında Müslüman, Budist, Hindu, Hristiyan, farklı 
dînlere mensup insanlar vardır ancak  , sadece Müslüman olanlar için kullanılan bir 
nitelemedir. 

     Yanlış anlaşılmasın: Rohingya halkı Kürt değildir; bunu söylemiyorum; fakat 
ismi Kürtçe’dir ve Kürtler tarafından Müslüman’laştırılmıştır. 2, 5 milyonluk bu 
mazlum halkın konuştuğu Rohingya Dili ile Kürtçe arasında ise, şaşırtıcı benzerlikler 
vardır. Her iki dildeki sözcüklerin nerdeyse yüzde yetmişi aynıdır. İsteyen bunun 
araştırmasını yapabilir. Sonuçta ikisi de “ölü dil” değil ve hâlâ konuşuluyor. 
Günümüzde 40 milyon insan Kürt Dili’ni, 2, 5 milyon insan da Rohingya Dili’ni 
konuşuyor. İsteyen her iki dildeki tüm kelimeleri alıp kıyaslayabilir.
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     Bu da tarihsel süreç dikkate alındığında; İslam’ı kendilerinden öğrenip Müslüman 
oldukları Kürtler’in konuştuğu dilin etkisinde kalmaları elbette ki gayet doğaldır. 

     Şimdi bütün bunları niye anlattım?

     Değerli kardeşlerim;

     Bir zamanlar İslamî dâvete öncülük eden özgür ve bağımsız bir Kürt milleti 
vardı. Ve bu Kürt milletinin yaşadığı büyük bir Kürdistan vardı. 

     Kürtler’in İslam dîni ile tanışmaları ve Müslüman olmaya başlamaları, 
637’den de önce, Hz. Peygamber (saw)’in sağlığında başlayan bir süreçtir. 
Kürtler, daha Hz. Mûhâmmed (saw) hayattayken İslam ile tanışıyorlar ve 
içlerinden bir kısmı Müslüman oluyor. 

     637, Kürtler’in toplu olarak Müslüman olma tarihidir. Fakat İslam ile tanışmaları 
ve peyderpeyh Müslüman olmaları, ondan da önce, Asr-ı Saadet zamanındadır. 

     Kürt sahabelerden bahsediyorum. Evet; yanlış duymadınız. Kürt sahabeler. Resûl-i 
Ekrem’le birlikte olan, Peygamber Efendimiz’in arkadaşı olan Kürt sahabeler. 

     Arap olmayan sahabelerin bir kısmını, siz iyi tanıyorsunuz. Bilâl-i Habeşî, 
Selman-ı Farısî gibi. İçlerinden Kürt olanlar da var ama ne hikmetse bunları kimse 
bilmiyor. Çünkü bilinmesi istenmiyor. 

     Kürtler’in ve Kürt coğrafyasının toplu olarak İslam ile şereflenmesi Hz. 
Ömer (ra) zamanında, 637 yılındadır. Bunu 639 olarak söyleyen kaynaklar da 
mevcuttur ancak doğrusu 637’dir. Başka bir ifadeyle, Allâh Resûlü’nün (anam, 
babam ve çocuklarım O’na fedâ olsun) vefâtının üzerinden henüz 5 yıl gibi kısa bir 
süre geçmişken Müslüman olmuşlardır. 

     Kürtler, Araplar’dan sonra Müslüman olan ilk halktır; aynı zamanda 
Kürdistan coğrafyası da Arap Yarımadası’ndan sonra İslam güneşi ile 
aydınlanan ilk coğrafyadır. Kürtler’in Müslüman olmasıyla, İslam ilk kez Arap 
Yarımadası’nın dışına çıkmış oldu; aynı zamanda Araplar’dan oluşan bir dîn 
olmaktan çıkıp evrensel, cihanşümûl karakteristiğine ilk somut adımı da atmış 
oluyordu. 

     Âzîz kardeşlerim;

     Bu bahsettiğim, Kürt halkının ve yaşadıkları toprakların toplu olarak İslam 
hidayetine kavuşmasıdır. Ancak bireysel bazda, daha iki cihan güneşi Hz. Muhâmmed 
(saw)’in sağlığında İslam ile ve Resûlullâh ile tanışıp Müslüman olan Kürtler vardır. 
Yani Kürt sahabeler. 

     Bunlar daha çok ticaret ile uğraşan, ticaret kervanlarıyla Mezopotamya’dan 
Hicaz’a gelip giden Kürt tüccarlardır. Bu Kürt sahabeler, aynı zamanda Hicaz’dan 
memleketlerine döndüklerinde, yeni tanıştıkları ve imân ettikleri dîni çevrelerinde 
anlatıyor, teblîğ ediyorlardı.
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     İlk Kürt sahabe, başka bir deyişle tarihte Kelime-i Şâhâdet getirip Müslüman 
olan ilk Kürt, Zozan isminde bir kadındır. 

     Nasıl ki Müslüman olan ilk kişi bir kadın (Hz. Hatice) ise, Müslüman olan 
ilk Kürt de bir kadındır. 

     Hz. Zozan annemiz. 

     Zozan’ın haricinde, yine önemli bir Kürt sahabe de Caban el- Kûrdî’dir. Ancak 
ne hikmetse, son yüzyılda İslam toplumunu etkisi altına alan kavmiyetçi ve inkârcı 
tesirlerden midir bilinmez, Caban el- Kûrdî’nin ismi kimi kaynaklarda Caban el- 
Surdî olarak geçer. Caban’ın oğlu Meymun el- Kûrdî de Müslüman olmuştur. Bunlar 
baba – oğul sahabeler idiler; Peygamber Efendimiz’in ashâbı ve arkadaşı idiler. 

     Caban el- Kûrdî, Resûl-i Ekrem tarafından Bazen bölgesine atanan bir validir. 
Kendisi aynı zamanda İslam’ın ilk valilerindendir. Peygamber Efendimiz 
(saw)’in belki de tartışmasız en meşhur ve en çok konuşulan hadisi olan şu hadis-i 
şerîfini nakleden kişi, Kürt sahabe Caban el- Kûrdî’dir: “Sizlere iki ağır emanet 
bırakıyorum, onlara sımsıkı sarılın: Biri Qûr’ân, öbürü de benim Ehl-i Beyt’im 
(veya Sünnet’im). Bu ikisi asla birbirinden ayrılmaz ve havzada birlikte bana 
gelirler.” Tirmizi bu hadisi Cabir bin Abdullâh’tan, o da Caban el- Kûrdî’den 
nakletmiştir. 

     Bunun gibi daha birkaç Kürt sahabe daha vardır. Tabiî bunlar daha İslam’ın 
ilk yıllarında bireysel olarak Müslüman olmuş Kürt sahabelerdir. Kürtler’in toplu 
olarak İslam’a girmesi, ikinci halife Hz. Ömer (ra) zamanındadır. Nitekim bugünkü 
Türkiye’nin en eski camiî de, Diyarbakır’daki Ulu Camiî’dir. Diyarbakır’daki 
cami, bugünkü Türkiye sınırları içindeki ilk camidir. 

     Sevgili kardeşlerim ve kızkardeşlerim;

     Dört Halife döneminden sonra başlayan saltanat dönemlerinde Kürtler’in İslam 
tarihinde büyük ağırlıkları olduğunu görüyoruz. 750 yılında, Ehl-i Beyt’le birlikte 
hareket ederek 89 yıllık Emevî yönetimine son veren Ebû Mûslim, Horasanlı bir 
Kürt’tür. Ebû Mûslim, Musul yakınlarındaki savaşta Emevî hükümdarı Mervan’ı 
yenerek onların hükümdarlığına son vermiştir ki, diğer bir ilginçlik de şudur ki, bu 
son Emevî hükümdarı Mervan’ın da annesi Kürt’tür.  

     Kürtler’in İslam’a hizmetleri değil paragraf paragraf, kitap kitap anlatılsa bitmez. 

     8. – 12. yüzyıllar arasındaki dönemler Kürtler’in İslam tarihinde en çok ön 
saflarda olduğu dönemlerdir. Orta Asya, Libya ve Yemen toprakları, Kürtler’in 
yaptığı fetihlerle İslam’laşmışlardır. Aynı şekilde bugünkü Pakistan ve 
Hindistan topraklarına, Bangladeş’e, Arakan yani Rohingya’ya İslam dâvetini 
götürenler de Kürt teblîğcilerdir. Bütün bu adlarını zikrettiğimiz coğrafyaları 
Müslüman’laştıranlar Kürtler’dir. 
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     Kürtler yalnızca cihad, teblîğ ve ticaret alanlarında değil, ilim ve fen alanında da 
İslam’a ve insanlığa hatırı sayılır katkıda bulunmuşlardır. Ebu’l- Fida, İbn-i Athir, 
İbn-i Şeddadî ve İbn-i Kuteybe gibi tarihçiler, Suhreverdî ve Ayn’el- Qudat 
Hemedanî gibi filozoflar, İbn-i Faldan gibi gezginler, Safi’ud- Dîn Urmawî ve 
Mûhâmmed İbn-i Kâtip Erbilî gibi müzikologlar, İbrahim Mawsilî, İsmail 
Mawsilî ve Zeriyab gibi müzisyenler Kürt idiler. 

     Yine Kürt olan diğer şahsiyetler arasında mimar ve mühendis Munis, 
matematikçi ve gökbilimci Muhuddin Ahlatî, biyograf İbn-i Halikan, 
ansiklopedici İbn-i Nedim, âlim Ebû Hanife Ahmed Dinawerî’yi sayabiliriz. 
Tabiî isimlerini sayamadığımız daha onlarca değerli ilim ve bilim adamı mevcuttur.  

     İslam tarihinin en büyük komutanı da yine Kürtler arasından çıkmıştır. Selahaddin 
Eyyûbi Kürt’tür. Asıl ismi Yusuf olan ve İslam’a yaptığı hizmetler, İslam sancağının 
ve topraklarının korunması uğruna yaptığı cihadlardan dolayı Arapça’da “dînin 
onuru” anlamına gelen Selahaddin ismi kendisine sonra verilen Selahaddin Eyyubi, 
Hezbanî Kürtleri’ndendir ve Ravadiye Kürt aşiretinin Şadî koluna mensuptur. 

     Selahaddîn Eyyûbî, Kafkasya çıkışlı bir Kürt’tür. Botanlı Behdinanlı değil, 
Kafkasyalı bir Kürt’tür. Ve daha çarpıcı olan, Çerkesler arasında yetişmiş bir Kürt’tür. 
Savaşçı kişiliğini de büyük ölçüde aralarında büyüdüğü Çerkes halklarından alır. 

     Kürtler ve Çerkesler, Mısır’ı, Filistin’i ve tüm Ortadoğu’yu yüzlerce yıl birlikte 
yönettiler. Mısır topraklarında kurulmuş onlarca Kürt devleti ve onlarca Çerkes 
devleti vardır. Fakat bunları ne yazık ki pek kimse bilmemektedir. 

     Mısır’ı esaretten kurtarıp âbâd edenler Kürtler’dir. Kürtler bunu büyük çoğunluğu 
Abaza olan Çerkesler’le birlikte yapmışlardır. 

     Mısır Fatımî vezîri Şawer ibn-i Mucîr es- Sadî, rakibi olan diğer vezîr Dirğam 
ibn-i Âmîr el- Lahmî ile aralarındaki anlaşmazlıktan ötürü Selçuklu emîri Nureddîn 
Zengî’den yardım talebinde bulunur. Selâhaddîn, Mısır’da çok büyük kahramanlıklar 
gösterir.

     Fatımî hâlifesi el- Adid, 13 Eylül 1171’de vefat edince, onun ölümüyle birlikte, 272 
yıl süren Fatımî Devleti de tarihe karışmış oluyordu. Selâhaddîn Eyyubî, Mısır’da 
bir Cuma günü, Abbasî hâlifesi Mustazî bi Emrillâh adına hutbe okutturdu. 

     Selâhaddîn Eyyûbî, Mısır’ı ve Kahire’yi âdeta yeniden kurdu. Önceleri iki ayrı 
kent olan Kahire ve Fustat’ı tek bir sur içine alan ve hisarı yaptıran Selâhaddîn 
Eyyubî zamanında şehir önemli bir iktisat merkezi durumuna geldi ve batı ile güney 
yönlerinde gelişti. 

     Bugün Kahire’nin her yanında Selâhaddîn Eyyûbî’nin eserlerini ve izlerini 
görebilirsiniz. İsmi “Şara Selâhaddîn” (Selâhaddîn Caddesi) olan yolları, ismi 
“Midan-ı Selâhaddîn” (Selâhaddîn Meydanı) olan parkları, ismi “Mescîd’ul- 
Kûrdî” (Kürt Câmiî) olan câmiîleri Kahire’nin değişik değişik yerlerinde görmek 
mümkündür.
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     Selâhaddîn Eyyubî, Suriye, Lübnan, Filistin bölgelerini tamamen hâkimiyeti 
altına aldığı gibi, Mısır, Libya, Sudan’ın kuzeyi ve Yemen’i de devletinin sınırları 
içine almıştı. Selâhaddîn Eyyubî, her türlü engellemelere rağmen, 1183 yılında 
kardeşi el- Adid’i görevlendirerek Şam’da oluşacak bir İslâm Birliği Konferansı’na 
İslâm emîrlerini dâvet eder.

     Selâhaddîn Eyyubî sadece dış düşmanlara karşı korkusuzca savaşan bir komutan 
değildir. Zira Selâhaddîn Eyyubî, bütün hayatı boyunca İslâm dünyasının birliğini 
ve vâhdeti sağlamak, tüm kavimleri ve halkları İslâm sancağı altında birleştirmek ve 
Şiî – Sünnî kardeşliğini tesis etmek için uğraşmıştır.

     Selâhaddîn Eyyubî, 1193’te vefat etti. Öldüğünde, arkasında İran sınırından 
Doğu Akdeniz kıyılarına, Kürdistan coğrafyasından Yemen’e kadar uzanan geniş bir 
imparatorluk bırakmıştı.

     Eyyubî İmparatorluğu’nun nasıl yıkıldığını Türkiye kamuoyu pek bilmemektedir. 
Daha doğrusu gerçek yıkılış sebepleri ülkemiz insanından gizlenmektedir.

     Eyyubî ordusunun komuta kademesi, Kürtler’den ve Çerkesler’den oluşuyordu. 
Orduyu yönetenler Kürt ve Çerkes komutanlardı. Bu komutanların emrindeki 
askerler ise Araplar’dan ve “köle askerler” olan Türk kölemenlerden oluşuyordu.

     Arap askerler “İslâm’a hizmet” duygusuyla bu orduda gönüllü olarak askerlik 
yapıyorlardı. Ama Türk askerlerin konumu böyle değildi. Türkler “kölemen” olarak 
tabir edilen köle askerlerden oluşuyordu ve orduda “paralı askerlik” yapıyordu. Yani 
maddîyat karşılığında.

     İşte Eyyubî Devleti, orduda paralı askerlik yapan bu Türk kölemenler tarafından 
1250 yılında yıkıldı. Türk kölemenler, Eyyubî Devleti’ni yıktıkları aynı yıl, 
hükümdarları Türk olan Memluklu Devleti’ni kurdular. (Selâhaddîn Eyyubî’nin 
vefatından 57 yıl sonra)

     Ordusunun yönetim kademesi Kürtler’den ve Çerkesler’den oluşan Eyyubî 
Devleti’nin yıkılışından sonra, Kürtler dağılıp parçalandılar; yerine ikinci bir kuruluş 
ikâme edemediler. Ama Çerkesler kısa süre içinde toparlanmayı başardılar.

     Çerkesler, 1257 yılında (Eyyubî Devleti yıkıldıktan 7 sene sonra) Mısır’ın 
başkenti Kahire’de bir Çerkes Devleti kurdular. O dönem kaynaklarında bu devlet, 
“Çerkes Sultanlığı” olarak da adlandırılır (1257 – 1517).

     Mısır’da sürmüş olan Çerkes Devleti hakkında ne yazık ki Adiğe tarihinde herhangi 
bir bilgiye rastlanılmıyor. Bu konuda eldeki tek bilgi, Tsağo Nurî tarafından yazılmış 
bulunan “Müslüman Tarihi” adlı kitâbın sonunda yer alan kısa değinmelerdir.

     İngiliz yazar Sir William, 1896’da Londra’da yazdığı “The Mameluke of Slave 
Dynaste of Egypt” isimli eserinde, Mısır’daki Çerkes sultanlarından uzun uzun söz 
eder.

     Met Çunakıto İzzed Paşa’nın “Kafkasya Tarihi” kitâbını Arapça’ya çeviren ve 
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Kahire’nin en tanıdık simâlarından biri olan Xahustıko Abdulhâmid, bu çevirisinde 
yer alan kendi ek yazısında şöyle der: “Elbette Mısır’da Çerkes sultanları dönemi, 
aynı zamanda Çerkes tarihinin de bir parçasıdır. Mutlaka bu dönem gereği gibi 
ele alınıp ayrıntılı bir biçimde incelenerek Çerkes tarihindeki yerini almalıdır.”

     Çerkesler’i ilk olarak Mısır’a getirip yerleştirenler, Türkler’in Çerkesler’e 
kötülük yapmasından korkan Kürtler’dir. 

     “El- Mazaret’ul- İslâm’el- Asâr’ul- Arabîyye” adlı kitâbın dördüncü 
bölümünde, bu konu için şöyle denilir: “Eyyubîler köken olarak Tiflis 
yakınlarından ve Kafkasya çıkışlı Kürtler olduklarına göre ve üst düzey 
komutanlarının çok büyük bölümü Abaza kökenli Çerkes kişiler olduğuna göre, 
Kafkas halklarının Mısır’a gelişinin bu döneme denk gelmesi tesâdüf değildir.”

     Ancak Eyyubîler döneminde başlayan Kafkas halklarının Mısır’a gelişi, daha 
sonraki dönemlerde de devam etmiştir.

     Kürtler’in Çerkesler’i getirip Mısır’a yerleştirmelerinin sebebi, Türkler’in 
Çerkesler’e kötülük yapmalarından, zûlmetmelerinden korkmalarıdır. Bunun için 
Kürtler, güven içinde yaşasınlar diye Çerkesler’i Mısır’a yerleştirmiş ve zaten 
fıtraten “savaşçı” bir karaktere sahip olan Çerkesler, Eyyubî Devleti’nde askerî 
bakımdan oldukça önemli bir yer almışlardır.

     Hasan Ali İbrahim’in “Ortaçağ’da Mısır” adlı kitâbının 231’inci sâhifesinde bu 
konuya değinilmekte, daha önemlisi, tarihçi İbn-i İyas’ın 4 ciltlik “Bedaiğ’uz- Zuhur 
fî Weqaid’ud- Duhur” adlı eserinde bu konudan geniş biçimde söz edilmektedir.

     Kıymetli kardeşlerim; değerli konuklar;

     Selahaddîn Eyyubî ve komutası altındaki Kürt milletinin bütün bu anlattığımız 
hizmetlerin haricinde, bize kazandırdığı çok daha farklı ve sembolik bir güzellik de 
vardır. Fakat bu, mâlesef hiç söylenmemekte, konuşulmamaktadır.

     Kürtler, İslam tarihinde bayraklarda “Hilâl” sembolünün kullanılmasını başlatan 
Müslüman kavimdir. İslam tarihinde ilk “Hilâlli bayrağı”, Kürtler dalgalandırmıştır. 

     Haçlı Seferleri’nden önce de Selahaddîn Eyyubî’nin bayrak veya sancak olarak 
kullandığı bir bayrağı vardı. Üzerinde kartal resmi olan bir bayraktı bu ve bu kartala 
“Selahaddîn Kartalı” denir, ki bu kartal, halen dahi bugünkü Mısır devletinin 
bayrağında ve bir de Irak Kürdistanı’nın Selahaddin şehrinin sembolü olarak 
kullanılır. 

     Haçlı Seferleri’nde ünlü Kürt komutan Selahaddîn Eyyubî, Haçlı ordusunun 
bayrağında “Haç” sembolü olduğunu görür. Bundan etkilenerek, O da emri altındaki 
Kürt İslam askerlerinin bayraklarında “Hilâl” sembolü kullanmalarını ister. 

     Aslında Selahaddîn Eyyubî’ye bu aklı veren de, çok ilginçtir, Haçlı ordusundan 
esir aldıkları üst düzey bir Fransız komutandır. Selahaddîn Eyyubî, Fransız komutana 
özellikle merak eder ve sorar, “Bayrağınızda niçin Haç sembolü var?” diye. O da, 
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“Hristiyanlık sembolü olduğu için. Ordumuzun Hristiyan ordusu olduğu belli 
olsun diye” cevabını verince, Selahaddîn Eyyubî, “Aslında keşke biz de böyle 
bir uygulama yapsak. İslam’ı ifade etmek için bayrağımızda nasıl bir sembol 
kullansak acaba?” diye sesli sesli düşünürken, Fransız esir komutan O’na, “Siz 
de o zaman Hilâl sembolünü kullanın. İslamiyet’i anlatmak için Hilâl bence en 
ideal sembol” der. 

     Bu fikir, Selahaddîn Eyyubî’nin çok hoşuna gider. Ve o andan itibaren Kürtler, 
üzerinde “Hilâl” sembolü bulunan bayraklar kullanırlar ve bu bayraklarla Haçlılar’a 
karşı cihad ederler. Nitekim kutsal Qûdüs şehrini Haçlılar’dan geri alan Selahaddîn 
Eyyubî’nin muzaffer ordunun komutanı olarak şehre girerken ilk yaptığı iş, 
Qubbe’tüs- Sahra’nın kubbesinde bulunan “Haç” amblemini söküp yerine “Hilâl” 
amblemini dikmesi olmuştur. 

     Selahaddîn Eyyubî komutasındaki Kürt İslam ordusunun dalgalandırdığı 
bayrağın rengi sarıydı. Bayrağın üzerindeki “Hilâl” ise yeşil renkteydi. Yani 
sarı zemin üzerine yeşil Hilâl.

     Bu bayrak, sarı zemin üzerinde yeşil Hilâl sembolü bulunan bu bayrak, ilk 
kullanılmaya başlandığı yıllarda Batı’da, yani Avrupa’da ve Haçlı dünyasında 
“İslam Hilâli” olarak adlandırılıyordu, ancak İslam dünyasında ise bu bayrak 
“Kürt Hilâli” ismiyle anılıyordu. 

     Yani İslam tarihinde dalgalandırılan bu ilk “Hilâlli bayrak”, İslam 
dünyasının dışında “İslam Hilâli” olarak nitelenirken, Ümmet coğrafyasında, 
Müslümanlar’ın kendi aralarında ise “Kürt Hilâli” olarak isimlendirilmişti. 

     “Kürt Hilâli”, kısa sürede diğer Müslüman topluluklar tarafından da benimseniyor 
ve kullanılmaya başlıyor. Ki bugün, tâ Cezayir’den Malezya’ya varıncaya dek 
onlarca Müslüman ülke, kavim ve topluluk tarafından bayraklarda “Hilâl” sembolü 
kullanılmaktadır. Bunlardan biri de, Türkiye Cumhuriyeti’dir. 

     Değerli kardeşlerim;

     Kürtler ve Kürdistan’ın tarihteki yerini anlatmak, dünyadaki diğer tüm milletleri 
anlatmaktan daha uzun sürer. Çünkü, anlata anlata bitirilemez.

     Bugün Kürdistan topraklarındaki, asimilasyon politikaları sonucu isimleri zorla 
değiştirilmiş ve onlara masa başında uyduruk Türkçe isimler verilmiş şehir ve 
köylerin eski gerçek isimlerini incelediğimizde bile, evet sadece buna baktığımızda 
bile, karşımıza muazzam bir “Risalet ve Medeniyet Tarihi” çıkmaktadır. 

     Bu asimilasyon politikası hem bölgenin kavmî kimliğini ve dilini, varlığını, hem 
de bölgenin İslamî dinamiklerini yok etmeyi amaçlamaktaydı. Bakınız, Doğu ve 
Güneydoğu’daki yerleşim birimlerinin eski gerçek isimlerini incelediğinizde, daha 
ilçelere ve köylere kadar inmeden, daha ilk etapta illere baktığınızda bile İslamî bir 
kimlikle karşılaşırsınız. 

     Kürt illerinden üçü peygamber ismi, biri de sahabe ismi taşımaktadır. 
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Şırnak’ın gerçek ismi Şehr-i Nûh’tur ve Hz. Nûh (as)’in kabri de buradadır. Yine 
Hz. Nûh’un gemisi Cûdî Dağı’na oturmuştur ki Cûdi’nin adı Qûr’ân-ı Kerîm’de, 
Hûd sûresinin 44. âyetinde geçmektedir. Yine Urfa’nın gerçek ismi de Riha’dır 
ve Hz. İbrahim (as)’in adından geldiği kuvvetli bir ihtimaldir. Urfa’nın ilçesi var, 
Harran diye. Harran, Hz. İbrahim’in kardeşinin adıdır. Tewrat’ta ismi geçiyor. Aynı 
şekilde Bitlis’in gerçek ismi Zûlqarneyn’dir. Bununla birlikte, Diyarbakır’ın gerçek 
ismi de Diyarbekir’dir ve adını, Hz. Ömer (ra) tarafından Medine’den İslam daveti 
için bölgeye gönderilen ve 637 yılında Kürt halkının İslam ile şereflenmesine vesile 
olan sahabe Bekr ibn-i Vail’den almaktadır. 

     Dolayısıyla, bölgedeki yerleşim birimlerinin eski gerçek isimlerini istemek, 
hem yapılan bir zûlme ve asimilasyona, bir halkın varlığını, dilini ve tarihini 
inkâr politikalarına karşı çıkma adına, hem de coğrafyamızın İslamî kimliğini ve 
isimlerdeki İslamî dinamikleri koruma adına Müslümanlar açısından büyük bir 
zarurettir. Medine ismi, Kahire ismi, Dar’us- Selam ismi veya İslamâbâd ismi 
ümmet için ne anlam ifade ediyorsa, Diyarbekir ismi de odur. Hatta daha 
fazlasıdır. 

     Âzîz kardeşlerim;

     Şimdi bu aynı milletin, tarihsel süreç içinde kaderinin nasıl da ters döndüğüne 
bakalım:

     XV. yy’da ve XVI. asrın başlarında Kürdistan İslam toprakları, İran Safewî Şâhlık 
Devleti’nin egemenliği altındaydı.

     Yavuz Sultan Selim’in 1512 yılında tahta geçmesiyle beraber Osmanlılar, tamamen 
bir “siyaset-i şarqîyye” (= doğu siyaseti) izlemeye başlamış ve bütün uğraşılarını 
Doğu üzerinde yoğunlaştırmışlardır.

     Bu dönemde Sünnî Osmanlılar’la Şiî Safewîler arasındaki siyasî gerginliğin 
giderek artması üzerine, Safewî yönetiminden rahatsız olan Sünnî Kürtler’de 
Osmanlılar’la bir olarak Safewîler’e karşı koyma eğilimi ortaya çıkar. Bu eğilimin 
güçlenerek Kürtler’le Osmanlılar arasında siyasî bir ittifaka dönüşmesinde meşhur 
Kürt âlimi Mewlânâ İdris-i Bitlisî’nin büyük etkisi olur.

     Tahta çıktıktan hemen iki yıl sonra Yavuz Sultan Selim, ilk seferini, mezhebî 
gerekçelerle İran üzerine yapar. Osmanlı İmparatorluğu ile İran Safewî Şâhlığı 
arasında Tuşba (Van)’ın Ebex (Çaldıran) ilçesinde yapılan ve tarihe Çaldıran Savaşı 
(1514) olarak geçen bu harbi Şâh İsmail yönetimindeki İran Safewîleri kaybeder ve 
Osmanlılar Tebriz’e girer; Yavuz Sultan Selim, burada adına hutbe okutur. Tebriz 
Sarayı’nın çok kıymetli eşyaları ile birlikte, halkından binlerce zanaatçı, tüccar ve 
bilim adamını İstanbul’a gönderir.

     Çaldıran Savaşı’ndan sonra Kürdistan, Osmanlılar’ın hakimiyeti altına girer. 
Osmanlılar, oldukça stratejik noktalarda bulunan Diyarbekir (Diyarbakır), Mêrdîn 
(Mardin) ve Kemax (Kemah) kalelerini alırlar.

     Yavuz döneminde Kürdistan’da kurulan hükûmetler ve emirlikler içişlerinde 
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tamamen serbest bırakılmışlardır. Emir öldüğünde başa kimin geçeceği gibi 
konulara Osmanlı asla karışmamış ve içişlerinde tam bir serbestlik içinde hareket 
edebilmişlerdir. Bu bölgelere “Kürt Hükûmeti” denirdi. Merkezî hazineye ipotek 
ödemezdi ve herhangi bir biçimde düzenli askerî hizmetlerle yükümlü değillerdi.

     Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Seferi’nden döndükten sonra Anadolu’daki 
Alevîler’le de savaşmaya devam ederek binlercesini kılıçtan geçirir. Çaldıran 
dönüşünde Anadolu’da katliâm yapan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim, 40 bin 
dolayında Anadolu Alevîsi’ni öldürür.

     Hemen akabinde Osmanlılar, burada varlığını sürdüren Dulkadir Beyliği’ni 
ortadan kaldırırlar ve Memluklular ile komşu olurlar. Böylece İran’ın ipeklilerinin 
ve Tebriz’den Doğu’nun diğer ürünlerinin Halep ve Bursa’ya getirilmesi olanağı, 
Osmanlı hazinesine yeni gelir kaynakları sağlamış olur. Yavuz Selim, bu durumda 
İran’ın batıya olan zengin ipek ticaretini istediği zaman kesebilecekti.

     Çaldıran Savaşı, Osmanlılar ile İran arasında uzun yıllar sürecek olan kanlı 
savaşların başlangıcı oluyordu. Zaten kısa bir süre sonra Şâh İsmail, Tebriz ve Azer-i 
Badegan (Azerbaycan)’ı geri alacaktır.

     Yavuz Selim zamanında doruk noktaya ulaşan mezhepçi yönetim, 1520 yılında 
tahta geçen Kanunî Sultan Süleyman tarafından devam ettirilir ve Kanunî, saltanatının 
yedinci yılında kendisine karşı Şiî bir isyanın oluşmasına engel olamaz.

     Bu savaşlar her iki taraf için de zararlı oluyordu. Bu nedenle Osmanlılar ile İranlılar 
ilk kez resmî bir antlaşma imzalarlar. 1555’te imzalanan Amasya Antlaşması’na 
göre İran Safewî Devleti, Erivan, Tebriz ve Kürdistan’daki iddiâlarından vazgeçerek 
buraları Osmanlılar’a bırakır.
 
     Amasya Antlaşması, aynı zamanda tarihteki ilk “Osmanlı – Kürdistan Özerklik 
Antlaşması”dır. İmza töreninde, Safewîler’e karşı Osmanlı’yı desteklemiş olan tüm 
Kürt beyleri hazır bulunurlar.

     Osmanlı devleti ile Kürdistan beyleri arasında imzalanan Amasya Antlaşması’na 
göre;

     1 – Kürt emirleri atalarından kendilerine intikal eden Kürdistan topraklarında, 
bağımsız olarak kendi kendilerini yönetecek, geleneksel düzenlerini koruyacaklardır. 
Bu emirlikler eskiden olduğu gibi babadan oğula intikal edecektir. 

     2 – Osmanlılar bir yabancı devletle savaştığında Kürdistan beyleri kuşanmış silâhlı 
süvarîleriyle Osmanlı ordusuna katılarak savaşacaklar ve dışarıdan bir saldırı olursa 
ortak düşmana karşı koyacaklar; aynı şekilde Osmanlılar da Kürtler’i düşmanlarına 
karşı koruyacaklardır.

     3 – Kürdistan eyaletindeki emirler Osmanlı devletine her yıl, tespit edilecek bir 
vergi ödeyeceklerdir.

     Osmanlı İmparatorluğu ile İran – Safewî Şâhlığı arasında süregelen bütün bu 
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savaşlar silsilesinde başrolü hep “toprak” oynar, ki bu Hayik (Ermenistan), Azer-i 
Badegan (Azerbaycan) ve Kürdistan (Gülistan) üçgenidir. Nisbî de olsa zaman 
zaman Doğu Lazistan ve Güney Gürcistan da etkilenmedi değil.

     1623 yılında, IV. Murad’ın tahta geçişiyle beraber, Kürdistan, yeni bir sosyo – 
politik sürecin içine girer.

     IV. Murad, sert yöntemlerle ilk başta isyancıları itaat altına alır. Başta Sadrazam 
Topal Receb olmak üzere çok sayıda sipahî ve yeniçeriyi ortadan kaldırır. Kendisi 
tiryaki derecesinde içki müptelâsı olduğu halde IV. Murad, memlekette içkiyi, tütünü 
ve sigarayı yasaklar, gece sokağa çıkma yasağı getirir. Devrin bilginlerine raporlar 
hazırlattırır.

     IV. Murad, Revan Seferi neticesinde Revan ve Kuzeydoğu Kürdistan’ı ele 
geçirdiğinin hemen akabinde meşhur Bağdad Seferi’ne çıkar. Bu sefer sonucu 
Bağdad’ı İran’ın elinden alır ve Osmanlı – İran arasında 1639 yılında Qasrê Şêrîn 
(Kasr-ı Şirin) Antlaşması imzalanır. Bu antlaşmaya göre;

     1 – Azerbaycan ve Revan İran’a bırakılacak,

     2 – Güney Kürdistan ve Bağdad Osmanlılar’ın olacak,

     3 – Osmanlı ile İran arasında Zağros Dağları sınır kesilecektir.

     Kasr-ı Şirin Antlaşması halen geçerliliğini koruyan bir antlaşmadır ve 
bugünkü Türkiye – İran sınırı burada belirlenmiştir.

     Antlaşmadan sonra IV. Murad geri döner. 

     Osmanlı padişâhı IV. Murad, 1639 tarihinde meşhur Bağdad Seferi’ne giderken 
yolda Diyarbekir’e uğrar. Bağdat Seferi öncesi Kürdistan ulemâsından biat almak 
isteyen IV. Murad, Diyarbekir’de birkaç gün konaklar.

     IV. Murad Diyarbekir’deyken, Seyyîd Haşîm’in uzaktan amcasıoğlu olan 
akrabası Azîz Mahmud Urmevî’nin evinde misafir olur.

     Seyyîd Haşim, 1925 tarihinde laik – kemalist rejime karşı kıyam eden Şeyh 
Said’in dedesinin dedesinin dedesidir. 

     IV. Murad, Diyarbekir ve çevresindeki âlimlerden biat almak için bir ziyafet verir 
ve bölgedeki tüm İslam âlimlerini, şeyhleri ve ağaları yemeğe dâvet eder. Lakin 
Seyyîd Haşîm ve bazı âlimler, Bağdad’daki Müslümanlar’ın kanının akmasına vesile 
olmamak için bu dâvete icabet etmezler. Seyyîd Haşîm, maiyetindeki gücüyle sefere 
iştirak etmediği gibi, IV. Murad’ın ahlakî zaafiyetleri ve içkiye olan düşkünlüğünden 
ötürü O’na biat etmez.

     Ancak Seyyîd Haşîm, bölgenin en önemli isimlerinden biridir ve IV. Murad’ın 
Bağdad Seferi’nin dînî ve şer’î açıdan meşrûluğunu tasdik ettirmek için Seyyîd 
Haşîm’in biatını alması şarttır. Zaten IV. Murad bu amaçla Diyarbekir’e gelmiş, 
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Diyarbekir’de konakladığı günlerde bilinçli olarak Seyyîd Haşîm’in amcasıoğlu 
Azîz Mahmud Urmevî’nin evinde kalmıştır ki, bu davranışı bir nevî “jest” olarak 
algılansın ve biat alma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamasın. 

     Ancak ziyafete dâvet edilen Seyyîd Haşîm bu yemeğe iştirak etmeyince, IV. 
Murad kendisine, evine bizzat elçiler göndertir ve Sultan’a biat etmesi teklif edilir. 
Seyyîd Haşîm ise IV. Murad’ın elçiler yoluyla gönderdiği biat isteğine şu sözlerle 
karşılık verir:

     “Ben, idaresi altındaki memlekette içkiyi yasaklayıp kendisi sarayında içki 
içen adama biat etmem!”

     Bu duruma oldukça sinirlenen IV. Murad, aynı teklifi birkaç defa daha göndertir 
ama her seferinde olumsuz cevap alır. Seyyîd Haşîm’in yanısıra bölgedeki diğer 
âlimlerden de hiçbiri Sultan’a biat etmez. Aynı şekilde, Kürdistan’ın ileri gelen 
ailelerinden biri olan Bedirhanî ailesi ve bunlardan başka bazı şeyh ve aileler de 
padişâh IV. Murad’ın çağrısını geri çevirirler.

     IV. Murad, Kürdistan ulemâsından biat alamadan Bağdad Seferi’ne çıkmak 
zorunda kalmıştır ki, biat alınmadığı için bu sefer zaten ğayr-i meşrû bir seferdir 
ancak Sultan Murad buna rağmen sefere gitmekten caymaz. 

     Kürdistan ulemâsından biat alamadığı için onlara karşı öfkeli ve hınçla dolu olan IV. 
Murad, Bağdad Seferi akabinde İran Safewî Devleti ile Kasr-ı Şirin Antlaşması’nı 
da Kürt ulemâsına hiç sormadan ve Kürt mîrlerine danışmadan imzalar. Osmanlı ile 
İran arasında 1639 yılında imzalanan ve tarihte ilk kez Kürdistan topraklarını 
parçalayıp ikiye bölen bu antlaşma, Kürtler’e hiç danışılmadan imzalanmıştır.

     1639 yılı, Kürdistan toprakları ve bu topraklar üzerinde binlerce yıldır yaşayan 
Kürt halkı için bölünmüşlük ve parçalanmışlık ile geçen acı tarihinin başlangıcıdır. 
Çünkü bu tarihte, günümüzde İran Kürdistanı’nın Kirmanşâh vilayetine bağlı bir 
Kürt kenti olan Qasrê Şêrîn’de Osmanlı ile İran arasında imzalanan Kasr-ı Şirin 
Antlaşması ile birlikte Kürdistan toprakları tarihte ilk kez ikiye bölünüp parçalanır. 
Kürdistan’ın batısı Osmanlı’nın, doğusu da İran’ın payına düşer. 

     300 yıl sonraki Lozan Antlaşması’yla 5 parçaya bölünecek olan Kürdistan, 
ilk kez orada, 1639’da iki parçaya ayrılır. Kasr-ı Şirin Antlaşması ile birlikte ilk 
kez aynı dili konuşan, hatta akraba olan insanlar biribirlerinden kopartılırlar. 

     Kürdistan topraklarının iki ayrı devlet arasında bölünüp üleştirilmesi, Kürdistan’da 
irşâd ve tedrisat faaliyetleriyle meşgul olan İslam âlimlerinde, o dönemler halkın 
tartışılmaz öncüleri olan ulemâ kesiminde isyan derecesinde büyük bir hoşnutsuzluğa 
yol açar. Öyle ki, bu parçalanmaya duyulan tepki ve öfkenin fiilî bir isyana dönüşmesi 
için sadece bir kıvılvım yeterlidir.

     İşte Kürdistan’daki ulemâ ve fukehânın, şeyh ve mollaların Osmanlı ve İran’a bu 
derece tepkili oldukları ve Kürtler arasındaki hoşnutsuzluğun bu derece ileri boyutta 
olduğu bir zamanda, Osmanlı padişâhı IV. Murad zaten Bağdad’dadır ve İstanbul’a 
dönerken eyaletin merkezi Diyarbekir’e uğramak isteyecektir. 
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     Büyük bir felâketin bas bas “geliyorum” diye bağırması demektir bu.

     Kürdistan eyaletinin o zamanki başkenti Diyarbekir’de yaşamakta olan Seyyîd 
Haşîm, bu tepkilerin başını çekmektedir.

     IV. Murad, Bağdad Seferi’nden dönerken, beklendiği gibi Diyarbekir’e uğrar. 
Fakat bu seferki gelişi, tamamen intikam almak, hesap sormak ve kendisine 
biat etmeyi reddeden Seyyîd Haşîm’e haddini bildirmek amaçlıdır. 

     Bağdad Seferi’ne giderken uğradığı Diyarbekir’de Seyyîd Haşîm’in amcasıoğlu 
Azîz Mahmud Urmevî’nin evinde misafir olan IV. Murad, Bağdad Seferi dönüşünde 
Diyarbekir’e yeniden uğradığında ise Kabî (Bağıvar) mahallesinde bir eve misafir 
olur.

     IV. Murad, Diyarbekir’deki bu ikinci konaklamasında yeniden ziyafet tertip eder. 
Diyarbekir’in Kabî (Bağıvar) mahallesinde verilen bu seferki yemek, Bağdad Seferi 
Zaferi’ni ve Kasr-ı Şirin Antlaşması’nı kutlamak içindir. 

     IV. Murad, bir yandan Kabî semtinde yemek verirken, bir yandan da 
emrindeki orduya, Çılsıtun (Kırkdirek) köyünde yaşayan ve gidişte kendisine 
biat etmeyen Seyyîd Haşîm’i tüm ailesiyle birlikte kılıçtan geçirmelerini, 
medresesini taş üstünde taş kalmamacasına yıkmalarını, Çılsıtun köyünü 
insanlarıyla komple ateşe verip yakmalarını, hatta civar köylerin de tamamen 
yakılıp yıkılmasını emreder.

     Tarih, Haziran 1639...

     Yer, Diyarbekir’e bağlı Bismil ilçesinin Çılsıtun köyü...

     IV. Murad’ın verdiği emir yerine getirilir ve Çılsıtun başta olmak üzere Bismil’in 
köyleri katliâma uğrar. Canını kurtarabilen birkaç çocuk ve kadından başka, 
herkesin canına kastedilir. Köyler boşaltılıp yıkılır ve köy halkından sağ 
kalanlar sürgün edilir. 

     Suçları (!) saltanatı kabul etmemek, saltanata ve saraya değil, Qûr’ân ve Sünnet’e 
dayalı bir İslamî yönetim istemek, ülkeleri Kürdistan’ın parçalanmasına, aile ve 
akrabaların biribirlerinden kopartılmasına rıza göstermemek, kendi topraklarında, 
kendilerine yapılan zûlmü onaylamamak ve İslâmdışı kültürü özümseyememek. 
Bunun cezası da katliâm ve sürgün, kan ve şehâdet... 

     Osmanlı padişâhı IV. Murad, 1639 senesinde, yani Bağdad Seferi’ni 
yapıp İran’la Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalayıp döndükten sonra uğradığı 
Diyarbekir’de korkunç bir katliâma imza atar. Yüzlerce savunmasız insan 
acımasızca kılıçtan geçirilir. Onlarca köy yakılıp yıkılır. Çılsıtun Katliâmı’nda, 
padişâha biat etmeyi reddeden halkın rehberi Seyyîd Haşîm, bütün ailesiyle 
birlikte katledilir. Seyyîd Haşîm’in kendisi, hânımı ve çocukları kılıçtan geçirilir. 

     Bu olaya “İkinci Kerbelâ” adı verilir. Sebebi ise, tıpkı Kerbelâ’da Hz. İmam 



 w
w

w
.m

az
lu

m
de

r.o
rg

54 MAZLUMDER

Hüseyin (as) ve yârenleri katledilirken, katliâm emrini veren Yezid’in sarayda 
ziyafet vermesi örneğinde olduğu gibi, Seyyîd Haşîm ve diğer âlimler ile insanlar 
Çılsıtun’da katledilirken, katliâm emrini veren IV. Murad’ın Kabî’de ziyafet 
vermesidir. 

     Bu korkunç katliâmdan Seyyîd Haşîm’in sadece bir çocuğu sağ olarak 
kurtulur. Henüz 5 yaşında bir çocuk olan en küçük oğlu Hüseyin. 

     İşte, 1925 tarihinde laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleştirilen İslamî 
halk ayaklanmasının âzîz rehberi Şeyh Said, 1639 yılındaki o katliâmdan sağ 
kurtulan tek çocuk olan 5 yaşındaki Hüseyin’in soyundan gelmektedir.

     1639 Çılsıtun Katliâmı’nda Seyyîd Haşîm ailesiyle ve medresesindeki onlarca 
talebesiyle birlikte katledilir, köyler yakılıp yıkılır ve çocuk – kadın ayrımı 
gözetilmeden yüzlerce insan öldürülür. Hatta öyle ki, IV. Murad’ın Diyarbekir’e 
ilk uğradığında evinde misafir olduğu ve ziyafet verdiği Azîz Mahmud Urmevî 
de ailesiyle birlikte kılıçtan geçirilir. Bu korkunç katliâmda hızını alamayan IV. 
Murad, bölgede yaşayan küçük bir dînî azınlık olan Zerdüştler’i bile kılıçtan 
geçirtip katleder.

     Haziran 1639’da kendisine “Ben, idaresi altındaki memlekette içkiyi yasaklayıp 
kendisi sarayında içki içen adama biat etmem!” diyerek biat etmeyi reddeden 
Seyyîd Haşîm’i ailesiyle birlikte katleden Osmanlı padişâhı IV. Murad, bu acımasız 
katliâmı gerçekleştirdikten sadece 8 ay sonra, 8 Şubat 1640’ta içkiden ölür.

     Âzîz kardeşlerim;

     20. yy başına kadar Kürdistan, bu şekilde “iki parça” olarak giriyor. 

     20. yy başında, Birinci Dünya Savaşı (1914 – 18) öncesinde Osmanlı topraklarında, 
Kürtler tarafından biri 1900 yılında, ikisi 1908 yılında, biri 1910 yılında, dördü de 
1912 yılında olmak üzere toplam sekiz tane cemiyet kurulmuştur. 

     Bunlardan Kürdistan Azm-i Kavî Cemiyeti, Kürtler tarafından kurulan ilk 
cemiyettir ve ismi Arapça’da “Kürdistan Güçlü İrade Cemiyeti” anlamına gelir. 
1900 yılında imparatorluğun başkenti İstanbul’da kurulmuştur.

     Cemiyetin kurucuları şunlardır: Kürdîzâde Ahmed Ramiz Bey, Diyarbekirli 
Fikri Efendi, Mustafa Hacı Ömer, Molla Ahmed Xasî, Liceli Molla Said, Molla 
Yusuf Hoşînî ve Gonigli Halife Selim.

     Cemiyetin kurucuları olan bu yedi isimden dördü Kûrmanc, üçü de Zaza’dır. 
Bu isimlerden Diyarbekirli Fikri Efendi, Mustafa Hacı Ömer, Liceli Molla Said ve 
Molla Yusuf Hoşînî Kûrmanc, Kürdîzâde Ahmed Ramiz Bey, Molla Ahmed Xasî ve 
Gonigli Halife Selim ise Zaza’dırlar.

     Bu kişilerin ortak özelliği, hepsinin de medrese eğitimli ve İslam âlimi 
olmalarıdır.
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     Cemiyetin başkanı Diyarbekirli Fikri Efendi, en faal yöneticisi ise Kürdîzâde 
Ahmed Ramiz Bey’dir. Cemiyetin aktif üyelerinden biri de Bediüzzeman Said-i 
Nursî’dir.

     Burada, dikkatlerden kaçırmamamız gereken enteresan bir nokta da şudur ki, 
İslamî çizgide Kürdistanî bir mücadele stratejisi ortaya koyan bu cemiyet, tüm 
kurucuları, yöneticileri ve üyeleri İslamî şâhsiyete sahip ve Kürt millî duyguları 
gelişkin insanlardan oluşmasına rağmen, o dönemde Enver Paşa ve M. Kemal gibi 
isimlerin öncülüğündeki İttihad ve Terakki Cemiyeti henüz “Batıcı ve laik yüzünü” 
göstermediği için, İttihad ve Terakki’yi kendilerine yakın görmekte, İstanbul 
Hükûmeti’ne ise muhaliftirler. Bir nevi, 1912 yılında Makedonya’da faaliyet gösteren 
Ohri Cemiyet-i Hususiye-i İslamiye’nin düştüğü aynı hataya düşmektedirler.

     Cemiyetin en aktif üyelerinden biri de Bediüzzeman Said-i Nursî’dir. Cemiyetin 
tüm çalışmalarına katılmış, ülkenin her tarafında gönüllü olarak “Müslümanlık” ve 
“Kürtlük” gibi iki gaye için faaliyet yürütmüştür.  O günkü cemiyetin aktif bir üyesi 
olarak Said-i Nursî, millî hisleri kuvvetli ama dînî hassasiyetleri zayıf olan Kürtler’e 
“İslamî bilinç”, dînî hisleri kuvvetli ama millî hassasiyetleri zayıf Kürtler’e de 
“Kürdistanî bilinç” kazandırmaya çalışan biri olarak, cemiyetin en ilginç ve dikkat 
çekici ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

     O dönemler “Kürt Said” nâmıyla tanınan Bediüzzeman Said-i Nursî el- Kûrdî,  
yaşamı boyunca, Kürt dâvâsı güden hemen hemen bütün yapılanmaların içerisinde 
aktif olarak yer almış, siyasal, kültürel ve yardım faaliyetleri yürütmüştür. Örneğin 
Said-i Nursî’nin doğrudan üye olduğunu bildiğimiz 4 Kürt örgütü bulunuyor: 
Kürdistan Azm-i Kavî Cemiyeti, Kürdistan Teâvun ve Terakki Cemiyeti, Kürt 
Neşr-i Maarifî Cemiyeti ve Kürdistan Teâli Cemiyeti. Ancak o zamanki tüm 
bu Kürt hareket ve cemiyetlerinin ideolojik olarak İslamî düşünce yapısına uygun 
ve bu çizgide yapılanmalar olduklarını da akıldan çıkarmamak gerekiyor, tabiî ki.  
 
     Said-i Nursî, Kürdistan Azm-i Kavî Cemiyeti’nin arzusu üzerine, mahallî Kürt 
kıyafetleri giyerek, boynunda dürbün, belinde tabanca ve kama, ayağında lapçin 
ve başında da poşu olduğu halde İstanbul’a gelmiş, büyük bir cür’etle Padişâh II. 
Abdulhamîd’e cemiyetin “Said” imzası altında yazdığı ve Kürtçe öğretim yapacak 
okullar açılmasını talep eden dilekçeyi Padişâh’a sunmuştur. Said-i Nursî bu 
hareketi neticesinde II. Abdulhamîd tarafından tımarhaneye atılmıştır. Daha sonra 
O’nun aslında büyük bir âlim olduğu anlaşılınca serbest bırakılıp kendisine maaş 
bağlanması teklif edilir ancak Bediuzzeman Said-i Nursî bunu reddeder. Üstâd 
Bediuzzeman bu yaşadıklarını “İki Mekteb-i Musibetin Şahâdetnamesi” adıyla 
1911 yılında kitap olarak kaleme alıp yayınlar. İki mektepten kastettiği, o günlerde 
atıldığı tımarhane ve hapishanedir. Eserin bir diğer adı ise, “Divan-ı Harb-ı Örfî 
ve Said-i Kûrdî” dir. Çünkü aynı tarihlerde 31 Mart Vak’âsı dolayısıyla Örfî İdare 
Mahkemesi’nde yaptığı Sokratvari ünlü savunmaya da bu kitapçıkta yer vermiştir. 
Said-i Kûrdî, kitabında bu hatırâsını şu şekilde anlatır: “İstediğim nokta, Kürtlük 
namus ve haysiyetini muhafazâdır... Ey Kürtler! Tımarhaneyi kabul ettim ama 
Kürtlük’e leke vurmamak için irade-i padişâhı ile maaş ve ihsan-ı şahaneyi 
kabul etmedim.”

     Kürdistan Teâvun ve Terakki Cemiyeti ise, sürgünde bulunan Kürt âlim ve 
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aydınlarının, II. Meşrûtiyet (24 Temmuz 1908)’in ilân edilmesiyle birlikte sürgünden 
dönüp İstanbul’a yerleşenleri tarafından kurulmuş olup, ismi Arapça’da “Kürdistan 
Dayanışma ve İlerleme Cemiyeti” anlamına gelmektedir. 19 Eylül 1908 tarihinde 
İstanbul’un Gedikpaşa mahallesinde kurulmuştur.

     Cemiyetin kurucuları şunlardır: Şeyh Ubeydullâhzâde Seyyîd Abdulkadîr, 
Emin Ali Bedirhan Paşa, Ferik Şerif Paşa, Damat Müşir Ahmed Zülkîf Paşa, 
Babanzâde Zihnî Paşa, Dr. Mehmed Şükrü Sekban, Naim Baban ve Mutkili 
Halîl Hayalî.

     Cemiyetin başkanlığına, Kürt İslam tarihinin büyük lideri, 1879 – 81 arasında önce 
Osmanlı Sultanlığı’na sonra da İran Şâhlığı’na karşı ayaklanan Şeyh Ubeydullâh 
Nehrî’nin oğlu olan ve Şeyh Ubeydullâh Kıyâmı’nda babasıyla birlikte cihâd eden 
Şeyh Ubeydullâhzâde Seyyîd Abdulkadîr seçildi. Hem de, “ömür boyu başkan” 
sıfatıyla.

     Kürdistan Teâvun ve Terakki Cemiyeti’nin başkanlığına seçilen Seyyîd 
Abdulkadîr, hem büyük ve saygın bir İslam âlimi ve aydını ve hem de Şeyh 
Ubeydullâh Nehrî’nin oğlu olduğu ve babasıyla birlikte bu kıyâmlarda yer aldığı 
için “ömür boyu başkan” sıfatıyla onore edilmişti. Peygamber Efendimiz (saw)’in 
soyundan gelen bir seyyîd olup Şeyh Tâhâ’nın oğlu olan Şeyh Ubeydullâh Nehrî, 
Çolamerg (Hakkâri) ilinin Şemzînan (Şemdinli) ilçesindendir ve 1879 yılında 
Osmanlı İmparatorluğu’na karşı, 1881 yılında da İran Qacar Şâhlığı’na karşı 
kıyâm etmiştir. Bir Nakşîbendî şeyhi olan ve kendi döneminin en önemli İslam 
âlimlerinden biri olan Şeyh Ubeydullâh Nehrî, tarihte “Bağımsız Kürdistan” 
ülküsünü zikrederek ayaklanan ve “Kürdistan İslam Devleti” adını telaffuz 
eden ilk kişidir.

     Şeyh Ubeydullâh Nehrî (1827 – 83)’nin oğlu olan Seyyîd Abdulkadîr, Kürdistan 
Teâvun ve Terakki Cemiyeti’nin başkanlığına seçildi. Seyyîd Abdulkadîr’in 
bir ilginç özeliği de, Seyyîd Tâhâ ile birlikte I. Dünya Savaşı yıllarında Mısır’ın 
başkenti Kahire’de kurulan İstihlas-ı Kurdistan Cemiyeti ( = Kürdistan’ın Kurtuluşu 
Cemiyeti)’nin de kurucularından olmasıdır.

     Babasıyla birlikte bir süre Hicaz’da, Taif’te sürgünde de yaşamış olan Seyyîd 
Abdulkadîr, sonra da İstanbul’a gelip yerleşmişti. Seyyîd Abdulkadîr’in Kürtler 
üzerinde oldukça büyük bir etkisi vardı. “Ayan Meclisi” üyeliği de yapan Seyyîd 
Abdulkadîr, “Hürriyet ve İtilâf Fırkası”nın da kurucusuydu. Seyyîd Abdulkadîr, 
4 Mart 1919 tarihinde kurulan 1. Damat Ferid Hükûmeti’nde de “şurâ-yı devlet 
reisi” (= danıştay başkanı) olarak görev almıştı.

     Ancak daha sonra Damat Ferid ve hükûmeti ile ters düştüler. Hükûmet üyeleri 
Seyyîd Abdulkadîr’i “Kürt devleti kurmaya çalışmakla” suçlarken, Seyyîd 
Abdulkadîr de hükûmeti “Kürdistan bölgesini Ermenîler’e vermekle” suçladı. 
Görüşmelerin sonunda bir uzlaşma noktası bulunmuştu: Özerk Kürdistan!.. Yöreye 
Seyyîd Abdulkadîr’in onaylayacağı valiler atanacaktı. İstanbul’da yaşanan bütün bu 
gelişmelerden, daha bu zamanda Şeyh Said’in haberi vardı. 1925 Kıyâmı’nın rehberi 
Şeyh Said’i Halep’ten İstanbul’a gelen ve Seyyîd Abdulkadîr ile görüşmeler yapan 
oğlu Şeyh Ali Rıza haberdar ediyordu.
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     Başkanlığını Seyyîd Abdulkadîr’in yaptığı Kürdistan Teâvun ve Terakki 
Cemiyeti, 19 Eylül 1908 tarihinde İstanbul’da kurulunca, aynı yıl içinde Diyarbekir 
şubesi de kuruluyor. Cemiyetin “Diyarbekir Şube Başkanlığı” görevini Diyarbekir 
Müftüsü Suphi Efendi yapıyor. Cemiyetin gerek İstanbul’daki merkez yöneticileri 
gerekse Diyarbekir şube yöneticileri arasında Kürt şeyh ve bey ailelerinden nüfûzlu 
kişiler, askerler ve bürokratlar bulunuyor. Cemiyet daha sonra Hınıs, Muş, Bitlis, 
Van, Hakkâri, Musul ve Süleymaniye gibi Kürt şehirlerinde de şube açıyor.

     Cemiyetin programı şöyle: “Okullar açmak, Kürtler’i idarî ve yargı görevlerine 
atamak, Kürtçe dilini “resmî dil” olarak kabul ettirmek,  Kürdistan’ın muhtelif 
şehirlerinde üniversiteler açmak, anadilde siyasî gazete ve dergiler çıkarmak, 
mecliste Kürt temsilcilerinin de sürekli olarak bulunmasını sağlamak ve 
Kürdistan’da ekonomiyi canlandırmak”...

     Cemiyet tüzüğünün ilk maddesinde, cemiyetin kuruluş amacı şöyle belirtiliyordu: 
“İslam’ın yüce hükümlerine uygun ve milletin saadeti ile vatanın selametine 
kefalet eden anayasanın (Kanun-i Esasî’nin) yararlı ve güzel kurallarını, bu 
gerçekleri bilmeyen birtakım Kürtler’e anlatmak; Osmanlılık’ın yüce vâsıflarını 
daima korumakla beraber dîn ve devletin ilerleme ve yaşamasının biricik aracı 
olan meşrûtiyet ve meşveret düzeni korunup sürdürüldükçe, Kürtler’in yüce 
hâlifelik makamı ve büyük sultanlığa olan güçlü bağlılıklarını sağlamlaştırmak; 
vatandaşları olan Ermenî, Nasturî ve diğer Osmanlı kavimleri ile iyi geçinip 
uyuşmalarını bir kat daha güçlendirmek ve arttırmak; kabileler ve aşiretler 
arasındaki bazı anlaşmazlıkları giderip nefret duygularını ortadan kaldırmak 
ile tümünün bir meşrû merkez birliğinde ilerlemek için elele vermelerinin 
vasıtâlarını sağlamak; eğitim, kültür, sanayiî, ticaret ve tarımı yayıp geliştirmek 
temel maksatları üzerine bu hayır cemiyeti kurulmuştur.”

     Cemiyetin tüzüğünde ayrıca “Kürtçe eğitimi kolaylaştırmak için Kürt dilini 
yazıp kitap haline getirmek, Kürtçe dilbilgisi kitabı ve mükemmel bir sözlük 
hazırlatmak, Kürtçe ders kitapları yazımını ikrâmiyeler vererek teşvîk etmek” 
amaçları belirtilmiştir. Tüzüğün diğer bir maddesi ise şöyledir: “Şimdiye kadar 
basılmış ve basılmamış ne kadar yararlı Kürtçe eser varsa derleyip toparlayarak 
yayımlamaya ve okutmaya, Kürt edebiyâtının bir tarihçesini hazırlayıp kitap 
haline getirerek yayımlamaya özen gösterilecektir.”

     Kürt tarihi üzerine yaptığı değerli araştırmalarıyla bilinen sevgili Altan Tan’a 
göre bu cemiyet, “Kürtler’in 20. yy başlarındaki taleplerini derli toplu ve makul 
istekler çerçevesinde medenîce ortaya koyması ve bu konuda bir ilk olması 
nedeniyle önemlidir.”

     Nitekim cemiyet, kurulduktan iki ay kadar sonra, 9 Kasım 1908’de “Kürt Teâvun 
ve Terakki Gazetesi” adıyla bir gazete çıkarmaya başlıyor. İstanbul’da basılan bu 
gazete, Kürdistan şehirlerine de ulaşıyordu. Gazete haftalık olarak yayınlanıyor ve 
8 sayfa çıkıyordu. Gazetede Kürt dilinin önemini, konuşulmasını, yazılmasını dile 
getiren pekçok makale kaleme alınıyor, ayrıca Ahmed-i Xanî (1651 – 1707)’nin 
“Mem û Zîn” (= Mehmed ile Zeyneb) adlı ölümsüz eseri de Türkçe’ye çevriliyordu.
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     Bediuzzeman Said-i Nursî el- Kûrdî’nin öngörüsü doğrultusunda Kürdistan 
Teâvun ve Terakkî Cemiyeti, Kürtler’in üç büyük aşireti olan Bedirhanî, 
Şemdîranzâde ve Babanzâde aşiretlerini biraraya getirerek Kürdistan’daki 
bölünmüşlüğü ortadan kaldırmayı önemli ölçüde başarmıştı. Derneğin 
sadece Bitlis şubesinin üye sayısı 80 bin kişi olarak kaydedilmektedir. Ancak 
gazetesi sadece 9 ay yayın yapabildikten sonra kapatıldı. Cemiyet de aynı 
şekilde Selanik merkezli İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin baskıları sonucu 
1912 yılında kapandı.

     Ve sonra, I. Dünya Savaşı... 4 yıl süren, insanlık tarihinin o ana dek gördüğü en 
büyük, en geniş ve en korkunç savaş.

     28 Temmuz 1914 tarihinde başlayıp 4 yıldan fazla sürdükten sonra 1 Eylül 1918’de 
sona eren, “insanlık” (!?) tarihinde tüm dünyanın savaştığı ilk savaş, dünya tarihinin 
o ana dek yaşadığı en büyük savaş olan bu korkunç boğazlaşma, 17 milyon insanın 
hayatına mal oldu. 70 milyon insanın silâh altına alındığı bu acımasız savaşta tam 
40 devlet direk ve dolaylı olarak savaşın içinde yer aldı.

     Savaşa Osmanlı İmparatorluğu, Almanya’nın yanında girdi. 

     Başta Avrupa devletleri olmak üzere dünya devletlerinin ve büyük güçlerin 
dünyayı ele geçirmek, daha çok yer sömürmek, daha fazla toprak ve yeraltı / yerüstü 
zenginliklerine sahip olmak amacıyla başlattığı ve 4 yılda ancak durabilen I. Dünya 
Savaşı’na, o zamanlar zaten devleti perişan, halkı da ondan kat be kat daha perişan 
olan Osmanlı İmparatorluğu, bir avuç maceraperest ve Alman hayranı paşanın ihtiras 
ve sürüklemesiyle Almanya’nın yanında girdi. 

     Ancak savaş, Osmanlı Devleti ve özellikle de halkımız için gerçek anlamda 
emsalsiz bir felâket olmuştu. Bu büyük felâket, yalnızca Balkanlar, Kafkasya, 
Ortadoğu ve Mağrîb coğrafyalarında kaybedilen devâsâ toprak kayıpları ile sınırlı 
kalmamış, kaybedilen milyonlarca insanımız, milyonlarca yaralı, sakat, dul ve yetim, 
bir hiç uğruna yok edilen devlet hazinesi ve perişan hale getirilen ülke ekonomisi, 
ayrıca toplumda oluşturduğu sosyal ve rûhsal problemlerle birlikte, her açıdan büyük 
bir yıkım ile neticelenmişti.  

     Farklı dîn, mezhep, ırk, kavim ve dilden insanların yaşadığı Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Müslüman halkı olan Kürtler, 1911 – 12 Trablusğarb Savaşı ile 
başlayıp 1912 – 13 Balkan Savaşları ile devam eden ve 1914 – 18 Dünya Savaşı’nın 
sonuna kadar 7 yıl süren kanlı ve sıcak günlerde, bu büyük felâket zamanlarında 
devleti ve milleti hiçbir süreçte yalnız bırakmadı ve hemen her cephede canları ve 
kanlarıyla düşmanlara karşı savaştı. Art arda patlak veren Trablusğarb, Yemen ve 
Balkan Savaşları ve bunlardan hemen sonra başlayan Cihan Harbi’nde pekçok Kürt, 
Osmanlı ordusunda görev aldı. Kürtler, Osmanlı ordusuna kayda değer bir insan 
gücü sağladılar. Binlerce Kürt asker, Sarıkamış’taki 3. Ordu’da ve diğer cephelerde 
hayatını kaybetti. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı kuvvetlerinin 
büyük bölümü Kürtler’den oluşuyordu.

     Merkez üssü Elâzîz’deki Murat Nehri kıyısında bulunan 11. Tümen ve merkez 
üssü Musul’da bulunan 12. Tümen tamamen Kürtler’den oluşuyordu. Ayrıca 
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Erzurum’da konuşlanmış 9. Tümen’in ve Sivas’ta konuşlanmış 10. Tümen’in asker 
ve subaylarının çoğu Kürt’tü. Bununla da kalmayan Kürtler, çok sayıda sınır birliği, 
jandarma ve güvenlik güçleriyle birlikte 135 yedek süvarî bölüğü oluşturmuşlardı.

     Mezopotamya’nın güneyindeki Şuaybe Muharebesi’nde yer alan Şeyh Mahmud 
Berzencî ve diğer Kürt liderlere bağlı çok sayıda gönüllü de cihad çağrısına 
olumlu yanıt vermişti (Şeyh Mahmud Berzencî, daha sonra 1921 yılında Güney 
Kürdistan’da “Kürdistan Krallığı” kuracak, bu devlet üç yıla yakın yaşayıp 1924 
yılında yıkılacaktır). Büyük aşiret güçleri, Rus ordusuna karşı Osmanlı toprakları 
ve Osmanlı Kürdistanı’nda savaşmakla yetinmemiş, Osmanlı’nın dışında olan 
İran Kürdistanı’nda da yabancı emperyalist güçlere karşı vatanlarını korumak için 
savaşmıştı. 4 yıl süren dünya savaşında cephede düşmana karşı savaşırken 
hayatlarını kaybeden Kürt sayısı 300 bin civarındadır. Savaş boyunca 
yaşanan ve savaştan sonra genişleyerek devam eden açlık ve salgın hastalıklar 
sonucunda da 500 bin sivil Kürt hayatını kaybetmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın 
Kürdistan’a maliyeti, 300 bini muharîb olmak üzere 800 bin Kürd’ün hayatı 
olmuştur.

     Ermenî Tehcîri’ni bütün ayrıntılarıyla anlatan Batılı kaynaklar, Birinci Dünya 
Savaşı süresince devam eden Kürt göçünden – her nedense – bahsetmezler. Aynı 
dönem içinde özellikle Erzurum – Bitlis – Kars hattında yaşayan yüzbinlerce Kürt 
insanı, Rus ve Ermenî zûlmünden kaçarak Ege ve Akdeniz bölgelerine, Urfa ve Anteb 
dolaylarına göç etmek zorunda kaldı. Savaş boyunca Osmanlı’ya karşı savaşan İtilâf 
Devletleri ve - başta Kızılhaç olmak üzere – uluslararası yardım örgütleri, Ermenî 
ve Rumlar’ın yaşadıkları acılarla yakından ilgilendi. Ancak Kürtler’in uğradığı 
felâket, uluslararası kamuoyunda hiçbir yankı bulmadı. Kürtler konusunda yıllarca 
şartlanmış Batı kamuoyu, her türlü başvuruya kayıtsız kaldı.

     O yıllarda Kürtler tarafından yayınlanan “Jîn” (= Hayat) dergisinde Abdurrahîm 
Rahmî (Zapsu), bu durumu şu satırlarla kaleme alıyordu: 

     “Kürtler’in evleri, konakları, birkaç kibrite kurban edildi. Tarlaları ekecek 
kollar yok olmuş, toprakları sürecek mandaları, öküzleri, katır ve atları Savaş 
Vergileri Dairesi toplamış. Sabanlar, çift araç ve gereçleri, arabalar kışın soğuk 
günlerinde elbisesiz, çıplak savaşan zavallı askerlere kömür görevi yaptılar, 
yemek kazanları kaynattılar. Koyun sürüleri yok; iki ayaklı kurtlar tarafından 
parçalandılar. 120 hanelik köyden 10 kişi ancak hayatta kalabildi.”

     Muhacirîn Müdüriyeti’nin kayıtlarına göre, Mondros Mütarekesi (30 Ekim 
1918)’nden sonra Kürdistan’dan 650 bin kişilik bir nüfûs Batı Anadolu vilayetlerine 
sevk edilmiştir.

     Kürtler, I. Dünya Savaşı’nda Türkler’le beraber omuz omuza bütün cephelerde 
cansiperane savaştılar. Bu savaşanlar arasında sadece İslam kardeşliğine inanan 
(günümüz tabiriyle) “İslamcı” aydınlar değil, o günün şartlarında kavmiyetçi fikirlere 
sahip (günümüz tabiriyle) “ulusalcı” Kürtler de vardı. Modern Kürt Ulusçuluğu’nun 
kurucusu olan ilk birkaç aileden biri sayabileceğimiz Cemilpaşa ailesinin bütün 
gençleri bu savaşta Osmanlı topraklarını savunmak için cephede yer aldılar ve 
emperyalist düşman ordularına karşı savaştılar. Çünkü ecnebîler vatanı işgal 
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etmişti. “Aile içi mes’eleler” (Kürtler’in Türk, Laz, Arap ve diğer kavimlerle 
münasebetleri) bir tarafa bırakılmalı ve İslam toprakları Haçlı ordularından 
kurtarılmalı, yabancı güçler vatandan kovulmalı, Müslüman ümmetinin can, 
mal ve namusu için cenk edilmeliydi. Bu bahsettiğimiz Kürt entellektüel ve 
aristokat aileleri, Modern Kürt Ulusçuluğu’nun fikir babaları ve öncüsü olan 
ailelerdir ve bağımsız Kürdistan talebini seslendiren kişilerdir. Avrupa’nın 
değişik şehirlerinde üniversite öğrenimi gören Diyarbekirli Cemilpaşa’nın 
oğulları İbrahim ve Cevdet ile torunları Ekrem, Kadri ve Şemseddîn Cemilpaşa, 
1914 yılında, yani savaş başlayınca derhal İstanbul’a dönerek savaşa gitmek 
için gönüllü olarak Osmanlı birliklerine katıldılar.

     Oysa bu kişilere devlet tarafından o zamana kadar, (günümüz tabiriyle) “bölücü, 
ayrılıkçı, vatan hâini” gözüyle bakılıyordu. 

     Diyarbekirli Cemilpaşa’nın İstanbul Harbiye Mektebi’nden mezun oğullarından 
Miralay Naim Bey Çanakkale’de, Miralay Besim Bey ile küçük oğlu İbrahim ise 
Hasankale’de Ruslar’la savaşırken şehîd oldular. Ekrem Cemilpaşa’nın kardeşi 
Şemseddîn de Bağdad’da İngilizler’e karşı savaşırken şehîd oldu. Kadri Cemilpaşa 
ise Rus cephesinden Filistin cephesine gönderildi, esir düştü, ancak yıllar sonra 
Diyarbekir’e dönebildi.

     İbrahim Cemilpaşa’nın ölümü ise hepsinden daha trajiktir. Daha bir yıl önce 
Almanya’nın Bayern (Bavyera) eyaletinin başkenti München (Münih) şehrinde 
üniversiteyi bitiren İbrahim Cemilpaşa, Kürtler’in ilk elektrik mühendisidir. 
Avrupa’da kalıp hayatını kurtarmak yerine, hem de mezun olduktan sadece bir yıl 
sonra, ülkesine dönüp Osmanlı topraklarının savunması için savaşarak Hasankale’de 
şehîd olmayı tercih etmiştir.

     Burada tekrardan hatırlatmak istiyoruz ki, sözünü ettiğimiz bu Diyarbekirli 
Cemilpaşa ailesi, o dönemin Avrupa’da eğitim gören aristokrat ve entellektüel Kürt 
çevrelerinin öncü isimleriydiler ve isimlerini okuduğunuz bu kişiler, “Bağımsız 
Kürdistan” ideali üzerine şekillenen modern Kürt Ulusçuluğu fikrinin başlatıcıları, 
fikir babaları ve öncüleridirler. Savaştan önce devlet tarafından (günümüz tabiriyle) 
“bölücü, ayrılıkçı, vatan haini” olarak görülüyorlardı. Onlar bütün hayatları boyunca 
bağımsız bir Kürdistan devleti için mücadele etmiş insanlardır. Fakat Birinci Dünya 
Savaşı başlayınca ve bu savaşta Osmanlı toprakları yabancı işgaline uğrayınca, 
Cemilpaşa ailesinin bütün gençleri bu savaşta Osmanlı topraklarını savunmak için 
cephede yer aldılar ve emperyalist düşman ordularına karşı aslanlar gibi savaştılar.

     Diyarbekir’de 40’tan fazla köy sahibi olan Cemilpaşa ailesinin hiçbir maddî 
sıkıntıları olmayan gençlerinin İsviçre, Almanya ve Belçika’daki rahat ve üstelik elit 
hayatlarını bırakarak vatan savunması için ülkelerine dönüp ölümü seçmeleri ibret 
vericidir.

     Bu dönemde sadece Kürt köylüleri değil, Kürt ağa, molla ve şeyhleri de aynı 
tavrı sergilediler. Gözünün görebildiği her şeyi vurabilmesi ile ünlü, Sêhrd (Siirt) 
ili Misrîye (Kurtalan) ilçesinden Pêncinera aşireti reisi Bışarê Çeto da aşiretine 
mensub yüzlerce kişiyle birlikte şehîd oldu. Yaşadığı dönemin en saygın Nakşibendî 
şeyhlerinden olan Zûlqarneyn (Bitlis) ili Norşîn (Güroymak) ilçesinden ve “Şeyh 
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Hazret” adıyla anılan Şeyh Mûhâmmed Ziyaeddîn Norşinî ve kardeşleri ile 
Bediuzzeman Said-i Kûrdî ile arkadaşı Çolamerg (Hakkari) ilinden Abdurrahîm 
Rahmî (Cüneyt Zapsu’nun dedesi), Kürtler’den milis alaylar düzenleyerek Ruslar’a 
karşı savaştılar.

     Ruslar’ın top mermisiyle yaralanan Şeyh Hazret’in bir kolu kesildi; kardeşi 
Mûhâmmed Said şehîd oldu. Said-i Nursî (el- Kûrdî) ve arkadaşı Abdurrahîm 
Rahmî Zapsu yaralanarak Ruslar’a esir düştüler; ancak seneler sonra esaretten 
kurtularak Sakartvelo (Gürcistan)’nun başkenti Tbilissi (Tiflis) üzerinden Zûlqarneyn 
(Bitlis)’e dönebildiler.

     Birinci Dünya Savaşı (1914 – 18) sonrasında Osmanlı topraklarında, Kürtler 
tarafından Cumhuriyet’in kuruluşuna (1923) kadar, ikisi 1918 yılında, ikisi 1919 
yılında, biri 1920 yılında, biri de 1921 yılında olmak üzere 6 cemiyet, bir de yine 
1919 yılında olmak üzere bir siyasî parti ve yine aynı yıl bir kulüp kurulmuştur. 

     1918 tarihinde İstanbul’da kurulan “Kürdistan Teali Cemiyeti”nin adı Arapça’da 
“Kürdistan İlerleme Cemiyeti” anlamına gelmektedir.

     Cemiyetin kuruluş nizamnamesindeki adı “Kürdistan Teali Cemiyeti” olmasına 
ve resmî olarak da bu isimle varlık göstermiş olmasına rağmen, Cumhuriyet tarihi 
boyunca hazırlanan tüm resmî belgelerde ve okullarda adı “Kürt Teali Cemiyeti” 
olarak geçmektedir.  

     30 Aralık 1918 tarihinde Dahiliye Nazareti’ne (= İçişleri Bakanlığı) verilen bir 
dilekçe ile kurulan cemiyetin kendi iç tüzüğünde ise kuruluş tarihi olarak 19 Kasım 
1918 tarihi geçmektedir.

     Cemiyet, İstanbul’un Cağaloğlu semtinde, Sıhhat ve İçtimaî Muawenet Umum 
Müdürü Dr. Abdullâh Cevdet Bey’in apartmanında, Seyyîd Abdulkadîr ve 
arkadaşları tarafından kuruldu.

     Seyyîd Abdulkadîr’den,  I. Dünya Savaşı öncesi kurulan Kürdistan Teâvun 
ve Terakki Cemiyeti’nin de başkanlığını yaptığı için, biraz önce bahsetmiştim. 
Ancak yeniden bir hatırlatma yapmakta fayda var: I. Dünya Savaşı bittikten sadece 
bir ay sonra kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti’nin başkanlığına getirilen Seyyîd 
Abdulkadîr, Çolamerg (Hakkari) ili Şemzînan (Şemdinli) ilçesinden Şehîd Şeyh 
Ubeydullâh Nehrî’nin oğludur. 

     Kürt İslam tarihinin büyük lideri, 1879 – 81 arasında önce Osmanlı Sultanlığı’na 
sonra da İran Şâhlığı’na karşı ayaklanan Şeyh Ubeydullâh Nehrî’nin oğlu olan Şeyh 
Abdulkadîr, bu kıyâm hareketinde babasıyla birlikte cihad etmiştir. Şeyh Ubeydullâh 
Nehrî, 1879 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı, 1881 yılında da İran Qacar 
Şâhlığı’na karşı kıyâm etmiştir. Bir Nakşîbendî şeyhi olan ve kendi döneminin en 
önemli İslam âlimlerinden biri olan Şeyh Ubeydullâh Nehrî, tarihte “Bağımsız 
Kürdistan” ülküsünü zikrederek ayaklanan ve “Kürdistan İslam Devleti” adını 
telaffuz eden ilk kişidir.

     O’nun oğlu olup, 1908 yılında Kürdistan Teâvun ve Terakki Cemiyeti’nin “ömür 



 w
w

w
.m

az
lu

m
de

r.o
rg

62 MAZLUMDER

boyu” başkanlığına, 1918 yılında da Kürdistan Teali Cemiyeti’nin başkanlığına 
seçilen Seyyîd Abdulkadîr, 28 Haziran 1925 tarihinde Diyarbekir’de Şeyh Said 
ile birlikte asılıp idam edilen 47 kişiden biridir. Hem kendisi, hem de oğlu idam 
edilmiştir. Şeyh Said Kıyâmı sona erip 28 Haziran 1925 gecesi Diyarbekir Dağkapı 
Meydanı’nda yanyana dizilen 47 idam sehpasından ikisi, Seyyîd Abdulkadîr ve 
oğlu içindi. Üstelik Seyyîd Abdulkadîr, gözünün önünde kendi oğlunun ipe 
çekilmesine dayanamayacağını söyleyerek, oğlundan önce asılmak istediğini o 
kadar rica etmesine rağmen, oğlundan önce idam edilmeyerek oğlunun idamına 
şahîd olmuştur.

     Burada iki önemli ayrıntıyı dikkatlerden kaçırmamak gerekiyor:

     1 – Cemiyeti kuran isimlerin tamamı I. Dünya Savaşı günlerinde ve yabancı 
işgali zamanında Haçlı saldırılarına karşı kahramanca savaşmış, Osmanlı İslam 
topraklarını işgalden kurtarmak için Ruslar’a, İngilizler’e ve Fransızlar’a karşı 
direniş hareketleri organize edip halka cihad çağrıları yapmıştır. Şimdi ise, savaş 
bittikten hemen sonra, yeniden “aile içi mes’eleler” için biraraya gelmiş, Kürt 
halkına ve Kürdistan’a hizmet için örgütlenmişlerdir. 

     2 – Cemiyetin kurucuları ve yönetim kurulundaki isimlerin büyük çoğunluğu, 
İslam âlimleri ve dînî önderlerdir. Hem “İslamî hassasiyetleri”, hem de “Kürtlük 
hassasiyetleri” son derece yüksek insanlardırlar. Cemiyetin başkanı Seyyîd 
Abdulkadîr’i detaylıca anlattım. Diğer isimlerde de benzer özellikler bulunuyor. 
Örneğin Berzencîzâde Abdulwahîd, üç yıl sonra Güney Kürdistan’da kurulacak ve 
1921 – 24 arası varlık gösterecek olan Kürdistan Krallığı’nın devlet başkanı Şeyh 
Mahmud Berzencî’nin oğludur. Hayrizâde İbrahim, “Şeyh’ul- İslam” derecesinde 
büyük bir İslam âlimidir. Mustafa Zihni Paşa, Mekke ve Medine’nin, kutsal Hicaz 
topraklarının eski valisidir. Bediuzzeman Said-i Kûrdî’yi ise anlatmaya gerek yok 
sanırım. 

     Bediuzzeman Said-i Kûrdî’nin bu cemiyetin üyesi olduğu, Şeyh Said Hadisesi’nde 
Diyarbekir’deki Şark İstiklâl Mahkemesi’nin 1925’teki yargılaması sırasında da 
belirtilir. Şark İstiklâl Mahkemesi’nin açıklamalarına göre Said-i Nursî el- Kûrdî, 
cemiyet içinde yükselerek Kürdistan Teali Cemiyeti’nin üç numaralı ismi olmuştur.

     Cemiyeti kuran 70’e yakın kişiden 8’i Bedirhan ailesine, 6’sı da Baban aşiretine 
mensuptur.

     Cemiyet İstanbul’da kurulduktan hemen sonra kısa süre içinde Kürdistan’ın farklı 
şehirlerinde 19 ayrı şube açar. Hızlı bir şekilde örgütlenen, Müslüman ve yurtsever 
Kürt halkının büyük teveccühüne mazhar olan Kürdistan Teali Cemiyeti’nin – 
resmî belgelere göre – dinî hassasiyetleri yüksek ve medrese geleneğinin köklü 
olduğu Bitlis ilinde kısa bir süre içinde 34 bin kayıtlı üyesi olmuştur. Cemiyetin 
İstanbul’daki kayıtlı üye sayısı ise 15 bine ulaşmıştır.

     Dr. Abdullâh Cevdet Bey’in oğlu, cemiyetin Harput Şubesi’nin açılışına bizzat 
katılmış ve şubenin yönetim kuruluna seçilmiştir.

     Kürdistan Teali Cemiyeti içinde kısa zaman içinde fikir ayrılıkları doğmaya 
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başladı ve iki ayrı kanat oluştu. Radikal kanadı Bedirhanîler temsil ediyor ve 
bağımsız bir Kürdistan istiyorlardı. Seyyîd Abdulkadîr ise tüm İslamcı Kürtler gibi 
ayrılıkçılığa karşı çıkıyordu. Cemiyet başkanı Seyyîd Abdulkadîr, “Türkler’in şu 
düşkün zamanında onlara darbe indirmemiz, Kürtlük şiârına yakışmaz” diyor, 
“Şimdilik Türkler’e yardım etmekliğimiz lüzûmunda” ısrar ediyordu. Ki Seyyîd 
Abdulkadîr, 1920’deki Sevr Antlaşması’na da karşı çıkmıştır.

     Seyyîd Abdulkadîr, cemiyet üyeleriyle yaptığı istişâre toplantısı sonunda 
“cemiyetin ortak kararı” olarak İstanbul Hükûmeti’ne iki maddeden oluşan bir öneri 
sundu:

     1 – Osmanlı camiâsı içinde kalması koşuluyla Kürdistan’a otonomi verilmesi.

     2 – Bu otonominin ilânı ve uygulanması için etkin tedbirlerin alınması.

     Kürdistan Teali Cemiyeti, Osmanlı devleti tarafından “zararlı cemiyetler” 
listesine alınmıştır. Hatta Mustafa Kemal Atatürk cemiyet için, “Amacı, yabancı 
devletlerin himayesinde bağımsız bir Kürt devleti kurmak” suçlamasında 
bulunmuştur.

     Cemiyet, kurulduktan iki yıl sonra, 11 Ekim 1920 tarihinde Osmanlı devleti 
tarafından kapattırılır.

     I. Dünya Savaşı sona erdikten sonra, başını İngiltere ve Fransa’nın çektiği 
galip devletler, Ortadoğu’yu paylaşma ve dünya haritasına yeniden şekil verme 
çalışmalarına hız kazandırdılar. Böylece ardı ardına toplantılar düzenlenip barış (!) 
antlaşmaları imzalanmaya başlandı. 

     Bunlar arasında en önemlilerinden biri olan Paris Barış Konferansı, 18 Ocak 
1919 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlendi.

     Almanya’ya karşı savaşı kazanmış olan İtilâf Devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya) 
ile onların yanında yer alan devletlerden müteşekkil 32 devletin temsilcilerinin 
katıldığı bu konferans, ne ilgiçtir ki, Alman İmparatorluğu (1871 – 1918)’nun 
kuruluş yıldönümüne tesadüf ediyordu.

     Paris Barış Konferansı’nda Doğu Trakya ile İzmir ve çevresi Yunanistan’a, 
Boğazlar ile Lazistan ve Kürdistan toprakları da Rusya’ya veriliyordu. 
Ancak Rusya’nın savaştan çekilmesiyle, Rusya’ya bırakılan toprakların yeniden 
paylaştırılması gerekiyordu. Bu da Doğu’da Osmanlı’dan kopartılarak bir 
Ermenistan Devleti ile Kürdistan Devleti kurulması kararına yol açtı.

     Paris’te meydana gelen bu gelişmeler, Kürt aydınları arasında tartışmalara yol 
açar. Her zaman olduğu gibi tartışmada iki taraf vardır: “Osmanlı’dan ayrılmaktan 
ve ‘Kürdistan’ adıyla bağımsız bir devlet kurmaktan yana olan, çoğu Avrupa’da 
eğitim görmüş, laik ve seküler bir dünya görüşüne sahip bazı ulusalcı / millîyetçi 
Kürtler” ile “Kürtler’in bütün haklarının tanındığı ve Kürtler ile Türkler’in eşit 
hak ve kimliklere sahip olduğu bir çatı altında Müslüman Kürt ve Türk halklarının 
yüzyıllarca olduğu gibi birlikte yaşamaya devam ettiği bir otonom / federal devletten 
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yana olan İslamcı Kürtler.”

     Osmanlı’dan ayrılmaktan ve bağımsız Kürdistan kurmaktan yana olan millîyetçi 
Kürt aydınların başında Bedirhani, Baban ve Cemilpaşa ailelerinin Avrupa’da 
eğitim görmüş ferdleri gelirken, Türkler’le birlikte ve fakat onlarla “eşit haklara 
ve eşit kimliklere sahip olarak” yaşamaktan yana olan, Müslüman Türk ve Kürt 
halklarının kaderlerinin ortak olduğuna (veya olması gerektiğine) inanan İslamcı 
Kürt aydınlarının başında da Bediuzzeman Said-i Nursî el- Kürdî, Mûkslu 
Hamza, Babanzâde Naim Bey, Mehmed Sıddıq ve Seyyîd Abdulkadîr geliyordu. 
Kürt önde gelen aydınları arasında, Osmanlı’dan kopup ayrı bir Kürdistan devleti 
kurmaya en fazla karşı çıkan, Türkler’le birlikte yaşamaktan en çok yana olan, hem 
I. Dünya Savaşı’nda Rus ve İngiliz işgalcilere karşı vatanı korumak için kahramanca 
savaşmış, hem de Sevr Antlaşması’na en şiddetli bir şekilde tepki göstermiş olan 
isim, şu ibretâmiz olaya bakın ki, laik – kemalist Türk devletinin okullarında 
çocuklara “zararlı cemiyet” olarak okutulan Kürdistan Teâli Cemiyeti’nin başkanı 
Seyyîd Abdulkadîr’dir.  Seyyîd Abdulkadîr, 1919’daki Paris Barış Konferansı’na 
karşı çıktığı gibi, 1920’deki Sevr Antlaşması’na da karşı çıkmıştır.

     O dönemde hatta bırakın İslamcı Kürt aydınlarını, ulusalcı / millîyetçi Kürt 
aydınlarının dahi büyük bir çoğunluğu birlikte yaşamaktan yanaydı; düşmana karşı 
verilen savaşta da vatan savunması için gönüllü olarak ve herkesten önce cepheye 
koşmuşlardı. O dönemde Kürt millîyetçiliği belki de şimdikinden bile çok daha 
kuvvetliydi, ancak bu millîyetçilik “ayrılıkçı” bir eksende değil, “hak sahibi olma 
ve Kürt halkının her açıdan gelişip dünya milletleri içinde saygın bir yer kazanması” 
ekseninde gelişiyordu. Diğer bir nokta da, o dönemde Kürt millîyetçiliği ideolojik 
olarak şimdiki gibi sosyalist / Marksist bir çizgide değil, İslamî bir çizgide yürüyordu. 
Türkler’le tüm bağları koparıp ayrı bir devlet kurma fikrinde olan Kürt aydınlarının 
sayısı çok azdı.  

     Kürdistan Teâli Cemiyeti’nin başkanı Seyyîd Abdulkadîr  ayrılmaya karşı ve 
Türkler’le birlikte yaşamaktan yanaydı. Paris Barış Konferansı’ndan hemen sonra, 
bu anlaşmaya tepki göstermek amacıyla Bediuzzeman Said-i Nursî el- Kürdî, Ahmed 
Arif ve Mehmed Sıddıq, o dönem çıkan “Vakit” gazetesinde Kürt halkı adına ortak 
yazılar yazıyor, Türkler’in ve Kürtler’in birlikte maruz kaldıkları Rus – Ermenî 
saldırılarına atıfta bulunarak Kürt ve Türk halklarını “bu en zor dönemde” birlik 
olmaya çağırıyorlardı: 

     “Dört buçuk asırdan beri (= Kürtler’in Türkler’le birlikte Osmanlı yönetimi 
altında yaşadıkları dönem) İslam’ın fedâkâr ve cesur taraftarı olarak yaşamış ve 
dînî geleneklere bağlılığı gaye bilmiş Kürtler, henüz beşyüz bin şehîdin kanları 
kurumadan, şişlere geçirilen yetimlerin, gözleri oyulan ihtiyarların hatırâlarını 
teessürle anarken, İslamiyet’in zararına olarak tarihî ve hayatî düşmanlarımız 
ile barış antlaşmaları imzalamak suretiyle dînlerine aykırı hareket etmezler.

     Bu nedenle, Kürt millî vicdanı bu gibi anlaşmaları imzalayanları tanımadığını 
ve emellerinin dîn ve millîyetlerini birleştirmek olduğunu bildirmesine aracı 
olunmayacak.”

     Paris Barış Konferansı’ndan bir buçuk yıl sonra, Osmanlı topraklarını paylaşmak 
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için Batılı emperyalist güçler bu kez 10 Ağustos 1920 tarihinde yine Paris’te, Paris 
şehir merkezinin sadece 10 km batısındaki Sèvres (= Sevr) kasabasında bulunan 
Ulusal Seramik Müzesi’nde toplanarak Sevr Antlaşması’nı imzaladılar.

     Sevr Antlaşması’na göre Siirt’in kuzeyinden başlayarak Karadeniz’de Giresun’un 
doğusuna kadar olan bir alan “Ermenistan” olarak belirleniyordu. Bu duruma doğal 
olarak en büyük tepkiyi Kürtler gösterdi. Çünkü Kürtler’in binlerce yıldır yaşadıkları 
toprakların büyük kısmı “Ermenistan” olarak kabul ediliyordu. Hem İslamcı Kürtler 
hem de millîyetçi / ulusalcı Kürtler Sevr Antlaşması’nı protesto ettiler ve şiddetle 
karşı çıktılar.

     Kıymetli kardeşlerim;

     1918 Mondros Mütarekesi, 1919 Paris Barış Konferansı ve 1920 Sevr Antlaşması 
derken, beklenen felâket geldi ve emparyalist Haçlı güçleri Anadolu İslam 
topraklarını işgale başladı. 

     Bu dönemde Osmanlı aydınlarının bir kısmı, içinde bulunulan kötü şartlar 
nedeniyle işgalci Batı devletleriyle iyi geçinilmesi gerektiğini ileri sürerek İngiliz 
veya Amerikan mandasını utanmadan savunurken, bir kısım yürekli ve onurlu 
aydınlar ise, şartlar ne olursa olsun, her halükârda bir “kurtuluş savaşı” verilmesi 
gerektiğini düşünüyordu.

     Aynı dönem içerisinde Kürt aydın ve ileri gelenleri kendi aralarında hararetli 
toplantılar düzenliyor, memleketin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkarılması 
için çaraler arıyorlardı. Laik ve kavmiyetçi fikirlere sahip küçük bir azınlık dışında 
Kürtler’in ezici çoğunluğu Türkler’le birlikte bir kurtuluş savaşı vermekten yanaydı. 

     İsmet (İnönü) Paşa’nın aradan yıllar geçtikten sonra belirttiği gibi, “Kürtler, millî 
mücâdelenin devamınca canla başla gayret gösterdiler.”

     Mustafa Kamal (Atatürk) Paşa, 1916 yılında Diyarbekir’de 16. Ordu’da görev 
yapmış, bu sırada pekçok önemli Kürt aşiret lideriyle yakınlık kurmuştu. Nitekim 
Samsun’a çıktıktan sonra “doğu vilayetleri”nden aldığı sinyallere güvenerek 
Kürdistan’daki bazı önemli isimlere, örneğin Cemil Paşazâde Kasım Bey’e (ki 
kendisi Kürt millîyetçisidir) telgraflar göndererek, Cemil Paşazâde Kasım Bey’i millî 
mücadele konusunda bilgilendirdi ve yardımlarını talep etti. Cemil Paşazâde Kasım 
Bey, Mustafa Kamal Paşa’nın telgrafına olumlu yanıt verdi. Zaten Kürt aşiretleri 
de “Dîn ve vatan uğruna verilecek her türlü mücadeleye hazır olduklarını” 
Kâzım Karabekir Paşa’ye bildirmişlerdi. Mustafa Kamal, telgraflarında kullandığı 
“Anasır-ı İslam” (İslam Unsurları) kavramına millî mücadele boyunca büyük vurgu 
yaptı. 1 Mayıs 1920 tarihli meclis konuşmasında, “Meclis-i âlinizi teşkil eden zevât 
yalnız Türk, yalnız Çerkes, yalnız Kürt, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden 
mürekkep anasır-ı İslamîye’dir, samimî bir mecmuâdır. Binaenaleyh bu 
heyet-i âliyenin temsil ettiği, hukukunu, hayatını, şeref ve şanını kurtarmak 
için azmettiği emeller, yalnız bir unsur-i İslam’a münhasır değildir. Anasır-ı 
İslamîye’den mürekkep bir kütleye aittir” diyordu. Bu siyaset Kürtler arasında 
olumlu yankı buluyordu.
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     Henüz laik – kemalist temeller üzerinde, İslamî tüm değerlere savaş açan ırkçı 
ve şovenist bir rejim kurulmadan önce, Anadolu insanının Türk, Kürt, Laz, Çerkes, 
Arap, elele ve kardeşçe “Allâh-û Ekber” feryâd û figânlarıyla vatan savunmasına 
koşup işgalci emperyalist güçlere karşı kahramanca savaştığı bu dönemde M. Kamal 
Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı “İslam’ın Kurtuluşu” olarak niteliyordu. Örneğin 
Atatürk, Maraş savunmasında çok büyük başarı gösteren bir kadın milise gönderdiği 
telgrafta, verilen mücadelenin “İslamî amaçlar uğruna ve İslam topraklarını 
korumaya yönelik” olduğunu söylüyor, sözkonusu hânım direnişçiyi “İslam 
savaşçısı” diye niteliyor.

     David McDowall ise Kürdistan halkının millî mücadeleye katkısını şöyle 
anlatır: “Sonbahar geldiğinde Mustafa Kemal’in propagandası çok sayıda aşireti 
hızla O’nun etrafına döndürmüştü. O yılın sonunda birçok nüfûzlu, saygın kentli 
Kürd’ün yanısıra, en az 70 Kürt aşireti Kemal’den yana olduğunu açıkladı. Bunlar, 
işgal tehlikesinin en büyük olduğu Kürdistan bölgesinde yaşayan aşiretlerdi ve en 
önemlileri güneyde Millî, doğuda ise Celalî ve Heyderan aşiretleriydi.”

     Mustafa Kamal Paşa, Erzurum ve Sivas kongrelerine Kürtler’den pekçok temsilci 
dâvet etti. Sivas Kongresi’nden birkaç gün sonra Malatya’daki Hacı Kaya Ağa ve 
Şatzâde Mustafa Ağa’ya çektiği telgrafta şunları söylüyordu, M. Kamal: “Sizler gibi 
dîndar ve namuslu büyükler var olduğu müddetçe Türk ve Kürt biribirinden 
iki öz kardeş olarak yaşamaya devam edecektir. Türkler ve Kürtler, hiç 
şüphesiz Makam-ı Hilâfet etrafında sarsılmaz bir vücûd halinde, dahilî ve 
haricî düşmanlarımıza karşı demirden bir kale halinde kalacaktır.”

     İngiliz hükûmeti tarafından bölgeye gönderilen Binbaşı Noel, Kürt şeyhlerinin 
(kendi ifadesiyle) “gerçek birer Türk dostu” olmalarına şaşırmış ve üzülmüştü. 1919 
yılında Londra Hükûmeti’ne gönderdiği raporda şunları söylüyordu: “Türkler yoğun 
olarak Pan – İslamik çizgide çalışıyorlar. Bütün Kürt aşiretleri toplu halde Mustafa 
Kemal’in kollarına atılacaklardır.”

     26 Şubat 1921’de İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Lord Curzon da Kürdistan’daki 
durumu gözetleyip araştırdıktan sonra şu tesbiti yapıyordu: “Kürtler’in istedikleri 
şey, asırlardan beri olduğu gibi Türkler’le kardeş gibi yaşamaktan başka birşey 
değildir. Kürtler’le Türkler arasında bir İngiliz’le bir İskoç arasındaki farktan 
ziyade bir fark bulunmadığını beyan ediyorlar.”

     Fakat o dönemi ve o dönem Anadolu insanının Kürd’üyle ve Türk’üyle içinde 
bulunduğu duygu halini sanırım en güzel anlatan, Hollandalı sosyalbilimci Martin 
van Bruinessen. Kürtler hakkında pekçok ciddî araştırması bulunan Martin van 
Bruinessen, o dönemi şöyle anlatıyor: “İslam, I. Dünya Savaşı yenilgisi üzerine 
Haçlı galipler ve yerli Hristiyanlar karşısında Türkler’i ve Kürtler’i birleştirmiş 
bir öğedir. Birçok Kürt, bu harekette gönüllü olarak yer aldı. Çünkü bu, 
Müslümanlar’ın Müslüman olmayanlara karşı savaşıydı.”

     Mustafa Kamal Atatürk, “TBMM Başkanı” sıfatıyla El- Cezîre (Cizre) Cephesi 
Kumandanı Nihat Paşa’ya 27 Haziran 1920 tarihinde “Kürdistan Hakkında 5 
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Maddeden Oluşan Bir Talimat” (Buradaki “Kürdistan” ifadesi bizzat M. Kamal 
Atatürk’ün kendisine ait) gönderiyor. M. Kamal burada açıkça Kürdistan’dan 
bahsetmekte ve Kurtuluş Savaşı başarılı olduktan sonra Kürdistan’da mahallî idare 
(= özerklik) kurulup Kürdistan’ın içişlerinde serbest ve kendi kendini yöneteceğini 
vaad etmektedir. Atatürk’ün aşağıya aldığımız bu mektubundaki bütün ifadeler bizzat 
kendisine aittir; mektupta tek kelime bile ekleme / çıkarma / değiştirme yapmadan 
olduğu gibi aktarıyoruz. Birlikte okuyalım:

     “Kürdistan hakkında Büyük Millet Meclisi Vekiller Heyeti’nin El- Cezire 
Cephesi Kumandanlığı’na talimatıdır.

     1. Adım adım bütün memlekette ve geniş ölçüde doğrudan doğruya halk 
tabakalarının ilgili ve etkili olduğu mahallî idareler kurulması iç saiyasetimizin 
gereğidir. Kürtler’in oturduğu bölgelerde ise hem iç siyasetimiz ve hem de 
dış siyasetimiz açısından adım adım mahallî bir idare kurulmasını gerekli 
bulmaktayız.

     2. Milletlerin kendi kaderlerini kendilerinin idare etme hakkı, bütün dünyada 
kabul olunmuş bir prensiptir. Biz de bu prensibi kabul etmişizdir. Tahmin 
olunduğuna göre, Kürtler’in bu zamana kadar mahallî diareye ait teşkilâtlarını 
tamamlamış reisler ve ileri gelenleri bu amaç adına bizim tarafımızdan 
kazanılmış olması ve reylerin açıldıkları zaman, kendi kaderlerine zaten 
sahip olduklarını, Büyük Millet Meclisi idaresinde yaşamaya talip olduklarını 
ilân etmelidir. Kürdistan’daki bütün çalışmanın bu amaca dayanan siyasete 
yönelmesi El Cezîre Cephesi Kumandanlığı’na aittir. 

     3. Kürdistan’da Kürtler’in Fransızlar ve özellikle Irak sınırında İngilizler’e 
karşı düşmanlığını silâhlı çarpışmayla değiştirilemeyecek bir dereceye 
vardırmak ve yabancılarla Kürtler’in birleşmesine engel olmak, adım adım 
mahallî idareler kurulması sebeplerini açıklamak ve böylece bize yürekten 
bağlanmalarını sağlamak, Kürt reislerinin, mülkî ve askerî makamlarla 
görevlendirilerek bize bağlanmalarını sağlamlaştırmak gibi genel çizgiler kabul 
olunmuştur.

     4. Kürdistan iç siyaseti El- Cezîre Cephesi Kumandanlığı tarafından 
birleştirilecek ve idare edilecektir. Cephe Kumandanlığı bu konuda Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı’yla haberleşir. Vilayetler tarafından izlenecek hareket 
çizgisini düzenleyecek ve birleştireceğinden, mülkî memurların yöneticilerinin 
bu husutaki merciî de cephe kumandanlığıdır. 

     5. El Cezîre Cephe Kumandanlığı, idarî ve adlî veya malî değişiklik ve 
düzenlemeye gerek gördükçe, bunun uygulamasını hükûmete tavsiye eder. 

     El Cezîre Cephesi Kumandanı Nihat Paşa Hazretlerine

     Kişiye Özeldir.

     Büyük Millet Meclisi Vekiller Heyeti tarafından zât-ı devletlerine özel olmak 
üzere Kürdistan hakkında düzenlenen talimat, yukarıda olduğu gibi bildirilir.
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     Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal.”

     Mustafa Kamal Paşa, sonradan geliştireceği Türkçü, nasyonalist, hatta materyalist 
dilin aksine Kurtuluş Savaşı yıllarında alabildiğine İslamcı / Halifeci bir dil 
kullandığı için Kürtler’i rahatlıkla kazanabiliyordu. Bunun içindir ki, “Halife’nin 
esaret ve hakaretten kurtulmasını savunarak millî mücadeleyi destekleyen fetvâ”yı 
imzalayanlar arasında Diyarbekir (Diyarbakır), Gırê Sor (Siverek), Rîha (Urfa), 
Tıl Muzin (Viranşehir), Miya Farqîn (Silvan), Zûlqarneyn (Bitlis), Xezan (Hizan), 
Tuşba (Van), Bazîd (Doğubeyazıt), Gihadîn (Diyadin) ve Xînûs (Hınıs) gibi Kürt 
yoğunluklu bölgelerin müftülerinin de isimleri yer alıyordu. Hatta Diyarbekir 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin reisi olan Cemilpaşazade Mustafa Bey, Mustafa 
Kamal’ın “Mehdî” olduğuna inanmış ve bu fikri yayar olmuştu.

     İlk mecliste 70 kadar Kürt temsilci vardı. Mustafa Kamal konuşmalarında 
sık sık Türkler’i ve Kürtler’i, milleti oluşturan “Anasır-ı İslam”ın iki kardeşi 
olarak sayıyordu.

     I. Dünya Savaşı’ndan sonra Kurtuluş Savaşı’nda da kaderlerini Türkler’le bir 
kabul eden Kürtler Maraş, Anteb ve Urfa’da Fransızlar’a karşı destanlar 
yazdılar. Anteb müdafaasının efsanevî ismi “Kara Yılan” da Kürt’tü. Urfa’da 
12 eşraf ve aşiret reisi ünlü “Onikiler Meclisi”ni oluşturararak Urfa direnişini 
örgütlediler. Savaşı birlikte kazandılar.

     Ruslar’ın Diyarbekir’i ele geçirmek için üç yol seçeneği vardı: Zûlqarneyn 
(Bitlis) yolu, Çêwlîk (Bingöl) yolu ve Pasur (Kulp) yolu. En önemlisi Diyarbekir’in 
Pasur (Kulp) ilçesinden geçen yoldu. Buradan geçebilirlerse Diyarbekir’i rahatlıkla 
ele geçirebilirlerdi. 8. Fırka hazırlandı. Diyarbekir Kulp’ta bulunan 7 tane 
aşiretin 14 yaşından büyük bütün ferdleri eline silâh alıp direnişe katıldı. 
Şeyh Mûhâmmed Emin komutanlığında Rus işgalcilere karşı direniş başladı. 
Boğazın iki yakasına siperler kazındı. Ruslar Pomak mevkiîne gelince ateş başladı. 
Rus işgalciler, Kulp halkının şanlı direnişi karşısında büyük zayiât vererek geri 
çekildi. Bu çatışmada Kulplular 6 bin 500 şehîd verdiler. Ruslar’dan ise 16 bin 
askeri esir aldılar.

     Rus yazar ve subay Avyarov, olayı tarihteki benzer bir hasideyi hatırlatarak şöyle 
anlatıyor: “Aslında bu, Rus işgalcilerle Kulplular’ın ikinci karşılaşması. Yaklaşık 
yüz yıl önce de, 13 Temmuz 1828’de Kürtler’in yine burada Ruslar’a karşı 
önemli bir hamlesi var. Kürtler Kulp’ta Rus İstavrol Alayı üzerine saldırıda 
bulunuyor. Ruslar’ın 3 bin hayvanıyla askerî iaşelerini ele geçiriyor. Kürtler 
1801 yılından önce Asya milletleri içinde cengâverlikleriyle şöhret bulmuş bir 
milletti.”

     Hatta öyle ki, inanması hakikaten güç ama gerçek, 15 Mayıs 1919 tarihinde 
ülkenin en batısındaki İzmir işgal edildiğinde, buna ilk ve en büyük tepkiyi diğer 
herhangi bir Ege şehri değil, ülkenin en doğusundaki Diyarbekir göstermiştir. İzmir 
işgal edildikten sadece 48 saat sonra Diyarbekir’in Miya Farqîn (Silvan) ilçesinden 
Milletler Cemiyeti (= Birleşmiş Milletler)’ne bir telgraf gidiyor. Silvanlılar aynı 
mektubu Sadaret Makamı’na ve İtilâf Devletleri (= İngiltere, Fransa, Rusya) 
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temsilcilerine de gönderiyor. “Silvan halkı adına Silvan Belediye Reisi Ahmed Hilmî 
ve Silvan Müftüsü Abdurrahmân” imzasını taşıyan mektup şöyle (Silvanlılar’ın 
BM’ye gönderdiği bu mektupta İzmir şehrimizden bahsederken kullandıkları duygu 
yüklü ifadelere özellikle dikkat ederek okuyalım):

     “Yunanistan’ın bütün Osmanlı vatanı arasında rûh kadar büyük önemi olan 
gözbebeğimiz İzmir ve dolaylarını ilhâk tasavvuru ve işgal etmeye başladığını 
teessür ile haber aldık. 

     İnsanlık ve adalete büsbütün aykırı gördüğümüz bu harekete gerek adaletsever 
devletlerin ve gerekse bütün İslam unsurlarının kayıtsız kalamayacağı fikrini 
bildirmekle birlikte, Osmanlı vatanından bölünme ve ayrılma kabul etmeyen 
ve 600 yıldan beri Osmanlı vatanından olan ve Osmanlılar’ın diğer Müslüman 
unsurlarıyla birlikte çeşitli musibet ve tecavüzlere uğrayan İzmirimiz’in bir 
karış toprağını bile ziyana razı olamayacağımızı bütün medeniyet alemine 
büyük acılı kalbimize tercüman olarak teblîğine aracı olmanızı ve İtilâf 
Devletleri’nin de bu hususa adaletle bakmalarını 30 bin nüfûs adına rica ve 
talep eyleriz.”

     Bitmedi... Bir gün sonra, 22 Mayıs günü Diyarbekir şehir merkezinde halk 
İzmir’in işgalini protesto eden gösteriler düzenliyor. Diyarbekir Belediye Salonu’nda 
toplantılar düzenleniyor. İzmir’in işgalini protesto için mitingler ve BM ile dünya 
devletlerine çekilecek telgraflar konuşuluyor. Belediye binası önünde halkın geniş 
katılımıyla büyük bir miting düzenleniyor.

     Tam üç buçuk yıl işgal altında kalan “Ege’nin incisi” İzmir, 9 Eylül 1922 tarihinde 
düşman işgalinden kurtuluyor. Şimdi de İzmir’in kurtuluşunun Diyarbekir’de nasıl 
karşılandığına bakalım. O günkü bir Diyarbekir yerel gazetesinin 11 Eylül 1922 
günkü, yani İzmir’in kurtuluşundan sadece iki gün sonraki baskısından aynen 
aktarıyoruz:

     “Güzel şehrimiz İzmir, düşman işgalinden kurtuldu. Bu zafer, Diyarbekir’de 
büyük şenlik ve törenlerle kutlandı. Ordumuzun sevgili İzmirimiz’e girdiği, 
Diyarbekir’de sabah erkenden top atışlarıyla ilân edildi. Diyarbekir halkı bu 
günü bayram ilân etti. Şehir şevkten, sevinçten derhal harekete geçti. ‘Allâh-û 
Ekber’ sedâları göğe yükseldi. Minarelerden tekbîr nidâları, salavât-ı şerîfe 
sedâları gök kubbesine doğru yükselmeye başladı. Caddelerde bütün dükkânlar, 
resmî daireler, hususî evler millî bayraklarla, şarkın güzel halılarıyla, gelin 
odaları gibi donatılmıştı. İktisadî meslekleri temsil eden esnaf heyetleri, 
her biri kendi mesleğinin bayrağı arkasında yürüyerek belediyeye doğru 
geliyorlardı. Bu kadar muhteşem bir toplantı ve bu kadar güzel bir resmî geçit 
Diyarbekir’de ilk defa vuk’ûa geliyordu. Geceleyin cami minaeleri kandillerle, 
daireler fenerlerle donanmıştı. İkinci gün çarşılar ipekli kumaşlarla, çiçekli 
halılarla tezyin olunmuştu. Halk ilk günkü bayrama doyamadıkları için, bir 
gün daha iktisadî işleri durdurdular; bir gün daha içtimaî hayat, vecdli bir 
hayat yaşadılar. İnşaallâh yakında sevgili Edirnemiz’e de kavuşarak bir de 
Edirne bayramı yaparız.”

     Evet... Diyarbekir halkının İzmir’in kurtuluşu için sevinçten düzenlediği şenlikler, 
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yaptığı bayram ve şehirdeki coşku, nerdeyse bizzat İzmir’deki kadar büyük. Bir de 
temenni var; o sıralar henüz işgal altında olan Edirne’nin de bir an önce kurtulması ve 
şu anda “İzmir bayramı” yapılan Diyarbekir’de bir de “Edirne bayramı” yapılması...

     Kurtuluş Savaşı’nda Diyarbekir’in çok büyük bir rolü var. Hatta öyle ki, “öncülük” 
derecesinde bir rol bu. Millî mücadelenin ilk önemli adımı olan, Kürdistan illerindeki 
millî kuruluşları doğuran kongreler (Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi) ile 
cemiyetlerin (Şarqî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti) temeli bulunan, 1918 yılı sonlarında İstanbul’da 
kurulan Vilâyet-i Şarqîyye Müdafaa-i Hukuk û Millîye Cemiyeti’nin bilinen 
kurucularından çoğu Diyarbakırlı idi.

     Muhterem kardeşlerim;

     Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılıp 29 Ekim 1923 tarihinde yeni bir devletin, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, Müslüman tebaada “iki büyük kırılma” 
meydana getirdi ve bu, son yüz yıllık yakın tarihimizin en büyük “iki travması” oldu:

     1 – İslamî esasları eksen alan bir yönetim anlayışından laik / ğayr-i İslamî 
bir yönetim biçimine geçildi. Elbette ki geçmiş dönemdeki İslamî yönetimin 
mutlak mânâda kâmil bir İslamî yönetim olup olmadığı tartışılabilir; ancak 
sonuçta İslamî bir nizam vardı ve bunun başında da tüm İslam dünyasının 
bağlı bulunduğu bir Halife bulunuyordu. Fakat yeni rejim Halifelik kurumunu 
ve onunla birlikte İslamî tüm değerleri devlet yönetiminden uzaklaştırdı. 

     2 – “İslam milleti” olgusu yerine “Türk milleti” olgusu yerleştirildi ve ülkede 
yaşayan Kürt, Laz, Çerkes, Arap, Gürcü, Rum, Ermenî, tüm kavmî kimlik 
ve renklere karşı savaş açıldı. Bilhassa ülkedeki en büyük kavmî unsur olan 
Kürtler için, tarihlerinin en sancılı dönemi başlıyordu. Bundan böyle “Anasır-ı 
İslam” değil “Yüce Türk Milleti” vardı ve üstelik ülkede yaşayan herkes 
“Türk”tü, olmak zorundaydı. 

     Yeni kurulan rejim, “iki temel fobi” üzerine bina edilmişti: İslam düşmanlığı ve 
Kürt düşmanlığı.

     Cumhuriyet’in hemen arefesinde imzalanan Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923 
tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) temsilcileri ile Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa, İtalya, Yunanistan, 
Romanya, Bulgaristan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Yugoslavya, 
Belçika, Portekiz ve Japonya temsilcileri arasında, Lausanne Üniversitesi’nin 
salonunda imzalandı.

     Lozan Antlaşması, devletin en önemli dönüm noktalarından biridir. Kürtler 
açısından da aynı derecede öneme sahiptir. Lozan’da alınan kararlar, o tarihten 
sonraki tüm siyasî gelişmeleri doğrudan etkiledi ve mevcut statükonun temeli de 
orada atılmış oldu.

     Lozan’da TBMM heyetine İsmet (İnönü) Paşa başkanlık etti. Diyarbekir 
milletvekili Zülfü Tiğrel de Kürtler’in taleplerini dile getirmek üzere, bir anlamda 
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“Cumhuriyet’in Kürt temsilcisi” rolüyle Lozan’a götürüldü (Zülfü Tiğrel, Süleyman 
Nazif’in dayısıoğlu ve aynı zamanda kayınbiraderi idi). Diyarbekir milletvekili ve 
Nafia (Bayındırlık) Bakanı Feyzi Pirinççi (Cahit Sıtkı Tarancı’nın amcazâdesi) de 
Zülfü Tiğrel’i her konuda destekledi.

     Lozan’da en fazla tartışma yaratan konular, ülkedeki ğayr-i müslim azınlıkların 
hakları ile Kürt mes’elesi ve bununla beraber TBMM tarafından Misak-ı Millî 
sınırları içinde ilân edilmiş olan Musul’un statüsüydü. Özellikle Musul mes’elesinin 
çözümünün daha ileri bir tarihe bırakılarak Lozan Antlaşması’nın imzalanması 
TBMM’de sert tartışmalara neden oldu. Antlaşmaya imza yetkisi vermeyen Meclis 
feshedilerek yeniden seçimlere gitme kararı alındı. Buna rağmen muhaliflerin 
nisbeten ayıklanmış olduğu yeni meclis ve hükûmette de sorunlar yaşandı.

    Lozan’da en fazla fırtına koparan konuların başında, Kürtler’in azınlık olup 
olmadıkları tartışmalarıydı. Lozan’daki görüşmeler devam ederken, aynı tartışmalar 
TBMM’de de yaşanır. 

     Lozan görüşmeleri sırasında Ankara’da Meclis kürsüsüne çıkan Bitlis Milletvekili 
Yusuf Ziya Bey, “Bendeniz Kürdoğlu Kürd’üm” dedikten sonra şöyle konuşur:

     “Binaenaleyh bir Kürt mensubu olmak sıfatiyle sizi temin ederim ki Kürtler 
hiçbir şey istemiyorlar. Biz Kürtler vaktiyle Avrupa’nın Sevr paçavrası ile verdiği 
bütün hakları, hukukları ayaklarımız altında çiğnedik ve bütün mânâsıyle bize 
hak vermek isteyenlere iade ettik. Nasıl ki El- Cezire Cephesi’nde çarpıştık, 
nasıl ki Türkler’le beraber kanımızı döktük, onlardan ayrılmadık ve ayrılmak 
istemedik ve istemeyiz.”

     Nitekim aynı Yusuf Ziya Bey, daha önce de belirttiğimiz üzere, 3 Kasım 1922 
tarihinde Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Sevr’i bir “paçavra” olarak 
nitelemiş ve Türk – Kürt kardeşliğini vurgulamıştı.

     Yusuf Ziya Bey, Kürdistan Teali Cemiyeti’nin aktif üyelerinden biridir ve Azadî 
isimli cemiyetin de kurucusudur. Yeni rejimin gerçek ırkçı – şovenist yüzünü henüz 
göstermediği bu dönemde Sevr’i “paçavra” olarak niteleyen, Lozan’da Kürtler’e 
“sanki Anasır-ı İslam’dan ayrı bir milletmiş gibi” bazı haklar ve özel statüler 
verilmesine şiddetle karşı çıkan, tüm Kürtler’i Türkler’le birlik olmaya çağıran bu 
insan, yeni rejimin ırkçı ve şovenist gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra “Bağımsız 
Kürdistan” için mücadele eden bir insan haline dönüşecek, 14 Nisan 1925 tarihinde, 
yani Şeyh Said Kıyamı henüz devam ettiği bir sırada laik – şovenist rejim tarafından 
idam edilip katledilecektir. 

     Irkçılık ve şovenizm temelleri üzerine kurulu asimilasyoncu ve inkârcı bir rejimin, 
böyle bir insanı bile hangi durumlardan hangi durumlara sürüklediğini ve nelere 
mecbur ettirdiğini göstermesi bakımından, Yusuf Ziya Bey’in hayat hikâyesi gerçek 
anlamda bir ibret vesikâsıdır.

     Ve bütün bu yaşananların doğal bir sonucu olarak, 1925 yılında yaşanan 
Şeyh Said Kıyamı.
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     Sevgili kardeşlerim ve kızkardeşlerim;

     1925 tarihine kadar yaşayan bu süreç ve o tarihte gerçekleşen Şeyh Said 
hadisesi sonrası başlayan katliâmlar, inkâr ve imhâ süreci, işte bugün, içinde 
bulunduğumuz zamanda “Kürt Sorunu” olarak tanımlanan, ancak gerçekte 
bir “Kürdistan Sorunu” olan bu sorunun tarihsel gelişim sürecidir. 

     Bugünkü “Kürt / Kürdistan Sorunu”nun ana parametrelerini şu şekilde 
sıralayabiliriz:

     - Kürdistan ülkesi, beş parçaya bölünmüştür. Türkiye, Suriye, Irak, İran ve 
Ermenistan arasında beş parçaya bölünen Kürdistan halkı, aralarına “ulusal 
sınırlar” çizilerek ve dikenliteller örülerek biribirinden ayrılmış, akraba 
akrabadan kopartılmıştır. 

     Dolayısıyla “Kürt / Kürdistan Sorunu”, aynı zamanda Ümmet coğrafyasının 
bölünmüş olmasıyla ilgili bir sorundur. Yani “Kürt / Kürdistan Sorunu”, daha 
çok İslamcı ve muhafazakâr çevrelerin iddiâ ettikleri gibi, çözüme kavuşturulması 
halinde Ümmet’i bölecek bir sorun değil, tam aksine, böyle bir sorunun 
halihazırdaki varlığı ve realitesi, Ümmet’in bölünmüş olmasından kaynaklanan 
bir sorundur. Dolayısıyla Kürdistan’ın bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması ve 
Kürdistan ülkesinin yeniden yêkvücûd olması, Ümmet’i bölmeye yarayacak bir 
dönüşüm olmayacak, ki Ümmet zaten bölünmüştür, bilâkis Kürdistan’ın birleşmesi 
ve Kürdistan’ı beş parçaya bölen sınırların ortadan kaldırılması, Ümmet’in 
bölünmüşlüğüne son verecek olan cihanşümûl bir dönüşümün ilk adımı veya 
adımlarından biri olacaktır.  

     - Kürdistan ülkesinin her parçasında, Kürt milletine karşı ayrı zûlümler 
uygulanmıştır. 

     Bu kimi zaman Dersim, Ağrı, Koçgiri, Enfal, Halepçe gibi katliâmlarla, 
kimi zaman da kimliğin inkârı, dilin yasaklanması, coğrafî yer isimlerinin zorla 
değiştirilmesiyle yaşatılan farklı zûlüm çeşitleridir. Dolayısıyla Kürdistan ülkesine 
ve âzîz Kürt milletine yönelik egemen devletler tarafından uygulanan zûlüm, katliâm 
ve inkâr politikalarına karşı çıkmak, yalnızca Kürdistan halkının bizden beklediği 
davranış değil, aynı zamanda İslam ve Qûr’ân’ın, Allâh ve Resûlü’nün bize 
emrettiği tavırdır. 

     - Beş parçaya bölünen Kürdistan ülkesinin özellikle en büyük parçasında, 
yani bizim de yaşadığımız Türkiye Kürdistanı’nda “Kürt / Kürdistan Sorunu”, 
sorunun hak ve özgürlükler bağlamında hususen iki parametre üzerine 
oturmaktadır: Biri “Kürtçe anadilde eğitim” ve biri de “Kürtçe yer isimlerinin 
iadesi”. 

     Tabiî her ikisinin de ve bunlar haricindeki diğer tüm farklı boyutlarının da adaletli 
ve hakkaniyetli bir çözüme kavuşması için, herşeyden önce “Kürt kimliğinin 
anayasal olarak tanınması” gerekmektedir. 

     - “Anadilde eğitim”, Allâh-û Teâlâ tarafından bahşedilmiş fıtrî, ilahî ve 
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insanî bir haktır ve bu sağlanmadan, sorunun çözümüne yönelik başkaca hiçbir 
adımın atılması mümkün değildir. 

     İçinde  “Kürtçe anadilde eğitim”in bulunmadığı bir çözümü, bırakın Kürt millî 
bilincine sahip Kürt entelijansiyasını, dağda koyun otlatan Kürt çobana ve evinin 
önünde yayık sallayan köylü Kürt kadınına bile kabul ettirmeniz mümkün değildir. 

     - Yukarıda “Anadilde eğitim” için söylediklerim, aynı şekilde “Coğrafî yer 
isimlerinin iadesi” konusunda da geçerlidir. 

     Zirâ az önce de bahsettiğim üzere, “Kürtçe anadilde eğitim” ve “Kürtçe eski 
köy ve şehir isimlerinin iadesi”, evet bu ikisi, Türkiye’deki “Kürt Sorunu”nu iki 
ana parametresidir. Türkiye’deki “Kürt Sorunu” ile ilgili diğer tüm mevzûlar, bu iki 
ana mevzûdan sonra gelmektedirler. 

     - Dolayısıyla, BİR: Kürtçe, ilkokuldan başlayarak üniversite bitimine kadar 
“eğitim dili” olmalıdır. 

     Hem ilâhî dînlerin hem de evrensel hukukun kabul ettiği tek çözüm yolu 
budur. Kürt milletinin bu talebi, dünya üzerindeki tüm dîn, hukuk, felsefe ve 
ideolojilere göre haklı olan bir taleptir. Kürt milletinin bu talebini haklı olarak 
görmeyen dünyadaki tek ideoloji, Türkiye’de egemen olan laik – kemalist ideolojidir. 
Kürt çocuklarına Kürtçe’yi “seçmeli dil” olarak öğretmek, Kürtler’e hakarettir. 
Çocuklar okullarda “seçmeli ders” olarak kendi anadillerini değil, başka bir dili 
öğrenirler. Dolayısıyla Kürtçe okullarda “seçmeli ders” olarak öğretilebilir, evet, 
fakat Kürt çocuklarına değil, anadilleri Türkçe olan Türk çocuklarına. Anadilleri 
Kürtçe olanların çocukları zaten ilkokul çağına kadar sadece Kürtçe konuşmakta, 
hiç Türkçe bilmemekte ve Türkçe’yi ilkokulda öğrenmektedirler. Devlet istiyorsa ve 
uygun görüyorsa, Türkçe’yi haftada iki saat “seçmeli ders” yaparak Kürt çocuklarına 
öğretebilir. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat Kürtçe’yi haftada iki saat “seçmeli 
ders” yaparak Türk çocuklarına öğretmelidir.

     - Ve İKİ: Asimilasyon politikaları sonucu isimleri zorla değiştirilip uyduruk 
Türkçe isimler verilen yerleşim birimlerinin, köy ve şehirlerin Kürtçe gerçek 
isimlerinin tamamı iade edilmelidir. Hem de hemen!...

     Yaşadığımız ülkede yüz yıla yakın zamandır egemen olan şoven siyasa, bu 
topraklara ve üzerinde yaşayan insanlara öyle bir utanç bıraktı ki, bu, yalnız kendi 
yüzlerimizi kızartan değil, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız, nesilden 
nesile sürecek olan bir utançtır.
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     Bu topraklarda Türkçe dışındaki hiçbir dile yaşam hakkı tanımayan ırkçı rejim, 
Kürtçe, Lazca, Gürcüce, Ermenîce, Rumca, Çerkezce ve Arapça olan tüm yer 
isimlerini haritadan silmiş, onlara uyduruk Türkçe isimler vermiştir. Bu ülkedeki 
tüm şehirler, tüm köyler Kürtçe, Lazca, Gürcüce, Ermenîce, Rumca, Çerkezce ve 
Arapça isimlerle kuruldukları ve halen dahi yerli halk tarafından bu isimleriyle 
anıldıkları halde, bunların tamamı resmîyetini kaybetmiş durumdadır. 
 
     Cumhuriyet tarihi boyunca 28 bin isim zorla değiştirilmiştir. Asimilasyon 
amaçlı olarak değiştirilmiştir. Bunların 12 bin 211 tanesi köy isimleridir. Ülkede 
ismi değiştirilmeyen nerdeyse bir dönümlük bir toprak parçasının bile kalmadığı, 12 
bin 211’i köy ismi olmak üzere 28 bin ismin zorla değiştirildiği, haritadan silindiği, 
yok edildiği bu “asimilasyon politikası”, bu topraklar üzerinde yaşanan en büyük 
utançtır.
 
     Bu utanç, aynı zamanda, hiç abartmasız, hak ve adalet mefkumundan 
uzaklaşmamış, vicdanı körelip kararmamış, erdem ve fazilet melekelerini yitirmemiş 
herkesin rahatlıkla kabul edeceği üzere, Kızılderili soykırımı ve Afrika’daki 
“insan ticareti”nden sonra, insanlık tarihinin en yüzkızartıcı 3. büyük suçudur. 
Tarihin en büyük 3. soykırımıdır. 
 
     Bunun insanlık tarihinde, dünya tarihinde ikinci bir örneği yoktur, olmamıştır.
 
     Bu zûlme karşı çıkmak, köylerin ve şehirlerin gerçek isimlerini geri istemek için, 
illâ da belli bir kavme veya dünya görüşüne mensub olmak gerekmiyor. İnsan olmak 
yeterlidir. 

     Allâh’ın selamı, râhmeti ve bereketi üzerinize olsun, kardeşlerim. 

     Özgür bir ülke ve erdemli bir dünya dileğiyle. 

    
MÜFİT YÜKSEL

Müfid Yüksel: Kürt Sorununun Savunucusu Bazı Kesimler Kürtleri İslam’dan 
Soğutmaya Çalışıyor.

“Tebliğimi Kürtçe sunmak isterdim ama Kürtçe bilmeyenlerin çokluğu hasebiyle 
konuşmamı Türkçe sunmak zorundayım. Tarihsel sürece ilişkin çok şeyler söylendi. 
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Ben bunlara değinmeyeceğim kısaca bazı anekdotlar verip son iki yüz yıla giremeye 
çalışacağım. Bir yandan yaklaşık son yüz yıldır Kürt kimliğinin inkârına ilişkin 
olan süreç ve onun getirdiği ezberler ve bu bunun karşısında aynı şekilde buna tepki 
olarak oluşan karşıt ulusalcı ezberler diyebiliriz. Hangisi daha şey ona girmeyeceğim 
ama Kürt/Kürdistan sorununa ilişkin bazı ezberler var belki bu ezberlere yönelik 
bazı vurgularda da bulunacağım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim, Kürtlerin yaşadığı 
coğrafya açısında belki avantajları ve dez avantajları barındıran bir coğrafya. 
Kürtlerin gelip ilk yerleştikleri anavatanları olarak bildiğimiz Zagors dağı silsilesine 
baktığımızda ve bu Zagros dağı silsilesi ile komşu olan bir taraftan Lor bölgesi, bir 
taraftan da Andolu’nun içlerine kadar giren bu bölgelere baktığımız da, Kürtlerin 
genellikle bazı büyük güçlerin arasında kaldığını görüyoruz; Pers-Yunan güçleri 
arasında kalan bir bölgedir burası.  Sadece Kürtler değil bu güçler arasında kalan; 
Beluçlar, Peştunlar, Sindiler, Pencabiler’inde bu coğrafyalar arasında kaldığını ve 
bu coğrafyalar arasında bazen avantajlı bazen de dez avantajlı konumlara geçtiğini 
görebiliyoruz. Bu açıdan Kürtlerin hem dez avantajlı hem de avantjlı olduğunu 
söyleyebiliriz.

Tabi Kürtlerin nereden geldiği meselesi çok tartışılıyor ama benim ulaştığım sonuçlar 
Kafkas kökenli kavimlerle akraba, Kasitlerle akraba bir kavim; Çeçenler Kürtlerle 
akraba olduklarını söylüyorlar. Pro-Aryen dediğimiz Aryen öncesi kavimlerle daha 
çok kadim bir topluk Kürtler bu kadim topluluklar buraya yerleşmiş fakat daha sonra 
bazı topluluklarda içine alarak genişlemiş ve batıya ve doğuya doğru genişleme 
göstermiş bir topluluktur. İslam öncesine baktığımızda, İslam öncesinde Zagros 
dağ silsilesi ve bugünkü Duhok, Süleymaniye vs. bölgeleri İran Kürdistanı ve bu 
bölgede de Hakkâri, Van’ın güney bölgeleriyle Batman Çayı’na kadar olan bölgeleri 
görüyoruz. Batman Çayı’nın Kürtler ile Ermeniler arasında sınır olduğuna müşahade 
ediyoruz kaynaklarda.  İslam sonrası da ise Kürtlerin hem kuzeye hem güneye hem 
de batıya doğru ciddi bir genişleme kaydettiğini görmekteyiz. Çünkü hem kuzeydeki 
Ermeniler hem güneydeki Asuri-Süryani-Nasturi toplulukların Hıristiyan kaldıklarını 
ve Kürtlerin kısa zaman süresi içinde özellikle Hz. Ömer dönemindeki fetihlerle 
başlayan süreçte Müslümanlaşmalarının bayağı kısa zamanda olduğunu görüyoruz.

Daha sonraki süreç içerisinde Şeyh Halid El-Kurdi Es-Simnani’yi görüyoruz. Bu 
zat, 733 tarihinde vefat etmiş ve adı çeşitli tabakat kitaplarında geçiyor. Abbasi 
döneminde Kürdistan adlandırmasına ilişkin Arzul-Ekrad diye geçer. Kaşgarlı 
Mahmut’un böyle bir haritada Azerbaycan bölgesine bitişik olarak öyle bir bölgede 
gösterilir. Dolayısıyla Kürtlerin sürekli inkâr edildiğine İslam tarihi boyunca Kürtlerin 
tamamen inkar edildiğine ve yok edildiğine dair hiçbir kaynak yoktur. İslam tarihi 
kaynaklarına bakıldığında, Kürtlerle ilgili bol bol atıflar yapıldığına şahit oluruz. 
Kimse zahmet edip de araştırmıyor.  Kürtlerin tam anlamda şekillenmesi Abbasiler 
döneminde oluyor onun için Kürtlerin Müslümanlığı da bir Abbasi Müslümanlığı 
da diyebiliriz.  Hatta Kürtlerin Şafiiliğine de bir Abbasi Müslümanlığı diyebiliriz. 
Abbasilerle birlikte ekseriyetle Şafiiliği kabul etmiştir. Tabi Kürtler içerisinde Şiiler 
ve başka inanç toplulukları da var.  

Kürtler içerisinde iki büyük hanedan çıktı. Bu iki büyük hanedandan biri Selahattin 
Eyyubi’nin babası Necmettin Eyyubi’nin kurduğu Eyyubiler handanı bir de 
Mervaniler. Ama bu iki büyük hanedandan daha büyük hanedan çıkmadı. Bu iki büyük 
hanedanların parçalanması sürecinde beylikler ortaya çıktı. Anadolu Selçukluları 
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1308’de Sultan ikinci Mesut’un ölümüyle çöktükten sonra önce Moğolların vasalı 
oldular sonra da Anadolu’da birçok beylikler oluştu. Kürtler de daha sonra Eyubiler, 
Mervaniler gibi büyük bir hanedan çıkmadı ama Türk beylikleri arasında Osmanlı 
gibi bir hanedan ortaya çıktı.

Safeviler döneminde Kürtler neden İstanbul’u tercih etti neden Tebriz’i tercih 
etmedi, bu çok önemli bir mesele. Çünkü Abbasi geleneğinde hilafete bir bağlılık 
vardı. Burada iki önemli şey söyleyeceğim: Birincisi; Selçuklu Hükümdarı Tuğrul 
Bey’in Büveyhiler’in elinde tutsak bulunan Abbasi halifesini kurtarmaya giderken 
yanına Kürt askerlerini almaş olması; Mervaniler’in asker vermesidir.  İkincisi de; 
Malazgirt savaşında on bin civarında Mervani Bey’i Nizamul Devle tarafından Kürt 
asker vermesidir.  Bu, Abbasilerin getirdiği bir birliktelikti. Bundan dolayı Kürtler 
Safeviler değil de Osmanlı’yı tercih etti. Erdelan Beyi; Halit Bey ve çocukları hariç, 
yirmi dört Kürt beyi Osmanlı’ya itaatini bildirdi hatta hepsinin tek tek adı yazılıdır.

Kürtler, Osmanlı’ya bağlandıktan sonra tabi İdrisi Bitlisi buna önderlik etmiştir. İdrisi 
Bitlisi’ye atfedilenleri kabul etmiyoruz bunlar çirkin sözlerdir. Tabi Şah İsmail, yirmi 
dört Kürt beyini hapse attırmıştır; Osmanlı hapse atmamıştır. Tabi burada amacımız 
birini kötülemek Osmanlı’yı temyize çıkarmak değildir.

Buradan Tanzimat’a kadar gelen bir süreç var. Tanzimat’a kadar gelen süreçte Kürt 
beylerin Osmanlı ile ilişkileri devam etti. Osmanlı Kürt ilişkiler zaman zaman inişli-
çıkışlı olmuştur tabi.

Tanzimatla birlikte Osmanlı farklı bir sürece girdi. Fransız İhtilali’nin etkisi, 
Osmanlı’nın yenilgisi, Rumeli topraklarını kaybetmesi, Osmanlı’nın Batılılaşma 
süreci. Yani yenilgiyi Batıya benzemeye, onu taklit etmeye ve onun dayatmalarıyla 
karşı karşıya gelmeye başladı. 1238-1247 Erzurum antlaşması Batının dayatmasıyla 
başlamıştır. Bu antlaşma Kürdistanı ikiye bölmüştür. İran tarafında kalan Kürdistan 
bölgesi, Osmanlı tarafında kalan Kürdistan bölgesi olmak üzere ikiye bölünmüştür.  
Kasrı Şirin bir ateşkes antlaşmasıdır bir bölme antlaşması olmamıştır. Kürdistan’ın 
bazı yerleri hariç, Osmanlı idaresinde kalmıştır. Ama asıl bölen olay her iki 
anlaşmadır. 1847 Tanzimat’ın ilanından sonra Rusya, İngiltere, Fransa, İran ve 
Osmanlı murahhaslarınca bir sınır komisyonu tespit edilmiştir. O dönemde Batılı 
devletlerin müdahalelerini unutmamak lazım.

Ondan sonraki gelinen süreçte tabi İttihatçıların geldi nokta açısından baktığımızda 
Osmanlı bir ulus devlete doğru evrildi. Ulus-devlet birden bire ortaya çıkmadı. 
Meşrutiyet anayasasına bakıldığında böyle bir evrilmenin belirtileri görülür. Molla 
Selim ve beraberindekilerin Bitlis hadisesiyle birlikte idam edilmesi İttihatçıların bir 
oyunuydu.

Daha sonra cumhuriyet dönemine geldiğimiz de tabi bu önemli bir faktör olarak 
karşımıza çıkıyor. Çünkü Kürtler Birinci Dünya Savaşı’nın en zor zamanında 
Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti’ni kurmuştur. Daha sonra Kürt Teali Cemiyeti 
kurulmuş hatta Sultan Vahdettin’in bizzat eliyle kurulmuştur. Bunlara rağmen, 
Seyyit Abdulkadir Osmanlı’nın yanında yer almıştır.

Ve bugüne kadar gelen süreç içerisinde kısaca bir şeylere değineceğim.  İslami kesim 
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bu konuda hangi duruma geldi Kürt sorununun sahipliğini, neden İslam’a karşı 
adeta konumlanmış taraf tarafından savunuluyor?  Neden Kürtlerle Müslümanların 
ayrılması sözkonusu buna dönük çalışmalar da var. Kürt sorununun savunucusu 
bazı kesimler Kürtleri İslam’dan soğutuyor. Sürekli İslam öncesine yönelik tarih 
üretiliyor.”

HASAN ÜNAL

Kendimize de bir pay ayırmak adına araya bir cümle sokuşturalım. Bursa’da daha 
evvel Doğu Batı Kardeşlik çalışmaları 3 yıldır devam ediyor. Sanırım böyle bir 
formun ikinci defa tekrarlanmasında, Şakir Bey’in zihninde böyle bir şeyin tekrardan 
yeşermesinde katkıları oldu. Bir sonraki faaliyetin 20 yıl sonra gerçekleşmemesi 
temennimizi de buradan ifade edelim. Şöyle bir sorunumuz var esasen, biraz önce 
kapıda da arkadaşlarla değerlendirme yapılırken söylendi; Kürt Sorunu konuşurken 
genellikle tekrara düşüyoruz. Benim de en çok rahatsızlık duyduğum konulardan bir 
tanesi bu. Hala bir sorunu tanımlama derdinde, hala bir takım tarihsel verileri ortaya 
dökme derdindeyiz. Bir anlamda akademik çalışmalarla uğraşıyoruz. Hal bu ki 
toplum, bu tür tekrarlanmaları ve tarihsel verileri derleyip toparlamanın çok ötesinde 
ne yapılacaksa bir an önce yapılması gerektiğini, bir çözüm üretilmesi gerektiğini 
düşünüyor. Dolayısıyla kapalı salonlarda akademik tartışma yapmanın çok ötesinde 
artık sahaya inilmesi gerektiğinin kanaatindeyim. Buradaki  değerli (hazirun) elbette 
ki bu konuyu fazlasıyla bilinç düzeyinde, sorunun temelleri anlamında tamamen 
anlamış, kavramış vaziyette bu birikimini sağlamış olduğu alanlara ve kitlelere 
taşıması ve ulaştırması icap ediyor. Bir önceki oturumda konuşmacılar sorunu 
tarihsel boyutuyla ele almaya çalıştılar. Tarihsel boyutuyla ele almaya çalıştığımız 
zaman da en fazla tekrara düştüğümüz alanlardan bir tanesi biz bunları çok duyduk, 
dinledik. Sorun yüzyıl, iki yüz yıl ben de bu konuda İbrahim Sediyani ağabeye 
katılıyorum. Aslında bu bin yıllık bir süreç. İkiye ayırmak gerekiyor. Bir Fransız 
İhtilali ile olan süreç. İki Fransız İhtilali›nden sonra olan süreç. Fransız İhtilali›ne 
kadar ümmetin kendi siyasal yapılanmasının, belki de dört halife döneminden sonra 
evrilen süreçle ilgili bir boyutu var. Orada ümmetin kendi siyasal yapılanmasını 
giderek bir saltanat boyutuna dönüşmesinden kaynaklanan bir takım sorunlar var. 
Fransız İhtilali’nden sonra ise sindirilmiş, içselleştirilmiş, geleneksel bir hale 
dönüştürülmüş olan bir saltanat yapılanmasının Fransız İhtilali’nin etkisiyle bir ulus 
yapılanmasına dönüştürülmüş olması. Bu gün Cumhuriyet Döneminde yaşadığımız 
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bu sorun, herhalde ulus devlet yapılanmasının kurduğu, ürettiği, ortaya çıkarttığı ve 
büyüttüğü bir sorun olarak görmemiz gerekiyor. Cumhuriyet perspektifinden 
baktığımız zaman tabi ki sorun bir inkâr, asimilasyon politikası gibi duruyor ve sorun 
orada odaklanıyor. Ancak ben Müslüman bir zihnin sadece Cumhuriyet Dönemine 
odaklanarak bir refleks geliştirilmesi düşüncesinde değilim. Sadece bir Osmanlı 
Dönemi’ne odaklanarak birtakım refleksler geliştirilmesi kanaatinde de değilim. 
Belki herkesin de dikkate alarak ve öncelikle kendi kaybettiği siyasal modelini 
yeniden üretmesi gerektiği düşüncesindeyim. Yani hem Osmanlı Dönemini ciddi 
anlamda sorgulayıp, eksiğini tespit edip Cumhuriyet Dönemindeki arızaların ulus 
yapılanmasından kaynaklandığını dikkate alarak buna karşı bir refleks geliştirmek 
yerine bunun çok üzerinde kendine has modelini yani inanç temellerine ve akide 
esaslarına yönelmesi gerektiği kanaatindeyim. Sanırım bu konuda çok ciddi 
çalışmalar ya da sahaya inen pratiğe dönüştürülen çalışmalar yok gibi duruyor. 
Sahaya inmek ne demek? Burada her şey konuşuluyor, netleşiyor. Zihinler büyük bir 
ihtimalle berrak. Ama sürükleyebildikleri, peşlerinden götürdükleri, bir yerlere 
taşıdıkları bir kitle söz konusu değil. O kitlenin yönlendirilmesi, aydınlatılması 
gerekiyor. Kapalı alanlarda da bunun gerçekleştirilmesi ciddi anlamda zor. Ben 
bugüne kadar -belki biraz tartışmalı olacak ama- iki tane denemenin olduğu 
kanaatindeyim. En azından saltanat geleneğinin yerleştirildiği dönemde Abdulhamid 
Han’ın böyle bir süreci zorladığını, mevcut yapılanmanın ciddi tehlikeli boyutlara 
gittiği düşünülerek belki biraz da saltanatı koruma kaygısıyla İslam’ı ciddi anlamda 
devreye koymaya çalıştığını yeni bir model üretmeye çalıştığını ama İttihat Terakki 
zihniyetinin ve Batı’nın buna çok da fırsat vermediğini biliyoruz. İkinci bir denemede 
Cumhuriyet Dönemini tarihi boyunca, özellikle de 28 Şubat sürecinin o karanlık 
döneminde ki Kürt Sorunun da en karanlık dönemleri o dönemlerdir. Toplumun 
ürettiği, çok büyük beklentiler yüklediği bu yeni iktidar sürecidir. Bu yeni iktidar 
süreci de bu anlam yeni bir açılımı gerçekleştirme gayreti içerisine girmiştir. Fakat 
şunu kabul etmek lazım ki herhalde Abdulhamid’in üzerinden nasıl ki bir İttihat 
Terakki gölgesi düşürüldüyse Müfit Yüksel ağabeyin de gayet yerinde ifade ettiği 
gibi Osmanlı birçok uygulamalarında doğrudan Batının müdahaleleri ve zorlamaları 
söz konusudur. Abdulhamid’in açılım politikaları üzerine gölge düşmüştür. Bu yeni 
dönemde de hükümetin bu tür politikaları üzerinde mevcut yapının ulus ve laik 
seküler bir zemine oturuyor olmasının düşen gölgeleri var. Burada oluşan açmazlar 
var. Belki birbirimizi hangi zemine eklemlendiğini dile getirerek yüklenmek yerine 
ister iktidarda ister sivil kesimlerde olan insanlarımızın camianın karşılaştığı bu 
temel sorunları dikkate alarak nereden bir çıkış bulunulması gerektiği üzerine ciddi 
anlamda düşünülmesi gerekir kanaatindeyim. Bir de şöyle bir sorunumuz var; Kürt 
Sorunuyla ilgili demin arkadaşları dinlerken de aynı kanaat zihnimde bir kez daha 
oluştu. Sorunu tartışırken birçok veriyi ortaya getirip yığıyoruz. İnşaat malzemelerini 
bir yere yığmak gibi. Aslında muazzam bir malzeme birikiyor ve görüntü kirliliği 
oluşuyor. Tabi sadece malzemeleri bir akademisyen titizliliğiyle getirip ortaya 
koymak değil, toplumun beklentisi “kardeşim sen bu malzemeyi ne yapacaksın? 
Neye dönüştüreceksin? Nasıl bir eser vücuda getireceksin?” bunu bize gösteriyor 
olmanızdır. Bu anlam akademik çalışmanın ötesinde ve akademisyenlerin ötesinde 
proje mimarlarına ihtiyacımız var. Bu da daha önce söylediğim sahaya inmeye 
tekabül eden ciddi bir olgu. Bu konuda ciddi eksikliklerimiz var diye düşünüyorum. 
Bir diğer husus da Osmanlı ve ulus modelinin ötesinde kendimize has bir model 
oluşturamayışımızın Kürt Sorununu izah etmemiz ya da çözüme kavuşturmamızın 
imkânsızlığını ortaya koyuyor. Bu toplumun zihninde şekillenen ya da tarihsel 
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birikiminden ya da inanç esaslarından üreterek ortaya koymuş olduğu bir model söz 
konusu değil. Kürtlere haklarını verelim. Anadilde savunmayı ilkesel olarak 
düşündüğümüz zaman, evet bu bir vakadır. Fakat bütün bunların üzerinde nasıl bir 
model inşa edeceksiniz, birlikte yaşamayı nasıl temin edeceksiniz; bununla ilgili bir 
model yok. Çünkü bu bin yıllık bir sorunumuz hakikaten. Belki hilafetin saltanata 
dönüştürülmesiyle başlayan çok ciddi bir sorun diye düşünüyorum. Bir bağımsızlık 
sorunumuz var aslında. İbrahim Seyd-i Ali ümmet zaten bölünmüştür dedi. Kürtlerin 
bağımsızlık elde etmeleri de bir bölünme süreci olarak değerlendirilmemeli. Çünkü 
zaten ümmet bölünmüştür. Belki yeniden bütünleşmenin bir başlangıcı olarak kabul 
edilebilir. Ben bağımsızlık kavramın da İslami zihinlerde yeterince anlaşıldığı ve 
şekillendiği kanaatinde değilim. Çünkü bizi irtibatlandıran; Allah. Kardeş 
olduğumuzu ilan eden bizi yaratan Rabbimiz. Yani bizi bizimle irtibatlandıran 
Allahın hükmüne karşılık nasıl bir bağımsızlık zihnimizde canlandırıyoruz, nasıl bir 
icraata dökmeyi tasarlıyoruz. Bu benim için ciddi anlamda anlaşılmayan bir süreç. 
Bir de şöyle bir sorunumuz var. Bağımsız olmak haklarımızı dillendirme, Kürtlerin 
tüm haklarının, doğal haklarını teslim etmek Cumhuriyet uygulamalarının 
cenderesinden çıkmak bir parça çözüm üretiyoruz aslında. Mesela anadil sorunu 
diyoruz, bu hak tanınmalıdır. Ya da başka bir sorun diyoruz, bu hak da tanınmalıdır. 
Parça usulü bir çözüm üretiyoruz. Şunu da kabul etmek lazım ki parça usulü çözüm 
Müslüman toplumunun geleceğini inşa etmeye yarayan bir süreci doğurmuyor. Tam 
tersine Müftü ağabeyin yerinde ifadesiyle ulusalcı bir kesim var ya da bir Kürt 
ulusalcılığı geliştirmeye çalışan bir kesim var. Bunun içerisinde çok geniş bir çerçeve 
de Batısından, doğusuna kadar. Ancak bu tür insanların planlarını kolaylaştıran ve 
onların işine yarayan bir hizmet üretmeye sebebiyet veriyor. Ve biz kendimizi 
çıkmazda ve açmazda hissediyoruz. Bu camianın içerisinden çıkan sivil toplum 
kuruluşları ya da diğer yapılanmaların her biri bu konuda kendilerini tek başına 
çaresiz ve aciz hissettikleri için bu bütünleşme asla sağlanamıyor ve başka çözümler 
üzerinden başkalarının oluşturduğu gündemlerin peşinde devam ediyoruz.

MAHMUT HANPOLAT

Konuşmacılar konuşmalarını sunmadan önce Sayın MAZLUMDER Bursa şube 
başkanı bir giriş konuşması yaptı. Daha sonra MAZLUMDER genel başkanı Ahmet 
Faruk Ünsal bir konuşma yaptı. Her iki konuşmada da Müslümanların bu konuyla 
ilgili yaptıkları toplantıların 20 yılda bir yapıldığına vurgu yapıldı. Daha sonra Sayın 
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Müfit hocam ve Hasan Önal hocam aynı konuya vurgu yaptı. Konunun önemine 
binaen bir vurgu da ben yapmak istiyorum. Evet, 20 yıl çok uzun bir süre. Bütün 
toplumsal kesimleri şu veya bu şekilde etkileyen ve tarihin bazı dönemeçlerinde 
yıkıcı pratikler üreten böylesine devasa bir soruna bu denli uzak durmak başlı başına 
irdelenmesi gereken bir olgudur bence. Sürekli birbirimize anlatıyoruz bunları. 
Toplum, geniş halk yığınları bu konuda ciddi anlamda bir bilgi eksikliğine sahip 
diye düşünüyorum. 

Kürt Sorununun tanımını ve Kürt Sorununu doğuran tarihsel sebepler konusunu 
irdelemeye başladığımız zaman özellikle başlamamız gereken yer, tarihtir. Tarihte 
olan biten ne? Tarihte olan biteni tam olarak anlamazsak eğer, bugünü anlamamız ve 
bugüne dair çözüm önerileri sunmamız mümkün değil. Tarih okumalarından yoksun 
değerlendirmelerle biraz afaki çözüm önerileri sunabiliriz ama bu önerilerin gerçek 
anlamda bir sonuç doğurabileceğini beklemek mümkün değildir. Bundan dolayı 
sayın konuşmacıların bitirmeye çalıştıkları ama bir türlü bitiremedikleri bir tarih 
rezervi önümüzde duruyor. Kürt Sorununun çıkış noktası belirlenmeye çalışılırken 
iki yüzyıl, üç yüzyıl öncesinden bahsedildi. O polemiğe girmeye gerek yok ama 
sadece   tarih boyunca olan bitenlerin başlıklarını bile sıralasanız, yirmi dakikayı çok 
aşar. Bundan dolayı konuşmacılar bir sıkıntı yaşadılar. Ellerinde fazlasıyla doküman 
vardı. Bu dokümanı yirmi dakika içerisine sığdırmakta ciddi sıkıntılar yaşadılar.  

Bu konuyla ilgili muhteviyat çok geniş, çok derin. Eğer Kürt Sorununu çözmek 
istiyorsak, bu konuda ufak bir katkıda  bulunmak istiyorsak, Müslümanlar olarak 
üzerimize çok şey düşüyor. MAZLUMDER 1992’de bir forum düzenledi. Şu an 
2012‘deyiz ve aradan 20 yıl geçti. Tarihlerde yanılıyor olabilirim ama 2006 ve 2010 
yıllarında ÖZGÜRDER’ in İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlediği iki forumu vardı 
Kürt Sorunuyla ilgili. Bir de Sayın Hasan Ünal Bey (sağımda oturuyor) onların 
Doğu Batı kardeşliği ile alakalı düzenledikleri bir dizi toplantı vardı. Diyarbakır, 
Urfa, İstanbul ve Bursa’da toplantılar düzenlediler. Bu toplantılar çok yerinde ve 
önemli toplantılar. Bu toplantıların muhakkak surette devam etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

Böyle kapalı salon toplantılarıyla da bu işi sınırlandırmamak gerekiyor. Çünkü daha 
önce de belirttiğim gibi insanların bu konuda ciddi anlamda bir dezenformasyona 
tabi tutulduklarını düşünüyorum. Sonuçta bütün toplumsal kesimler resmi tarih 
anlayışının tornasından geçerek bugüne geldiler. Toplumun tamamı okullarda bu 
resmi tarih anlayışının tornasından geçerek yetişiyor. Bugün olan biten her şeyi, 
öğrendikleri yanlış bilgilerin süzgecinden geçirerek  değerlendiriyorlar. Haliyle 
yanlış bilgi üzerine bina edeceğiniz yorumlar ve değerlendirmeler de yanlış olacaktır. 
Bundan dolayı bu konu çok önemlidir. Ve forumun birinci oturum başlığının “ Kürt 
sorununu doğuran süreç ve tarihsel sebepler“ olarak belirlenmesi de bu anlamda çok 
isabetli olmuş. 

Sayın konuşmacıların konuşmalarının içeriği ile ilgili bazı değerlendirmelerde 
bulunmak istiyorum.

 Abdullah Deniz hocamın sunumunun içerisinde en çok dikkate değer konu bence 
Kürt sorununun tanımıyla ilgili olanıydı. “Kürt sorunu“ ibaresi sorunun boyutlarını 
bütün yönleriyle karşılamıyor tespiti çok değerli bir tespit. “Asıl mesele Kürt sorunu 
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değil, mesele bir Kürdistan meselesidir.“ dedi. Ve sonraki konuşmacıların tamamına 
yakınının da bu sorunu ifadelendirirken “Kürdistan meselesi“ ibaresini kullanmayı 
tercih etmeleri de dikkatimi çekti. Olan biten şeylerin tamamını Kürt meselesi olarak 
isimlendirmenin de bir toplumsal mühendislik çalışması olduğunu söyledi ki bence 
bu da çok değerli bir tespitti. 

Sn. Abdullah Ekinci hocam sorunun üç yüzyıllık bir sorun olduğunu ifade etti. 
1879’da Abidin Paşa’nın Doğu illerine yaptığı biz gezi ve bunun sonucunda 
hazırlamış olduğu bir teftiş raporundan bahsetti. Bu teftiş raporunun içeriğinin ne 
anlama geldiğini değerlendirmek muhakkak önemli. Çünkü 1879 yılı, dönem olarak 
1839 Tanzimat Fermanı’nın sonrasına denk geliyor. Bu dönem özellikle Osmanlı-
Kürt ilişkilerinde bir kırılmaya işaret ediyor. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat 
Fermanıyla Kürtlerle yaşadığı siyasal, politik, sosyal ilişkiyi belli bir dizayna sokma 
çabası içerisine giriyor. Bu noktadan itibaren de birtakım sıkıntılar baş göstermeye 
başlıyor. Bu raporun genel anlamda  Kürtleri merkezi yönetime bağlama kaygısı 
taşıdığını söyleyebiliriz. Yani bu rapor aslında 1839’daki Tanzimat Fermanının bir 
çeşit uygulaması, sahaya inmiş şekli. Aynı şekilde 1895 yılında Şakirt Paşa’nın teftiş 
raporundan da bahsetti. Bunlar önemli tarihsel kayıtlar. Bunlar belgedir, subjektif 
tarihin karmaşık, karanlık sokaklarında dolanmaktansa, belgelerle ve belgelerin 
hangi tarihsel gerçeklere ışık tuttuğunu tespit ederek söz söylemek, daha kalıcı 
sonuçlar doğuracaktır. Bu anlamda her iki teftiş raporu da çok önemlidir. 

Sn. İbrahim Sediyani çok uzun bir metin hazırlamıştı. Metni sunarken sayın oturum 
başkanının zamandan dolayı onun sözünü sık sık kesmesi sonucu konsantrasyonunu 
kaybetti. Sn. Sediyani’nin metninin çok kapsamlı bir metin olduğu belliydi ama burada 
faydalanamadık kendisinden. Kendisinin sunumunun Kürtlerin aslında Müslüman 
olduklarını ispatlama çabası içerisinde olduğu gibi birtakım ifadeler kullanıldı. Belki 
içerik olarak böyle bir kaygıya sahipti fakat bu metnin neden böyle bir kaygıyla 
hazırlanmış olduğunu irdelemek lazım. Yani neden bu ihtiyaç hissediliyor? Neden 
Kürtlerin Müslüman oldukları, İslam ümmetinin bir parçası oldukları ayrıntılı bir 
şekilde vurgulanmaya çalışılıyor diye de sormak gerekiyor. Çünkü Kürtler kendilerini 
bu anlamda yalnız hissediyorlar. Kürtlere önderlik yapmaya çalışmak gibi pratikler 
yapan çevrelerin İslam düşüncesinden uzak olmalarından dolayı bir anlamda Kürt 
milleti kendilerini İslam ve İslamcılık düşüncesinden uzaklaştırılmış hissetti. 
Bu bakımdan Türk çevrelerde de bir eksiklik söz konusu. İbrahim Sediyani’nin 
bu konudaki vurgularının temelinde yatan şeyin bu eksikliğe bir cevap olduğunu 
düşünüyorum. 

Müfit Yüksel hocamız, İslam Tarihi boyunca  Cumhuriyet Dönemine kadar inkarın 
söz konusu olmadığını, birtakım problemlerin yaşandığını ama inkar ve asimilasyon 
politikalarının olmadığını söyledi. Kürtlere atıfta bulunan tarihi kayıtların sayısının 
oldukça fazla olduğunu söyledi. Bunların ortaya çıkarılması gerekiyor bence. Müfit 
hocadan özellikle ricamız bu konuyla ilgili çalışmalarını çok derinleştirerek devam 
ettirmesi. Bu objektif çalışmaları, belgeye dayalı tarih okumaları çok daha yaygınlık 
kazanmalı ki bu konuda çıkıp ileri geri konuşan birtakım insanlar sussunlar. Yani bu 
konuyla ilgili hiçbir belgeye dayanmayan, hiçbir tarihi kayıtla karşımıza çıkmayan 
cümleleri rahat rahat kullanmasınlar. Ciddi anlamda bir yekün olduğunu biliyoruz 
elbette ama bunların bir şekilde araştırılıp, incelenip didik didik edilmesi ve ortaya 
çıkarılması, bazılarının tercüme ettirilmesi gerekiyor. Bu konuda hem Sn Müfit 
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Yüksel hocamıza hem de değerli araştırmacılara çok ciddi bir görev düşüyor. 

Cumhuriyet Dönemine bir türlü gelemedik. Halbuki çok ayrıntılı bir şekilde 
konuşulması gereken şeyler Cumhuriyet Döneminde vardı. Çerçevesi belirlenmiş, 
belli bir anlayışa hizmet eder bir biçimde formatlanmış, subjektif tarih okumaları 
gerçeğin önüne kalın perdeler çeker. Kürtlerin Osmanlı ile ilişkisine geçmeden önceki 
sosyopolitik durumunu, Osmanlı-Kürt ilişkilerini,Tanzimat Fermanı’nın Kürtler 
üzerindeki etkilerini, Revanduzlu Mehmed Paşa’nın 1830 yılındaki bağımsızlık 
ilanını, Gavesin ve Sincap isyanlarını, Bedirhan bey, Şeyh Said vs. isyanları, Şeyh 
Ubedullah harekatını, 1913-1914 Bitlis Ayaklanmasını, Mustafa Kemal’in Norşinli 
Mizan Efendiye ve Susabı Sadullah Efendi hazretlerine yazdığı mektubu, Kürdistan 
Tarih Cemiyeti Diyarbakır Şubesi başkanı Cemil Paşaya oğlu ile gönderdiği ve bir 
takım vaatlerde bulunduğu mektupları bilmeden; Mustafa Kemal’in TBMM Başkanı 
sıfatıyla El-Cezire cephesi kumandanı Nihat Paşa 27 Haziran 1920 tarihinde Kürtlerle 
ilgili gönderdiği talimatı bilmeden, Lozan Antlaşmasının, hilafetin kaldırılmasının, 
Tevhid-i Tedrisat Kanunun ve bilimum inkılap kanunlarının Kürtler üzerinde etkisini 
sorgulamadan, 24 Eylül 1925’te çıkarılan Şark Islahat kanununu, 21 Haziran 1934’te 
çıkarılan mecburi iskan kanununu; asimilasyon,inkar,tenkil ve tehcir politikalarını 
ayrıntılarıyla ve uygulamalarıyla bilmeden Kürt Sorununu bilmek mümkün değildir. 
Kürt sorununu bilmeden de onu çözmek mümkün değildir.

Arkadaşlar benim Cumhuriyet dönemine taktığımı düşünebilirler fakat Kürtlerin 
Cumhuriyet Dönemiyle sorunları olduğunu düşünüyorum. Türk ulus devlet 
yapılanmasının pratik adımları olarak inkar ve asimilasyon politikaları, zulüm ve 
baskı dönemi Cumhuriyetle başladı. Özellikle Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte, 
tektipleştirici bir modelin oluşturulmaya çalışılması nedeniyle farklı kesimler de 
zulüm ve baskı görmüş olabilir ama Kürtler buna kat kat fazla maruz kaldı. İnşallah 
diğer müzakereciler bu hususlara değinir.

Sürem bitti. Forumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

AYHAN GEVERİ

Sözlerime Allah‘ın adıyla ve Roboskili anneler adına başlamak istiyorum. Daha 
önceki konuşmacılar   Osmanlı, Safari ve Kürtlerin tarihinden başlayarak geldiler. 
Biz yeni nesil dindar, sosyalist Kürtler için tarih artık Roboskiyle başlıyor. Roboski 
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öncesi ve sonrası. Bundan sonraki toplantılar olursa, yirmi veya otuz yıl sonra 
Roboski bir tarih olarak görünecek. Tebliğ sunan hocalarımız Kürt Sorunu‘nu 
biraz İslam tarihine biraz Selahattin Eyyubi zamanına havale ettiler. Havale etme 
meselesi biraz havada kalıyor. Hali hazırda ki Kürtlerin acılarını tırnak içinde 
sulandırmak için bir sebep olmuş oluyor. Bu sebeple tebliğcilerin hem tebliğ 
başlığının dışına çıkması hem de Kürtlerin asıl sorunlarından uzak bir çerçevede 
konuşmuş olmaları, aslında bence Kürt Sorunu‘nun sebeplerinden biridir. Çünkü 
bir türlü Kürt Sorununun ne olduğu üzerine hemfikir olamıyoruz. Tarihe, Nakşilere, 
Osmanlıya geçiyoruz fakat bugün yaşayan Kürtleri kimse dinlemiyor. Geçmişte 
Bedirhan Bey sürgün edilmiştir. Barzanilerin de … sürülmüştür. Fakat bugünkü 
Kürtlerin acılarını maalesef bilmiyoruz. Tarihi süreç elbette önemlidir. „Kürtler 
neler yaşamıştır, bu acıların temelinde neler vardır“ tarihi süreç içerisinde bunlar 
tabi ki ele alınmalıdır. Fakat bugün ki Kürtlerin ne düşüncüğü meselenin çözümü 
açısından çok daha önemlidir. Osmanlı son dönemlerinde ve Cumhuriyet‘in ilk 
dönemlerinde önemli bir Kürt aydını, entelektüeli, yazarı Abdurrahim Rahmi 
Zapsu bir dergi çıkarıyor Ehl-i Sünnet adıyla 40‘lardan sonra. Derginin bütün 
sayılarının girişinde Muhammed İkbal‘in bir sözünü Farsça olarak kullanıyor. 
Muhammed İkbal‘in sözü şu :“İslam dininde asla kusur yoktur, görülen kusurlar 
bizim Müslümanlığımızdadır.“ Dolayısıyla Kürtlerin İslam ile bir problemi yok. 
İslam’ın da Kürtlerle bir problemi yok. Varoluşsal olarak böyle bir mevcudiyetten 
bahsetmemiz zaten çok abes olur. İslam‘ın bu anlamda sorun ürettiğiyle ilgili bir veri 
elimizde yok. Dolayısıyla meseleyi İslam‘a havale etmenin bir anlamı yok. Çözüm 
de İslami bir çözüm olamaz. Biz Kürt Müslümanlar ve Türk Müslümanlar olarak 
neler yapabiliriz bunun konuşulması lazım fakat Kürt’lerin İslam ile bir derdi yok. 
Bu mesele İslami bir mesele değildir, insanidir. Kürtlerin dilinin yasaklanmış olması, 
köy isimlerinin değiştirilmiş olması, hayatlarının zindana çevrilmiş olması İslam ile 
alakalı değildir. Tamamen komşu halklarla olan münasabetleri, tarihi süreç içerisinde 
gördüğünüz sebeplerle alakalıdır. Yoksa İslam ile bir alakası yoktur. Reçete sunarken 
de buna dikkat edilmesi çok önemlidir. Son olarak Abdurrahim Rahmi Zapsu‘nun 
bir yazısından küçük alıntıyla bitirmek istiyorum. Çünkü Başkanın da belirttiği gibi 
meseleye bir türlü gelemedik. Zapsu 1918‘de şöyle bir yazı kaleme alıyor. Başlığı 
„Halime-i Hazır“ , şuan ki durumumuz diye.“Biz Kürtler Osmanlılar içindeki en 
sadık milletiz. Canımızı, malımızı her şeyimizi Türk milletinin yoluna feda ettik. 
Bir gün olsun bir ihtilal yapmadık, itaatsizlik etmedik. Daima onlar ne emrettiyse 
biz onu yerine getirdik. Hatta bu cihan harbinde savaştan, hicretten, sefaletten en 
çok pay alan ve perişan olan biziz. Gençlerimiz cephede şehid düştü, hanelerimiz 
yağmalandı. Biz Kürtler bu savaşta en çok zararı gören milletiz. Fakat yine biz 
Kürtler, Türk Hükümetinin idaresi ve Osmanlı sisteminin dışında olmak istemedik. 
Ancak şimdi malumunuz üzere Wilson der ki :“ Türklerin olmadığı coğrafyayı 
Osmanlılara vermemeli.“Madem durum budur. Bizim Kürdistan dediğimiz 
coğrafyada bir iki memur dışında -ki onlar da memuriyet vazifesinden dolayı buraya 
yerleşmiş- hiç Türk yoktur. Fakat Wilson‘un fikri üzerine bu gün görüyoruz ki Arap, 
Yahudi, Hıristiyan ve Gürcüler her biri bir hükümet kurdular ve şimdi kendilerini 
idare etmektedirler.“1918‘de yazılmış bu yazı, bugünkü durumumuzu da özetleyen 
bir çerçeve sunmaktadır. Dolayısıyla bizim gerek Kürt Müslümanları olarak 
gerekse Türk Müslümanları olarak, meseleye bu çerçeveden bakmamız gerekiyor. 
Tebliğ sunan hocalarımız, değerli isimler birçok şeye değindiler fakat Kürtlerin 
gerçek anlamda problemi Tanzimat ve Cumhuriyet‘ten sonra oluşmuştur. Bugün 
bu problemin bu anlamda çözülmesi, tarihi perspektifle beraber bugünkü Kürtlerin 
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neler düşündüklerini bilmekle gerçekleşir. Bu anlam Müslüman Türklerin yapacağı 
çok şey var. Kürt Müslümanların, Türk Müslümanlardan aslında çok beklentisi 
yok. Ama Türk Müslümanların Kürt Müslümanları için yapacağı çok şey var. 
Ben hiçbir Türk Müslüman’dan Kürtçeye yönelik bir temayül görmedim. Kürtçe 
öğretmenliği yapıyorum üniversitede. Yıllardır Kürtçe yazı yazıyoruz. Sosyalist bir 
Türkün Kürtçeye ve Kürtleri anlamaya meyilli olduğunu görüyoruz. Kardeşiz, aynı 
Rabbe inanıyoruz diyen Türk Müslümanlarının Kürtleri anlamak ve onların acılarını 
hissedebilmeleri için Kürtlerin dünyasına kendilerini açmaları gerekiyor. Özellikle 
de Kürtlerin ne yazdığını ve neler hissettiğini anlayabilmeleri için Kürtçeye önem 
vermeleri çok iyi olur.

Ahmet NAZLI

Kapıyı kapamak gerekiyor yani onların düştüğü riske bizim düşmememiz gerekiyor. 
Bir tür Kürt Kemalizm’i oluşturmamak gerekiyor. Bugün siyasi olarak özellikle 
bölgedeki çatışmalarda maalesef bir tür Kürt Kemalizm’inin de ayak izlerini de 
görüyoruz. 

Ben değerli konuşmacıları dinlediğim kadarıyla Cumhuriyet Dönemi’ne maalesef 
gelemedik. Problem, aslında Cumhuriyet Dönemi’nde derinlik kazanıyor. Evet, 
Osmanlı Dönemi’nde de problem var ama asıl problem köklerini saldığı Cumhuriyet 
Dönemi’dir. 

Bazı hocalarımız Tanzimat’tan başlattı bu problemi, evet Tanzimat’ta başlaması doğru 
çünkü Fransız İhtilali’nden sonra uluslaşma dönemi, ulus-devletin modelleşme süreci 
başlıyor. Dolayısıyla Osmanlı’da ulus devletleşme süreciyle birlikte milliyetçiliğin 
köklerini, izlerini bulabiliriz. Ama asıl olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne gelmek gerek.
 Türkiye Cumhuriyeti’nde Kürt sorununun, Kürdistan sorununun çok derin izlerini 
buluyoruz. Bunları neden önemlidir? Çünkü bunları anladığımız takdirde çözüm 
bulabiliriz. Anlamadığımız takdirde halen konuşmaya devam ederiz. 

Cumhuriyetin öncelikli problemi cumhuriyetin seçkinci kadrosu, birlikte kurdukları 
cumhuriyetten Kürt’leri dışlamıştır. Bunu şuna benzetebiliriz: Bir şirket kuruyorsunuz, 
iki ortaksınız. Zaman içinde bir ortak diğer ortağı tasfiye ediyor. Biraz buna benziyor. 
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Bu vurguyu canlı tutmak gerekiyor çünkü önümüzdeki günlerde Kürtlerin kurucu bir 
unsur olarak anayasa tartışmalarında, belgelerinde yer alıp almayacağı konuşulacak. 
Eğer bunu vurgulamazsak, bu konu yer almayacak gibi görünüyor. Kürtler Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucu bir unsurudur, bunun vurgusunu yapmak lazım. 

Yine Cumhuriyet’e baktığımızda Cumhuriyet Dönemi malumunuz milliyetçiliği bir 
ilke olarak kabul etmiş ama bu sadece Kemalizmin bir ilkesi değil, aynı zamanda bir 
din olarak algılanmıştır. Kemalizm, cumhuriyetin bir dinidir. Din olarak algılayınca 
da mevcut dini ritüellerin, dini anlayışların üzerine bir çizgi çekmiştir ve milliyetçilik 
dini, diğer dinleri yok saymıştır, diğer milletlere kafir muamelesi yapmıştır. Kürtler 
milliyetçiliğin ‘kafir’idir. 

Nedeni ise rejimin milliyetçiliği din olarak kabul etmesidir. Rejim dini yok etmeye 
çalışıyor ancak bitiremiyor bitiremeyince dinin kendisi değiştirmeye çalışıyor. 
1960lardan sonra özellikle, milliyetçilik din ile uzlaşmaya çalışıyor ve bir tür Türk-
İslam sentezi ortaya çıkıyor. Bu aslında milliyetçiliğin dönüşümüdür. Milliyetçilik 
dini değiştiremiyor dönüştüremiyor, milliyetçiliğin kendisi dönüşüyor. 

Kürt sorununda bir önemli köşe taşı Sadabat Paktı’dır. Türkiye, İran, Irak ve Pakistan 
arasında imzalanıyor. Bunun 7.maddesinde, bu ülkelerin herhangi birisinde azınlık 
konumunda olan yani asli olmayan unsurlar(Kürtlerden bahsediyor ama Kürt ismi 
geçmiyor) bir başkaldırı itaatsizlik gibi bir durum ortaya çıkardığında, bu ülke çekiç 
ile kafalarına vuracak diğer ülkeler de buna destek verecekler. 

7.madde özetle şunu söylüyor: Taraflardan biri kendi sınırları içinde diğer ülkelerin 
düzen ve güvenliğini sarsmak ve politik rejimi bozmak amacıyla silahlı çeteler 
birlikler veya örgütlerin kurulması ve ele geçirilmesi halinde diğer ülkelerin de 
destek vermeleri gerekir. 1937, paktın tarihidir. 

Bir önemli bir köşe taşı da 1934 tarihli İskan Kanunu ve 1935 tarihli Tunceli Vilayeti 
Kanunu. Özellikle bu konuda tebliğcilerden detaylı bir bilgi bekliyordum ancak 
alamadım. Bu konu malumunuz bu kanun Türkiye Cumhuriyeti’ndeki insanları arazi 
esaslarına göre millet esaslarına göre ayırıyor ve Kürtler’i dışlıyor. Bu çok önemli 
bir kanun ve bunun mutlaka irdelenmesi lazım. 

İbrahim Sediyani, ümmetin bölünmüşlüğünden bahsetti, ümmetin bölünmüşlüğü 
sorunu bence İslami ve imani bir problem. Özellikle imani bir problemdir. İnsanın 
dini ve imanı zaaf içerisine düştüğünde bu tür insanlardan artık her şey beklenir. 
Maalesef Türkiye’de de sonuç böyle olmuştur. 

Cumhuriyetin kuruluşundan önce Said Nursi de mesela Kürt Teali Cemiyeti’ne üye 
olmuş ve paralel bir duruş sergilemiştir. Ancak cumhuriyetin kurulmasından sonra 
ve milliyetçiliğin artmasından sonra milliyetçi politik mücadeleden çekilip iman ve 
İslam düşünce sisteminin güçlendirilmesi için vaktini sarf etmiştir. 

Bu yüzden bugüne geldiğimizde geçmişten gelen bu problemi de dikkate almamız 
lazım ve hala bu süreç devam ediyor. İnsanların imani/İslami zaafları devam ediyor. 
İslamcı düşünce ise, iktidar olunca dönüşüme uğruyor ne kadar Müslüman da deseniz 
ne kadar İslami de deseniz iktidar görünce koltuk görünce dönüşüme uğruyor. 
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İbrahim Sediyani’nin ifadelerinden şöyle bir risk görüyorum: Kürt Resmi Tarihi 
Türk resmi tarihi var zaten ve bir de Kürt resmi tarihi oluşturmayalım. Bu konuda 
biraz daha dikkatli davranmak lazımdır. Bu yüzden bu işin bilimsel temelleri ortaya 
konmalı ben kendisinin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum ve yaptığı çalışanın 
yayınlanmasını heyacanla bekliyorum. Ve dipnotlarını, kaynaklarını merak ediyorum. 
Müfit Yüksel hocamız hilafetten bahsetti. Bu kurum önemli bir kurumdur. Bu 
kurumun önemini şuradan anlıyoruz: ulus-devlet veya bu sürecin getirdiği 
milliyetçilik anlayışı, insanları parçalamadan önce, hilafet tüm unsurları bir arada 
tutuyordu. Buna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Hilafetten sonra tüm 
unsurlar birbirinden ayrılmış. Yani hilafet, birleştirici bir rol oynuyordu. 

Bunun Kürtler açısından şu önemi var: Kürtler hilafete adeta bir baba, bir aile reisi 
gibi bakıyordu. Hilafet kaldırıldıktan sonra Kürtler hamisiz kalmıştır. 

Ve artık çözüm önerileri sunma zamanıdır. Çözümün anayasanın sosyal sözleşme 
temelinde Kürt’lerin de ana unsur olarak düşünüldüğü ve birlikte yapılan bir anayasa 
şeklinde olmalıdır.

Mahmut Fevzi FIRAT

  Aslında ben burada spesifik olarak içinde doğduğum misyonu anlatmak 
istiyorum. Bu misyonu anlatırken de Kürdistan tarihi, Türkiye tarihini de yakında 
inceleme fırsatı bu şekilde bulunabilir. Bilindiği gibi bu yüzyılın başında yani 
büyük dünya savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu parçalandığı dönemde 
Anglo Sakson zihniyet bu parçalama sürecinde projesinde Kürt halkının ülkesini 
parçalama gibi bir prensip ile işe başladı. Yalnız bu da değil, İslam’ın siyasi 
odağı olan hilafeti dağıttı bununla birlikte. Şimdi Kürtler mesafesinden olaya 
baktığınız zaman bir yerde ırki olarak sizin varlığınız bir kalemde silinip atılıyor 
diğer tarafta sizi bir arada tutacak olan din olgusu bir kalemde yok ediliyor. Bu 
durum karşısında Kürtlerin yapabileceği tek bir şey vardı. Bu meseleyi, özellikle 
Arnold Toynbee, aslında meseleyi bizim aydınlarımızdan daha iyi anlayarak Şeyh 
Said’in kıyamının aslında batı emperyalizmine karşı açık ve net bir duruş olduğunu 
söylerken, orada Tevrat’tan iki önemli öğeyi öne çıkardı. İki medeniyet karşı karşıya 
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geldiğinde güçlü medeniyete yenilen medeniyet iki tavır sergiler. Ya Herodian bir 
tavır sergiler ki bu da boyun eğmektir. Yaşamak için, kabul eder emperyalizmin 
bütün istek ve taleplerini. Diğer tavır ise Zeolot tavrıdır: bu tavır da dik duruştur. 
İnançları uğruna değerleri uğruna kendini feda eder, ölmez, hayatını başını 
eğmeden feda eder. Bu yüzden Arnold Tonybee Mustafa Kemal’i çağın en büyük 
Herodianı olarak lanse ediyor. Bu bile çok önemli bir ayraçtır. Bunun üzerinden 
hareket edersek Şeyh Said’in kıyamını aslında iktidar içeride kavmiyetçi bölücü 
irticai olarak dışarıya lanse ederek kitlelerin beynini sulandırmıştır. Bu ikisinden de 
Şeyh Said kıyamını ayrıştırmak lazım. Çünkü Şeyh Said’in amacı hilafeti açık ve 
net olarak geri getirmek değildi, hilafeti bir kurum olarak benimsiyor zaten geldiği 
meşrep de onu gerektiriyor. Ama Osmanlı hilafetini geri getirmek değil, biraz önce 
arkadaşlar değindi: Şeyh Said’in beşinci dedesi Seyyid Haşim 4.Murat’a karşı 
Mısır seferinde beyat etmediği için, çünkü İslami kaidelere göre biat edilecek bir 
şey değil. Ve Çılsitun denen mıntıka 1514’de yerle yeksan ediliyor. Müfit Bey dedi 
ki: Osmanlı öldürdükleri insanların çocuklarını bazılarını İstanbul’a taşırlardı bu 
kısmen doğrudur. Fakat aynı insaniyeti Şeyh Said’in dedelerine göstermemişlerdir. 
Dedeleri yüz yıl saklamak zorunda kalmıştır. Geldiğimiz gün itibariyle yani Mustafa 
Kemal ve ekibinin Türkiye’ye getirdiği bu statüko karşısında bugün devlet açık 
ve net bir biçimde bu statükodan kurtulmak için yeni çareler aramak istemektedir. 
En son noktaya gelelim şunu da belirteyim burada Oslo süreci konuşulmadı. Oslo 
sürecinde hakem devletin kimliği gizli tutuldu, üzerine gidilmedi.  Bu İngiltere idi. 
İngiltere enteresan bir şekilde Oslo sürecinin içindedir. Ve bu yazılıp çizilmedi. Bu 
devletin temelini atan İngiltere bu temelini değiştirmek mi istemektedir? Hayır, bu 
statükonun sürdürülmesi doğrultusunda işarettir Oslo süreci. Yapmak değil bozmak, 
halkları karşı karşıya getirmek için bir operasyondur. Maalesef hem iktidar hem de 
diğer erk bu oyuna geldiler. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: bugün erki elinde 
tutarak iradelerini sahiplenerek daha doğrusu vesayetten kurtularak ben her iki 
tarafta da vesayet görüyorum.  Kendi iradeleri ile hareket ettikleri inancında değilim. 
İradelerini vesayetten arındırmadıkları sürece bu meseleyi çözebileceklerine 
inanmıyorum. Umarım iradelerine sahip, şahsiyetleri gelişmiş hem iktidarda hem de 
Kürt hareketinin bugün en büyük organı akıllarını başına toplarlar iradelerine sahip 
olurlar ve çok basit olan Kürt meselesinin çözümünü kolaylaştırırlar. Neden basittir? 
Çünkü Kürtlük sonuç itibariyle dile tekabül eder bir de adem-i merkeziyetçiliğe 
tekabül eder. Yani çok basit iki olgudan ibarettir. Bunun abartmanın anlamı yok. 
Gerisi adalettir güvenliktir hak hukuktur. Türkiye’de yaşayan herkese matuf bir 
olaydır yani sadece Kürtlerin adalete ihtiyacı yok ki. Tüm mesele bir dil ve kendi 
kendini yönetme meselesidir. Tüm düğüm burada odaklanmıştır. Bu adımlar da 
atılamayacak adımlar değil umarım bu adımlar atılır ve bu mesele çözümlenir. 
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Mehmet GÖKTAŞ

Tüm mesele gelip Kemalizm’e, Kemalizm’i oluşturan çağdaşlık pozitivizm özellikle 
Türk ırkçılığı, Türk ulusçuluğu ayakları üzerine binen bu rejime dayanmaktadır. 
Öncesine de götürebiliriz. Öncesi hakkında söylenilenleri kabul ediyoruz ancak bu 
işin resmi başlangıcı cumhuriyetle birliktedir, Kemalizm ile birliktedir. Bu rejim 
öyle büyük bir bela bırakmıştır ki bu bela bir partiyi tek başına iktidara getirebilecek 
kadar bugünkü partiyi ve seçmenini kastetmiyorum. Irkçı ulusçu düşünen bir kitle 
oluşturmuştur. Yani kitleler Kemalizm ile birlikte kirlenmiştir. Öylesine kirlenmiştir 
ki eğer bir yalan makinasını getirirsek ve bu kesime uygularsak kulağına Kürdistan 
deyin, insanların nasıl tepki vereceklerini göreceksiniz. Bunlar sadece ırkçı Türkler 
değil, radikal İslamcı Türkler de dâhildir, yani bunu gerçekten ölçmek lazım. 
Yaşıyoruz bunları. Sohbet oluyor, tanıştırıyorlar: ”Ayşe ablamız da Diyarbakırlı” 
dendiğinde “olsun olsun..”cevabı. Bu müthiş bir kirlenmedir. Çok tehlikeli bir 
kirlenmedir. Bugün “asalım asalım” diyen milyonlar var, bu da Kemalizm’in 
zaferidir. Bunun karşılığında tam zıddına geçelim, ben ırkçılık boyutlarına ulaşan 
bir Kürtçü söyleme şahit olmadım. En beğenmediğim Kürt oluşumları dâhil olmak 
üzere bugünkü söylemlerinin geldiği noktayı kimse Kürtçülük olarak nitelendiremez.  
Kürtler zaten tarih boyunca gerçekten böyle bir asalete sahiptirler. Bana birilerinin 
Kürtçülük yaptığını ispat etmeye çalışanlar, ancak şunu gösterirlerse inanırım: bir 
Kayserili olarak bir sabah uyandığımda Erciyes dağlarında “Ne mutlu Kürdüm 
diyene” diye bir yazı görürsem ya da yolumun üzerindeki bir okulda “Varlığım 
Kürt varlığına armağan olsun!” diyen Türk çocukları görürsem inanırım. Bundan 
korkmuyorum, böyle bir endişem yok. Ben bu coğrafyada ya da başka herhangi 
bir coğrafyada Kürtçülük yapıldığına inanmıyorum. Bu söylemin o noktaya 
geldiğine inanmıyorum. Şımarıklıktan şovdan Allah’a sığınırız. Bu rejim iki şeyi 
hedeflemiştir: herkesi Türkleştirmek ve sonra herkesi gâvurlaştırmak. Bu kelimeyi 
bazıları basit görüyor laikleşme değil, herkesi gâvurlaştırmak. Başta hepsini, başta 
Kürtler olmak üzere Arap olsun Laz olsun hepsini Türkleştirmek, daha sonra hepsini 
gavurlaştırmak. Bu hala devam ediyor. Şu anki yönetim belki biraz törpülemiş 
olabilir ama bu asıl söylediğim, hiçbir kırmızı çizgisini kıramamıştır. Dayatmalar 
hala devam ediyor ve bugün bir başka tehlike, yumuşatıp başka bir kılığa sokup 
tekrardan diriltme meselesi. 
 
Belki biraz öfkeye dayanıyor olabilir ama bazı notlarım var: bu rejim ne yapmıştır? 
Bu rejim gerçekten net ve berraktır.  Bu rejime de en net ve berrak karşı çıkışı da Şeyh 
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Said Hazretleri ortaya koymuştur. Eğmeden bükmeden kıvırmadan…  Kemalizm ne 
kadar net ise Şeyh Said hareketi de o kadar net ve berrak idi. Aslında bu coğrafya 
insanı Türkü ile Kürdü ile bu hareketi mercek altına almalıydı, dikkate almalıydı. Ve 
illa şiddet yönü ile değil net ve berrak olması yönü ile bu şekilde bir karşı çıkış ortaya 
koymalıydı, bu fırsat da aslında kaçmış değildir. Unutmamak için oturum başkanının 
bir sorusuna cevap veriyorum:  evet, bu ülkede bir PKK gerçeği vardır bir PKK 
realitesi vardır yüzlerce belediye başkanı ile yüzlerce derneği ile en azından on bin 
tane cezaevindeki mensubu ile bilmem ne kadar kaybı ile zayiatı ile,  şehit deyin 
zayiat deyin yani bu ülkede bu kadar büyük bir realite vardır. Ama İbrahim Sediyani 
kardeşimizin söylediği, anlattığı İslam bitti mi? Kürdistan’da İslam yok mu? Lütfen 
bunu da görelim. Biz leke sürmeden hakaret etmeden kabulleniyoruz: Bu ülkede ciddi 
bir PKK gerçeği vardır. Belki bizim burada toplanmamıza büyük oranda vesile olan 
da budur. Bu ülkede özellikle Kürdistan da ciddi bir İslam gerçeği de vardır. Tarihte 
değil yani Nakşi’ler de şunlarda bunlarda değil. Bugün bu ülkede çok ciddi anlamda, 
bir anda aynı saatte yedi ayrı noktada ciddi büyük bir miting yapacak çapta, güçte 
Müslümanlar da vardır. Onların da kendilerine göre hareketleri tespitleri düşünceleri 
vardır. Artık bunu çok dile getirmek istemiyorum gönül ister ki başkaları dile getirsin. 
Şu meseleye dikkat çekmek istiyorum: Bu rejim Kemalist rejim, batıcılık, çağdaşlık 
ve özellikle Türk ırkçılığı üzerine kurulan ve 90 yıldır yürürlükte olan bu rejimi ben şu 
şekilde vasıflandırıyorum: Yüzyıllardır etrafında toplanageldiğimiz Hz. İbrahim’in 
mübarek sofrasına konulan domuz eti olarak görüyorum.  Yemeklerimizin içine 
serpiştirilen cam kırıkları olarak görüyorum. Ekmeğimizin hamuruna karıştırılan 
pres yağı olarak görüyorum.  Bu mübarek soframızın orantısını perem perem 
dağıtmak üzere ne yapılacaksa onu yapan bir fail olarak görüyorum. Analarımızın 
bacılarımızın kızlarımızın mahrem odalarına musallat olmuş yabancı bir sarhoş olarak 
görüyorum bu rejimi. Gündüzleri güneşin, geceleri ay ışığının üzerimize doğduğu 
bize hayat veren kutlu penceremizi tıkayan siyah bir paçavra olarak görüyorum. Son 
bir asırdır bu coğrafyada dünyaya gözünü açan her bir minik yavrunun günahsız 
dudaklarına zoraki bulaştırılmak istenen bir küfür olarak, tertemiz beyinlerine 
kocaman bir paslı çivi ya da tutturulmaya çalışılan bir martaval olarak görüyorum. 
Pis ayakkabıları ile mabedimize girip yeri pervasızca çiğneyen bir cenabet olarak 
görüyorum. Kıblemizi kapatan siyah bir perde, mihrabımıza dayatılan bir put olarak 
görüyorum. İbadetimizi ifsat eden bir necaset olarak, Allah ile irtibatımızı kesen koyu 
bir karanlık olarak görüyorum. Ümmetin bedeninin batıdan kaptığı bir enfeksiyon 
olarak görüyorum. Vücudu sancılarından ateşinden yerinde durduramayan bir irin 
olarak görüyorum. Ve Müslüman coğrafyanın beyninde peyda olmuş bir habis bir 
ur olarak nitelendiriyorum. Tüm bunları bir hakaret olarak sıralamıyorum, bunlar 
gerçektir yani ben bir Türk olarak konuşuyorum: Bugün bir Kürdistan kurulmuş 
olsa idi bitecek miydi bizim problemimiz? Fifty fifty mi olacaktık? Müslüman 
bir Türk olarak buna tahammül mü edecektik yani onlar orda artık tamam mı 
diyecektik? Yani bir Müslüman’ın bu rejime bu Kemalizm’e karşı sessizliği devam 
mı edecekti? Mesele çok büyüktür. Sadece bunun Kürdistan’a değil bu coğrafyanın 
tümüne indirilmiş bir darbe olarak görüyorum. Olaya böyle net ve berrak bir 
şekilde yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Kemalizm’i Hz. Muhammed ile 
Allah ile İslam ile savaşması olarak, ilmik ilmik dokunarak birbirine geçmiş ümmet 
kumaşının üzerine dökülmüş bir kezzap olarak görüyorum. Müslümanlar bu şekilde 
net bir tespitte bulunurlarsa Allah’ın izni ile bu konuya yaklaşımlar ile daha kolaylık 
olacağını düşünüyorum. Kürt toplumu, Kürt milleti diyelim, aslında millet kelimesi 
İslam’ı tamamen kapsıyor, gerçekten bilebildiğimiz kadarı ile ümmete problem 
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olmamıştır. İslam’ın Kürt problemi yoktur. Ama Kürtler’in yetimliği vardır. Eğer 
birilerinin zannettiği gibi sadece ulusal bağımsızlık, Fransız İhtilali ile modalaşan 
bir ulus-devlet için yola çıkmış olsalardı o tarihe dayandığımız şey gittikçe açılması 
gerekiyordu. Yani gittikçe ulus- devlete yaklaşan bir profil çizilmesi gerekiyordu 
ama bakıyoruz bana göre tarihte Kürdistan diye bağımsız bir ülkenin kurulması 
için en büyük fırsat İstiklal Savaşı ve 1.Dünya savaşı idi.  Osmanlı’nın en zayıf anı 
idi. Ama bu millet diğer kardeşleri ile beraber cephelerde yer aldı. Buna ‘enayilik’ 
deyin birilerine göre öyle ya, “tam bağımsızlık kurulacakken şunların yaptığına 
bakın!” deyin.  Ben bununla şunu diyorum: Kürt toplumu, Kürt kavmi, Kürt ulusu 
bu ümmetin yüz akıdır. Özellikle söylüyorum: bu ümmetin yüz akı olduklarını 
Rabbim’in önümüzdeki dönemde bizlere dünya gözü ile göstereceğine inanıyorum.    
 

Ⅱ OTURUM:

MODERATÖR: Şakir ÇALIŞKAN MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı

KÜRT SORUNUNU ANLAMA PROBLEMLERİ ÜZERİNE

TEBLİĞCİLER: Fatma BOSTAN ÜNSAL, Fermani ALTUN, Mehmet 
BEKAROĞLU, Muhyeddin KAYA, Ramazan DEĞER
MÜZAKERECİLER: Metin MENGÜŞOĞLU, Reha RUHAVİOĞLU, Emre 
BERBER, Hasan ORTAÇ, Nurullah UNAN, Rafet CANDAN, Mustafa AKMEŞE, 
Hasan POSTACI, Nesip YILDIRIM

Fatma BOSTAN ÜNSAL

Türk Siyasi Aklı ve Kürt Meselesi

Türkiye’nin hem uluslararası ilişkiler açısından hem de ülke içindeki en 
önemli gündemi “Kürt Meselesi”dir. Barış ve Demokrasi Parti’li binlerce 
seçilmişin ve aynı partiye mensup on binden fazla üyenin hapiste olduğu, 
600’den fazla siyasi mahkûmun 12 Eylül 2012’de süresiz açlık grevine 
başlaması nedeni ile kritik aşamaya geldiği bugünün artan şiddet ortamında 
pek çok sivil ve savaşçı kayıplarının olduğu bu ortamda ülke içindeki en 
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önemli gündem maddemiz şüphesiz “Kürt Meselesi”dir. Uluslararası alanda 
da bir seneden fazla devam eden ve on binlerce insanın ölmesine yüz binlerce 
insanın komşu ülkelere sığınmacı olarak gitmek zorunda bırakan Suriye krizi 
de güçlü bir şekilde “Kürt” meselesi ile ilişkilendirilerek anlaşılmaktadır. 
İşte hem ülke içinde hem de uluslararası alanda birinci gündem maddesi olan 
Kürt meselesi ile ilgili Türkiye’nin en önemli çıkmazı bu probleme ilişkin 
yaklaşımını belirleyen siyasi akıldan kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’de yürürlükte olan siyasi aklın Kürt meselesine bakışı ile ilgili 
söyleyebileceğimiz en önemli özellik, bu meselenin sadece Türkiye’de 
ortaya çıkmış gibi görüldüğü, bu yüzden başka toplumların tecrübelerinden 
faydalanma gereği duyulmadığı, sorunun çözümü için siyasi ve toplumsal 
çözümler üzerinde durulmamasıdır. Bu siyasi akıl, Karşılaştırmalı Siyaset 
Bilimi’nin bu konudaki birikimlerini göz ardı etmiş, sadece öldürmeye 
dayanan askeri çözümler uzun süre tek seçenek olarak karşımıza çıkmış, 
yaratıcı siyasi çözümler güçlü bir şekilde varlık bulamamıştır. 

Günümüzde demokratik Batı Dünyası, Üçüncü Dünya ve eski Komünist 
Bloka ait devletlerde geniş ölçüde etik çatışma görülmektedir. Bir görüşe 
göre dünyada 70 civarında sıcak etnik çatışma ve 270 civarında da etnik 
ayrımcılığa uğradığını düşünen etnik grup vardır. Karşılaştırmalı Siyaset 
Bilimi literatüründe etnik çatışmalara belli başlı dört farklı şekilde yaklaşım 
söz konusudur.

Kötümser, özcü yaklaşım, etnik çatışmayı toplumda farklı etnik aidiyetler olmasının 
neredeyse otomatik sonucu olarak görür. Bu yaklaşıma göre, çok etnikli toplumlar 
istikrarsız olur, bu yüzden bu tür toplumlar ancak yabancı güçlerle yönetilirse 
istikrar sağlanır. XVII. ve XVIII. yüzyıllardaki sömürge yönetimleri döneminde 
köleliğin meşrulaştırılmasına benzer şekilde –Batılı dünya dışındaki insanların 
insan sayılamayacağı ve beyaz adamın medenileştirici misyonu olduğu için kölelik 
gereklidir gibi- bu tür çok etnikli toplumların ancak yabancı güçler eliyle istikrar 
bulacağı bile iddia edilmiştir. Çok açık şekilde kolonyolist dönemin sömürgeci 
devletlerin çıkarlarını meşrulaştıran bu yaklaşım, endüstri devrimi öncesi dünya 
tecrübesi ve binlerce yıllık İslam tarihi uygulamalarına ters olduğu halde şaşırtıcı 
şekilde yakın dönem “Türk siyasi aklı”nı etkileyen en önemli yaklaşım olmuştur. 

Bu yaklaşımdan çok etkilenen James Mill, farklı etnik grupların bulunduğu 
toplumlarda demokrasinin dayanağı olan “genel bir irade” (united public opinion) 
olamayacağı için demokratik yönetimlerde olması gerektiği gibi, yönetimin, bu 
genel iradeye dayanamayacağı için orduya dayanacağını iddia etmişti. Çok basit, 
indirgemeci olan bu yaklaşım, siyasetin esasen çok sayıda çatışan çıkar grupları 
arasında gelişen yönünü ihmal eden günün realitesi olan farklı çıkarları birbiriyle 
çelişen gruplar arasındaki siyasi yarışmayı açıklayamayan arkaik bir yaklaşımdır. 
Fakat ne yazık ki uzun süre Türkiye’de bu anlayış geçerli olmuştur. Türkiye’de 
rejimi koruyacak asıl gücün “asker” olduğu inancı uzun süre hem askeri hem de 
sivil yöneticiler nezdinde yaygın bir meşruiyet bulmuş ve bu ortamda sadece askeri 
çözümlerin dolaşımda olmuştur. Çok etnikli imparatorluk bakiyesi bir toplumda 
farklı etnik aidiyetler etnik çatışmaya sebep olacak bir tehdit olarak görülmüş ve 
rejimi koruyacak askerlerin bu tehdide karşı buldukları askeri çözümler uzun süre 
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tek çözüm yolu olarak görülmüştür.  

İkinci yaklaşım yönetici elitlerin, etnik kimlik çatışmalarında hatta etnik kimlik 
oluşumunda elitlerin önemini fark eder ve etnisiteyi, gücü eline geçirmek isteyen 
elitin bir aparatı olarak görür. Bu görüşe göre, etnik aidiyet, insanları harekete 
geçirmede ekonomik veya ideolojik unsurlardan çok daha elverişlidir, etnik 
çatışmalar veya etnik aidiyetler elitler tarafından vurgulanır, hatta bazen yaratılır. 
Bu yaklaşım etnik çatışmaları önlenemez trajediler olarak görmez, istikrarlı ve 
demokratik çok etnikli toplumların olabileceğini varsayar, elitlerin bu çatışmaları 
dönüşü olmayan noktaya kadar taşımadıkça genel halkın devletlerini parçalamak 
istemeyeceğini iddia eder. Malezya Uluslar arası İslam Üniversitesi’nde görevli 
Abdurreşid Moten’e göre Pakistan’ın bir devlet olarak yaratılması da elitin etnik 
çatışmaları başlatması ve kötüleştirmesine çok iyi bir örnektir. Ona göre Hindistan’da 
Hindularla yarışamayacakları için Hindu olmayan elitler, yönetimde güç sahibi 
olacakları bir devlet istemişler ve İslam’ı Müslüman halkı harekete geçirmek 
için kullanmışlar ve yeni bir devlet (Pakistan) kurmak için bir dil (Urduca) bile 
yaratmışlardır. Bu yaklaşım esasen hem Türk milliyetçiliğini hem de PKK lideri 
Abdullah Öcalan ve ekibi etrafında Kürt etnik milliyetçiliğinin temayüz etmesini bir 
ölçüde açıklamaktadır.

Üçüncü yaklaşım ise etnik prototipleri özsel farklılıklardan ziyade modern iletişim 
tekniklerinin bir sonucu olarak gören “sosyal yapısalcı” yaklaşımdır. En meşhur 
teorisyeni Benedict Anderson, “Imagined Nations”  kitabında “etnisite” ve “millet”i 
inşa edilmiş bir şey olarak gördüğü için etnik gruplar arasında kaçınılmaz çatışmalar 
öngörmez. Bu anlamda bugünkü anlamıyla ulusların tarihin son iki-üç yüzyılın 
ürünü olduğu ve “ulus”ların ve “ulus devlet”in Batılı toplumların ekonomik ve 
siyasi gelişiminde çok önemli işlevi olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bilindiği 
gibi endüstri devriminin başlaması kitlesel üretim ve tüketimi gerekli kılmış bu da 
o zamanın Avrupa’sındaki küçük derebeylikler yerine daha geniş pazarların olduğu 
“ulus devletler”in oluşmasını gerekli kılmıştı. Yani “ulus devletler”, Batı için siyasi 
varlıkların ve pazarın genişlemesi anlamına geliyordu. Nitekim iletişim ve üretim 
şartları ulus devletlerin sınırlarını da anlamsız hale getirince Batı dünyası, “ulus 
devletler”i ve ulus devletin en önemli unsuru olan “sınırları” da normal olarak 
tartışmaya açmış ve sınırları anlamsızlaştırmıştır. Doğal gelişim seyri içinde kendi 
sosyal ve siyasi tekâmülünü geliştiremeyen bizde ise neredeyse kutsal bir mit olarak 
benimsenen “ulus devlet”, pazarı ve siyasi varlığı küçülten bir işleve sahip olmuştur.

Institutionalism denen dördüncü yaklaşım diğer yaklaşımları dikkate alan, etnik 
farklılıkların önemini kavrayan, elitlerin ve modern iletişim tekniklerinin gücünü 
kabul eden ve siyasi kurumların etnik problemlere etkisine önem veren bir 
yaklaşımdır. Siyasi kurumlara ve siyasi elitlere siyasi süreçleri yönlendirme imkânı 
veren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım kültürel farklılıkları çatışmanın tek sebebi olarak 
görmez, siyasi ve toplumsal alanlarda konumlanmış insanların aldıkları kararların 
önemine vurgu yapar. Apartheid sonrası Güney Afrika tecrübesi siyasi elitin bu 
yaklaşımın sunduğu imkanlarla başarılı siyasi mühendisliğinin örneklerinden biridir.

Bu teorik çerçeve ile Türkiye’nin “Kürt meselesi”ne yaklaşımını değerlendirecek 
olursak, uzun süre bu soruna birinci yaklaşımda ifade edildiği gibi, sorunu farklı etnik 
gruplar olmanın otomatik sonucu olarak gören ve sorunu çözmek için demokratik 
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olmamayı normal gören bir havanın hakim olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sonrasındaki yönetici eliti, sabık Osmanlı 
imparatorluğunun küçülmesi acı tecrübesinin yarattığı travmayla, ayrılık çıkarma 
ihtimali olacak her şeye karşı savaş açtı. Resmi söylemde Türk’ten başka bir millet 
olmadığına inanılmış ve savunulmuş, en yetkili ağızlardan Kürt diye bir şey olmadığı, 
Kürtlerin esasen dağlık bölgelerde yürürken çıkarılan“Kart-kurt” sesleri nedeni ile 
böyle adlandırılan dağ Türkleri olduğu gibi komik iddialar bile ileri sürülebilmişti.
Yeni kurulan Cumhuriyetin seçkinleri, siyasi hâkimiyetleri için Osmanlı’nın 
dayandığı meşruiyet kaynağı olan “din u devlet” yerine “laikliği” geçirmiş ve bunu 
siyasi meşruiyet kaynağı olarak düşündükleri için Batı’da bambaşka meselelerin 
halli için ortaya çıkmış laikliği bambaşka biçimde anlamış ve uygulamışlardı. Ayrıca 
dönemin geçer akçesi olan uluslararası ırkçı eğilimler Osmanlı acı tecrübesi ile 
birleşince I. Meclis’in kısa dönem süren çoğulcu aidiyet anlayış kısa sürede dönüşüme 
uğramış, yeni siyasi varlığa tek aidiyet referansı, sadece varsayılan “Türk kimliği”ne 
indirgenmiştir. Bu dönemde Hitler Almanya’sını hatırlatan şekilde kafatası ölçümleri, 
kan grupları incelemeleri yapılarak dönemin hâkim modasına uyulmuş, “vatandaş 
Türkçe konuş” kampanyaları,  tehcir, tenkil ve tedip politikaları, varsayılan 
kimlikten tabii olarak farklı olan gruplar için zaten sıkıntı çıkarmaya başlamış olan 
özel “laiklik” uygulamalarının sonucundaki yabancılaşmayı arttırmıştır.

Ayrıca idari olarak Osmanlı’nın son dönemlerinde başlayan merkezileşmeye, 
geleneksel toplumsal yapısı itibariyle farklı bir statüde bulunmaları nedeniyle 
direnmekte olan Kürt bölgesinde Cumhuriyetle birlikte artan merkezileşme 
neticesinde huzursuzluk artmıştı. Bu huzursuzluğa İslam’ın politik ve sosyal 
hayattan dışlandığı aşırı laiklik uygulamaları eklendiğinde dini duyarlıklı Kürt 
hareketlenmeleri ortaya çıkmıştır. Bu hareketliliklere o kadar şedit tepki verilmiştir 
ki yakın dönemde Başbakan’ın resmi olarak özür dilediği Dersim Katliamı gibi pek 
çok katliam yaşanmıştır. Kürtler zorunlu göçlere tabi tutulmuş, on binlerce farklı 
dildeki köy, ilçe ve il ismi değiştirilmiş, Kürtçe yasaklanmış, Kürtçe konuşanlar 
cezalandırılmış,  1980 askeri darbesinin ürettiği tedhiş ortamı memleketin 40.000 
evladının ölümüne ve binlercesini dağa çıkmasına yol açan bir şiddet ortamı 
doğurmuştur. 

Esasen bir taraftan resmi söylemde Türkiye’de etnik farklılıkların olmadığı 
söylenirken diğer yandan dar bir çevrede bu problemle uğraşacak ana yapı olarak 
görülen ordu, tam zıt uçta, “Kürt” etnisitesini tehdit olarak, devamlı isyan çıkartan 
grup olarak gördüğü için adeta teyakkuz halinde olunduğu bir ortamda yani iki zıt 
görüşün aynı anda geçerli olduğu bir ortamda tutarlı bir politikanın oluşturulması da 
mümkün olamazdı. Gerçekten de sonuçta siyasi elitler ve kurumlar hiç bir şekilde 
inisyatif alamamış, sorun kemikleşmiş ve“Türk siyasi” aklı, 100 yıl gibi kısa bir sürede 
Kerkük ile ilgili resmi görüşünü tam zıddına dönüştürmesinde açıkça görüleceği gibi 
başarısız olmuştur. Hatırlanabileceği gibi, Lozan görüşmeleri sırasında Türkiye’nin 
resmi tezi, “Kürtlerle Türkler bu savaş döneminde birlikte hareket ettiler, Kerkük 
de bir Kürt kenti olduğu için Türkiye içinde olması gerekir, bu yüzden referandum 
yapılması gerekir”di. Bugün gelinen noktada ise Türkiye, kendi Kürtleriyle şimdi 
kavgalı bir Türkiye resmi verdiği için bu bölgede yapılacak referanduma şiddetle 
karşı çıkıyor. Kendi tarihsel tezleriyle bile zıtlık içinde olan bir Türkiye’nin “siyasi 
aklı”nı yeniden oluşturması gereği açıktır. 
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Gerçekten de bizzat yürütücüleri tarafından bile bu siyasi akıl eleştirilmektedir. Bu 
bağlamda “Kürtçe” yi sokakta bile yasaklayan Kenan Evren’in şimdi bu yasağın 
doğru olmadığı, hatta o bölgede çalışacak kamu görevlilerinin Kürtçe bilip konuşması 
gerektiğini belirten sözleri anlamlıdır. Yine o gün inisyatif sahibi en üst düzey 
askeri yöneticilerinden Aytaç Yalman, “en küçük sosyal taleplerin bile yıkıcı örgüt 
eylemleri olarak” görüldüğünü söylemektedir. Ne yazık ki bu tür cılız özeleştirileri 
“Türk siyasi aklı” yeterince değerlendirememiş ve sorunu algılamakta “kötümser” 
bakış aşılamamıştır. Bu sırada uluslararası gelişmeler, mesela, Irak-İran arasındaki 
savaş boyunca ve özellikle de Irak’a yönelik Amerikan saldırıları sonrasında Kuzey 
Irak’da ve Türkiye ile sınır problemleri olan Suriye’de PKK’nın nisbeten rahat bir 
zeminde bulunması, Kuzey Irak’ta devlet benzeri Kürt yapılanması “Türk siyasi 
aklı”nı gittikçe sıkıştırmış fakat farklı siyasi aktör ve kurumların inisyatif alacağı bir 
siyasi çözüme ulaşılamamıştır.

Bugün sadece rutin AB müzakereleri çerçevesinde yapılması gerekenler dışında 
bir şey yapılamamış, sorunun askıdaki karakteri değerlendirilememiş, sorun 
sürüncemede bırakılmış, zıt yöndeki çeşitli tutum ve davranışlarla sorunları çözecek 
gruplar arasında güven bir türlü tesis edilememiştir. Olumlu bir adım olarak 
partilerin kapatılması yasaklanmaya çalışılmış, ama aynı zamanda on binlerce Kürt 
siyasetçi ve binlerce Kürt seçilmiş hapsedilmiştir. O yüzden “partileri kapatmama” 
şeklinde özgürlükçü adım anlaşılabilir şekilde Kürt muhataplar tarafından takdir 
edil(e)memiştir. Üç-dört yıl önce Sabah gazetesi “Diyarbakır’ın ismi Amed olabilir” 
diye manşet atarken geçen dört yılda hiçbir şehrin orijinal ismine geri dönülmemiş 
hatta Diyarbakır yerine Amed dediği için hapse atılan ve belki de hala davası süren 
kişilerin durumu göz ardı edilmiş, hukuki bir kazanıma yol açmamıştır. Bir taraftan 
kapalı kapılar ardında müzakereler yapılırken diğer tarafta eski hâkim söylemin 
propagandasına devam edilmesi müzakere süreçlerini provokasyonlara açık halde 
bırakmış, neticede müzakereler başarılı olamamıştır. Farklı siyasi, ekonomik ve 
toplum grupları konunun çözümüne dâhil eden bir vasatta müzakere yürütülmediği 
için zıt söylemler kullanılmaya devam edebilmiş, kapalı kapılar ardında başka 
kamuoyu önünde başka dil kullanma neticesinde Sünnetullahın da öngördüğü gibi 
başarılı olamamıştır. 

Aynı şekilde bugün normal sayılan bazı talepler için hapsedilen ve orada korkunç 
işkence, tacize, tecavüze maruz kalan ve neticede dağa çıkan insanların akıbeti 
gündeme hiç gelmemiştir. Son dönemlerde, o dönemde inisyatif sahibi olmuş 
kişilerin öz eleştirileri, hata yaptık demeleri, bu hata nedeniyle belki de başka 
hatalara yönelmiş insanlar için onların da kabul edeceği bir çıkış yolu gösterilmesine 
yol açmayacaksa hiç bir anlamı olmayan sözlerden ibaret olacaktır.

 Siyasilerin bütün bunları değerlendirip, öz eleştiri yapan böyle bir askeri grubun 
desteğinin olduğu ve özellikle AK Parti’nin büyük bir çoğunlukla iktidar olduğu, 
Türklerin ve Kürtlerin kendisine büyük güven duyduklarını gösterdikleri şu tarihsel 
ortamda siyaset, sorumluluk hissederek, farklı siyasi ve toplumsal kesimlerin sorunu 
çözmeye dâhil ederek, siyasetin imkânlarından yararlanarak, risk alacak yaratıcı 
çözümler bulması gerekir. 
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FERMANİ ALTUN

Türkiye’nin en önemli ve güncel sorunu Kürt sorunudur. Öncelikle algılama 
olayı veya Kürtlerin bugüne kadar neden hor görüldüğü, haklarının verilmediği 
konusunda temel sorun sistemin kendisidir. Daha önce arkadaşlarımızın belirttiği 
gibi cumhuriyet 1920lerde kurulurken bütün katmanların ve bütün farklılıkların ortak 
iradesi ile kuruldu 1921 Anayasası aynı doğrultuda oluşturuldu. Ne yazık ki 1924 ten 
sonra İttihat ve Terakkinin ırkçı, devletçi yapısı Cumhuriyeti ele geçirmiştir. Bununla 
beraber 1924 Anayasası aynı zihniyete göre düzenlenmiştir. Bütün farklılıklar 
dışlanarak Cumhuriyet bir ırkın ve bir mezhep in direkleri üzerinden kurulmuştur. 
Diğer bütün farklılıkların kültürleri, dilleri, inançları, ibadethaneleri ve medreseleri 
yasaklanmıştır. İdam sehpaları ve devlet eliyle katliamlar başlamıştır. Bu coğrafyada 
bugüne kadar aynı ortak değerleri taşıyan inanç kesimleri arasına perdeler ve duvarlar 
gerilerek düşmanlaştırma projeleri uygulanmaya başlanmıştır. Mezhep tahasubu 
işlenerek Alevi Sünni ayırımı özellikle derinleştirilmiştir. Hal bu ki imam azam, 
imam şafi ve imam Caferi sadık hazretleri ve diğer iştihat imamları hepsi bir bütün ve 
aynı ortak değerlerle o döneme kadar gelmişlerdir. Diğer yandan daha dört yaşında ki 
çocuklara ne mutlu türküm diyene, bir türk dünyaya bedeldir sloganları söyletilerek 
yetiştirilmiştir. Bu büyük bir suçtur, insanlık suçudur. Yani dinimize göre de suçtur. 
Siz kalkacaksınız bir ırkı dünyadaki bütün ırklardan üstün tutacaksınız bu çok 
ayıptır. Almanya’da anayasayı koruma kanununda ben bütün insanlardan üstünüm 
dediğiniz zaman 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları vardır. Şiddete dökerseniz 5 
yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları istenmektedir. Çünkü günah, ayıp ve suçtur. Adam 
kalkıyor 70 yıl önce bir ermeni veya Rum okulunun kapısına ‘’ne mutlu Türküm 
diyene’’,’’ Bir Türk dünyaya bedel’’ yazıyor. Gökçeada’ya gittim aynı manzarayla 
karşılaştım. Bu ayıptır çok çirkin hareketlerdir, bundan utanç duymalıyız. Demek ki 
insanların yüceliği maneviyat ve marifettir. İnsanların yüceliği, ırkı, rengi, bölgesi 
veya inancı değildir. Yüce rabbimiz bütün insanları aynı ortak değerlerle yaratmıştır. 
Burada yücelik takvadır. İnsanlar hakka, hukuka, sevgiye, hayra, hizmete, inanca, 
nefsini aşmaya, yüksek ahlaka ne kadar sahipse, üretkense, çalışkansa, yararlıysa 
insanlığın yücelik ölçüsü budur. Dinlerin varlık nedeni de budur. Yüce dinimizde 
de aynı şekilde HZ. Resullullah diyor ki ‘’İnsanların en hayırlısı, hayırlara vesile 
olandır.’’ Bizim dinimiz yüksek ahlak, sevgi dinidir. Zalimle cahilin dini olmaz. O 
halde sistemin kendi için yarattığı şartlar, düşünceler, kurduğu şablonlar ne yazık 
ki bugün hala onu savunmaya devam eden siyasi iradeler ve siyasi karakterler 
vardır. Korkunç bir şey yani insanların tercihlerini, inançlarını, kültürlerini, yaşam 
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tercihlerini yasaklayacaksınız ve benim gibi olmayı dayatacaksınız. Benim gibi 
olmasan ben sana düşmanım mantığıyla hareket edeceksiniz. Bu ALLAH’a karşı 
gelmektir. Dünya seni nasıl görüyor bir de ona bak. 2012 yılı Birleşmiş Milletler 
raporuna göre Türkiye Dünya da 202 Ülkenin içinde kaba saba, cahil, katı görüşlü 
193. Ülke durumundadır.

     Cahilleri hususi zalimler yaratıyor çünkü onların zemini cahillerdir. Zalimler 
çıkarda, cahiller itilafta ve âlimler de ittifakta yarışırlar. Onun için âlimlerin ve 
Ehlikamillerin arasında bölünme değil hakikatte buluşma vardır. O bakımdan diyelim 
ki Türkiye’ de 4 milyon çerkez vardır, sistem sırtlarını sıvazlamış, onların lisanını, 
kültürünü kaybetmiştir. Sadece çerkezlerin tavuğu güzel yahut kızları güzeldir. 
Çerkezlerin güzelliği yalnızca tavuk ve kız mıdır? Çerkezleri bu şekilde 
susturmuşlardır. Kürtler yok hatta biz ortaokula gittiğimiz zaman bize diyorlardı ki 
kuyruklu Kürt ve kuyruksuz Kürt gibi alevi olana mı olmayana mı ayırmak için 
böyle bir şey vardı. Ondan sonra Diyarbakır’da 1962 de yatılı okuyordum. O zaman 
şeyhlere sohbet etmeye gidiyorduk. Biz de seyit olduğumuzu söylerdik. Dersimden 
Maraş’a sürgün gitmişiz derdik. O şartların kapasitesinde sohbet ederdik. O zaman 
derlerdi ki kaç tane kızıl baş öldürürseniz cennete gidersiniz. Şimdi bunu kim yaptı 
sistem yaptı. Şimdi alevi vatandaşlarımızın olmadığı yerlere gidiyorum. Mesela 
Van’a gidiyorum, Urfa’ya gidiyorum yüzlerce cami hocası ve müftü bütün alimler 
hepimiz seminer tarzında toplanmış ehli beyt yolundayız. Ehli beyt vakfı bizim 
merkezimiz. Seyitler çağrısı yaptık, on binlerce seyitlerin secereleri bize geldi. 
Yüzde sekseni Kürt’ler den. Biz buluşmayı, kucaklaşmayı sağladık. Yok kızıl başmış 
yok Kürt’müş… Evet, geçmişte bu rolleri biçtiler yani seyit Rızaların, Şeyh Sait 
lerin birliğinin sağlanamaması sistemin bu yöndeki organizasyonudur. Bediüzzaman 
Hazretleri Saidi Nursinin 20 dolayında hapishane dolaştırılarak uğradığı baskı ve 
zulüm da bunun bir örneğidir. 1925 lerden sonra asimilasyon, yok etme projeleri 
cumhuriyet dönemi boyunca süregelmiştir. Şeyh said isyanı, Dersim katliamı( 
soykırımı) bu vahşetlerin birkaç örneğidir. Milyonlarca gayrimüslimlerin binlerce 
yıl önceki yurtlarından alınarak vagonlara doldurularak sürgün edilmeleri tarihi bir 
utançtır. Bütün gayrimüslimlerin okullarının kapılarına ne mutlu türküm, bir türk 
dünyaya bedeldir yazıları hala devam etmektedir.  Bu sistemin yanlışları ile yaşamak 
bize zulüm geliyor. Daha bir hafta önce tekke zaviyeler kanunu kaldırılması için 
öneri veriliyor, bakıyorsunuz ki bugün statükoyu savunan Cumhuriyet Halk partisi 
devrim kanunu diye karşı tepki veriyorlar. Benim inancımı, kültürümü, inanç 
değerlerimi, tercihlerimi yasaklayan bir şey nasıl devrim kanunu olabilir? Halen 
nelerle uğraşıyoruz. Adamı şapka giymediği için asacaksın. 12 Mart döneminde 
İstanbul’da öğrenciyken Ehlibeyt gazetesi çıkartıyorduk. Geldiler, bir kaç metin 
götürdüler ve Arapça bir mektup olduğu için suç unsuru sayıldı. Dünyada bir buçuk 
milyar insan Arapça konuşuyor. Adamlar bu kadar rezalet. İnsanların kardeş 
olmalarına bile tepki gösterip insanlar kardeş olmaz diyorlardı. Yani sadece insan 
anadan babadan kardeş olur derlerdi. Bu tür olayları yaşadık. Aynı şekilde 12 Eylül 
ve 28 Şubatta da yaşadık. Şimdi Allaha şükür bu sistemin ablukasını yarmaya çalıştık 
ve başarılı olduk. Biz ehli beyt olgusuyla, Ehl-i Beyt tüm İslam âleminin ortak ve 
temel değeridir. HZ.Resullullah’ın referansıdır. Bizi Müslümanlaştıran, tüm dünyaya 
bu meşaleyi tutan o mübarekeler olmuşlardır. O bakımdan onu bile esirgemişlerdir, 
onu okutmamışlardır. Ölüm tehditleri, baskılar yaşadık, yenide alevi-sünni ayrımı 
körüklenmeye çalışıldı. Adam cahilse nefsine tapmışsa alevi olmuş sünni olmuş, 
bunlar bize çok gülünç geliyor. Bizim vakfın bünyesinde eski diyanet işleri başkanı, 
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üniversite hocaları ve her kesimden âlimler vardı.  Biz bunları aşmış insanlarız. O 
halde bu gün Türkiye’de aşağı yukarı sistem boyunduruğunun içinde ve altında 
ezilenlerin oranı bence %60-%70‘tir. Yalnız Alevilerle Kürtlerin toplamı 35 milyon. 
Aleviler 3-4 milyon civarında, hem alevi oldukları hem de kürt kökenli oldukları için 
de çifte standartlı bir baskı içindeler. Cumhuriyet sisteminde devlet kendi ideolojik 
şablonunu koymuştur. Bir sistemin önemli olan tarafı hak hukuk boyutudur. 
Avrupa’da 15 e yakın ülke monarşi ile yönetiliyor. Şimdi biz Hollanda’dan daha mı 
demokrat bir ülkeyiz. Belçika’dan daha mı demokratik bir ülkeyiz. Belçika’nın 
doğusunda filamanlar batısında Fransızlar doğudaki filamanlar batıdaki Fransızları 
anlamıyorlar. Fransızlar da onları anlamıyorlar. Aynı örnek İsviçre’de de var. Dört 
farklı resmi dil var 160 a yakın farklı kültürler vardır. Var mı kavga var mı kargaşa? 
Demek ki burada evrensel değerler üzerine kurulmuş bir sistem var. Hak hukuku 
sevgiyi muhabbeti başkalarının hakkını kendi hakkın olarak göreceksin. Bundan 
kurtulmamız lazım çünkü küçükken bir aşılama oluyor. Mesela bizim köyün 
yakınında bir Türkmen köyü vardı. Bizim köy 30 haneli, dersimden sürgün bir 
köydü. Bizim dedelerimiz Hacı Bektaş dergâhında 10-15 yıl İslam ilimi görmüşler. 
Etraf köylerden Çerkez çeçen Türkmen köyleri gelirlerdi kuran dersi görürlerdi. 
1925 tekke zaviyelerin kapatılmasıyla toplum inancıyla ilgili ortak değerlerini 
yitirdi. Mesela Türkmen köyünde çocuklar toplanırdı bizden biri oraya gittiği zaman 
haydi Kürt geldi taşlayalım denirdi. Bir bakıyorsun 20-30 çocuk taşlıyordu. Ortaokula 
geldiğimiz zaman oradaki esnaf toplanırdı. -Ula Kürt gel hele -buyur emmi ne var. 
Almanlar uçağa doldurup göndermişler Kürtleri bu millet nedir demişler vesaire 
vesaire... Biz tabi böyle dinliyoruz. Yok işte eşeğe Kürt demişler de eşek bir hafta 
yem yememiş. Biz de onlara başka türlü cevap veriyorduk. Türkiye’de 12Mart ve 12 
Eylül darbelerinin bütün vahşetlerini yaşadık, Kürtçe yasaklandı. Ben bir toplantıda 
Kürtçe şarkı söylemiştim, bunu kayda almışlardı. İtirazlar falan olmuştu. Türkçe 
öğreneceksin Kürtçe konuşamazsın diyorlardı. 10 yaşında Türkçe öğrendik. 
Kenardan bir öneri -aynı ülkede yaşıyoruz aynı dini paylaşıyoruz niye birbirimizi 
anlamıyoruz ve anlaşamıyoruz bunu üzerine konuşur musunuz? Müslümanlığın 
değerleri şüphesiz kuran ve ilimdir. İnsanlar neyi eksik bilirse neyi yanlış bilirse 
onun zararını çeker. İnanç da öyledir. İnancımızı doğru bilirsek o zaman hiçbir 
farklılık olmaz çünkü aynı Allah’a aynı kutsal kitaba aynı referansa inanan insanların 
mezhepler bir yorumdur onlar bölmemişlerdir. Burada hiçbirimizin ehli beyt ile ilgili 
bir tereddütü var mıdır? Hazreti Resulullah’ın buyruğu ile ilgili bir tereddütü var 
mıdır?  Yoktur. O halde burada eksik bilgi yanlış bilgi sistem çünkü yasaklamış 
sistem kendi şablonunu koymuş inancımızla ilgili. Yıllarca yaptığımız çalışmalar 
sonucunda ortak değerlerde buluştuk ve evrensel değerler üzerinde Cumhuriyetin 
değişimini sağlamalıyız. Örneğin Dersimdeki, Maraş’taki ve Adıyaman’daki tüm 
alevi Kürt kardeşlerimizle ve diğer Kürt kardeşlerimizle beraber hareket etmeliyiz.  
Ama bu güne kadar belki 15-20 yıl öncesine kadar Alevilik, Sünnilik faktörü rol 
oynuyordu. Bu gün artık o yavaş yavaş etkisiz hale geliyor. Bu da gelecekte gerçekten 
haklarımıza kavuşacağımızın sinyalini veriyor. Fakat bazı iç ve dış emperyalist 
güçler Türkiye de ki bazı siyasi yöneticileri kullanarak mezhep ayrımı ve 
çatışmalarının tuzakları kurulmaktadır. İdeoloji boyutundan kurtulmamız gerekiyor. 
İdeolojiler 20.yüzyılda 125 milyon insan öldürmüş, 650 milyon insanın da sakat 
kalmasına sebep olmuştur. En çok endişe duyduğum İslam coğrafyasında yaşanan 
mezhepsel şiddet ve terör olayları dinimize ve insanlığa karşı işlenmiş en büyük 
vahşettir. Hal bu ki çağımızda üç değer yarışı vardır: biri evrensel değerlerle 
demokratik haklar yarışı, ikincisi ekonomik yarış, üçüncüsü ise değerlere dönüş 
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yarışıdır. İdeolojiler artık dünyada bir kirli ceket olarak çöpe atılmıştır. Bu kirli 
ceketi sırtında taşıyanlar maalesef ülkemizde bol şekilde mevcuttur. Bu zihniyeti biz 
kendi düşüncelerimiz ve kendi ortak değerlerimizle buluşturursak kurtulacağımızı 
düşünüyorum. Onun için Alevilik Sünnilik ayrımının, mezhep üzerinden yapay 
ayrımların yanlış olduğunu ve bunların bilgisizlikten kaynaklandığını belirtmek 
istiyorum. Türkiye de Kürt sorunu ile ilgili bir iç savaş yaşanmaktadır. Kürtlere 
demokratik haklarının tanınması, çözüm ve barışın sağlanmasını diliyoruz. Lafla, 
siyasi sloganla kardeşlikten bahsedenlerin icraatlerinde insan ayrımını acımasızca 
yaptıklarını içinde yaşayarak görüyoruz. Yeni Demokratik Sivil bir Anayasanın 
mutlaka oluşmasını temenni ediyoruz. Siyasi yöneticilerin yani Türkiye yi idare 
edenlerin uygulamalarında ki insan ayrımlarına son verilmesini umut ediyoruz.  
Kurtuluş ehlibeyttir, kurtuluş kurandır, kuran ve ehlibeyte sarılacağız, böylelikle 
kurtuluşa ulaşacağımızı diliyorum. 

MEHMET BEKAROĞLU

Kürt sorunu, Kürdistan sorunu hayırlı ve önemli bir konudur. Ben bu konuya 
girmeyeceğim tabi. Laz sorunu diye bir sorundan kimse bahsetmiyor. Gürcü sorunu, 
Çerkez sorunu kimse bahsetmiyor. Hatta seküler Kürt hareketinin temsilcilerinden 
birisi olan Ahmet Türk şöyle bir açıklama yapmıştı; bir zamandan sonra yazalım 
anayasada bu devleti Türkler ve Kürtler kurdu iş kalmasın diye. Bunu da politik 
psikolojik ile izah ediyorum. Üzüm üzüme baka baka kararır. Vasat, müthiş bir 
vasattır. Kemalizm herkesi bir şekilde bulaştırıyor. Ben de Türkçeyi ilkokul birinci 
sınıfta öğrendim. Benim de Laz olan öğretmenim kendisi de muhtemelen köy 
enstitülerinde Türkçeyi öğrenmişti. Birinci sınıfta Türkçe izin isteyemediğimiz 
için Lazca izin isterdik. Dayak yiyorduk ve bir arkadaşımız altını ıslatmıştı. Böyle 
bir süreçten geçtik. Kürtlere ne oluyor demeyeceğim arkadaşlar yanlış anlamasın. 
Bir de bir şey daha var. Diğer etnik yapılara göre Lazlar Kürtler gibi yerleşik, yani 
bir bölgede, doğu Karadeniz’in çoğunluğunu Hemşinlilerin bulunduğu yüzde on 
kısmını çıkarırsak yüzde doksanlık kısmını oluşturuyordu. Ama Laz birliği yok. 
Tabi bunu anlamaya çalıştım. Ciddi ciddi kafa yordum. Lazlar Türk olmak ve 
Müslüman olmayı eşit zamanda geçmiştir. Ortodoksluktan Müslümanlığa geçmişler. 
Az olmaları da bunda etken. Yoksa 50 yıla yakın Moskovun, kâfirin kovaladığı 
Müslümanları misafir ettiler. 50 yılda fazla devam eden Osmanlı-Rus savaşlarında 
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sürekli olarak Kafkaslardan Müslümanlar, Moskovdan kâfirlerden kaçıp o bölgeye 
yerleştiler. Kimi yaralı, kiminin oğlu öldürülmüş, kızı kaçırılmış, onların destanlarını, 
türkülerini dinlediler acaba bundan dolayımı daha fazla devletçiler? Zaman zaman 
sordum. Değerli arkadaşlar yirmi yıl önce yapılan MAZLUMDER’İN birinci 
kuruluş yıl dönümündeydi. Birinci Kürt sorunu forumuna katılmıştım. O zaman 
önemli şeyler söylemiştim. O kitap duruyor buraya gelmeden önce karıştırdım 
kitabı satır aralarında özellikle o zaman refah partisi yeni başa gelmişti. Oradan 
gelen arkadaşların konuşmaları falan bu çerçevedeydi. Yani Müslümanlar iktidara 
gelince bu iktidarlar çözülecek gibi bir algı vardı. Yirmi sene geçti ve bunun on yılı 
Müslümanların iktidar oldukları bir süreçti. Biz hala Kürt meselesini konuşuyoruz ve 
ikinci oturum yapılıyor. O zamana göre çok daha yakıcı bir sorunla karşı karşıyayız. 
Buradan anlaşılan öyle bir sonuç ki Müslümanların iktidarlarıyla halledilebilecek 
bir sorun olmadığını gördük. Burada belki iktidarın kendisini sorgulaması gerekiyor. 
Bu iş Müslümanların iktidarıyla çözülebilecek bir sorun değil. Bir de böyle tarihe 
göndermeler eski şeyler konuşuluyor. İnsan tabiatında çok rahatsız olduğu konuları 
uzaklaştırarak, karmaşıklaştırarak, teorileştirerek konuşmak onu rahatlatıyor. 
Bugüne gelemiyoruz kolay kolay şu anda yaşadığımızı konuşamıyoruz. Mesela 
on yıl bir forum yapılsın Müslümanların iktidarı döneminde niçin Kürt sorunu bu 
noktaya geldi? Niçin Müslüman bir başbakan Kürtlerin bir kısmı ölmeyi bekliyorken 
empati kuramıyor? Mesela böyle bir soru soramıyoruz. Soramıyoruz çünkü rahatsız 
oluyor. O nedenle bu tip sorunları konuşurken anlamaya çalışmak dedi arkadaşlar, 
uzaklaştırırız bu bir savunma mekanizmasıdır. Sürekli yakınımızdaki bir insanın 
sıkıntısı onun sebep olduğu bir sıkıntı olmasına rağmen işte Amerika’da ki bir oyunu 
olarak görür düşmanlaştırırız ve rahat ederiz.

Değerli arkadaşlar Türkler ve Kürtler arasında bu otuz sene içinde olan kopuşa 
götüren kitlesel olaylar olmadı. Otuz senede sorun bir seneye kadar Türkleri 
Kürtlerden uzaklaştıracak çok ciddi olaylar olmadı. Hep bir arada yaşıyorlardı. Fakat 
iki tane olay var arkadaşlar; birisi Uludere. En son belgeselde bir anne müthiş bir şey 
söyledi. Bir devlet fakirleri niye öldürüyor? Uludere olayı bana göre son zamanlarda 
yaşadığımız Kürtlerin duygusal kopuşlarını hazırlayan en önemli olaydır. Müthiş 
bir şey oldu yani bütün Kürtler için söylüyorum. Dindar olan olmayan herkes için 
müthiş bir şey oldu. Bilmiyorum bunu anlamaya çalışabiliyor musunuz? Devlet 
geliyor; bir özürle yanlış oldu, hata oldu diyemiyor. Hayır. Bunları yapamıyor. Yahu 
hata oldu de, hata bizde de. Onun aksine ödedik ya, verdik ya işte bilmem ne... 
Bu kafa sadece Kürtleri Türklerden koparmadı, Müslümanlık ile ilgili de insanların 
algılarını ciddi bir şekilde değiştirdi. Müslüman kardeşlerim bir başka bir şey daha 
oldu duymadık, görmedik, bilmedik. Pozantı’da taş atan Kürt çocukları götürüldüler, 
Kürt çocukları oldukları için psikopatlara takdim edildiler. O çocukları bağırtıla 
bağırtıla o çocuklara ceza verdiler. Duymadık arkadaşlar, bir tane din adamı, alim, 
molla bir tanesi çıkıpta ALLAH belanızı versin demedi. Sayın başbakandan randevu 
almaya çalışıyorum fakat görüşmüyor. Bir şey daha söylüyorum burada; inşallah 
olmaz, eğer cezaevlerinden tabutlar çıkarsa, dağlardan otuz bin tane çocuklarını 
gömdüler, dağlardan cenaze indirdiler, ama cezaevinden çıkacak tabutlar çok 
etkili olacak arkadaşlar. Bütünüyle duygusal kopuşu hazırlayacak bunu bilelim. 
Kürt meselesini anlama ve anlama güçlüklerini ilgili tabi bunun insani tarafı var, 
halklarla ilgili tarafı var. Soykırım diye bir terim kullanıldı. Belki uluslararası o 
bildiğiniz tanımlara siyaset biliminin anlattığı BM’nin yüklediği anlamla bire bir 
eşit olmaz ama ağırlığını anlatmak için sürekliliğini anlatmak için bu terimin bile az 
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olduğu kanaatindeyim. Şimdi, Müslümanlar açısından niye anlamıyoruz? İslami bir 
yönetim niçin bu konuda bir şey yapamadı, çözemedi? Bunun temelinde, bana göre 
İslamcılık tanımı var. İslamcılık dediğimiz, klasik İslamcılık. Osmanlı’yı kurtarmak 
için icat edilen ideolojilerden biri devleti kurtarmak için hani batıcılar diyor dindir. 
Bizim yenilmemizi sağlayan din değil düşmanın silahıdır, tekniktir onu alalım falan. 
Bu İslamcılık çok fazla sorgulanabilen bir İslamcılık değildir. Modern bir şeydir. 
İkinci anayasa 1924 anayasası, Kürt meselesinin başlaması 1924 anayasasıyla 
burada modern Türk ulusu tanımlanıyor. Bir şekilde ve egemenlik kayıtsız ve şartsız 
milletindir diyor. Halka söyledi bu millet muhayyer bir millettir. Bu millet Anadolu 
da yaşayan ahali değildir. 

Bu millet gayri Müslimlerle mübadelelerle hatırı sayılır bir şekilde azaltıldıktan 
sonra kalan Müslüman ahaliden modern Türk bir ulus yaratmak isteniyordu. Hani 
cumhuriyetin onuncu yılında deniliyor ya on yılda on beş milyon genç yarattık her 
yerde. Ana yurdu demir ağlarla ördük. Bu muhayyel bir millettir. Öyle bir millet yok. 
Türk Kürt falan değil yani mevcut Müslüman ahaliden eğitim yoluyla değiştirilerek 
devlet imkânları kullanılarak bir millet ortaya çıkarmak. Çıkana kadar da onun adına 
kurucu babalar daha sonra yönetim kurumları devam ediyor. İslamcılar bu gün ki 
devletin başında bulunanlar, bizler hepimiz çok karşı çıktık gibi göründü ama çok 
fazla bunu tartışmadık. Bizim de kafamızda muhayyel işte bu Kemalizm ya da vasatın 
mazlum davranışlarını bir şekilde zalimin rengine boyanması bu vardır. Köle efendi 
ilişkisi bireysel psikoloji bu konu üzerinde çok veriler var. Egemen olan söylemden 
ciddi bir şekilde etkilenen kendileri de inançları dolayısıyla bir süre öteki olarak 
gören görülen ve bu şekilde muamele gören İslamcılar aslında millet kavramında 
hiçbir şekilde Kemalistlerden çok da farklı bir şey söylemiyorlar. Tek problem 
budur. Şimdi iktidar bu kurumları ele geçirdikten sonra şaşırıyorlar. Biziz diyorlar; 
‘’ben Tayip Erdoğan sizin aranızdan gelen bir insanım’’. İslamcı Tayyip Erdoğan 
yahu nasıl bana isyan ediyorsunuz yahu? Bana Kürtler artık isyan etmesin. Tanımı 
şu egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet kimdir? Öbürü modern Sünni Türk 
bunlardan oluşan bir millettir. Diyanet işleri başkanlığının olması o da sünnilikten 
tanımlanan bir millet kavramı. İslamcılar, Müslümanlar biz hepimiz biraz dindar 
meselesini hallederek aynı şekilde bir millet tablosu çıkartıyoruz ve bu tablonun 
içine Kürtleri de koyuyoruz. Bu sebepten dolayı bu Kürt meselesini çözmemiz falan 
mümkün değil. İşin içine psikolojik taraflar da girince bu işi çözemiyoruz. Ondan 
sonra farklı davranan herkesi o geleneksel tarihten gelen bir sürü saçmalıkların 
etkisiyle 71 midir 73 müdür 72 si salak o da beyin gücüyle yaklaşıyor. Bu kafayla bu 
işin çözülmesinin mümkünatı yok. Buradan bir yere gidilmesi mümkün değil. Şunu 
da görelim Kürdistan diye vurguladılar özellikle. 

Eğer siz ulus devlet çerçevesinde egemen olan da budur. Dindar gençlik 
yetiştiriyorsunuz diye ulus devlet ulusalcılık, milliyetcilik, egemen ulusun egemen 
Türklerin olduğu yargısını değiştirmen mümkün değil. Sosyal medyada bırakın 
sosyal medyayı, İslamcı medyada bakın yazılara bakın daha dün okudum İslamcılar, 
Müslümanlar gebersinler noktasına nasıl geldiler? Arkadaşlar siz burada Kürt 
meselesini duyarlı bir şekilde konuşuyorsunuz ama Müslümanların çoğu gebersinler 
noktasındalar. Medyada koca koca yazarlar neler yazıyor okuyorsunuz yani. Bu 
sadece açlık grevlerinden dolayı yazılmıyor. Kriz anları insanların içindekileri ortaya 
döktükleri andır. Onun için bir insanı tanımak için beraber yola çıkmak gerekiyor. 
Sıkıntılı anlar yaşamak lazım. Böyle durumlarda insanların tavırları içindekiler belli 
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olur. Bunların gözden geçirilmesi gerekir. 99 da 2000 de ben İnönü insan hakları 
komisyonu üyesiydim. Orada bir kriz vardı. MHP milletvekilleri söylüyorlardı, 
gebersinler diye. Aynı noktaya gelmiş kitlesel olarak Müslümanlar. Bu çok tehlikeli 
bir şeydir. Bu ulusal bir meseleyse geçmiş olsun Türkiye cumhuriyeti, Kürtler 
tarih sahnesinde 21. Yüzyılda kim ne derse desin bir ulus olarak çıktılar. Ulus 
devletler gözüyle bakıyorsanız Kürtler çıktı. 20. Yüzyıl olsaydı ben derdim ki size 
ben insan hakları savunucusuyum. Evrensel insan hakları belgeleri der ki her ulus 
kendi kaderini tayin eder. Hala da böyle bir haklarının olduğuna da inanıyorum, 
onu da söyleyeyim. Yani Kürtler Türkiye’den ayrılmak istiyorlarsa kavga etmeden 
ayrılsınlar noktasındayım ben. Peki, bu 20.yy da ne kadar mümkün. Önemli olan 
birlikte yaşamanın sağlanabilmesidir. Basit empatiyle falan olmaz bu. Bence bunu, 
İslamcılık dediğimiz şeyi oturup yeniden tartışmak gerekiyor. Anlamak, ulus 
empatisi içinde kalmak istiyorsanız anlayın sevin. Ve Kürtler ayrılmak istiyorlarsa 
bunu kolaylaştırın. 

Ayrılsınlar. Sizin devletiniz var da Kürtlerin niye olmasın ki. Haram mı yani haramsa 
Türk devleti de haram. Ama ben başka bakıyorum. Türklerin Kürtler farsların 
bütün dünyanın gözüyle bakıyorum. Eğer biz gerçekten Müslümanlar olarak bu 
konuyla ilgili bir şey söyleyeceksek ben de uzaklaştıracağım sorunu evrensel bir 
şey söylememiz gerekiyor. Müslümanlar kardeştir. İslam bu işi çözer öyle bir şey 
yok. Gördük, tecrübeli İslamcıların 300-500 senede yaptığını ve son 30 senede 
yaptığını böyle bir çözüm yok. İslam kardeşliği diye bir hukuki kavram da yok artık. 
Siz bu ulusalcılık problemini falan çözecekseniz gerçekten, İslamcılığın oturup 
kendini yeniden tanımlaması gerekiyor. Yani modern ulus devletin yöneticisi olarak 
falan değil de bu gün ki modern uygarlığın problemlerine birkaç bir şey söylemesi 
gerekiyor. Bu Kürtlere de gider. Nasıl gider? Bu gün modern uygarlık dünyanın 
problemleri falan katılmıyorum ben. Bu gün liberal demokrasi dediğimiz yönetim 
şekli çökmüştür. Demokrasi diye de bir şey yok. Hiçbir şekilde halkın tercihleri 
talepleri yasaya dönüşmüyor. Şirketler egemenliği var, lobi var, güç var. İnsan 
hakları öğretileri de çökmüştür. Batıda Avrupa da birçok söylem yapıldı. Bunların 
hepsi islaf etmiştir. Hele 11 Eylül’den sonra müthiş bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ta 
İspanya’ya dönmüşler. 

Hatırlayın İspanya’da Hıristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar bir arada yaşıyor. İşte 
gidiliyor, ya Katolik olacaksın ya öleceksin kaçabilirsen kaçacaksın. Herkesi kılıçtan 
geçiriyor. Monarşik bir Avrupa ne zamana kadar? Kuzey Afrika’dan Müslümanların 
Avrupa’ya gitmesinde ne kadar ve Türk işçilerin Avrupa’ya gitmesinde ne kadar? 
Bitmiştir. Çevre meselesi bitmiştir. Dolayısıyla biz birlikte yaşamayla ilgili bir şey 
söyleyeceksek tarihe geri dönüş yok, yeni Osmanlı falan yok. Önümüze bakacağız. 
Tarihe dönüp bakabiliriz ama bir şeyler çıkarmak için sadece. Peki, ne çıkarabiliriz? 
İspanyada işler böyleyken İslam coğrafyasında statüleri farklı olsa bile Müslümanlar 
yine birlikte yaşıyor. Problemler var. Arkadaşlarımızın Kürtlerle ilgili söylediklerinde 
problemler var. Diğer kavimler içinde olmuş hepsi yaşanmış ama iktidar kavgaları 
falandır yani. Bütün dinler birlikte yaşıyor. Eğer öyle olmasaydı cumhuriyet 
kurulduğunda Trabzon’un nüfusuna bakın nerdeyse yarısı gayrimüslimdir. Birlikte 
yaşama kültürü mevcut. Tüm yaşama hakları mevcutmuş ama eşit miydi meselesinde, 
belki oraya bir takım çözümler getirilebilir. Birde bu sivil toplumculuğa bir iki cümle 
söyleyeyim. Bu sivil toplumculuk çok güzel bir şeydir. Ama STK’lar maalesef tek 
tek olaylarla mücadele ediyorlar. Onları azaltabiliyorlar, sıkıntılarını giderebiliyorlar 
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ama antibiyotik değil sadece ağrı kesici. STK’lar engel mi oluyor? Yaşatıyor mu? 
Ben ikilemdeyim. Bütün bunları çözmek, bu düşünceleri siyasi programlara projelere 
çevirmek gerekiyor. 

Muhyeddin Kaya/Nubihar-Der Temsilcisi

Tanımlama Ekseninde “Kürt Sorunu”

Kürt sorunu nedir tarzındaki sorulara cevap niteliği taşıyan birden çok tarif 
üretilebilir. Tarihsel, siyasal vs. perspektiflerden yararlanarak Kürt sorunu 
hakkında soyut tanımlamalar ileri sürülebilir. Ancak asıl önemli olan, sorunu 
tanımlamada somut indirgemelerde bulunabilmektir. Kürt sorununu genel 
ve konjenktürel olmak üzere iki kategoriye ayırarak tanımlama, fikirsellik 
alanına katkı sunacağı gibi pratik çözüm ve faillik alanına da yol gösterici 
olacaktır.

Kürt sorununun özellikle tarihsel boyutunu genel tanım çerçevesine dâhil ederken 
dönemlere ayrıştırmak gerekmektedir. Aksi takdirde sınırları ve sorumluları ya 
örtülen veya abartılı biçimde suçlanan bir konuma itilmiş olacaktır. Bugünkü Kürt 
sorunun sonuçlarından İdris-i Bitlisi’yi sorumlu tutmak gibi. Sorun tarihsel nedenler 
üzerinden tanımlanırken paradigmal anlamda ne zamana ait ise o döneme ilişkin 
donelerle analizi yapılmalıdır. Örneğin bugün PKK’nin ortaya çıkışını hazırlayan 
faktörler şayet cumhuriyetin ilk kadrolarına ait politikalar sonucunda oluşmuşsa 
sorunun müsebbibi Kemalistlerdir denilebilir. Ancak bırakın ilk Kemalist kadroları 
bugünkü uzantıları bile mevta hükmüne geçmişken sorun hala çözümsüz olarak orta 
yerde duruyorsa bundan kim sorumlu tutulacaktır? Çözüm iradesi göstermek zorunda 
olan amil ve aktörler tespit edilirken böyle bir maziye dönüş zihniyetiyle olaya 
yaklaşılırsa çözümsüzlük ve sorumsuzluk üretilmiş olacaktır. Hâlbuki somut tanım 
üzerinden olaya bakıldığında sorunun tarihsel müsebbipleri Kemalistler olmasına 
rağmen bugünkü muhatap mevcut iktidar olarak görülecektir. Yani bu perspektif 
bizi doğru biçimde bugünkü Kürt sorununu, AK Parti iktidarının Kürtlere tanıdığı 
veya tanımak istemediği haklar üzerinden okumaya götürecektir. Siyasal iradesini 
iktidar araçlarına yansıtabildiği oranda sorunun çözümünde veya çözümsüzlüğünde 
sorumlu kabul edilecektir.
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Kürt sorununun tanımı çerçevesinde somutlaştırmalar ne kadar önemli ise çözüm 
önerileri bağlamında da o kadar önemlidir. Genel çözüm önerileri sunulurken 
daha çok ideolojik ve dini argümantasyondan yararlanıldığı görülmektedir. Biz 
Müslümanların İslam kardeşliği ve ümmet vurgusu, liberallerin ve sosyalistlerin 
insan ve enternasyonalizim vurgusu halkların bir arada yaşamasına dair önemli 
bazı değerlere bağlılığı pekiştirse de aslında Kürt sorununun çözümüne dair somut 
anlamda bir şey söylememektedir. Bu tarz genellemeci ve soyut gündemler yerine 
mesela İslam kardeşliği anadilde eğitim ve Kürtlerin siyasi statü talebini devlete hangi 
araçlarla dayatır? Liberaller “iyi niyetle ihmalin” dışında ezilen ulusal kimliklerin 
özgürlük alanını kamusal düzeyde nasıl yorumlar? Sosyalistler Kürtlerin bir millet 
olmaktan naşi haklarına kavuşmaları için ne önermektedirler? Bu gruplar egemen 
ulusun imtiyazlarına yönelik ne tür itirazlarda bulunmaktadırlar? Kalıcı barış için 
hangi yöntem ve stratejileri benimsemektedirler? gibi sorulara yanıt vermelidirler? 
Hak ve eşitlik bağlamında ortaya çıkan bir talebin karşılığı “insan sevgisi” gibi 
soyut bir kavram içinde gark edilmemelidir. Kürtlerin sorunlarını sarahate, çözüme, 
tatmine yaklaştıracak olan somut teklifler sunulmadıkça bu siyasal ekoller Kürt 
meselesinde gayr-i mümeyyiz sayılacaklardır. 

Bu açıklamalardan sonra sorunun tespitini ve çözüm planını, kolaylaştırıcı tanım 
çerçevelerine oturtabiliriz.

Modern Kürt sorununun soyut ve genel tanımı: “Kürt sorunu” cumhuriyet kadrolarının 
yaygın bir örgütlülük, geleneksel dinamikler ve askeri güç marifetiyle Kürtlerin 
kolektif haklarını, kimliğini, kültürünü ve yurdunu Türk kimliğine, kültürüne ve 
yurduna tahvil etme sürecinin doğurduğu tarihi krizin adıdır.
Görüldüğü gibi bu tanım genel haliyle Kürt sorununu ifade etmek için yeterlidir. 
Lakin sorunu doğru anlama ve amaçlarını sıralama bağlamında zihinsel bir çerçeve 
çizerken reel ve nitelikli araçlardan söz etmemektedir. Bu da soruna nereden ve nasıl 
müdahale edilmesi gerektiği konusunu açıklamamaktadır. Tam da bu noktada ikinci 
bir tanıma ihtiyaç duyulmaktadır.

Modern Kürt sorununun somut ve güncel tanımı: “Kürt sorunu” Kürt aydınlarının, 
politikacılarının ve organizasyonlarının “genel tanım” kapsamında örgütledikleri 
öneri ve tezlerin hakim paradigmayla zıtlaşmasından kaynaklanan krizdir. 
Bu açıdan bakıldığında Kürt sorununun isimlendirilmesinden taleplerinin 
oluşturulmasına kadar karar verici olanın, temsil gücü yüksek örgütlü Kürt siyasası 
olduğu sonucuna varılabilir. Buradaki amaç herhangi bir kurumsal tekelleşmenin 
kalıcı temsilciliğini ima etmek değil siyasal tezlerin örgütlenme pratiğinin kurumlar 
için sağladığı gücün önemine ve çözüm imkânlarının nerede toplandığına dikkat 
çekmektir.

Örgütlü Kürt taleplerinin düğümlendiği noktalar: Aktif Kürt örgütlenmesi 
egemen paradigmayla zıtlaşıp kendini gündeme dayattığı iki önemli taleple 
ortaya çıkmaktadır. Birincisi; siyasal statü talebi. İkincisi; hâlihazır Kürt silahlı 
organizasyonunun müzakereler yoluyla durumunun sarahate kavuşturulması ve 
kalıcı barışın sağlanması meselesi.

Siyasal statü talebi: Bu talep, Kürtlerin ulusal kaderini tayin etme hakkını Türkler ve 
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sair Türkiye halklarından kopmadan nasıl bir siyasal formülasyonla yaşayacaklarına 
karar verme hakkını barındırır. Bugün için en yaygın ve etkin Kürt örgütlenmesi, ulusal 
kaderini tayin etme hakkının bir Kürt ulus-devlet talebi olmadığını hatta istedikleri 
özerklik türünün etnisiteye ve toprağa dayalı olmadığını ısrarla vurgulamakla birlikte 
her halukarda anadilde eğitimi ve Kürt dili/kültürünün uygun bir sistem dâhilinde 
kamusal alanda kullanılmasını söylemektedir. Zaten siyasal statü talebi aynı zamanda 
tüm kültürel, siyasal, ekonomik ve sair süreçleri egemenlerin dayatmalarıyla değil 
halkın talepleri doğrultusunda belirleyebilme özgürlüğü demektir. 

Devlet daha yakın geçmişe kadar şiddete dayalı asimilasyon politikalarıyla Kürt 
sorununu yönetmeye çalışırken bugün Kürtlerin defacto biçimde aştığı dayatmalar 
karşısında Kürt sorununu bireysel ve kısmi kültürel hak bağlamında tartışmaya ve bu 
minvalde bazı adımlar atmaya başlamıştır. Ancak devlet henüz Kürt sorununu ulusal 
ve siyasal bir hak talebi olarak görmediği gibi anayasal vatandaşlık tanımını bile 
Türklük ekseninden çıkarmayı düşünmemektedir. Bu ise adına “Kürt sorunu” denen 
olgunun öyle veya böyle varlığını bir sorun olarak sürdüreceği anlamına gelmektedir. 

Devlet-PKK müzakereleri talebi: Sistem ve Kürt siyaseti arasındaki krize tekabül 
eden ikinci nokta ise Kürt silahlı organizasyonunun müzakere yoluyla durumunun 
açıklığa kavuşturulması talebidir. Faraza Kürtlere ulusal ve siyasal temelde bir takım 
haklar verilse bile halihazırda elinde silah ve dağda örgütlenmiş bir yapı olan PKK 
ikna edilmeden bu sorun ne oranda çözülmüş sayılacaktır? Devlet açısından örgütle 
açık müzakere yürütmek bir tabu olarak görülse de şimdiye kadar kamuoyundan 
gizleyerek bir takım görüşmeler yapmış olması bu eşiği aşacağı anlamına gelmektedir. 
Sorunu çözmek bakımından meselenin güvenlik ve şiddet sarmalından uzaklaştırılıp 
müzakere metodunun benimsenmesi elbette önemli sayılacaktır.

Kürt Sorununda “Mızraklı İlmihal(!) Yaklaşımı”

Şüphesiz İslamcı aydınlar, siyaset çevreleri, cemaatler “cumhuriyet sonrası Kürt 
sorununun” tarihsel müsebbipleri arasında zikredilemezler. Ancak bu çevrelere 
mensup kimi entelektüel isimler ve cemaat sözcüleri Kürt meselesini değerlendirirken 
İslami referansları dikkate almaktan ziyade genellikle geleneksel resmi ideolojinin 
kodlarına başvurmaktadırlar. Türkiye’deki dindar çizginin Kürt sorunu algısı belli 
oranda Türk ulus-devlet milliyetçiliği ve geleneksel toplum milliyetçiliğinden 
etkilenmiştir. Modern İslamcı algının bir diğer problemi ise ulus-devlet, uluslaşma, 
çok uluslu toplum, çok kültürlülük, modern devletin evrimleşme süreçleriyle 
ilgili politik ve akademik tartışmalar, azınlıklar, ötekiler, ezilenler, dezavantajlılar, 
temsil edilemeyenlerin hakları gibi modern kavram setlerine yeterli derecede vakıf 
olmadan nihai sözü söyleme ihtirası taşımasıdır. Örnek teşkil etmeleri bakımından 
yakın gündemde dile getirilen şu iki değerlendirmeye göz atmak yeterli gelecektir: 

Mehmet Pamak’a ait bir değerlendirme; ‘O halde iyi bilinmelidir ki, ırk temelinde 
Kürt ulusal kimliği ve birliği inşa etme düşüncesi, hem gayri İslami ve ahrette hesabı 
verilemeyecek bir sapma, hem pratikte karşılığı olmayan aldatıcı bir oyalanma, hem 
de yeni asimilasyonların, yeni acıların kapısını açacak ve yıllarca ısırılan delikten 
tekrar ısırılmaya sebep olacak bir ahmaklıktan başka bir şey değildir. ‘’ (http://www.
ilkav.org/news.aspx?id=1015)
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İslam hukuk profesörlerinden Prof. Dr. Abdulkerim Zeydan’ın aşağıdaki 
değerlendirmesini referans alan Hayrettin Karaman Hoca’nın benimsediği yaklaşım 
; “Federatif veya bölgesel sistem adı altında Irak’ın bölünmesi, izalesi farz olan bir 
münker (meşru olmayan bir tasarruf)tur. Bunu yapmak isteyenlere fiil, söz, destek, 
övgü, finansman vb. şekillerde yardımcı olmak caiz değildir. Hatta bunu yapanlarla 
ilgiyi kesmek, onlara karşı protest tavır takınmak gereklidir. Bu teşebbüs (tefrika, 
ümmetin birliğini bozmak) büyük günahlardan olduğu için teşebbüs edenlerin tazir 
çerçevesinde cezalandırılmaları meşru olur.” (http://yenisafak.com.tr/yazarlar/
HayrettinKaraman/bolunmeye-giden-yol-kapatilmalidir/32013) Bu iki değerli fikir 
ve ilim adamının zihin dünyasının verdiği sinyaller, menfi milliyet fikriyle malul 
ilmihâl bilgisinin politik yansımalarına işaret etmektedir.
İslam kardeşliği, islami referanslar, ümmet gibi kavramlar zaman zaman birçok 
dindar kalem tarafından tehlikeli bir biçimde katı Fransız milliyetçiliğine müstenid 
Türk ulusalcılığına bir araç ve argüman halinde kullanılmaktadır. Ümmetçilik 
mefkuresinin bugün için yeryüzünün herhangi bir noktasında oluşturmuş olduğu 
politik bir üs bulunmadığından Kürtler’in siyasal talepleriyle bu siyasal oluşumu 
bölecek olmaları paranoyası hiçbir reel ve ilmi temele oturtulamaz. Kürt siyaseti 
ısrarla kendi ulusal/siyasi kaderini tayin etme hakkını bir ulus-devlet kurma hakkı 
olarak okumadığını belirtmesine rağmen ileri sürdüğü tüm tezler genellikle ulus-
devletin kötü örnekleri üzerinden mahkum edilmektedir. Velev ki Kürtler meseleyi 
ulus-devlet bağlamında dile getirseler bile siz başkalarının elden bırakmaya 
yanaşmadığı bu tarz siyasal pozisyonları bozmadıkça bunu da eleştirme hakkına 
sahip olamazsınız.

Devletin kullandığı en yaygın anlama problemleri

1- “Birlik ve beraberlik”  söyleminin yanlış amaçlar için kullanılması: Birlik 
söylemi her defasında güç ve yetkinin toplumsal ve siyasal bileşenlerce eşit ve adil 
kullanıldığı anlamına gelmez. “Birlik ve bütünlük” zaman zaman egemen unsura 
sadakat ve itaat göstermeyi istemekle paralel işleyen bir süreçtir.

2- “Kürt orijinli Türk vatandaşı” safsatası: “Türk milleti” veya “Türk ulusu” 
nitelemesinin Türk adlı etnisiteyi ifade etmediğini söylemek safsatadır. Faraza bu 
safsata bazı zihinlerde makbuliyet kazansa bile devlet asla etnisiteden bağımsız 
düşünülemez. Bu noktada tartışılabilecek tek konu devleti temsil eden etnik kültürün 
tekli mi çoklu mu olduğu konusudur. Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü, cumhuriyet 
öncesi ve hali hazır misak-ı milli dışındaki Türkler gibi “etnik Türk olgusunu” ifade 
eden kavramlar devlet nezdinde itibarsız veya en azından “etnik Kürt olgusu” kadar 
mühmelse belki bu kavram üzerinde düşünülebilir. Ancak bu bir vehimdir.

3- “Kürtler bu ülkenin kurucu unsurları ve eşit vatandaşlarıdırlar” sözünün gerçek 
anlamından yoksun bırakılması: İronik olan şu ki devlet tarafından eşit vatandaş ve 
asli unsur sayılan Kürtler asla Kürt sayılmadı. Allah hiç kimseyi Kürtler gibi asli 
unsur yapmasın.

Kürt Sorununda şiddetin anatomisi ve çözüm kulvarı

Kürt sorununun ‘şiddet’ paralelindeki hak arayışının toplumsal söylemdeki 
yanlı değerlendirmeleri devlet ve pkk arasındaki güvenlik/şiddet diyaloğunu 
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güçlendirmektedir. Başka bir dilin mümkün olduğunu tarafların görebilmesi, 
tercih edebilmesi için şiddet sarmalında ortaya çıkan komplikasyonların 
hamasi bir dille destanlaştırılmasına tevessül edilmemelidir. İlahi 
referansların ve çağdaş dünyanın son derece nazik tedbirlerle koruma altına 
aldığı ve yücelttiği temel özgürlük konularını böylesi bir toplumda ve siyasal 
sistem içinde bırakın yasal güvenceye kavuşturmak, tartışmaya açmak bile 
ihanetle eşdeğer görülmektedir.  Bu ise şiddeti ebedileştirmeyi beraberinde 
getirmektedir. Ortamın katılığı yanında Kürtlerin sistemle olan ilişkilerinde 
yaşadıkları tarihi tecrübeler devlete güvenilmeyeceği algısını derin kuşkularla 
besleyip gerekçeli bir kararlılığa dönüştürmüştür. Güven arttırıcı adımlar 
atılmadan bu köklü güvensizliğin aşılması imkansız gibi durmaktadır. Elbette 
müzakere seçeneğine başvurulması bu güvensizliği aşmanın ilk aşaması 
olacaktır.
 
Şurası bilinmelidir ki; aslında Kürt siyasası AK parti eliyle bir Kürdistan’ın 
kurulmasını beklemiyor. Yani bu şart olmadan Kürt sorunu çözüm için 
uygun bir kulvara giremez demiyor. Yaptığım okuma şu ki; eğer Türkiye 
devleti yeterli oranda bir örgütlenme ve ifade hürriyeti sağlayarak anayasal, 
yasal mevzuatını yeniden düzenlerse, her türlü siyasal düşüncenin kendini 
serbestçe örgütleyebilmesine fırsat tanırsa Kürt sorunu çözüm yolunda 
büyük bir adım atmış sayılır. Bu durum Kürt ve Türk kamuoyunda PKK’ den 
şiddeti sonlandırmasıyla ilgili yoğun bir baskı vücuda getirebilir veya PKK 
buna kendiliğinden karar verebilir. Bu adımlar atılmadan şiddet sorununun 
sonlandırılmasını talep etmek sonuç vermez.

RAMAZAN DEĞER

 Ben meseleye hiçbir zaman bir Kürt gibi bakamıyorum. Ben Kürdüm 
ama bir Kürt gibi bakamıyorum, üzülerek söyleyeyim. Çünkü yetişme tarzı olarak 
lisede İslami eserlerle tanıştım ve Hasan el-Benna, Mevdudi gibi âlimleri okudum. 
Bunlarda hep ümmetçi bir anlayışı bize empoze ediyordu. Bunun için Kürtlerde, 
Türklerde Müslüman olduğu için bir Müslüman olarak bu iki toplumun hatta tüm 
ümmetin Osmanlı’dan sonra bu kadar parçalanmasını bir türlü hazmedemedim. 
Keşke Kürdistan 100 yıl önce kurulsaydı ve biz şu an Kürtler ve Türklerin hatta 
Arapların birleşmesi için ne yapabiliriz onu konuşsaydık. Ben Kürtlerin bir devlet 
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kurduktan sonra sorunlarının biteceği inancında değilim. Çünkü Allah Peygamberini 
Araplara gönderirken Peygamber(s.a.v.) Arap ulusu için bir mücadele vermedi. Ben 
bununla Kürtler şu an ezilmiyor, Şayet Türkler ve Kürtler İslam Ümmeti temelinde 
birleşmeyecekse? Kürtler bir ulus olmasın tarzında bir şey savunuyor değilim. 
(Türklerin Olacaksa Kürtlerin de olsun). 

Doğruların öyküsü isimli kitapta bir hikâye okumuştum. O hikâyede bir deve ile bir 
tilki arkadaş oluyorlar ve tilki deveye, gel ortak bir hayat sürelim, yaşadığımız bu 
hayatın şahsiliklerini, özel mülkiyeti ortadan kaldıralım, ‘bir birimizle dost, müttefik 
olalım ve hatta birbirimizi «Yoldaş» diye çağıralım. Ben sana «Deve yoldaş» diyeyim; 
sen de bana «Tilki yoldaş» de; «ben» aramızda söz konusu olmasın. Hatta ben hiçbir 
zaman «benim çocuğum» demiyeyim; «bizim çocuğumuz» diyeyim ve sen de kendi 
yavruna, «benim deve yavrum» deme, «bizim yavrumuz» de Gel «Ben»i tamamiyle 
ortadan kaldırıp «Biz»e dünüştürelim. Ben bundan sonra senin palanına «bizim 
palanımız» sen de benim kuyruğuma «bizim kuyruğumuz» de, böylece aramızda 
benlik söz konusu olmaz, dedi.

Zavallı deve buna inanmıştı. Birkaç gün ortak bir hayat sürdükten sonra bir olay 
meydana geldi. Tilki bir kaç gün avlanamadı. Çok huzursuz ve sinirli olduğu bir gün 
ortak evlerine geldi, açlıktan midesi kazınıyordu gözüne devenin yavrusu ilişti onu 
bir köşeye sıkıştırıp parçalayarak karnını afiyetle doyurdu. Eve dönen deve yavrusunu 
aradı,  tilkiye sorunca, bilmiyorum haberim yok, dedi. Deve, yavrusunun cesedini 
görünceye kadar aradı. Yorgun düşmüştü ve kim yavrumu bu hale getirdi diye başını 
vuruyordu. Deve «benim yavrum» deyince, tilki hemen: sen hala akıllanmamışsın 
«benim yavrum» diyorsun?    «bizim yavrumuz» de, dedi. «Ben» bu şekilde «Biz»e 
dönüşecek olursa o zaman  «tilki ile deve» nin şekli ortaya çıkar.,

Onun için kardeşlik kavramına getirilen eleştiriye katılıyorum, çok doğru. Hatta 
Kürtler olarak da kendi aramızda biz Kürtler kardeşiz... Birazcık maddi durumu 
iyileşiveriyor kardeşlik kavramı unutuluyor. Onun için hem Kürtler içinde ki 
kardeşliği hem de Kürtler ile Türkler arasında ki kardeşliği sağlayacak bir ahlaka 
ihtiyaç var. Ben bu ahlakın ancak Peygamberlerden gelebileceğine inanıyorum. Şu 
an Müslümanlar arasında böyle bir durum yok, çok doğru. Niye böyle? Bir kardeşimiz 
burada Muhammed İkbal’den bir şiir aktarmıştı. O şiirin devamı şeklinde olan bir 
şey söyleyeyim. Orda diyor ki Muhammed İkbal; Kaç bu Müslümanlardan, sığın 
Müslümanlığa. İnanın ben bu sözü çok erken duymasaydım ya dağda olurdum ya da 
Komünist olurdum herhalde. Çünkü üzülerek söylüyorum; Müslümanların İslam’dan 
uzaklığını gördükçe Yusuf İslam’ın dedikleri gelir aklıma: ‘’ben İslam âlemini 
dolaştım o güzel mabedleri gördüm eğer ben Kuran-ı Kerim ile tanışmadan 
Müslümanlar ile tanışsaydım Müslüman olmazdım, diyor. Ümmetin yetimleri olarak 
Kürtler gerçekten büyük eziyetler çekiyor. Allah rahmet eylesin sağ ama benim için 
ölmüş olan bir Türk kardeşimizle bazen Kürt meselesiyle ilgili sohbet ediyorduk. 
Derdi ki; Bu sistemden Müslümanlar bir tokat yiyorsa Kürtler iki kere tokat yiyor. 
Çünkü mevcut olan sistem İslam’ı dışlıyor. İslam denince karşısına çıkacak olan 
gücün Müslümanlar olduğunu biliyor. Kürtler bu yüzden iki tokat yiyor; hem Türk 
değil hem de Müslüman. Onun için kesinlikle bu düzenle Türkler bir tokat yemişse 
Kürtler iki tokat yemiştir. Ben biraz da biz Müslümanların farklılıklara tahammül 
edemediğimizi söylemek istiyorum. Bu maalesef mezhepler arasında da böyle... 
Milli gazeteyi bir hocamız bana tavsiye etmişti bende Adana idari bilimler fakültesine 



 w
w

w
.m

az
lu

m
de

r.o
rg

108 MAZLUMDER

giderken yurt/kalacak yer arıyordum. Dediler ki burada Risale-i Nur dershanesi var 
orada kal. Bende gittim orada kaldım. Milli gazeteyi ben çantamın dibinde 
unutmuşum. Bende bilmiyorum Müslümanlar arasında bu kadar farklılık/ayrılık 
olduğunu. Çantamı kurcalarken dershanenin abisi geldi(Allah rahmet eylesin, vefat 
etti) dedi; Nedir o? Dedim gazete. Dedi ne gazetesi ver bakayım onu. Milli gazete 
olduğunu görünce; dedi ki hemen kendine başka bir yer ara. Ben ise gariban, para 
yok pul yok, nereye gideceğim de para bulacağım yer bulacağım. Bir arkadaşım 
vardı dedi ki başka bir dershane daha açılıyor oraya git. Bende sanıyordum ki başka 
bir yer. Çantamı, kitaplarımı aldım gittim. İnanın beş dakika oturdum bir baktım o 
abi geldi. Sonra beni orda gördü, başı arka tarafa bakar bir şekilde tokalaştı benimle. 
Helal olsun dedim bir daha adı dershane olan bir yere gidersem... Doğru gittim bir 
yurda. O yurda gittim orada Kürt olduğumu anladım inanın o güne kadar Kürt 
olduğumu bilmiyordum. 2–3 gün sonra yurtta yanıma bir Mardinli arkadaş geldi. 
Kürtçe ile lafladık, sohbet ettik. Ben nerden bileyim ülkücüleri, ilk defa orada 
ülkücülerle tanıştım. Biri geldi dedi ki siz biraz önce ne dili konuştunuz? Dedim ki 
Kürtçe konuştum. Niye Kürtçe konuştun? Dedim ki ne konuşayım. Dedi ki Türkçe 
konuşsaydın. Dedim ki kardeşim ha Türkçe ha Kürkçe ne fark eder? Fark eder, zaten 
Kürkler, Türk’tür. Dedim, iyi güzel ne olsun. Demek ki Türkler de biraz Kürt’tür. 
Türklerin diğer dilini konuştum. Bundan ne kaybın var. Adam baktı tam ona cephe 
almıyorum, o beni solcu zannetti. Sonra geldi camide beni gördü. Dedi; sen solcu 
değilsin, Kürt’üm diyorsun, namaz kılıyorsun kafamı karıştırdın. Neyse ben gittim 
baktım 3–4 kişi yanıma yaklaşıyorlar. Meğer beni ülkü ocaklarına davet etmek için 
bana yumuşak davranmak istiyorlar. Bende korktum kalın bir cetvel masanın üstüne 
koydum. Dedim Maazallah bana saldırırlar maldırırlar, döverim vallahi onları. 
Genciz kendimize güveniyoruz. Dedi bu ne cetvel, dedim düz çizgi çizmem için. Ya 
dedi bu biraz kalın değil mi? Yok dedim birisi dövmeye gelirse dövmeye de yarar bu 
dedim. Ondan sonra baktım orada bir hademe, elinde ise Milli Gazete. Hademe dedi 
bana sen MTTB’ye gelmiyor musun? O gün gittim MTTB’ye. Orda artık Milli 
Genç’lik dergisi vardı. Velhasıl orada faaliyetimize başladık. İslami kitaplar 
okuyoruz, faaliyetler yapıyoruz. Bir gün ben konferans verirken bir ülkücü kardeş 
bana sordu; abi sen ırk olarak nesin? Dedim Kürt’üm. Müslümanlar arasında ben 
Kürt’üm dedim. O gün bu gündür sırtımı düzeltemedim. Ondan sonra Adana İmam-
hatip okulu müdürü çağırdı beni. Gel dedi, sen Kürdüm demişsin, dinimizde ırkçılık 
yoktur oğlum. Ne demek istiyorsunuz yani ben şimdi ırkçımı oldum, Kürt’üm 
demekle? Siz gece gündüz bize Türk›üm doğruyumu çağrıştırıyorsunuz ırkçı 
olmuyorsunuz, biz bir kere Kürt’üz dedik ırkçı olduk. Ondan sonra bunalıma girdim, 
üniversiteyi bitiremedim. Zaten ondan sonra beni ülkücüler takip etti. Bir Konyalı 
arkadaş vardı sağ olsun geldi dedi ki ağabey seni arıyorlar, Kıredi Yurtlar Kurumu’nda 
kalıyordum. Seni yurdun yukarısından aşağıya atmayı düşünüyorlar. Sen en iyisi kaç 
buradan. Kaçtık memeleketimiz Mardin›e. MSP dönemidir. Babamda dedi; oğlum 
bak herkes kendine bir iş buluyor, sende kendine bir iş bul. Baba valla iş vermiyorlar 
fakat inandıramadım. Kalktım Adana›ya ve oradan Ankara›ya gittim. Bana Kürtçülük 
damgasını vuran bir Diyarbakırlı Kürt kardeşimiz ile Niğdeli kardeşimiz benden 
önce Ankara›ya varmışlar. Bu Kürtçüdür buna iş vermeyin diye. Geldik ama onlar 
Çalışma Bakanlığından benden önce çıkmışlar. Meğer o sırada söylemişler bile. 
Gittim dedim ki ben Mardin›de bir görev istiyorum. Babamın ısrarı üzerine geliyorum 
yoksa ben istemiyorum şahsen. Çünkü okulumu bittirmek istiyordum. Dedi biraz 
önce bazı arkadaşlar geldi sen Kürtçüymüşsün. Kalktım genel müdürlüğüne gittim. 
Orada birisi vardı. Bir fırça çektim adama gözüm kara gidiyorum. Dedim; siz size 
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yağ çeken insanlara görev veriyorsunuz. Böyle garibanlara ise görev vermiyorsunuz. 
Fırçamı çektim, Mardin›e geri geldim. Demişler ki bu adam Kürtçü olsaydı bize 
yalvarırdı, yalvarmadığına göre bu Kürtçü değil. Bunu yurt müdürü yapalım. Yurt 
müdürü yaptılar beni. 1975–80 arası öğrencileri, hepsi kavga mavga, kurtuluşçu, 
murtuluşçu kwacı o sırada gel bu belalarla uğraş. İkide bir tehdit ediyorlar beni. 
Annem diyor yurttan bize mektup gönder bari arada bir 500 metrelik bir mesafe var 
ev ile yurdun arasında eve gidemiyorum. 24 saat öğrencilerle uğraştım. 12 Eylül 
geldi. İKO (İslam Kurtuluş Örgütü) kurmaktan Diyarbakır Cezaevine gittik. …..
efendi geldi dedi ki bugün Kemal Pir’e İstiklal Marşı’nı okuttum. Bugün benim 
bayram günümdür. İstiklal Marşı’nın bir asaleti vardı orada jop altında ezberletildiği 
için artık İstiklal Marşı’nı duyunca insanlar hala bir tiksinti duyuyor. Zaten orayı 
gören bir insanın dağa çıkıp da bir daha inmesi mümkün değil. Öyle bir işkence ki... 
Bize yapılmadı. Ben orada ki başka bir şeyi daha anlatayım. Herkesi gelenler 
Kürtçüyüm diyecek, Kürdüm diyecekler sizde dayak atın onlara. O şekilde 
ayarlamışlar gardiyanları. Şimdi bizde İslamcı olarak girdik ya içeri. Nesin ulan 
dedi, bekliyor ki Kürdüm diyeyim de dayak atsın. Ben ise Müslüman’ım dedim. Eli 
havada kaldı. Diğer arkadaşa nesin ulan dedi o da Müslüman’ım dedi. Bizim bir 
arkadaş vardı. Sağ olsun demek ki adamın simasını iyi okumuş, valla bir şey eksik, 
ama nedir? Dedi. Elhamdülillah Müslüman’ım dedi. Gardiyan döndü elhamdülillah 
Müslüman’ım denmeliydi dedi ve hepimiz dayak yedik. Türk’üz diyoruz dayak 
yiyoruz, Kürt’üz diyoruz dayak yiyoruz, Müslüman’ım diyoruz dayak yiyoruz. Artık 
ne yapacağız bilmiyoruz. Ne olmalıyız? Onun içinde yani bir ulus kuralım diyenler 
bir açıdan hak veriyorum, kursunlar. Fakat vallahi ben bir Kürt ile bir Türk ailenin 
bir ulus uğruna birbirinden ayrılmasına razı değilim. Gönlüm razı değil. O Gandi 
filminde Pakistanlılar ile Hindistanlıların birbirinden ayrılışındaki katliamı 
izlediğimiz zaman içimiz paramparça oluyor. İnşallah bir daha o günleri Allah bize 
göstermez. Müslümanlar bu işin sorumluluğuyla hareket eder ve gerçekten 
kendilerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirir. Ve bu mesele bu şekilde 
çözülmesine fırsat vermezdi. Biz ümmetin arasındaki İngilizlerin-Amerikalıların 
cetvellerle çizdiği bu sınırların kalkmasını istiyoruz. Bazıları diyor ki bu hayaldir 
ama ben bu hayali hep kuruyorum hep kuracağım. Ben burada rahmetli Ali Şeriati’nin 
bir yazısını sizlerle paylaşıp çözüme dair birkaç cümle ile konuşmama son vermek 
istiyorum.  

BİR, ÖNÜNDE, SONSUZ SAYIDA SIFIRLAR
Sorumluluğunun bilincine varmış Müslüman, altı muhatapla konuşma sanatını 
öğrenmeye çalışmalıdır: dünya aydınlarıyla, Müslüman kardeşlerimizle, kentlilerle, 
köylülerle, kadınlarla, çocuklarımızla.

Bu bir alıştırmadır. Zihinsel bağlantının kurulma sında, düşünsel iletişimin 
sağlanmasında aynı görüşü paylaşanlarla eli kalem tutanlara bir çıkış noktası 
göstermek, onları özendirmek amacıyla çocuklar için yazılmış bir ilk denemedir.
Bizim çocuklarımız anlarlar.

Âdemoğlu bir kez düşmesin fakir, tüm iyilikleri oluverir hakir. Bir kimsenin ağırsa 
darası, varsa pa rası, hüner sayılır onun her yüzkarası. Zevzeklikleri hikmetli sözler 
gibi kabul görür, iğrenç ve yersiz ge ğirtileri felsefe, bilim ve din olup ortalığı bürür, 
da hası, tatsız ve soğuk şakaları yöresindekilere huzur verir.
Uluslar da tıpkı böyledir işte.
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Bir zamanlar Müslümanlar olarak biz de varlıklıy dık, güçlüydük. İspanya ve İtalya 
üniversitelerindeki öğretim görevlileri, Avrupa’nın bütün filozofları, bü tün bilim 
adamları ders verirken bizim mollalarımızın abalarını, cübbelerini giyiyorlardı. 
Kendilerini Ebu Ali Sina’ya, Razî’ye, Gazzali’ye benzetmeye özeniyorlardı. 
Şimdilerde, bizim üniversitelerimizdeki öğretim gö revlileri de giyiyorlar böyle 
şeyleri, ama giydiklerini yabancılardan alıyorlar. Kant’a, Descartes’a öykünmeye 
çabalıyorlar. İspanya’nın, İtalya’nın, Fransa’nın, İngiltere’nin üniversitelerindeki 
profesörler gibi giyinmeyi yeğ tutuyorlar.

Avrupalı Hıristiyan işadamları, bir zamanlar, işin üçkâğıtçılığına kaçarak, ürettikleri 
malların üstüne marka olarak ‘Allah’ lafzını kazıyorlardı. Sanki bu mallar Avrupa’da 
üretilmiyordu; bunlar sanki Belh’in, Buhara’nın, Tus’un, Rey’in, Bağdat’ın, Şam’ın, 
Mısır’ın, İstanbul’un, Gımata’nın, Kurtuba’nın ve Endülüs’ün malıymış gibi 
piyasaya sürülüyordu. Hatta haçlar üzerine dahi ‘Allah’ damgası vuruluyordu.

Haçlı Seferleri yapıldı. Onlar bize kıydı, biz de onlara kıydık. Hristiyanlarla yahudiler 
birleştiler, Müslümanlarsa yüz’leştiler. Sünnisi şiisinin canına, şiisi sünnisinin 
canına kasdetti; Türk Acemin canına, Acem Arabın canına, Arap Berberinin canına, 
Berberi Tatarın canına kasdetti. Kendi içlerinde kargaşa, düşmanlık, kin, savaşlar, 
cedelleşmeler aldı yürüdü yeniden: birî falancı, biri filancı, biri yukarı mahalleli, biri 
aşağı mahalleli, biri şeyhî, biri sufî, biri baldırıçıplak, biri sonradan görme kentsoylu.
Dünya haritasını önüne ser, İran Körfezi’nden bir çizgi çek, İspanya’ya değin. 
Oradan da Çin’e de ğin bir çizgi daha çek. İşte bu üçgen İslam Ülkesi’ydi: tek devlet, 
tek iman, tek Kitap.

Ya şimdi?

Aynı mezhebe mensup, aynı dili konuşan, aynı yurtta yaşayan Müslümanlar, bir 
mescit içerisinde yedi çeşit cemaat namazı kılıyorlar.

Kardeşlerin içerisinde yetmişikibüçuk milletin sa vaşı oldu; her millet İslam’ı bıraktı 
ve uyutucu masalların peşine takıldı ve köhne yıkıntıların ve kül olmuş kemiklerin. 
Allah’ı unuttular da toprağı Allah’ın yerine koydular.

Kafalarımızı toprakla oynamaya, kanla oynamaya, fırkalaşmaya, guruplaşmaya, 
anlamsız savaşlara tutuş maya, yersiz düşüncelere kapılmaya ayarladılar. Laylaylı 
ninniler söyleyerek herkesi uyuttular. Batılılar ve Moğollar gibi; «geldiler, yaktılar, 
yıktılar, öldürdüler, sömürdüler.»

Ama gitmediler!

Çünkü bizim kafalarımız ya kendi dertlerimizle doluydu ve olup bitenleri görmek 
istemiyorduk, ya birbirimizin canına kasdetmekle uğraşıyorduk ve göremiyorduk ya 
da aslımıza dönmüştük, yani cahiliyeye. Biz kabirlerin peşindeydik ve zaten yoktuk 
ki görebilelim.

Hristiyanlarla yahudiler bir’leştiler, bizse yüz’leştik. Onlar paralandılar, daralandılar; 
bizse fakirleştik, hakirleştik.
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Ne demeli bizim işlerimize?

Bir takım insanlar eski çalkantıların etkisinden henüz kurtulamadılar, dünyada 
nelerin olup bittiğini halâ anlamıyorlar.

Bir takım insanlar da dünyanın kimin elinde oldu ğunu çok iyi kavrıyorlar, kavrıyorlar 
ya oturmuşlar da adamları maymun gibi seyre dalmışlar. Adamların her yaptıklarını 
taklit ediyorlar. Bunların gözünde yalnız ba tılılar adamdır, çünkü batılıların paraları 
var, güçleri var. Bizim hiçbir şeyimiz yok, kendimiz fakir olmuşuz, iyiliklerimiz de 
hakir olmuş; onlarsa varsıllaşmışlar ve ağmanları(kusurları) sanat olmuş.

Onlar istiyorlar ki hepimiz de toptan maymunlaşalım. Onlar hepimizi bir maymun 
gibi yetiştirmek, her şeyimizi maymununkine çevirmek istiyorlar; üstadlarımızı, 
büyüklerimizi, sanatçılarımızı, düşünürlerimizi, kadınlarımızı, erkeklerimizi, 
yaşantımızı, kentlerimizi, ailelerimizi ve hatta çocuklarımızı.

Ancak, onlar bir şeyden korkuyorlar: ya biz artık onları taklit etmezsek? Nasıl olur 
da taklit etmeyiz on ları? ‘Anlamak’ işini kendi başımıza ne zaman becerirsek! Onlar 
yalnız anlamaktan korkuyorlar. Onlar senin salt bedensel gelişmenden korkmazlar, 
niçin korksunlar? Çünkü inekten büyük olamazsın; sağarlar. Eşekten güçlü olamazsın; 
ağır yükler vururlar sırtına. Attan daha hızlı koşamazsın; binerler!

Onlar senin düşünmeye başlamandan korkuyorlar. Bizim yetişkinlerimizin tek 
bildikleri vardır, o da kimsenin etlisine sütlüsüne karışmamaktır. Bu arada çocuk da 
yetiştirmek gereklidir, çocuk mutlaka yetiştirilsin, hatta çocuklar her şeyi öğrensinler, 
ama asla düşünmesinler. O çocuklar ki tertemizdirler, çok semizdirler, irikıyımdırlar, 
sevinçle gülümserler, ama...

Bağışlayın!

Ne istenir bu çocuklardan? Akılları gözlerine ak sın ama hiç bir zaman düşünmesinler. 
Yalnızca gözleriyle görsünler, kulaklarıyla da işitsinler. Niçin? Gizledikleri, 
sakladıkları şeyleri sen anlamıyasın diye, yavaşça ve sessizce yaptıkları şeyleri sen 
kavramıyasın diye.

Onlar her şeyi alıp götürürler, ama yaptıklarını gizli gizli yaparlar, hem de sessizce 
yaparlar.

Çocuklarımız, hırsız karakedinin duvara tırmanıp yukarıya çıktığını, pencereden içeri 
girdiğini gördükleri gibi, kedinin yumuşak ve sessiz ayak seslerini de duyuyorlar.
Evet, bizim çocuklarımız herşeyi anlıyorlar; dün yada olan herşeyi, herşeyin 
hareketini, boşu, doluyu, budünyayı, ötedünyayı, çıkar için yapılanları, halk için 
yapılanları, Allah için yapılanları, hatta şehadeti ve tevhidi bile ve hatta «Bir, 
Önünde, Sonsuz Sayıda Sıfırlar»ı bile.
 
Sonuç:

Millet olarak topyekün bir faaliyete bel bağlamadık. Bütün sıkıntılarımızın kaynağı 
burada.Topyekün yapacağımız işi veya işleri bulup kararlı bir şekilde uygulamadıkça 
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sıkıntılarımız azalmayacak, günden güne artacak. Giderek millet olarak varlığımız 
tehlikeye girecek. Sonuçta karanlık güçlerin neler karıştırıp hangi belaları başımıza 
sardığını belki öğrenebileceğiz, ama iş işten geçmiş olacak. Karanlık güçler 
çıkmadıkça yıkımın sona ereceğini düşünmek akla uygun değil.

Peki, nedir bu karanlık güçler? Yeraltı dünyası, soyguncu çeteleri, cinayet şebekeleri, 
işkence ekipleri mi? Hayır, bunlar karanlık güçlerin sadece bazı belirtileri, tezahürü 
veya buz dağının su üzerinde kalan kısmıdır. Asıl karanlık güçler bizim bizzat 
kendi içimizde, niyetlerimizdeki bozuklukta ve dünyaya bakışımızdaki, dünyaya 
bağlanışımızdaki pisliktedir. Karanlık güçler enerjisini içimizdeki karanlıktan, bizim 
samimiyetsizliğimizden temin ediyor.

 Meseleleri kavramada radikal davranmak, her meseleyi o meselenin doğmasına yol 
açan bütün unsurları göz önüne alarak ve elden geldiğince derinlere inerek incelemek 
mecburiyetindeyiz. Bir meseleyi kökten kavramakla, o meseleye köklü bir çözüm 
getirmeye çabalamak birbirinden çok farklıdır. Kavrayıştaki köktenci tutumumuz 
bizim şükreden, ham-deden tarafımızdır. Buna karşılık bir meseleye kökten bir 
çözüm önermek bir rububiyet iddiasıdır. Gerçekte meseleyi kökten kavrayan kişi 
o meselenin nihaî çözümünün kendi elinde olmadığım da kavramış sayılır. Ancak, 
meselenin radikal bir yaklaşımla kavranışı o mesele içinde erimekten, o mesele 
dolayısıyla karşılaşılan belâlara, günahlara bulaşmaktan bizi alı-koyar. Kavrayışında 
radikal olamayan istikametinde de isabetli olamıyacaktır. 

Mesnedi uhrevî olmayan bütün ahlâk çağrılan zorbalığa karşı değil, zorbalara karşı 
yöneltilmiştir, Sonuç olarak din dışı ahlâk önerileriyle bir toplumsal muhalefet 
başlatmış olanlar siyasi kuvveti ele geçirdikleri zaman kolaylıkla, zalimleri deviren 
zalimler durumuna gelmiş olurlar.
 
Eğer bir şey onarılacaksa bu önce zihniyet onarımı olacak. Zihniyet onarımını ancak 
aydınlık içinde yapabiliriz. Sansürsüz ve yasaksız bir ortamda. Ne yapacağız diye 
soranlar, ne yapıyorum diye sorsalar ve şu yapılmalıdır diye cevaplayanlar, neler 
yapmış bulunduklarını düşünseler belki meselelerin çözümü kendiliğinden ortaya 
çıkar.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Aziz Kardeşlerim, 
 
Kürt Meselesini Türkiye’de mevcut diğer meselelerden bağımsız düşünmek 
mümkün değilse de ortada acil bir durum mevcuttur. Çünkü anlamsız biçimde ve 
belki de hiçbir tarafın sahici bakımdan haklı bulunmadığı, Hak’ka yaslanmadığı 
halde insan kanını akıttığı bir savaş yaşanmaktadır. Eğer Kürtlerin bugüne kadar 
bir türlü erişemediği beşeri bir hak talepleri varsa ve benden bunu istiyorlarsa ben 
bütün yürekliliğimle onlara bunu vermek isterim. İsterim ama bunu başarabilir 
miyim; sorun burada. Çünkü ben de tıpkı Kürtler gibi, belki onlar kadar olmasa 
da mağduriyetlere uğramışım. Üstelik ben etnik kimliğimden ötürü de değil 
inançlarımdan ötürü yaşamışım bunu. Yani güya etnik kimliği benimkiyle aynı olan 
kimseler tarafından maruz bırakılmışım kimi zulümlere. 

Yaşadığım toplum mezhep asabiyetini dininin önüne çıkartan bir fanatizmi yoğun 
biçimde yaşıyor ve bana da dayatıyor. Bir yanda düşünce ve inanç ilkelerine 
inanmadığım rejim beni sıkıştırırken öte yanda halkımın fanatizmiyle boğuşuyorum. 
Ben bu sıkışıklıkta Kürtlerin taleplerine bireysel anlamda nasıl cevap verebilirim. 
Şunu söyleyebilirim ki ben ölümden sonra dirilişe iman etmekteyim. Gelin ey 
insanlar, Kürtler, Türkler ve tüm ötekiler ahreti hatırlayın, demek isterim. Benim 
size böyle bir iyiliğim dokunabilir, bundan gayrı bir gücüm de yoktur. 

Mezhep ve meşrep asabiyetini Müslüman coğrafya bakımından Arabistan’dan, 
Suriye’ye, Türkiye’den İran’a, bütün bölgelerde yaygın biçimde görmeniz 
mümkündür. Ve yine bütün bu bölgelerde şovenist duyguların da sahih iman 
manzumesinden daha önde ve önemde olduğunu görmekteyiz. Düşünün ki Türkiyeli 
Müslümanların son zamanlarda en meşhur önderi Necip Fazıl bile İdeolocya Örgüsü 
adlı eseriyle bizi İslâm bayrağı altına çağırdığını sanarak esasen Türkün ruh kökü 
dediği faşizan bir zihniyete eklemleme peşindeydi. Orta Asya’daki bozkurttan söz 
açmakta bir sakınca görmemiş ve toplumu bir efsaneye zebun kılmaya çalışmıştır. 

Türkiye’de Nurettin Topçu hocadan Hayrettin Karaman’a kadar dikkatle bakıldığında 
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benzer kanaatlerin şu veya bu biçimde dillendirildiği görülecektir. Bunlardan bir 
kısmı vaktiyle Türkiye haritasını önüne alır, Erzurum’dan aşağıya dik bir çizgi 
çizerek, çizginin doğusunda kalan bölgeyi ya görmezden gelir yahut ahalisini 
insandan bile saymazlardı. Ben de bu ülkenin insanıyım; başka ne diyeyim? Onlar 
arasında doğdum, büyüdüm, düşünce ve inanç ilkelerimi öğrendim.

Yanılmıyorsan yetmişli yılların başında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne mülakatla 
talebe alınırken talebenin hangi bölgeden olduğuna bakılıyor ve doğu bölgesinden 
gelenler peşinen eleniyor diye bir duyum almıştık. Ali Bulaç bu sınavdan başarıyla 
çıkmıştı. Hatırladığım kadarıyla o bu enstitüye alınanların ilklerindendi. Sebebi de 
seçici hocaların Bulaç’ı kendilerinden daha iyi Arapça biliyor olarak görmeleriydi. 
Bildiğim kadarıyla bu ve benzeri enstitülerin hocaları büyük ölçüde doğunun Kürt 
hocaları yanında yetişmişlerdi lakin Kürtlere maalesef bunu reva görüyorlardı. 
Hadiseyi içim kanayarak her vakit hatırlarım. 

Yine kendime gelecek olursam; ben galiba Türklüğe yakın bir insanım. Gerçi 
ailemde Ermeni dönmesi, Mısırlı Araplık birinci dereceden mevcut lakin Mengücek 
oğullarının son torunu olmak da nasibime düşmüş. Soyadımdaki gayrı resmi 
Mengüşoğlu ifadesini bu sebeple kullanıyorum ama asıl sebep Kemalist darbelerin 
ortaya attığı uydurma soyadlarına bir tepki olsun diyedir. 

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye’de kendini Türk zanneden insanların 
Kürtler üzerinde büyük bir vebali var.  Ama bu vebal benim omzumda hiç yoktur. 
Ben herhalde olabildiğince saf bir Türküm lakin üzerimde bu vebali hiç taşımıyorum. 
Çünkü Türklük kimliğimi, Allah’a sığınırım, 30’a yakın eserim var, hiç birisinde 
öne çıkarmadım. Arzum odur ki dünya insanlığı asla verili kimliği olan etnisite 
ile kendini tanımlamasın. Herkes etnik kimliğinin gereği olan zaruri bağlarını hür 
biçimde yaşasın/ yaşatsın lakin bunu ne kimseye dayatsın ne de kimse bundan onları 
mahrum bıraksın. Sizi temin ederim ki hele bizim gibi Müslüman bir topluluğu 
demokrasi, laiklik gibi sahte reçeteler de şifaya kavuşturamayacaktır. Gelin İslâm’ın 
şemsiyesi altında yeniden bir diriliş yaşayalım derim. 

İnsanları kemiyet olarak saymak insana yakışmaz. Asıl keyfiyete bakılmalıdır. Kaç 
Türk, kaç Kürt yaşıyor burada diye tadat etmek yerine kaç faziletli, merhametli, 
şefkatli, adil ve Hak taraftarı vardır ona bakılsın. Bence kurtuluş bu bakışın eyleme 
dönüşmesiyle mümkün olacaktır. 
Selam ve muhabbetlerimle.
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Reha RUHAVİOĞLU

Mevzuun ismi üzerinde yapılan tartışmaya bir ilave sunmak isterim; “Kürt 
Sorunu” Kürtlerin sorunu değildir. Kürtlerin Türk kamuoyunun algısında 
“sorun” ile işaretlenmiş olması yanlış ve üzücü bir durumdur. Dolayısıyla 
“Kürt Sorunu” denilecekse bu Kürtlerin değil Türklerin sorunudur, Kürtler 
için mevzuun adı “Kürt Meselesi”dir. Kürtler ile Türkler veya Kürtler ile 
devlet arasındaki durumun adı ise “Kürt Krizi” olmalıdır. Niçin kriz? Çünkü 
kriz, tanımı itibariyle iki tarafın oturup çözmesi gereken bir meseledir. Fakat 
sorun müdahale edip onu hal yoluna koymanız gereken bir iştir. Bakınız Kürt 
Meselesi için Kürt sorunu deniyor ama Kardak kayalıkları için Kardak sorunu 
denmiyor, Kardak krizi deniliyor. Niçin? Çünkü Yunanlılar bir otorite olarak 
tanıyor, oturup bunu beraber halletmemiz gerekiyor. Sorun tek bir öznenin 
müdahalesi ile hallolacak bir durumu tanımlarken, “kriz” iki tarafın oturup 
halledeceği bir duruma işaret eder.

Yirminci asrın başında bir etno-politik sorun olarak doğan Kürt Meselesi, 
bugün çeperlerini genişletmiş (yanına sosyal, kültürel, ekonomik sorunlar da 
eklenmiş) durumdadır. Bugün Kürtlerle ilgili hemen herşey bu sorun/mesele 
ile birlikte değerlendirilmektedir.

TC’nin 1950’ye kadar güttüğü dini yok etme politikası 50’den sonra Demokrat 
Parti ile yerini “yok edemediğin dini vesayet altına al” politikasına bırakınca, 
1900’lerle başlayan inkar ve asimilasyon politikası 50’den sonra arkasına 
dinî referansları da alarak devam etmiştir. Bu durum, İslami camia için çok 
büyük bir tehlikeyi beraberinde getirmiştir.

Cumhuriyetin kurucu paradigması işine geldiği yerde dini kendi lehine yontmuş, 
kullanmıştır. Bu yontup kullanma meselesinde çok zorluk çekmemiş, Ziya Gökalp 
gibi bir ideolog sayesinde en önemli meselenin üstesinden gelebilmiş, İslam’ı 
“millî bir bilinç” oluşturmanın aracı olarak kullanmış, özellikle 1950lerden sonra 
başarılı da olmuştur… Öyle ki bugün İslamî camianın büyük bir kısmına sirayet 
etmiş bulunan “ulus-devlet kutsalları” artık adiyattan sayılmakta, kimse tarafından 
yadırganmamaktadır…
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Mehmet GÖKTAŞ hoca, Kemalizm ile ilgili benim de çok etkilendiğim şeyler 
söyledi, ama sonra (özür dileyerek söyleyeyim) bana göre yanlış bir şey söyledi. 
“Kürdistan ayrılmış olsaydı Kemalizm ile mücadelemiz bitmiş olacak mıydı?” dedi. 
Aslında bizim sorunumuz şu ki; Kemalizm ile Müslümanlar adına söylüyorum, her 
alanda mücadele edildi, Kürt meselesine Müslüman kamuoyu kör ve sağır kaldı diye 
düşünüyorum. Kemalizm de bu sebeple geriletilemedi… Yani Kürdistan meselesine 
hakkaniyetle yaklaşılmış ve çözülmüş olsa Kemalizm de büyük bir oranda çözülmüş 
olacaktı…

“Ulus Devlet İslamı” diye tanımlanabilecek bu inşa sürecinin başarısına bir örnek 
Mazlumder’in Roboskî için düzenlediği iftara yapılan saldırıdır. Mazlumder’in 
Ramazan’da Fatih camiinde düzenlediği “Roboskî için Adalet İftarı”na silahlı, 
sopalı, sakallı ve şalvarlı yani Fatih’in İslamî camiasına mensup insanlar saldırmış; 
“Ümmetin birliğine giden yol Kürdistan’dan geçer” pankartından rahatsız 
olmuş, “Burası Fatih, burada Kürdistan diyemezsiniz” demişlerdir. Buradaki 
tehlikeyi görebiliyor musunuz?! Ümmetin birliği Kudüs ise Kudüs’e giden yol 
Kürdistan’dan geçer. Ama İslamî camianın kahir ekseriyeti ya uçakla üzerinden, 
ya gemi ile aşağısından geçiyorlar. Biz bu mesele ile yüzleşmedikçe Kürdistan’dan 
yolu geçirmedikçe ümmetin birliği falan sağlanmış olmayacaktır. Hali hazırda 
bulunduğuna zaten inanmıyorum…

Özetle İslam, Türk milliyetçiliğinde bu milliyetçiliğe yedirilen bir sos olmaktan 
ziyade bir işlev görmemiş, buna imkân tanınmamıştır. İslami camianın kahir 
ekseriyetinin Kürt meselesinde sınıfta kalmasının en temel sebebi; bu paradigma 
inşasının bir sonucu olarak kendilerine ulusçuluktan sirayet eden “millet-i hakime” 
bakışıdır.

Algı arızalı olunca söylem de arızalı oluyor. Müsaade ederseniz “Kürt Mahallesi”nde 
tepki ile karşılanan bu arızalı söylemlerden, İslami temsiliyeti olan şahıslardan 
duyduğum ve/ya okuduğum, birkaçını zikretmek ve bunlara cevap vermek istiyorum.
Mesela Ayrılırsanız Somali olursunuz! Eğer bütün mesele bu ise ve Kürtler ile 
Türkler kardeş iki halk ise, ayrılıktan sonra Somali’ye yaptığınız gibi Kürdistan’a da 
yardım edersiniz. Bu kadar basit!

Batıdaki Kürtler (ve doğudaki Türkler) tehcir mi edilecek? Bu da zihinleri 
bulanıklaştırmaya dönük bir söylemdir. Bugün Almanya’da çalışıp da Avusturya 
veya Türkiye nüfusuna kayıtlı binlerce insan var, bunlar tehcir mi ediliyorlar? Irak 
nüfusuna kayıtlı bir Arap Türkiye de çalışabiliyor mu, çalışabiliyor. Eğer derdiniz 
ayrılmak ve tek probleminiz İstanbul’da ki Kürtleri ne yapacağınız ise ayrıldıktan 
sonra batıdaki Kürtlere (ve doğudaki Türklere) “yabancı işçi” statüsü verilir, olur 
biter! Sorun bunlar değil, burada ki söylemin arızalı olmasıdır. İşte kardeşim 
yapamazsınız edemezsiniz filan...

Kürtçe eğitim verilse Kürtler nasıl iş bulacak? Anadilde eğitim taleplerinin 
hiçbirinde tek dilli bir talep yoktur. Bu söylem kafaları karıştırmaya yönelik bir 
söylemdir. Kaldı ki öyle olduğunu varsayalım, bir insan işsiz kalmak pahasına 
anadilinde eğitim görmek istiyorsa bundan kime ne?
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Kürtler ayrılırsa “Kürt Kemalizmi” hâkim olur! Kürtlerin derdi devlet olmakla 
bitmez! Faşist dikta dönemi yaşarlar! Bütün bunlar Kürtlerin kendisini ilgilendirir. 
Türkler nasıl demokratikleşme mücadelesi verdiyse Kürtler de öyle verir, hatta Türk 
kardeşleri tecrübeli olduklarından onlara bu mücadelede yardımcı bile olurlar…
Bütün bu soru ve endişeler, Kürtleri çok sevdiğinden mi yoksa başka bir saikle mi 
dillendirilmektedir? Kürtlere karşı bu kadar müşfik ve duyarlı olup akıbetten endişe 
eden kardeşler, hâlihazırda yerde duran bir cenaze var: Roboskî için ne yapmışlar 
acaba? 

Değerli hocamız Mehmet Bekaroğlu’nun dediği gibi Pozantı için ne yapmışlar? 
Oradan çıkan çocuklar “dağa” gittiler! Size daha kötüsünü söyleyeyim mi? Pozantı’da 
ırzına geçilmiş çocukların dışarı çıktıktan sonra “dağa” gitmesinin kamuoyunda 
sebep olduğu travma, o çocukların ırzına geçilmesinin sebep olduğu travmadan daha 
derin; bu durum çocuklardan azade “ben merkezli” bir yaklaşımın sonucudur. Çünkü 
ırzına geçilen çocuk bir tehlike değilken, onun “dağa gidişi” kendisine, egemenliğine 
karşı bir tehlikedir. Bu yaklaşımın kendisi de nasıl bir “toplumsal travma” içinde 
bulunduğumuzun resmidir… 

Kamuoyunda ve İslami camiada ulusçuluktan sirayet eden “millet-i hakime” bakışı 
kibirli bir dili beslemektedir. Bu dil “Kürtler ne istiyor?”, “Daha ne verelim?”, “Onu 
versek bunu da isterler” gibi mağrur ifadelerle hergün izhar oluyor. Kürtler (ve 
hak talebinde bulunan diğer haklar) kendi gaspedilmiş haklarından fazlasını 
istemiyorlar. Öyle ise burada şöyle bir soru sormak gerekmez mi: bütün 
bunların, Kürtlerin haklarının sende ne işi var?
 
Kürtlerin istediği şey basit: İslam ümmetinin bir parçası olan Kürtler, “ümmetin 
yetimleri” olmaktan kurtulmak için, İslam Peygamberi’nin sünnetine istinaden 
“eşitlik” istemektedirler. Bunun “İslam” adına reddedilmesini anlaşılır mı? Kabul 
dilebilir mi?

Devletin/Hükümetin bilhassa son zamanlarda bazı iyileştirmeler yaptığı aşikâr, fakat 
bunların hemen hepsi zamanından çok sonra yapılmış, geç kalmış gelişmelerdir. 
Hâlbuki zamanlama hayatidir, vaktinden çok sonra gelenin kıymeti çok azalır; 
TRT6’nın açılması da Seçmeli Kürtçe dersi de böyledir (1876 Anayasasında(dikkat! 
136 yıl önce.) “Her kavim kendi anadilinde eğitim öğretim yapabilir.” ifadesi yer 
almaktadır). Kürtçe yayın yapan kanal yahut seçmeli Kürtçe dersi 10-15 sene 
önce reform yahut devrim sayılabilirdi ama bugün artık önünde durulamayacak 
gelişmelerdir. Hal böyle iken bu adımların devrim olarak görülmesini isteyen devlet 
hala kibrin kulesi olan “hak bağışlamış olma” noktasında durduğunu göstermekte, 
bugün yapılması gerekenleri de on yıllar sonraya öteleme gafletine düşmekte, kendi 
ayağını zincirlemektedir…

İslamî camianın Kürt meselesini anlama sorununda en önemli eşik, “ulus 
devlet islamı” ile yüzleşmektir. Eğer Türk İslamî kamuoyu “ulus devlet 
islamı” ile yüzleşmez ve talak-ı selase ile ondan boşanmazlarsa; Müslüman 
Kürtler, Müslüman Türklerden boşanacaklar! Böyle bir gerçek var, 
önümüzde duruyor. Bireysel olarak bu başladı, başlıyor. Devam edecek, yani 
ilerleyecektir. Çünkü Müslüman Kürtler bu ulus devletle beraber milliyetçi 
bir ideolojinin İslam adına kendilerine dikta edilmesini kabul etmiyorlar. 
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Bugün Diyarbakır’da parkta dahi açlık grevleri için oturulmasına, açlık 
grevine parkta girilmesine izin verilmemektedir. Diyarbakır’dan geçilen 
fotoğraflara bakın, 20 metre aralıklarla duran Akrep ve TOMA’lar nasıl 
bir manzarayı anlatıyor? Bugün Kürtleri zindanlara mahkûm eden, cop ve 
gazlara maruz bırakan durumlara bakıldığında bunlar devletin kurallarına 
göre işlemekte ve devlet kendi kurallarını uyguladığı için kendisini “adil” 
görmektedir (burada acı olan, İslami camianın da büyük ölçüde devlet gibi 
düşünmesi, bir otoritenin keyfi ürünü olan bu beşerî kuralları ihlal edenlerin 
cezalandırılmasını düşünmesidir). Kendisini “adil” gören otoriteyi adalete 
davet etmek beyhudedir. Burada kendisi ile muamele edilen adalet sisteminde 
bir sorun olduğu ve bunun “hakkaniyet” üzre olmadığı açıktır. Öyle ise 
yapılması gereken otoriteyi önce “hakk”a davet etmek, sonra “hakk” üzre 
adaletle yönetmeye çağırmak ve zorlamaktır.

Bakınız; anadilde eğitimin yasak olması vesaire bu sorunlar çözülür, 
çözülecektir. Meselenin aslı “egemenlik paylaşımı” meselesidir. Kürtlerin 
böyle algılayıp algılamadığı bir yana; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 
kamuoyu bunu böyle algılamaktadır, böyle görmektedir. Allah ömür 
verirse anadilde eğitimin de benzer hakların da tanındığını göreceğiz. Siz 
tehlike, güzel bir gelişme yahut doğal süreç deyin mesele gelip egemenlik 
paylaşımında dayanacaktır.

İşte o zaman devlet ya yeni bir yönetim şekline geçecek, Kürtlerin statüsü 
değişecek ya da devletin paradigması tamamen değişmek zorunda kalacak, 
egemenlik bu ülkede yaşayan halkların eşitliği üzerine inşa edilecektir. 
Mesele muğlaklıktan arındırılmayıp, bu basitlikte ele alınmadıkça hakiki bir 
çözüm mümkün olmayacak, sürdürülebilir bir krizle devam edecektir…
Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim…

EMRE BERBER

Ben tebliğcilerden Mehmet BEKAROĞLU hocanın ve Murat Bey’in yaptığı 
tebliğler de vurguladıkları bir noktanın meselenin anlaşılması bakımından fevkalade 
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mühim olduğunu ve oranın tekrar vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu 
nokta temel itibari ile sorunun ulusal bir sorun olduğu, bu veçheye doğru eriştiği 
ve sorunun bütüncül olarak değerlendirilerek ancak anlaşılabileceğidir. Sorunu terör 
sorunu olarak, insan hakları sorunu olarak, kültürel bir sorun olarak dille alakalı, 
dilin özgür kullanılması veya kullanılamamasını bir sorun olarak algıladığımız 
takdirde sorunun bütününü anlayamayız. Bu sorunun ismini tam anlamıyla koymak 
gerektiğini düşünüyorum. Bu, siyasal ve ulusal bir sorundur. Şu anda yeni bir 
kavim, geleneksel aidiyet zincirlerine, geleneksel aidiyet bağlarına ait, o şekilde 
hayatını idame ettiren bir kavim, uluslaşma sürecini yaşıyor. Bu süreci orta doğu 
bölgesinde ve dünyamızda bizden daha önce, bu kavimden daha önce yaşayan pek 
çok kavimler var. Biz de bu sürece aşinayız zaten. Bu süreç boyunca ortak bir siyasi 
ifadeleniş buluyorlar. Tepkiler, ilgiler, alakalar, izlenilen filmler, dinlenilen müzikler, 
söylenilen sözler, hassasiyetler, duyarlılıklar tekrar belirleniyor, şekilleniyor ve Kürt 
kavmi bir ulus haline geliyor. Siyasi ifadelenişin kavim temelli olduğu bir ulus haline 
dönüşüyor. Her ne kadar PKK’dan çok daha farklı bir çevre de olsa, bir Kürt çevreyi 
kastediyorum. Hatta PKK’ya düşman bir çevre de olsa, bir PKK’lıya yahut bir BDP 
milletvekiline yöneltilmiş olan hakaret, yöneltilmiş olan eleştiri Kürt kimliğine 
karşı yapılmış eleştiri ve hakaret olarak telakki ediliyor ve karşı tepki koyuluyor. Ve 
bunu da çok doğru buluyorum, hakikaten de bu şekildedir, simgeleşmiş vaziyettedir. 
Mesela açlık grevleri üzerinden ben kamuoyunu gözlemledim. Aynı şekilde açlık 
grevinin kendisine karşı, eylem tipine karşı, açlık grevi yapanlara karşı ki PKK 
çizgisinden ayrı bir çizgiye ait ama yine aynı şekilde açlık grevine karşı Başbakanın 
alaycı aşağılayıcı sözleri sinirleri yükseltebiliyor. Sorunu bu şekilde anlamak 
gerektiğini düşünüyorum. Mehmet BEKAROĞLU hoca ile Muhittin Bey de bunu 
güzel bir şekilde vurguladılar zaten. Sorun ulusal bir sorundur. Aramızda ki problem, 
bir ulusun egemenlikle alakalı problemlerini dillendirdiği bir sorundur. Devletin 
zaten buna neden karşı olduğunu neden buna karşı durduğunu anlayabiliyoruz. 
Egemenliği paylaşmak kolay bir şey değildir pek kolayca istenilecek bir şey değildir. 
İslami camiada ise bilhassa benim de içinde bulunduğum Türk ulusal aidiyetine 
mensup olan İslamcı kesimde ise bir çelişki gözlemliyorum. Naçizane sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Biz kendi örnekliğimiz üzerinden gidelim. Kendimi İslamcı 
olarak tanımlarken kendi ulusal aidiyetlerimden, Türk kimliğimden soyunarak 
bunu gerçekleştirebildim. Çünkü bu ulusal aidiyetler beni aslında yozlaştırıyordu. 
Yukarıdan aşağı doğru bastırmışlardı benim üzerime ve geleneksel aidiyet bağlarımın 
tamamen kopartılması bir sürü travmanın meydana çıkartılması sonucunda bunlar 
başıma gelmişti. Ben bundan ayrıldığımda, soyunduğumda, tezkiye olduğum 
da kendimi Tevhit ehli bir Müslüman olarak addetmeye başlamıştım. Şimdi Kürt 
meselesi karşımızda ulusal bir sorun olarak şekillendiğinde, yeni bir Kürt milleti 
meydana çıktığında, sorunu bu şekilde tespit ettikten sonra bu ulusun varlığını bir 
yandan kabul edip, bir yandan da kendi soyunduğumuz ulusal kimliklerimiz ne 
olacak şeklinde bir çelişki ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Yani İslami 
camianın en azından ciddi bir kesimin bilinçaltında böyle bir çelişki gözlemliyorum. 
Bunu açmak gerekiyor. Buradan ileriye yürümek gerekiyor, gerekirse uluslaşma 
sürecinin kendisini tartışmaya açmak gerekiyor. Gerekirse bu konuda Cemaleddin 
Afgani’nin söylediklerinden yola çıkmak gerekiyor. Said-i Nursi den yola çıkmak 
gerekiyor. Bu tartışmayı yürütmek gerekiyor ve bu tartışmayı yürütmek benim 
üzerime düşmüyor, en azından bu platformda. İkinci olarak, tebliğciler tarafından 
Kürt meselesine karşı İslami camianın yine ürettiği iki temel tutumdan bahsedildi. 
Bu tespitleri değerli buluyorum ben. Bir tanesi sorunu parça parça ele alıp çözmeye 
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çalışmaktır. Bu elbette gerçekçi bir perspektif sunmuyor nitekim sahada da, halklar 
nezdinde de, ciddi bir karşılık bulamıyor kendisine. Yani sorunu salt bir dil sorunu, 
açlık grevi yapanların ölecek olmaları ve onların ölmelerinin engellenmesinden 
ibaret bir sorun ve ya buna benzer tekil odaklar üzerinden okumaya kalkıştığımızda 
ne yazık ki gerçekçi bir iz düşüm üretemiyoruz. Bundan ziyade sorunu bütüncül 
bir şekilde tamamıyla hep beraber okumamız gerekiyor. Üçüncü olarak, ben özür 
diliyorum ama tebliğcilerden şöyle bir şey gözlemledim. Sorunun etrafında dolaşmak 
gibi bir eğilim söz konusu gördüğüm kadarıyla. Yani sorunun kendisini tartışmaya 
açmayıp, bununla yüzleşmeyip bu ulusallaşma meselesiyle, buna karşı nasıl tavır 
alınması gerektiği ile yüzleşmeyip sorunun etrafında dolaşılıyor. Biraz daha 
alakasız meselelerle ilgileniliyor, tırnak içinde kullanıyorum bunu. Tırnak içinde 
yine bir vakit kaybetme şeklinde bir temayül söz konusu daha farklı tanımlamalarla 
uğraşarak. Bundan da kurtulmak gerektiğini düşünüyorum. Bilhassa şu an da Türk 
ulusal aidiyetlerine mensup Müslüman olarak konuşmaya çalışıyorum. Bizim 
bu uluslaşma Kürt uluslaşması ile yüzleşmemiz gerekiyor. Reha’nın bahsettiği 
gibi egemenliğin bölüşümü ile yüzleşmemiz gerekiyor. Bu meselelere karşı 
formüller, çözümler, tavırlar, tutumlar geliştirmemiz gerekiyor. Meseleyi buradan 
tartışmadığımız müddetçe tartışmanın her zaman gerisinde kalmaya mahkûmuz. 
Bu tartışmaya giremeyiz. Bu tartışmanın etrafında dolaşan tekil problemleri çözen, 
bu tekil problemlerin çözülmesi için söylem üreten ve kendisini bu şekilde tatmin 
eden bir grup olarak kalmaya mecbur oluruz. Özneleşemeyiz, bu sorunda tavır ve 
tutum belirleyen bir özne haline gelmemiz de mümkün değil gibi gözüküyor bana. 
Söyleyeceklerim bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Ahmet Hasan ORTAÇ

Ben de Geverî Hocam gibi Roboskî katliamı ile başlamak istiyorum. Hemen ardından 
Gazze’yle... Şuan Gazze’de de savaş var, yine soykırımlar sürüyor. Türkiye’de 
Roboski’nin gündem olması ve Gazze‘nin de gündem olması itibari ile ikisi arasında 
bir karşılaştırma yaptı Mamoste İbrahim Halil. Orada 34 ölü oldu ve sadece 2000 
tweet atıldı. Rakamları kesinlikle yanlış anlamayın öyle anlatmak istemiyorum. Şu an 
Gazze’de katliam olalı 3 gün oldu 6000 tweet atılmış. Yani burada gözümüz önünde 
ki katliamı görmeden, uzaktakine uzanıyoruz. Artık bu bir nevi Gazze fetişizmine 
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de dönmüş oluyor. Bir insan kendisini İslamcı ya da Müslüman olarak nitelemek 
istiyorsa ille de Gazze ‘den bahsetmek mecburiyetinde bırakılıyor. Oysa gözümüzün 
önünde ki (Kürdistan) bu katliamın veya süren bu asimilasyonun her ne denilirse 
denilsin, o İslamcı ya da Müslüman bahsetmek ve konuşmaktan imtina ediyor.

Dönüp dolaşacağımız yer burası olacaktır ki bir asra yakındır bu mesele tüm 
yakıcılığıyla Anadolu ve Kürdistan’ı yangın sahnesine döndürdü. Kürdistan 
halklarının (Kürt; Kurmanc, Dimil, Alevi, Êzîdî. Süryani, Nasturî) rızasında ve 
dilediği hayatı seçme hürriyetinden gelebilecek yegane çözüm bu kördüğümü açar 
ki bunu da Kürdistan halklarından başka kimse karar veremez/ çözemez.

Bunu da söylemek istiyorum. İlk oturumla beraber bu ikinci oturum oluyor. Çok 
istifade ettim ve bu vesile ile MAZLUMDER camiasına ve sayın başkana teşekkür 
ediyorum. 

Diyanetin, STK’ ların ve bazı kurumların İslam ve kardeşlik çeşniliğini, Kürdistan 
coğrafyasına gelip Türk kardeşliği olarak anlatması başlı başına bir asimilasyondur. 
Lütfen, devlet bunu yeterince yapıyor. 

Devletin öğretilerini benimsemiş kişi ve kurumların yaptığı Türkiye Cumhuriyeti’ni 
revize etmek, zaten bulunan/süren Kürdistan kandırmacalarını sahici kılmaktan 
ibaret olduğunu gözlemliyorum. Yine tebliğciler; Kürt meselesi, Kürdistan meselesi, 
Kürtçe meselesi (Kurd-Kurdî-Kurdîstan) başlıca konuları ifade ettiler. Bunu nasıl tabir 
edeceğiz; Devletin gözüyle mi? Biraz ağır kaçacak ama Kürtleri kendi vatanlarında 
birer sorun olarak nitelemeyi (tam olarak bu kasdediliyor değil) ya da böyle bir anlam 
çıkarmayı, yani Kürtleri kendi vatanlarında birer sorun olarak görmeyi ‘edepsizlik’ 
olarak görüyorum. Kürtçe ve Türkçe ile ilgili yöneten kimlik yani egemen dil; Necip 
Fazıl, Mehmet Akif, Sezai Karakoç bunları tanıdığımız, şiirlerini ezbere bildiğimiz 
kadar; Türkiye’de yaşıyor olması itibari ile Kürt olmayan biri, Kürt edebiyatını, 
şiirlerini, bir hikayesini veya bir Kürt âliminin ismini söyleyemiyor. Yani bir 
Kürtçe şiiri, bir Ehmedê Xanê’nin şiirini, bir Melayê Ciziri‘nin şiirini söyleyemiyor 
veya zaten habersiz, bilmiyor. İşte burada Hümanizmin, İslam’ın ve insanlığın 
kardeşlik öğretileri iğreti duruyor artık. Kardeşlik, kardeşliğin hangi kısmına nereye 
sığdırabiliriz bunu. 

Açlık grevleri var bildiğiniz üzere, 67 gün oldu.  Kürtlerin şimdi siyaset yapmaktan 
aciz bırakılmaları, işte Kürt siyasetçilerinin tutuklanması, sürülmesi, susturulması 
hep önlerine set çekilmesi geçmişteki sürgün ve katliamları andırıyor. Ölümü göze 
alarak bedeni üzerinden ancak böyle siyaset yapıyor/yapabiliyor; bu da ayrı bir konu 
zaten. Benim değinmek istediklerim bunlar; dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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Mehmet Nurullah UNAN

Hani teker teker herkese söz hakkı verme imkânımız olmadı ama belki bu ülkenin 
en uzak coğrafyasından gelen birkaç katılımcıdan biri benim. Salonda benimle 
beraber gelen iki arkadaşımla beraber biz Şırnak Cizre’den geldik. Hani çok keyifli 
çok zengin bir konuşma dinliyorum ama nedense sorunun hayatın içinde fiiliyatın 
içinden isimlenebileceği noktasına kimsenin gelemediğini görüyorum. Hani 
tarih, teori, siyaset bilimi çok harika bir felsefi çerçeve çiziyor ama fiiliyat bugün 
müzakere başlamadan önce beni arayan bir arkadaşımın bunu muhakkak paylaş 
burada kepenkler kapalı, yine tomalar, çocukların peşinde sokak sokak dolaşıyor 
biz dışarı çıkamıyoruz gerçeğidir. Ya da biz iki gün önce Perşembe günü 18 yaş altı 
üç çocuğun adliyeye getirilişine ve biz avukat olarak savunma yapmadık, bunların 
tutuklanışına da tanık olduk. Kanaatimce konuşma açlık grevleri ve diğer bütün 
hususlar ismini koyamadığımız bir gerçeğin türevleri. İsmi açıkça ilk oturumda 
sayın başkan Selahaddin Bey zikretti çekinerek. Ya da bakın böyle bir şey var lütfen 
bir ilişin hususuydu. Ya da yanlış hatırlamıyorsam Muhiddin Bey ‘in Kürt silahı 
organizasyonu dediği ama aslında bunun açık bir isminin olduğu olgu. 

Biz istesek de istemesek de hayat hakikatte hikayeler üstünden yürür ve bütün tavır 
alışlar belli hikayelere karşıdır. İstesek de istemesek de bu hikayeleri birileri yazar. 
Bana sorarsanız istesem de istemesem de oturup teorik ve ideolojik eleştirisini 
yapsam bile bu ülke de bir Kürt hikâyesi varsa, tırnak içinde Kürt hikâyesi, bunu 
yazan Muhittin Bey’in Kürt silahı organizasyonu dediği PKK’dır. Ve bunun siyasal 
uzantısı belki BDP, hikâyenin sahibi onlardır. Bir de bana tuhaf gelen bir şeydir hani, 
üniversiteyi okuduğum vakit çok iyi hatırlıyorum, başörtüsü probleminin yavaş yavaş 
büyüdüğü bir dönemdi. Ben üniversiteye yeni başlamıştım. Cizre, Şırnak tan İstanbul’ 
a gelmişim ve benim İslam ’i duyarlılıklarım var. Kendimi İslami bir çevrede ifade 
etmek istiyorum. Ama bastırılmışta bir kimliğim var, Kürt kimliği. Ve şöyle itiraf 
edeyim ben Kürtlük bilincini üniversite de öğrenmişimdir. Kürtlük bilincim varsa 
eğer ki var görünüyor, ağabeyimin de konuşmada söylediği gibi ‘herkesin Kürt’ üm 
demeye hakkı var’ ifadesi kanaatimce gelinen çok gelişkin bir noktadır. Hani yakın 
zamanda birkaç önemli isim zikredildi. Mesela Hayrettin Karaman ‘ın, Irak’ın kuzeyi 
ile ilgili değerlendirmesi, mesela Hayrettin Karaman’ın fıkıh bilgisinde, samimiyeti 
konusunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Ama herhalde kimi noktalar çok tehlikeli 
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ya da bu noktalarda henüz berraklaşmamış bir zihin var. Yakın zamana kadar Kürt 
dediğiniz vakit ’’ ümmet parçalanıyor’’ refleksi ile karşılaşırken bugün ‘’evet Kürt 
denmeye hakları var’’ denmesi kanaatimce gelinen çok önemli bir noktadır. Hani ben 
PKK ismini niye söyledim evet bir hikâye var. Bir Kürt hikâyesi var. Bu 30 yıllık süreç 
kanlı da olsa çok büyük sorunlar yaratmış olsa da bu hikâyeyi bir şekilde yazanlar 
bunlardı. İlk oturumda çok önemli tarihsel değinimler de bulunuldu ama bir de şöyle 
bir sıkıntı var. Tarihsel kimlik, değişebilen bir şeydir. Mesela modelli, milliyetçi 
bütün teoriler, bugünü tarih üstünden inşa ederler. Yani tarih köktür bugün tarih 
üstünden yürür. Amenna ama tarihsel kimlik yozlaşabilen bunalabilen, değişebilen 
bir kimliktir. Bugün ben hani Kürt toplumunun böyle bir sıkıntı içinde olduğunu, 
böyle bir problemle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Hani ciddi bir sekülerizm 
var öyle ya da böyle şiddet pratik olarak aslında pedagojik bir şeydir. Toplumu ve 
bireyi değiştirir. Kültürel reflekslerini şekillendirir ve 30 yıl içinde aslında Kürt 
toplumunda geleneksel değerlerine, dini değerlerine bağlı bir millette, bugün yavaş 
yavaş sekülerleşmeye kayan dünyevi bir dil kullanan pedagojik bir dönüşüm var. 
Hani ağabeyim ilk söylediğinde çok haklıydı bence. Hani ahiret kavramı artık sadece 
dilde söyleniyor. Zulmün olduğu yere şeytan çabuk gelir. Burada zulüm vardır şeytan 
buraya geldi bir şeyler oldu. Sebebi, sonuçları zaten bambaşka bir tartışma konusu. 
Çok şey konuşulabilir, çok şey söylenebilir. Kürt sorunu konuşulurken genelde 
kültürel ve siyasal alanlar birbirinden ayırt edilerek konuşulur ama geldiğimiz bu 
nokta istesek te istemesek te kanaatimce kültürel ve siyasal kimliklerin örtüştüğü, 
kültürel ve siyasal alanların birbirinin içine girdiği ve kültürel hakların da siyasal 
haklardan bağımsız konuşulamayacağı bir alan. Gideceğimiz bu nokta nedir? İkinci 
arkadaşımız bence çok güzel bir şey söyledi.’’ Görür müyüz, görmez miyiz’’  dedi 
bence göreceğiz. Kürtçe resmi dil de olacak bazı insanların ciddi siyasal talepleri var 
onu da kanaatimde göreceğiz. Çünkü hayatın, toplumsal gerçekliğin ulaştığı nokta 
artık gerçeğe gözümüzü kapatarak tiratlar atacağımız, nutuklar üreteceğimiz bir alan 
değil. Birde şöyle bir şey var; istesek de istemesek de seküler bir okumada olsa Kürt 
halkı kimin önderliğinde olursa olsun çok politikleşmiş halk. Üniversite yıllarımdan 
giderken bu Kürt meselesi konusunda yine Müslümanlar sessiz… Bir sembol vardı; 
başörtüsü sembol değil hani Allah’a sığınırım sembol demekten ama bütün ilkelerin 
bütün hak savaşımlarının üzerinde nortralize olduğu bir simgedir başörtüsü. Orada 
Müslümanlar bir tercihte bulunmak durumunda hissediyorlardı kendilerini. Yakın 
arkadaşlarım da İslam i duyarlılıkları olanlar nedense tercihlerini başörtüsünden 
yana kullanırlardı çünkü bu taraf boştu.
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Rafet CANDAN

Kürt sorunu siyasal, kültürel, ekonomik ve biraz da travmatik bir olaydır. Bunu 
anlamaya çalışırken, arkadaşlarımın yaptıkları güzel tespit ve sunumları es 
geçerek, biraz da tanıklıklarıma dayanarak, birkaç şey söylemek istiyorum. Belki 
bu anlatacaklarım, Kürt sorununun sorunsallığının daha iyi anlaşılmasına ve 
algıda yaşadığımız problemleri dönüştürmesine yardımcı olabilir. Aslen Mardin 
Midyatlıyım. Sene, yanılmıyorsam 1973’ler filan... O zamanlar tabii ki, köyde 
yaşıyoruz. Okulun, elektriğin ve suyun olmadığı, insanların ortaçağ koşullarında, 
doğunun zorlu doğa koşullarına direndiği, tanrıdan başka kimsenin yardımının 
gelmediği o imkânsızlıklar içinde cebelleşirken, bir de devletin dehşet eliyle 
yüzleşmek zorunda kalıyorduk. 

Yine sıcak bir yaz günüydü. İnsanlar endişeleriyle yataklarına giderken, fecirle 
birlikte olacaklara dair hiçbir fikirleri yoktu. Gece yarısından sonra, sabah namazına 
kalkan köylüler, abdest için dışarı çıkarken askerlerle karşılaştılar. Gürültüler, 
patırtılar, zorla sürüklemeler, dipçik sesleri, kadınların bağırışları, derken uykudan 
uyandım. Başımı kaldırırken annemin, “yat oğlum yat, köyü askerler bastı” 
deyişindeki o korkuyu, o titrek endişeyi hiçbir zaman unutamayacağım. Arkasından 
evimize daldılar.  On yaşın üzerinde kim var, kim yok, hepsini köy meydanına doğru 
sürüklediler. Bu işlem, gün ışıyıncaya kadar devam etti. Köyün erkekleri bir tarafa, 
kadınları bir tarafa olmak üzere, ikiye ayırdılar; sonra başladılar hepsini anadan 
üryan soymaya… Bu aşağılama yetmedi, zorla baktırdılar birbirine, bu da yetmedi ( 
yöremizde çokça yetişen ) dikenli topuzlarla, erkeklerin hayâlarına, kan yerleri kızıla 
boyayana kadar, karılarının, kızlarının ve kız kardeşlerinin gözleri önünde vurdular.
  
Şimdi diyeceksiniz ki, bu köy ne yaptı da, bu denli aşağılayıcı bir zulme maruz 
kaldı. Hemen söyleyeyim, hiçbir şey. İsyan etmek için birçok sebepleri olduğu 
halde, isyan etmediler, saygıda ve itaatte de kusur etmediler. Devletle yüzleşmemek, 
korunup sakınmak için didindiler. Bütün suçları köyde bir asker kaçağının olması 
ve bunu yakalayamamış olmalarıydı. Devletin yapamadığını köylüye yaptırma ve 
köylüyü birbirine düşürme gayretiydi, bunu sonraları daha iyi anladım. Özellikle 
koruculuk sisteminden sonra… Bu anlattığım olay, lokal kalabilecek bir olaydır diğer 
yaşananların yanında ama onların bir parçası. Yaşanan her şey birbiriyle bağlantılı 
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gelişiyor o coğrafyada. Bunun gibi binlercesi o coğrafyanın hemen hemen her 
bölgesinde, yıllarca ( 80’lere değin ) devam etti. Birçoğuna şahit olduk, birçoğunu da 
büyüklerimizden dinledik. Anlayacağınız üzere, kötü bir hafızaya sahibiz, bu kötü 
anıların mağdurları olarak, travmalarla kendini yeniden var etmek, hiç de kolay bir 
şey olmasa gerektir. Askerin ve sistemin yarattığı bu travmaların izlerini ne yazık ki, 
hem Kürt, hem de Türk toplumu uzun süre silemeyecektir hafızasından. Bu izleri 
silmek belki de yüzyıllara dayanan bir süreci gereksinebilir, hazırlıklı olalım buna… 

Yine arkadaşlar, bunun bir sonucu olarak, bizim oralarda askere “Mehmetçik” 
demezlerdi o vakitler. Rum askeri anlamına gelen “ romi ” derlerdi. Zira böyle 
bir zulm, Mehmetçik’ten, yani peygamber ocağı diye tabir edilen bir kurumdan 
beklenmiyordu doğal olarak. Olsa olsa, Rum askeridir bu zulmü yapanlar diye, bir 
hüsnün niyetin sahibiydiler. Bütün bunlar yaşanırken, henüz PKK diye bir örgüt 
ya da örgütlenme yoktu ortalıkta. Ama devlet, cabbar elini Kürt halkının üzerinde 
sallamaktan hiçbir zaman imtina etmedi. Sağ olsun, yangına hem körükle gitti, hem 
de yangına benzin döke döke, acı yalımlarının 80’lere erişmesini yardımcı oldu. İşte 
bu hafızayla geldik seksenli yıllara. Bu yıllar, öncekilerini de gölgede bırakacak 
vahşetlerin, arenası hâline getirildi. İnsanlık tarihi boyunca denenmiş bütün işkence 
ve aşağılama biçimlerine maruz bırakılan Kürt milletine, son olarak Diyarbakır 
Zindanını reva gördüler.  Burayı da, özellikle genç diyebileceğimiz, düşünebilecek,  
kendisini ifade edebilecek, o bölgenin kalkınmasına yarar sağlayabilecek, önderlik 
edebilecek insanların toplama kampı hâline getirdiler. Azıcık gücü kalan, azıcık 
takati olanları da, insanlıktan çıkaracak düzeyde, kişiliklerini öldürmek için işkence 
ettiler. Bununla da yetinmeyip, insan dışkısına gömüldüler, yetinmediler lağımlarda 
çürümeye bıraktılar, öldürüldüler, tecavüz ettiler ve bunlar gibi daha insan aklının 
alamayacağı edep dışı, insanlık dışı ve anlatmaya insan dilinin varamayacağı birçok 
vahşetle sınayarak sabırlarının sonuna kadar kovaladılar. Bunu yaparken, çözümü 
imkânsız bu sorunu da armağan ettiler, Kürt ve Türk toplumuna. İnsanları canlı 
bomba hâline getirip dışarı saldılar. İşte böylesine bir zeminde bir kurtuluş reçetesi 
olarak ortaya çıktı PKK. Bu çıkışa karşı koyacak ne bir bilgi birikimi, ne de halkı 
bir gerekçesi vardı insanların. Bu yüzden çabuk güçlendi ve hemen hemen her 
kesimden yoğun bir taraftar kitlesine kavuştu. Bu güç, devletin elbette ki hoşuna 
gitmedi. Hareketi yok edemeyen sistem; acısını mazlum Kürt Halkını göç ettirerek 
ve köylerini ateşe vererek misliyle çıkarmaya çalıştı. Bunu yaptıkça Kürtler de 
aidiyetlerinin fakına vardı, Türk ve doğru olmadığını, aslında Kürt ve sistem için 
eğri olduğunu fark etti. Farklı olduğunu hissetti ve her şeyi yeniden yorumlayarak, 
şimdiye kadar olanların künhüne erdi… 

Bunları anlatırken, amacımız kimseyi suçlamak değildir elbette, kimseyi 
suçlamıyoruz, Kürt Sorunun anlama sebeplerini ortaya koymaya çalışıyoruz. İşin 
enteresan taraflarından biri de bu, yüzyıllarca İslam’ın ve İslam coğrafyasının 
bayraktarlığını yapmış, bu uğurda, her zaman en öne atılmış Kürt milletinin, Leninist 
ve Marksist bir ideolojiyle yola çıkan bir partinin, ideolojisine inanmadığı halde, 
ona destek vermiş olmasıdır. Bu da şunu anlamamızı sağlıyor, Kürtler de artık 
herkesin sahip olduğu değerlere sahip olmak ve dinle kandırılmak istemiyor. Dindar 
ve özgürlükçü bir yapılanma olmadığı için de, özgürlük ve kurtuluş için, Marksist 
bir ideolojiye destek verebilecek olgun bir kimliğe kavuşmuştur. Bu devletin zoruna 
ve dayatmalarına bir misillemedir aslında. Ayrıca, bozuk ve çarpık dini ilişkilere ve 
ağalık sistemine de bir misillemedir.  Yıllarca, devletle elele veren kimi dini çevreler 
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ve ağalık sistemi, Diyarbakır Cehenneminde şapa oturunca, yeniden konumlanma 
ihtiyacı hissettiler. Bu hissediş, bir çatı altında bir konsensüse dönüşmese de, kimlik 
konusunda genel bir konsensüse dönüştü denebilir…

Bütün bunlar ışığında, birilerinin artık Kürtleri kandırmasına, Kürtler kesinlikle razı 
değildir. Bu meselenin nasıl bir mesele olduğunu biliyoruz, yok efendim ekonomiktir, 
yok siyasidir, yok kültüreldir gibi yuvarlak laflarla mesel hep ötelenmiştir. Bunu 
bütün olarak algılamaktayım. Hem siyasi, hem kültürel, hem de ekonomik olduğunu 
beyan ediyorum. Bunlar işin birer sacayağı. Bunlara başka edimleri de katabilirsiniz, 
onur, haysiyet ve sadakat gibi… Sadık olduğum birilerinin, bana sadık olmasını da 
isterim. Kardeşlik hukuku, sırtında olduğum sürecedir mantığı iflas etmiştir. Bunları 
araştıralım, araştırdıkça önümüzü aydınlanacak ve birbirimizi sevmek için ne çok 
sebebimizin olduğunu daha iyi anlayacağız…

 Anlatmak için hep daha fazlası vardır ama insanın yüreği dayanmıyor buna. 
İnsanların özgürlükleri ve onurları için kendilerini canlı canlı ateşlere attığı, başından 
neft dökerek canına bedel biçtiği bu mücadelenin anlaşılması için, hep daha geriye 
gitmek gerekir bazen. Eğer biz, geride neleri bıraktığımızın farkına varmazsak, 
önümüzde bizi nelerin beklediğini bilemeyeceğiz demektir. Sonuç olarak, PKK 
bütün bunların sebebi değil, sadece ve sadece sonucudur. Eğer bu olanları anlamaya 
çalışırsak PKK’nin hangi koşullarda var olduğunu ve neye karşılık geldiğini de 
anlamış olacağız şüphesiz. Eğer bir asker kaçağı için, bir köy işkenceden ( hem de 
en aşağılık işkencelerden ) geçiriliyorsa, başka sebep ya da suçlu aramaya gerek yok 
demektir.

 Saygılarımla.

Mustafa AKMEŞE

Arkadaşlar dikkat edin oturumun müzakere konusu Kürt sorununu anlama 
problemleri. Kürt sorununun nedenleri, çözümleri ile ilgili başka başlıklar var. İşin 
gerçeği, Şakir hocam ısrarla bir yere getirmeye çalışıyor ben orda duracağım. Şakir 
Hocamın dediği yerde duracağım. Yani kürt sorunun anlaşılma problemleri ile ilgili  
bir noktaya dikkat çekecegim..
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Niçin anlaşılmıyoruz? Derdimiz ne? Yani bizde Kürt sorunu ile ilgili 20 yıldır 
okuyoruz ve dinliyoruz. Bununla ilgili ben Konya’dan katılan, normalde Türklüğümü 
öne çıkaracak bir cümle kurmam, söylemem ama etnik kimlik çok fazla vurgu 
yapınca, söyliyeyim ben Türküm. Ve şöyle dinlemeye çalışın lütfen beni: çevrem de 
Müslümanlar da dâhil olmak üzere20 yıldır mazlumder çatısı altında mazlum kürt 
halkının derdi ile dertlenmemiz ve yapılan zülmü teşhir etmemiz nedeniyle, Kürtçü 
denilen birisiyim. Kuracagım cümleler böyle bir şahıstan çıkıyor, öylece anlamaya 
çalışın.

Şimdi bir problem varsa değerli dostlar problemin tarafları vardır. Yani bu problemin 
çözümü de taraflarla birlikte olur. Benim bir türlü haz etmediğim bir konu vardır: 
ithal savaşları ben haz etmem. Hani şu Afganistan’a, Pakistan’a gidiyorlar, bu gün 
Suriye’deler... Çünkü cenneti başka yerde arıyorlar. Hal bu ki herkes bulunduğu yerde 
cenneti de bulur, cehennemi de buluyor zaten. Gittikleri yerde sorun çıkarıyorlar. 
Neden söyledim bunu? Konuşmacılar ısrarla nerde batıdaki türk müslümanlar 
diye yakınıyorlar, kızıyorlar. İlgisiz davrandıklarını, kürtleri hiç anlamadıklarını 
söylüyorlar. Batıdaki müslüman türkler zaten ulus devletten sizden farklı şekilde 
zulmune ugruyor kendi sorunlarına merhem degiller. Kendi sorunlarınızın 
çözümünde ithal yardımcılardan önce kendinize neden anlaşılamıyoruz acaba diye 
sormanızgerekmiyormu.

Kürt sorunu dediğiniz şey, , evet ulus devlet problemiyle ulus devletin oluşmasıyla 
çıkmıştır. Sonra ki dönem de problem tek taraflı olmadığı için Kürtlerle de ilgili 
sorun var. Çok ciddi sorun;   ya PKK’yı, ya da Hizbullah’ı çıkarıyorsunuz. Allah 
aşkına meselelerinizi  dertlerinizi başka şekilde anlatacak bir oluşum  çıkardınız 
güzelce anlattınız da batıdaki türkler mi anlamadı. Arkadaşlar birisi malum pkk 
Marksist, , Müslüman bir topluluktan çıkmış Marksist bir örgüt. Yani hakikaten, 
Allah uzak etsin, müslüman kürt halkını temsil eden konumda  dinsiz bir örgüt 
var... Kürt halkını nasıl gavurlaştırdıkklarını görüyoruz.  Yada hizbullah diye örgüt 
çıkıyor;adamı bogup gömüyor sonrada üzerine beton atıyor..şimdi bu iki kesimden  
kürt sorununu takip eden ,dinleyen  batıdaki türklerin konuya olan duyarsızlıgından 
yakınacaksınız.evet duyarsızlık var ama anlatanların ,sorunu gündemde tutanların 
hiç mi kabahatı yok.

 Müslümanlar olarak, genelde Müslüman bir camia olarak ortaya çıktınız bu 
meseleyi konuştunuz, müstakil olarak sahiplendiniz ve sorunları kamuoyuna güzel 
anlattınız da bizlermi anlamadık. Halklar genel olarak pratik sonuçlara bakarlar, bu 
böyledir. Halk Tayyip beyi görüyor aslan gibi anasının cenazesine katılıyor güzel 
bir kıraatla Kuran okuyor. Koçlar gibi arkasından güzel şiirler söylüyor. Arkasından 
efendim bir de Apo’ya bakıyor, DTPlilere bakıyor; gâvur beş para etmez, ciğeri beş 
para etmez adamlar diyor. Bu daha iyi diyor ve taraf oluyor. Yani şimdi bununla 
ilgili halkın pratik çözümleri vardır. Anlaşılmak istiyorsanız güzel anlatacaksınız 
kendinizi. Şimdi bir arkadaş burada üst perdeden konuşuyor. Yahu böyle çok beylik 
lafları sevmiyorum. Dikkat edin, ‘’Türk-İslam ulus devleti oluşturuluyormuş ‘’ üç 
talakta boşanma yakınmış... Boşarsan boşa bana ne! Benim Meram bağımda 1200 
m2’lik bahçem var, ona dokunmayın nereyi alırsanız alın. Beni alakadar etmiyor ki. 
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Dolayısıyla değerli dostlar, istirham ediyorum; kürt sorununu anlatırken, kendimizi 
izah ederken anlaşılır cümleler kurmak ve müslümanlar olarak kimsenin sagında 
solunda resim karesine girmeden (PKK)meseleyi anlatmak lazım. Bu batıda anlaşılır 
olmak için önemli...

Burada Haşimi Bey AKP ile Tayyip Bey ile ilgili Kürdistan da çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının oluşmasının önünü açması hakkında bir şeyler söyledi. Yahu adama 
gülerler: PKK müsaade mi ediyor buna? Müsaade mi ediyor ki yeni bir sivil 
toplum kuruluşu çıkarmasına? Kürt halkının farklı Özgür bir siyasi parti hareketi 
çıkarmasına? Etmiyor ama onun arkasından bir şeyler konuşuluyor bu tarafa doğru.
 Dolayısıyla her iki tarafın ikna edilmesi gereken konudur bu. Sadece Kürtlerin ikna 
edilmesi değil. Türklerin de bir taraftan ikna edilmesi gerekiyor. İkna ederken de 
hakikaten dayandığımız temellerin sağlam olması gerekiyor.

Sizin kesimin, doğu cephesinin kardeşlik cümlesine karşı çok gardını almış olması 
beni ürküttü. Biz her şeye rağmen hukukun orada çözüleceğini, o kardeşlik hukuku ile 
adil bir çözüm olacagına inanıyoruz. Dolayısıyla o hukuku zedelemeden birbirimizi 
anlamaya çalışırsak bu anlayış ile önemli bir yol alacağız.

 Sonuç olarak şunu söylüyorum: Kürt sorununu anlama problemlerinde Türklere 
yüklendiginiz kadar, Batıya yüklendiginiz kadar lütfen PKK ile aranızda ki mesafeyi 
açın. ulus devlet projesi sadece büyük bir yıkımı çogaltır.bundan   başka teklifi 
olmayan pkk yı ve ulus  devlet şemsiyesini bırakın daha özgün, kendinizden bir 
şeyler oluşturun, PKK’ya rağmen oluşturun ve anlatın.. Allah’ın izni ile Türklerin, 
Türk Müslümanların çok daha büyük desteğini alacaksınız. Bu konu da ben buna 
inanıyorum ve teşekkür ediyorum.

Hasan POSTACI

Ben tebliğci olmadığım için burada vurgusu yapılan, kendimce katkı 
sağlayacağını düşündüğüm bazı tespitlerimi söyleyeceğim. Şimdi öncelikle 
bu sorunun tanımlanmasıyla ilgili Kürdistan mı? Kürt sorunu mu? 
Tanımlamasının esasında önemli bir vurgu olduğunu düşünüyorum. Şuan da 
güncel kabul, aktüel kabul Kürd sorunu denilmesi noktasındadır. Ama bunun 
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özellikle burada gelip te Kürdistan sorunu diyen, özellikle bunun üzerinde 
ısrar eden arkadaşların hassaten iki nokta da tıkanıklığı aşma hedefi var diye 
düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de, misakı milli kutsallığını yıkmak. Yani 
siz eğer bir coğrafya atfediyorsanız bugün Kürdistan coğrafyasını tanımak 
demek aslında biraz Türk İslamcılığının zihinsel arka planında olan o misak-ı 
milli kutsallığına örtülü bir eleştiridir. Burada yoğunlaştığınız zaman orada 
ki bariyerleriniz yıkılıyor diye düşünüyorum. Bu yönü ile Kürdistan sorunu 
tanımı ufuk açıcıdır. Yani bu arka planı deşifre ettiği için. İkincisi de Kürt 
sorunu, Türk İslamcılığında belki de eleştirilecek yönlerinden biri de Türkiye 
de Kürdistan da ki sorunla sınırlı bir algılama var. Veya Kürdistan’ın bu 
uluslararası sömürge coğrafyasının diğer boyutlarına dönük duyarlılıklar çok 
zayıf. Zaten burada ki duyarlılığı çoğumuz tartışıyoruz, yetersiz görüyoruz. 
Türk dış politikasının uzun yıllar önemli bir stratejisi vardı. Kendi Kürd’ünü 
ez komşunun Kürd’ünü sev. Uluslararası politika da bu belki diğer ulusların 
da izlediği bir politikaydı. Şimdi Kürdistan sorunu tanımı bunu da deşifre 
ediyor, bunu da ortadan kaldırıyor. Yani buradan üretilen bir akıl sizi Kürt 
sorunu üzerinde dış politikaya dönük devlet aklından ayrıştırıyor. Şimdilerde 
terk edilmeye yüz tuttu denilebilir. Belki çok baskın bir strateji değildir ama 
halen devlet aklının bu yönde bir stratejisi arka planı var diye düşünüyorum. 
Bu yönü ile Kürdistan sorunu demek Kürd sorunu demekten daha ufuk açıcıdır 
diye düşünüyorum. Zannedersem süreç içerisinde bu yönde bir evrilme de 
yaşanacaktır. 

Benim yaşım 40ları geçti yani biz artık birinci kuşak ikinci kuşak üçüncü 
kuşak gibi bir Müslüman İslamcı tanımı yaparsak herhalde biz ikinci kuşağa 
giriyoruz diye düşünüyorum. Burada öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. 
Bizim kuşağımızın gerçekten Kürt sorununu İslami mücadelenin bir başlığı 
bir odak noktası olarak anlama çözme potansiyeli vardı. Fakat 80li yıllarda 
bloke edildi. Bloke edilmesi ayrı bir başlık altında konuşulabilir ama küçük 
birkaç anekdot vererek bu blokeyi biraz burada anlatmak istiyorum. 80li 
yıllarda özellikle üniversitelerde İran İslam devrimi, İran İslam cumhuriyeti 
üzerinden bunun dışında Afganistan cihadı üzerinden İslami siyasi 
mücadele kimliğini yeniden vahiy merkezli inşa etmeye çalışan bağımsız 
İslami çevrelerde özellikle 80li yılların sonlarında çok ciddi bir ortak çatı 
üretilebilmişti. Bu süreçte özellikle Halepçe olayında bir kırılma yaşadı. 
Mesela Müslüman genç diyebileceklerimizin ortak çatısı cumalı, cumasız 
olmayı, İran’ı benimseyip, İran’ı eleştirmeyi, partili partisiz olmayı tolere 
edebiliyordu o Müslüman genç çatısı. Bu farklılıkları bir nüans farklılığı olarak 
kendi bünyesinde barındırabiliyordu. Fakat Halepçe üzerinden Kürt sorununu 
gündemleştirmeyi tolere edemedi. Kustu, tepki gösterdi ve hatta öfkeli bir 
tepki gösterdi diyebilirim. Onun dışına çıkabilen çok az, küçük bir grup 
inandıkları temel değerler üzerinden çeşitli illegal bildirilerle, çeşitli bir takım 
daha öznel etkinliklerle bu sorunu entelektüel anlamda 80li yılların sonlarına 
doğru gündeme getirmeye çalıştı. Buna Kürdistan coğrafyasında ki İslami 
yapılar da dâhildir. Kürdistan coğrafyasında yaygın olan temeli Kürdistanilik 
rengine boyanmış yani tabanında Kürt halkının bulunduğu yapılar da bile 
Kürdistan, Kürt kelimelerini kullanmak, ben kendim Dicle üniversitesi 
mezunuyum o yıllardan canlı tanık olarak söylüyorum bunu, buralar birer 
mayınlı alanlardı. Sadece Türkiye de ki İslami yapılar anlamında demiyorum 
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bu sizin dışlanmanız Kürt milliyetçiliği yapmanız için yeterliydi. Şimdi orda 
bu sert tepki çok küçük, cılız çabaları da esasında bloke etti, söndürdü. Ondan 
sonra o bölge de yaşanan döfakto askeri koşullar zaten hepinizin malumu 
olduğu pratikler, buradaki mecranın İslami söylem merkezli veya onun 
katkılarını onun bu mecraya olan belki de çok olumlu yön değiştirme gücünü 
yok etti diyebilirim. 

Şimdi tabi bu kriz bu sorun günümüze kadar da taşınıyor, mesela nereye 
kadar taşınıyor. Diyelim ki Türk İslamcılığın bu yönde geldiği nokta 
neresidir. İşte 2006’da Özgür Der in bir Kürt formu vardı tek bir Kürdce 
kelime, tek bir Kürdce slogan, tek bir Kürdce ve davetiye yoktu. Türkçe 
bilmediği için Kürdce sunum yapak zorunda kalan bazıları zorunlu olarak kıt 
kanaat Türkçe konuşma zeminine mahkûm edildi diyelim. Yani bu 2006’daki 
Türk İslamcılığının zihin yapısıdır. 2010’da ancak davetiyeler üzerine işte 
pankartlar üzerine okunan Kuran’ın Kürtçe ve Türkçe meal üzerine böyle 
cılız bazı sıçramalar meydana getirilebildi.

 Şimdi işin diğer tarafında üçüncü kuşak İslamcılardan bahsetmek istiyorum. 
Özellikle de üçüncü kuşak dediğim genç, yani yaşları 25li 30lu yıllar… Yani bu 
düşük yoğunluklu savaşı çok can alıcı özellikle Kürdistan coğrafyasında yaşamış 
kişilerden bahsediyorum. Bunların İslami kimlik üzerinden ortaya koyduğu öfkeli 
söylemin de bu yönüyle çok ciddi tahribatlar yarattığını düşünüyorum. Yani tamam 
PKK bir yanı ile otoriter bir örgüttür. Militarist silahlı gücü olan bir örgüttür. Kendi 
dışında bir adrese müsade etmez, ama sen bunu zorladın mı ne kadar zorladın nereye 
kadar zorladın? Ve bunun için küçük küçük bedeller ödeme noktasında bir şey yaptın 
mı yapmadın mı? Yapmadın ama onun yerine ne yaptın? Onun yerine sisteme, Türk 
İslamcılar sessiz kalıyor, duyarsızdır, örtülü Türk milliyetçisidir, faşistidir diye 
ağzına gelebilecek her türlü suçlamayı gönderiyorsun. Bu öfkeli söylem burada 
doktor olanlar bilirler, öfke hikmetli söylemin önünü kesen bir şeydir. Kızgınlığınız 
buraya çözüm üretebilecek bir sonuç getirmez. Sadece bu kopmayı derinleştirir bu 
kadar. Diğer taraftan da Kürt sorununun başka aktörlerinin eleştirisinin de önüne 
geçer. Mesela bugün PKK “Siyasal Kazanova” oldu resmen. Kendi dışında ki her 
türlü ideolojik kimliği bir biçimde kendi çatısı altına alıyor ve bir biçimde kirletip 
kenara bırakıyor. Sen bunu önleyebilmek için ne yaptın, ne ortaya koydun? PKK 
bugün siyasal bir egemenliğin mücadelesini veriyor. Yani bugün toplumsal anlamda 
bu mücadelenin zeminini güçlendirebilecek çabaların olmasını bloke edecek güç 
hiçbir zaman ortaya çıkmadı ki bunu eleştirebilelim.

Sonuç olarak Kürd sorununda İslami söylemin, duruşun hala oluşamadığını, 
kendi mücadele dilini üretemediğini, yani bu sorun bağlamında ve hatta genel 
tüm sosyopolitik sorunlara yönelik bir paradigmaya, teoriye sahip olamadığını 
görmek gerekir. Bunu vahiy merkezli üretmek yerine konjonktürel sürükleniş ve 
duygusallığın kolaycılığı ile yetinmeye devam ediyoruz. Bu omurgasızlık dönemsel 
olarak, PKK gibi güçlü aktörlerin kuşattığı iklimde araçsallaşmamıza ve sığ bir 
karşıtlık içinde sistem aklına teslim olmamızı beraberinde getiriyor.                    
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Nesip YILDIRIM

Çok kimliklilik dönemindeyiz. Birinci kimliğim kendi açımdan inançsal olarak 
Müslümanlık, Kürk kimliğimde elbette ki söz konusu ama bu beşinci ya da altıncı 
sırada ki kimliğim. Kürt meselesini ben, hak veya adalet sorunu olarak görüyorum. 
Burada ki her bir kardeşimizin tanımlaması, daha çok kendisini bağlar. Kürtler 
içerisinde ya da Türkler içerisinde tamamı aynı düşüncede olan homojen bir topluluk 
yok. Her grubun veya bireyin kendi talebi veya sayısı oranında temsil hakkı var. 
Buna siyasal partilerin oy dağılımlarına göre dikkat ettiğiniz de, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde birinci parti BDP değildir. Ya da tüm Kürtler içerisinde 15 ya 
da 20 milyonluk bir sayı üzerinde düşündüğümüzde bu sayı içerisinde ki Kürtlerin 
taleplerinde BDP bunlar içerisinde 1/3 civarında temsiliyeti olan bir partidir. Bu 
yönüyle “Kürt sorunu, Kürdistan sorunudur” diyen arkadaşlarımız ya da “Türk 
sorunudur” diyen arkadaşlarımız sonuçta kendi kişisel görüşlerini sunmakta. Bu 
tanımlar, her birimizi ya da sizleri bağlayabilecek bir tanım elbette ki değil. Burada 
benim açımdan mesele, Kürdistan ya da Türkistan’ın kendisi, sonuçta bir araçtır. 
Araçlar uğruna insanları kurban etmeli miyiz? Etmemeli miyiz? Böyle bir hakkımız 
var mı? Asıl sorun buradan kaynaklanıyor. Benim açımdan bakıldığında, insanlar bu 
araçlara kurban edilmemeli. 

Adalet açısından elbette ki Devlete, örgüte, zulme aracılık eden kişilere eleştirimiz 
olacak. Kemalizm, Apoizm, Particilik, AKPcilik, BDPcilik, Cemaatçilik bakış 
açılarıyla bu sorun çözülür mü? Coğrafi sınırlar noktasında ki talepleriniz, gerçekten 
yeni sorunlar üretmeden çözümler üretebilecek mi? Bunlar elbette bizim açımızdan 
tartışılır. Bir fiilin adil olması için parametreleri önemlidir benim bakış açıma göre. 
İnançsal kaynaklarımız, kendi inançsal değerlerim itibari ile ana kaynağım, İslam. 
Ve Kur’an da “Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder” diyor ve 
bu yönüyle adaletli bir duruşu herkese karşı gerçekleştirmeliyiz. Mesele burada ki 
bir grubu tu kaka etmek ya da bunu kutsamak değil. “Bizim de bir devletimiz olsun” 
diyen arkadaşlarımız da var. İfade ve örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde elbette ki 
bu bir ifade hakkıdır. Fakat bunu talep etmek tek başına olması gerektiği anlamına 
gelmez. Burada yaşayan tüm insanların faklı taleplerini içeren ifade haklarına da 
dikkat etmemiz gerekir. Birde kişi hak talep ederken kullandığı yöntemi, bir zulüm 
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aracına dönüşecekse bu kabul edilemez. Örneğin; bu cep telefonu benimdir. Ama bu 
cep telefonu için ben sizin yaşam hakkınızı ihlal ediyorsam bu ağır bir hak ihlalidir. 
Benim bunu yapmaya hakkım yoktur. Farklı bir örnek verecek olursam; ben Irak 
Kürdistan Federe hükümeti bölgesine 2006 yılında gitmiştim. O zaman Özgür 
Der den birkaç arkadaş Hükümet tarafından haklı bir gerekçe olmadan gözaltına 
alınmıştı. Onlar için “adil yargılanma hakkı” talep ediyorduk. Uzun süre şahıslar 
kayıptı ve onları bulabilmek için aylar geçmişti. Hatırı sayılır birçok insan devreye 
girmişti yani mesele sadece bir Kürdistan’ı kurmak meselesi, sınırları çevirmek 
meselesi elbette ki değil. Orada da birçok adaletsizliği o zaman da görebilmiştik. 
Ya da benzer şekilde şuan itibarı ile söylüyorum Türkiye içerisinde de bir sürü 
zulüm var. Adil yargılanmalar konusunda bir sürü zulüm var ama diyebilirim ki 
bölgemizde BDP’nin yerel iktidar olduğu alanlarda da ciddi sıkıntılar var, sorunlar 
var. Kendisinden olan ve farklı olanların uğradığı mağduriyetler var. 

Bizim açımızdan, bir talep meşru ise bunu kim talep ederse etsin meşruluğuna 
bakmak önemlidir. Benim açımdan, “Ana dilde eğitim bir haktır”. Ya da kendi 
kendine yerinden yönetim bir haktır. Fakat burada diğer farklı kimliklerin konumu 
ne olacak, görüşleri ne olacak? Onlar için yaşam alanı, yaşam hakkı ve farklı olma 
hakkı tanınacak mı? yoksa mülteci mi olmak zorunda kalacaklar? Biz şimdi şunu 
görmeliyiz: Roboski’de yapılan zulmü çok iyi görmeliyiz. Pozantı da yapılan zulmü 
çok net bir şekilde görmeliyiz ama bununla bağlantılı olarak Silvan’da askerlere 
karşı saldırıyı,  Ankara Kumrular da ki patlamaları, sivil ölümlerini ve diğerlerini 
de çok net bir şekilde görmemiz lazım. Yani adaletimiz; gözümüzü birisine kapatıp 
birisine açmak şeklinde olmamalıdır. Bizim temel olarak burada ki görüşümüz bu 
şekilde olursa güzel olur. Birlikte hakkı teslim ederek nasıl yaşanabilir? Bence bu 
önemli. 

Kürtler ve Türkler arasında bu kadar soruna rağmen, insanlar birbirini 
boğazlamamışlarsa bu belirli inançsal ve insani değerlerin halen insanların 
kalbinde olmasından kaynaklanıyor. Kabul etsek te etmesek te “İslam kardeşliğini” 
birileri istismar ya da kötüye kullanmak isteler de, sonuçta insanların birbirini 
boğazlamamasının en büyük sebeplerinden birisi halen buna birilerinin inanıyor 
olması. Birilerinin halen birbirini araçlara kurban etmeden terk etmemesi. İnanç 
kimliği, halklar arasında savaşın olmamasının en önemli sebebi. Bu yönüyle İslam 
kardeşliği veya ümmet bakış açısından kaynaklı taleplerin, birilerinin istismarına 
bakmadan, değeri anlaşılması gerken kavramlardır. 

Şimdi ben Diyarbakır’dan gelmiş birisiyim. Her ne kadar Kürtlüğüm bazı arkadaşlar 
tarafından tam olarak kabul edilmese de, 1990lı yılları Diyarbakır’da yaşadım. 
Çevrede faili meçhulleri, köy yakmaları, işkenceleri, kötü muameleyi yani yoğun 
insan hakları ihlallerinin olduğu dönemlere tanık oldum. İnsanların arkasına bakarak 
yürümek zorunda olduğu dönemleri biliyorum ama şuan o dönemlerde değiliz. Şu 
an bu bardak içinde az su olabilir, büyük kısmı boş da olabilir ama bardağın dolu 
ve boş taraflarını görebilmek zorundayız. Hak ve özgürlük taleplerimiz noktasında 
şuan ki aktörlerin getirdiği siyasal talepler, insanların ölümünü gerektiren durumda, 
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kesinlikle değil. Bu nedenle şuan ki bulunduğumuz konumu ve durumu çok net 
değerlendirmemiz lazım. Zulmü Türk’te yapsa Kürt’te yapsa İsrail de yapsa zulümdür. 
Bu bakış açısı ile bakmamızda ümit ediyorum ki insanlık için fayda olacaktır. 

Bazı Kürt kardeşlerimizin “Geç dönem milliyetçiliğine” doğru savrulduğunu 
düşünüyorum.  Kardeşlerim belki bu yorumumdan rahatsız da olabilir. Bir arkadaşın 
söylediğine atfen; “şiddetin bitmesini istemek etiktir, vicdani bir sorumluluktur”. 
Geç dönem milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği, ötekileştirici Türk milliyetçiliğinden 
pek farkı olmayacak. Yani ulus devlet noktasında ki bir talepleriniz, sonuç itibari 
ile burada bulunan diğer insanların da yaşam hakkını çok ciddi etkileyebilecek bir 
taleptir. Sonuçta siz bir ulus kimliği üzerinden yeni bir inşa yapmak istiyorsunuz. 
Bunu inşa ettiğinizde homojenleştirici, tek tipleştirici, ötekileştirici olmak zorunda. 
Çünkü iktidarcı, devletçi talep, yapısı itibari ile zulmü oluşturabilir. Biz burada 
ideolojik grupların hak temelli bakış açılarından uzağız. Bardağın boş tarafını çok 
net görelim, dolu tarafını da. Adaletimiz; tüm zalimleri ve tüm zulümleri görebilsin, 
algılama problemini bu şekilde çözebileceğimizi düşünüyorum. Kendimiz için 
istediğimizi başkası içinde isteyebilelim. Adil olalım.

I. OTURUM: 

MÜSLÜMANLARIN KÜRT SORUNUNA BAKIŞINI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

MODERATÖR: “Üstün BOL- MAZLUMDER Genel Sekreteri”

TEBLİĞCİLER: Ahmet ÖRS, Rahmetullah ÇALIŞKAN, Yrd. Doç. Dr. Abdullah 
ÜNALAN, İzzet SALDAMLI, Süleyman KURŞUN,  Yaşar KAPLAN, Atasoy 
MÜFTÜOĞLU

MÜZAKERECİLER: Aydın IŞIK, Ayşe PEHLİVAN, Ayşenur TOPTAŞ Beytullah 
Emrah ÖNCE, Mehmet Emin EKMEN, Hacer EROĞLU, Hidayet Şefkatli TUKSAL, 
Mehmet Can ÇAĞLAYAN,Nurettin ŞİRİN, Sabiha ÜNLÜ

Ahmet ÖRS

İslamcı çevrelerin Kürt sorunu çevresinde yaşadığı açmazlar 
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çok boyutludur. Bunları belli başlı maddelerle sınırlandırmak 
meseleyi tartışmak için bize kolaylık sağlayacaktır: 

- Her şeyden önce şunu belirtmeliyiz ki İslamcıların “Kürt Sorunu”nun 
varlığını alenen kabul etmeleri zaman almıştır. Bu hususta sorunun en 
azgın, en can alıcı zamanlarında bile çok cılız sesler dışında ciddi tespitlerde 
bulunmak mümkün olmamıştır.

- Kürt sorunu siyasal bir sorundur. Dışında durarak tespit yapmak bilim 
adamı tarafsızlığından farklı olmaz. İslamcılık siyasal bir kavramsa, fiili 
bir durumsa memleketin, bölge ve dünyanın büyük sorunlarında tarafsız 
değerlendirmelerde bulunamaz. Taraf tutar, safını belli edip ona göre siyaset 
üretir.

- Kürt meselesi ciddi anlamda iç içe geçmiş birçok sorundan oluşmaktadır. 
Küresel ve yerel ayakları vardır. Birçok kimlik sorununa içkin olmakla 
birlikte cumhuriyetin tarihsel rolünden dolayı küresel ayakları, dayanakları 
kuvvetli olan bir sorundur. Kapitalizme hazır toplumlar üretmek amacıyla dış 
dayatmasının yerli taşeronlara iş gördürmesinin, modernleşme süreçlerinin 
ortaya çıkardığı bir sorundur.

- Kürt sorunu başörtüsü meselesi gibi, emek meselesi gibi yerel ve küresel 
sistemin yarattığı açık çelişkilerden biridir ve devrimci mücadeleyi davet eder. 
İslamcılar bu alanlarda devrimci tutum takınamadıklarından sürecin aktörü 
olamadılar, mevcut tavırlarında ısrar ettikleri müddetçe de olamayacaklar.

- İslamcılık, siyasal iddialarıyla var olabilecekse Kürt sorununda konuşma 
aşamasından bir an önce çıkmalı, pratik tavırlar üretmelidir.

- İslamcıların Kürt sorununda pratik tutumlar üretmesini zorlaştıran nedenler 
var. Kürt meselesinde sağcı bakışlardan tam manasıyla azade olamayan çevrelerin 
varlıkları açık siyasi tutumu engellediği gibi AKP iktidarı üzerinden devletleşen 
İslamcılık, başka alanlarda da olduğu gibi, bu alanda da siyaset üretebilme kabiliyetini 
neredeyse tümden yok etmiştir.

- Kürt sorunu üzerinden devrimci bir siyaset geliştirilebilirdi, başörtüsü sorunu 
üzerinden de… Ancak önceleri korku ve çekincelerden, şimdi de AKP iktidarının 
bu sorunları kendi içselleştirici mantığı ile çözermiş gibi yapmasından bu olamadı. 
Olamadığı gibi az evvel söylediğimiz gibi İslamcılar iktidar partisi üzerinden 
kendilerini devletin içinde buldular.

- AKP üzerinden devletleşince Kürt sorunu denince akla PKK gelir. Dolayısıyla 
PKK kötü Kürtleri, geri kalanlar da Kürt kökenli (!) iyi Kürtleri temsil eder. Devlet 
reflekslerini sorgulamadan kabul eden İslamcılar rahatlamanın getirdiği bir ruh hali 
içinedirler ki bu nokta gözlerini yumma noktasıdır.

- Devrimci siyaset üretilemeyince başörtüsü ve Kürt sorunlarında, olmasa da 
idare edecek çözüm olarak,  AKP’nin uzatmalı varlığına duyulan inanç İslamcıları 
tamamen denklem dışına çıakrmıştır. Emek meselesini, kapitalist kuşatmayı, ifsadı 
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saymıyorum bile! İslamcılar için öyle bir mesele yoktur. Zaten Müslüman bir an 
önce zengin olmalıdır, bu da bu iktidar döneminde daha bir mümkündür!

- İslamcılar Kürt halkının halk olmaktan kaynaklanan talepleri hakkında açık 
kampanya yürütmek zorundadır. Ana dilde eğitimden kamusal zeminde varlıklarının 
kabulüne, oradan siyasal pozisyonlarına kadar.

- İslamcı çevreler olarak devletin gazabından hep çekindiğimiz için sürekli geri 
durduk. O yüzden bugün çoğu zaman konuşmaya bile yüzümüz yok. Bunu teslim 
etmeliyiz. İslami çevrelerde birkaç salon toplantısı dışında gözle görünür bir çalışma 
olduğu söylenemez.

- Ana dilde eğitim, cılız talepler dışında, İslamcı çevrelerin gündemine son birkaç 
yılda girmiştir. Bu talebi, sol temelli sendikaların ve Kürt hareketinin siyasal 
eylemliliği, bütün ülkenin olduğu gibi İslamcıların gündemine de sokmuştur. Bu 
kadar edilgen bir tavırla hangi fiili siyaset üretilebilir?

- Dini kaygılarla bir araya gelen insanların oluşturduğu sendika ve dernekler ilk 
fırsatta ana dilde eğitim ve Kürt halkının müfredatta yer alabilmesi için boykot ve 
grev gibi etkinlikler düzenlemelidir. Bu etkinlikler İslami çevrelerde kuvvetli bir 
siyasal kırılmaya neden olacak ve toparlanmayı da beraberinde getirecektir.

- Bugün olumlu olumsuz taraflarını ayrıca değerlendirmek üzere bir yana bırakarak 
söylersek açık gerçek şudur ki Türkiye’deki tek muhalefeti Kürtler yürütüyor. İslamcı 
çevrelerin herhangi bir alanda yürüttüğü siyasal muhalefet yokken bu sorunla ilgili 
inisiyatif alabilmeleri şu aşamada çok zor.
- İslami çevrelerin tevhid-şirk öğretilerini oluştururken gerçeklikten fazlasıyla 
kopuk tutumları onları steril akidelerin içine attı. Dolayısıyla milliyetçiliğe karşı 
çıkarken Kürt sorununu telaffuz bile etmeyi milliyetçiliğe kayan bir dindışılık 
olarak değerlendirdiler. Şimdilerde büyük oranda AKP’ye desteğe yönelen o 
kuşak, başbakanın “tek, tek”li vurgularını görmezden gelirken “milliyetçiliğe 
bulaşmayalım” kaygısıyla Kürt halkının taleplerini hep tedirginlikle karşılıyor. 
(Hilal TV’de başlayan programın fragmanı)

- Muhafazakâr kanatta yer alan gazetelerin yaygınlaştırdığı ve AKP iktidarıyla 
birlikte de tam manasıyla devletin içinden seslenen ırkçı, devletçi söylemler; 
yayınlarındaki manipülasyonlarla birlikte Müslümanların bilinçlerini ifsad ediyor. 
Bu yayınlar boykota varan ciddi tavırlarla uyarılmalıdır.

- Steril akidenin Marksist PKK’ya karşı tutumundan dolayı İslamcılar nerdeyse 
PKK ile özdeşleştirdikleri Kürt sorunundan hem akidevî gerekçelerle hem de devlet 
korkusu yüzünden uzak durmayı yeğliyorlar. Böylece hem İslami bir tutum takınmış 
oluyorlar, hem de sistemin öfkesini üzerlerine çekmemiş oluyorlar.

- İslami çevrelerde Kürt sorununu tartışırken bağımsız bir siyaset geliştirilemediği 
için ileri sürülen “Kardeşlik” söylemi doğru değildir, fevkalade yanıltıcıdır, düzenin 
ekmeğine yağ sürme riski taşımaktadır. Şu artık kabul edilmelidir ki halklar arasında 
kan davası yoktur; sistemin sistematik zulmü vardır.



 w
w

w
.m

az
lu

m
de

r.o
rg

136 MAZLUMDER

- Bugün tekrar yaşanan açlık grevleri-ölüm oruçları da İslamcı çevreleri sıkıştırmıştır. 
Bağımsız siyaset üreterek düzeni geriletme tavrından uzak duran İslamcılar, bir 
yandan başbakanın  “kuzu götürüyorlar” hoyratlığını desteklerlerken bir yandan da 
kısır tutumlarının mahcubiyetiyle ölüm oruçlarının intihar olacağına ilişkin fıkhi 
tartışmalara tevessül edebiliyorlar.

- İnsan hayatından önemli bir şeyin olmayacağına dair hümanist/liberal söylemleri 
düşünmeden kullanıp yaygınlaştıran İslamcılar cihad, şehadet, canlar ve mallarla 
Allah yolunda mücadele etmek gibi inanç, kavram ve söylemlere de sırt çevirmiş 
görünüyorlar. Siyasal bir hat inşa edemeyince yaşamı kutsallaştırmak; dolayısıyla 
da başka siyasal deneyimlere de bu gözle bakmak mümkün olabiliyor. Bu yolla da 
haklar ve özgürlükler bahsinde ancak egemenlerin ihsanlarıyla yetiniliyor.

- AKP iktidarının küresel sermayenin esaslı bir partneri olduğu kurduğu dostluklar, 
yer aldığı paktlar ve uyguladığı neoliberal politikalarla kanıtlanmıştır. Dünyada 
yaşanan değişimleri anlamaktan uzak entelektüel bir kifayetsizlik içinde olan İslami 
çevreler Türkiye’de yaşananları “vesayet rejimiyle başarılı bir şekilde hesaplaşan bir 
AKP iktidarı var.” diye okuyorlar. Hâlbuki ürün çeşitliliğine ve tüketim özgürlüğüne 
dayalı yeni kapitalist sömürü aşamasında yer aldığımız görülmüyor. Darbelerle 
hesaplaşmanın hangi evre ve hangi misyonun gereği olduğu tartışılmıyor. 24 Ocakçı 
12 Eylül rejimiyle, mevcut iktidarın neoliberal politikaların iki ucunda yer aldığı 
görmezden geliniyor. Kürtçe tv gibi ihsanların kapitalizmin küresel egemenliğini 
tehdit edecek ideolojik karşı koyuşları engelleyecek postmodern açılımlar olduğu 
görülemiyor.

- Irak’taki Kürdistan Özerk Bölgesiyle Türkiye’nin Amerikan ekseninde bir araya 
gelmesi Kürt sorununun geleceği bakımından mühimdir. Neoliberal yayılmanın 
Hamas gibi, Hizbullah gibi, İran gibi, PKK gibi muhaliflerden hazzetmediği ve ılımlı 
politikalarla bu muhalif unsurları sistem içine çekmeye çalıştığı açıktır. Türkiye’de 
Kürt sorununa dönük çözüm de bu çerçevede tasarlanmaktadır. Buna karşı direnç 
göstermek çıbanbaşı olmakla suçlanacak ve cezalandırılacaktır.

- Kendi adıma Kürt halkından kopmak istemiyorum. Dolayısıyla yeni devletli 
çözümlerden ziyade birlikte bir direniş hattı oluşturmanın daha iyi olacağına 
inanıyorum ancak sonuçta pek bir direniş azmi olmayan bir blokun temsilcisi olarak 
baskılara karşı direnişlerin tarihini yazan bir halkın sırtında asalak olmak da istemem. 
Bu, sonuçta, Kürt halkının seçimi olacaktır.

- 28 Şubat terbiye sürecinden, başörtüsü yasaklarından devrimci bir muhalefet 
üretemeyen İslami çevreler Kürt sorununda da bunu gerçekleştiremeyecek gibi 
görünüyor. Emek meselesinden ise tamamen uzaktalar. Uzun ince bir yola çıkmak, 
AKP’nin İslam düşüncesi ve siyaseti üzerindeki vesayetini reddedip cılız da olsa 
bağımsız bir siyaset örgütlemek tek seçeneğimiz olmalıdır. 

- Parlamento merkezli çözümleri İslamcılar olarak kabul etmemiz bir kez daha 
yenilmemiz demektir. Kısa vadede elbette bazı durumları iyileştirmek adına geçici 
adımlar atılabilir ancak NATO’nun, kapitalizmin, batılı güçlerin kuşatması altında 
bulunan bir iradenin parlamentosundan çözüm çıkmaz. Çözüm, üretilecek bağımsız 
bir siyasi irade ile mümkün olacaktır. 
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RAHMETULLAH ÇALIŞKAN

Müslüman, Kürtlere Sistemin Tanımıyla Bakıyor

“Müslümanların Kürt sorununa bakışını etkileyen faktörler üzerinde durmaya 
çalışacağım. Kürt sorunu süreç itibarıyla Osmanlı sonrası kurulan ulus-devlet 
formuyla ortaya çıkmış ve tekçi zihniyeti yansıtan anayasayla muhkemleştirilen 
bir sorundur. İlhamını büyük ölçüde Avrupa’dan alan, milliyet temelli seküler 
ideoloji refleksiyle ulus devlet kendisi için iki şeyi tehdit olarak görmüştür: Kürtler 
ve Müslümanlar. Her iki kesimi de kesimi sindirmek için uygulanan yöntemlerde 
benzerlikler vardır.  Kemalizm’in ruhu Türk milliyetçiliği ve laiklik sistem tarafından 
tabulaştırılmış Müslümanlara laiklik Kürtlere ise hem laiklik hem de Müslümanlık 
üzerinden zulmedilmiştir. Şeyh Said, İskilipli Atıf hoca ve Alevi dedesi Seyit Rıza 
akibetleri aynıdır.

Türkiye’deki Müslümanların Kürt sorununa bakışını sosyolojik analizini zorlaştıran 
sebeplerin başında kendilerini Müslüman olarak gören ve referanslarını İslam’dan 
alan yapıların fazla olması ve aralarındaki bakış farklılığın derinliği gelmektedir. 
Her ne kadar ortak söylem ümmet ise de hedefe varmak için geliştirdikleri söylem 
ve kullandıkları argümanlar ayrışmayı derinleştirmiştir. Aralarında bu derece görüş 
farklılıkları bulunan İslami yapıların Kürt sorununa yaklaşımlarında da doğal olarak 
farklılıklar baş göstermiştir.

İslami yapıların düşünüş biçimi Kürt sorununa yaklaşımlarını da etkilemiştir. 
Sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için Türkiye’deki İslami grupları beş gurupta 
değerlendirmek mümkündür: Cemaatler, örgütler, STK’lar, tarikatlar ve siyasi 
partiler. 1923 yılında ulus-seküler devletin inşasında başlamak üzere son otuz yıllık 
çatışmada on binlerce insanın hayatını kaybetmesine rağmen, Müslümanların bu 
soruna müdahil olmak istememelerinin siyasi ve sosyolojik sebepleri bulunmaktadır. 
Sistemin zulmüne maruz kalmış İslami oluşumların birçoğu Kürt sorununa uzun süre 
kayıtsız kalmış; bir kısmı resmi ideolojinin paralelinde meseleyi bölücülük olarak 
değerlendirmiş bir kısmı ise hadiseye dış güçlerin iş olarak görmüştür.

Müslümanlar, sistem Kürtleri nasıl tanımlamışsa öyle tanımlamışlardır. Rejimin 
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kaygılarını kendi kaygıları, rejimin korkuları kendi korkuları olmuştur. Kendilerini 
sağda görme ve laik sağcı partileri destekleme, milliyetçiliğe haklı gerekçeler ve 
fetvalar bulma Türk İslam’ı yapıların kronik hastalıklarındandır. En büyük İslamı 
yapı olan cemaatlerden tutun tasavvufi tarikatlara kadar Türk milliyetçiliğine vurgu 
yapmayan çok az cemaat bu toprakalrda gelişme alanı bulmuştur. Nurcuların Süleyman 
Demirel’i mücahit gibi görmesi ve Adalet Partisi’nin desteklemesi Türk İslami 
yapıların sağcı duruşlarına kanıt niteliğindendir. 2011 genel seçimlerde İskender Paşa 
cemaatinin ırkçılığın siyasi temsilcisi olan siyasi partiyi desteklenmesinde hiçbir 
sakınca görmemiştir. Şu ifadeyi kullanmıştır: “ Allah’ın rızasını kazanmanın şartıdır 
şimdi silkin, şimdi uyan, Bozkurtlar destek ve yol ver.” Bu durum neredeyse imanın 
şartı haline getirilmiştir.  Cemaat yurtlarında, dershanelerinde Kürt çocukların Kürtçe 
konuşması bile yasaklanmıştır. Kürdistan’da faaliyet gösteren Kürt cemaatlerin 
Kürt sorununa kayıtsız kalmalarını anlamak zordur gerçekten. Kürdistan’da yaygın 
Nakşibendi ve Kadiri tarikat kurumların ekserisi, Şeyh Said hareketinden sonra 
Türkiye’nin en ağır sorunu karşısında sessiz kalmayı tercih etmişleridir. İslami 
Kürtlerden müteşekkil çeşitli gruplar bile Kürt sorununun çözümüne katkı sunmak 
bir yana, Kürtçü, milliyetçi, ırkçı ithamlarına maruz kalmamak için uzak durmuşlar 
veya bölgedeki sorunların derinleşmesine sebep olmuşlardır.

Türkiye’deki İslami oluşumlar Kürt sorununa tepkisiz kalma gerekçeleri konusunda 
şunları söylemektedirler:  “Bu Kürtler’in sistemle olan sorunlarıdır, bu sorun ancak 
ümmet anlayışı çerçevesinde çözülebilir, İslam hâkim olunca bu sorun kendiliğinden 
çözülmüş olacaktır. Kürt sorununu dile getirenler Marksistlerdir, Müslüman, 
Marksistlerin savunduğu davaya müdahil olmamalıdır, Kürtler Batı’nın oyununa 
gelerek ülkeyi bölmeye çalışmaktadırlar, Kürtler’in gaspedilmiş hakları yoktur 
asıl amaç Kürtçülük, bölücülüktür, Bu bir Ermeni oyunudur, asıl amaç bölgede bir 
Ermeni devletinin kurulmasıdır.” En son Irak için söyledikleri: ”Kürtler Amerika’nın 
piyonu, Kuzey Irak’da Kürtlere ikinci bir İsrail kurdurulmaya çalışılıyor. ” Barzan’i 
ile ilgili Kürt yahudidir söylentiler de unutmamak gerekir. Bu tanımlar devletin 
Türk Müslümanlara dayattığı ve geçen süreç içinde onların da kabul etmesiyle 
sonuçlanmıştır. Kürtlere, Kürt olmalarından dolayı yapılanları anlamadılar. Ağrı 
isyanında devletin bir beyanı olmuştu” biz muhayyel Kürdistanı toprağa gömdük.” 
Bu beyandan sonra Milliyet Gazetesi bir karikatör yayınlamıştı.

Türk Müslümanların geneli, milliyetçiliğe mukeddasatçılığı da ekleyerek yollarına 
devam etmişlerdir.”

Abdullah ÜNALAN

I. GİRİŞ

Hak ve evrensel prensipleriyle diğer dinlerden ayrılan İslam’ın, bireysel ve toplumsal 
olarak haram kıldığı eylemlerden biri zulümdür.

Sözlük olarak, ‘karanlık, cehalet, şirk, fasıklık’ gibi kötü ve aşağılayıcı vasıflar 
anlamına gelen zulüm, terim olarak, ‘yerinde ve zamanında tam olarak kullanılmayan 
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yetki’; dinî anlamda ise, ‘hakkı aşıp batıla yeltenmek’24 manasındadır.

Kur’ân ve sünnetin pek çok pasajında şiddetle haram ve reddedilen zulüm üç çeşit25 
olarak zikredilse de, temelde insanın kendisinde odaklanmaktadır.

Bireysel ve toplumsal zulüm arasında nitelik farkı yoktur. Ancak bireye yapılan 
zulmün telafisi mümkün iken topluma yapılanın telafisi çok zor olduğu gibi cezası 
da o oranda ağırdır.

Zulümde din, ırk, cins ve milliyetin farkı yoktur. Bu bağlamda, inançların yaşanmasını 
engellemek, kültürleri tahrif ve dejenere etmek, dilini konuşmasına mani olmak 
zulüm olduğu gibi, ırkını inkâr etmek, nesli asimilasyona tabi tutmak, hürriyetini 
kısıtlamak veya elinden almak, insanî değerlerini baskı altında tutmak da zulümdür.
Cumhuriyet tarihi boyunca, Türkiye’de yaşayan bütün Müslümanlar zulme maruz 
kalmışlardır. Ancak Kürdler, bu zulümelerle en çok mağdur olan millet olmuştur. 
Fıtri ve değiştirilmesi mümkün olmayan ırkları, kanları, dinleri ve dilleri inkâr 
edilmiş, edilmeye zorlanmıştır.

II. TARİHTE KÜRDLER

Kürt tarihi konusuna girecek degilim. Ancak, Kürtlerin tarih boyunca, kurdukları 
devletlerle hep sahnede olduklarını ve büyük medeniyetler kurduklarını belirtmem 
gerekir. Ali Şeriati’nin, “Yunan medeniyeti de, hicret eden Kürtlerin kurduğu bir 
medeniyettir. Bu medeniyet, Kürtlerin Yunan’a gidişiyle başladı’26 tezine, Spengler 
de, ‘Bir medeniyet öldüğü zaman akim ve soysuz olabilir. Hint medeniyeti gibi veya 
onun sulbünden başka bir medeniyet doğar; Beynu’n-Nehreyn (İki Nehir Arası) 
Medeniyetinden Mani Medeniyeti, Mani Medeniyetinden Kürd Medeniyeti, Kürd 
Medeniyetinden Yunan ve Yunan Medeniyetinden de Roma Medeniyetinin doğduğu 
gibi”27 katılmaktadır. 

Cumhuriyet dönemine kadar Kürtlerin varlığı veya başka bir ırktan geldiği konusu 
gündeme gelmemiş ve tartışılmamıştır. Dünyada, bunu tartışma konusu yaparak 
gülünç duruma düşen tek ülke Türkiye olmuştur. 

Kürtler ve yaşadıkları bölgeler üzerinde oynanan oyunları üç boyutta ele almak 
mümkündür: 

II. 1. Cumhuriyet dönemi boyutu

Osmanlı İmparatorluğu, sistematik olarak İslam’dan uzaklaştıkça, asırlarca 
bünyesinde barındırdığı etnik unsurları kontrol etmede zorlanmıştır. Tanzimat’tan 
sonra ulusalcı akımların gittikçe güç kazanmaları, birlikteliği daha da zorlaştırmıştır. 

24  Cürcani, Ali b. Muhammed es-Şerif, Kitabu’t-Ta’rifat, yy, ty. s. 144, z-l-m maddesi.
25  İnsanın Allah’a karşı zulmetmesi:  ‘Allah’a iftira ederek yalan uyduran veya O’nun 
ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphe yok ki, o zalimler kurtuluşa eremezler’ 
(6/21); insanların birbirlerine zulmetmeleri: ‘Haksızlıkla yeryüzünde azgınlık ederek insanlara zulüm 
yapanlara acıklı bir azap vardır’ (42/42) ve insanın kendisine zulmetmesi:  ‘Biz Kur’an’ı kullarımızdan 
(diğer ümmetlerden) üstün kıldığımız (Muhammed (s)’in ümmetine) miras kılmağa hükmettik. Ancak 
onlardan kimi (Kur’an’ın hükümleriyle amel etmede kusur etmekle) nefislerine zulmedicidir.’ (35/32)
26  Şeraiti, Ali, Medeniyet ve Modernizm, s. 57.
27  Kur’an’a Bakış, s. 114-115.
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Jön Türklerin içten ve dıştan tahribatları başka unsurları harekete geçirmiştir.
Cumhuriyetin, ulusalcılık/Türklük mefküresi üzerine kurulması ve Kürt varlığına 
hak tanımaması, içte ırkçılık hareketlerini hızlandırmıştır. Bu mefküre, Kürt halkı 
üzerindeki baskıyı arttırmış ve yöre halkını çesitli vasıtalarla asimilasyona tabi 
tutmuştur. İslam’a dayanan bütün değerleri yasalarla yasaklanmış; tehcir kanunlarıyla 
binlerce aile sürgün edilmiş; İstiklal Mahkemeleri’nde yüzlerce Kürd ileri geleni ve 
saygın âlimleri idam edilmiştir. Bir bütün olarak halk hem fizikî, hem psikolojik 
baskı altına alınmıştır.

Cumhuriyetle beraber Türkiye gündemine sokulmasının nedeni, Ortadoğu ve 
Mezopotamya üzerinde kurulan sinsi bazı entrikalardır. Uzun vadeli bir plan ve 
programı uygulamanın bir alt yapısıdır. Türkiye, Kürd kimliğini sorun yaparak bu 
entrikalara alet olmuştur. Asırlarca, ciddi bir problem yaşamadan muhtelif ülkelerle 
yaşayan Kürtler, durup-dururken niçin Cumhuriyet Türkiye’sinde sorun olsunlar. 
Aslında sorun olan Kürtler değil, onları zoraki sorun haline getiren, bu bölge 
üzerinde kötü emeller besleyen entrikacıların oyununa gelen Cumhuriyet döneminin 
yanlış politikasıdır.

II. 2. Coğrafi boyut.

Tarih boyunca Kürtler, tarihsel olarak insanlığın merkezlerinden birisi kabul edilen 
Mezopotamya ve çevresinde yaşamışlardır. 

Sanayi Devrimi’nden sonra, dikkatler ekonomik olarak bu bölgeye odaklanmaya 
başlanmıştır. ABD hızla sanayileşerek gün geçtikçe hammaddesinin azalmasıyla bu 
bölgeyle ilgilenmiş ve üzerinde projeler çizmeye başlamıştır.

Birleşmeden sonra Almanya nüfusunun 75 milyonluk hinterlanda çıkmasıyla 
Avrupa’nın en büyük gücü haline gelmesi, sanayi ve ekonomisinin büyümesine 
rağmen artan nüfusunu eski refah düzeyinde besleyemeyeceğini düşünmesi, siyasal 
ve ekonomik olarak onu bu bölgeye yönlendirmiştir. İlk dönemlerde PKK’nın 
Almanya’da rahat zemin bulması ve güçlenmesi bu amaca yönelik bir altyapının 
hazırlanma parçasıydı.

ABD ve İngiltere’nin işbirliğiyle PKK’nın Kafkasya, Orta Asya ve Ortadoğu’da 
güçlenmesiyle, Almanya’nın ekonomik ve siyasal nüfuz alanını daraltmıştır. 
Almanya’nın, özellikle Mezopotamya’da ABD ile karşı karşıya gelmesinin nedeni, 
bu bölgede pay ve etkin rol sahibi olmak istemesidir. Bilindiği gibi Mezopotamya, 
dünyanın en zengin kaynaklara sahip bölgelerinden biridir.
Bu, yeraltı kaynakları bakımından bakir bir saha olan Mezopotamya’ya ilgiyi 
arttırmıştır. ABD’nin Irak’a saldırma amacı, yalnız Irak petrolünü eline geçirmek 
değil; onun ötesinde, İsrail ile beraber Kuzey Irak’ı kontrolü altına almak istemesiydi. 
Bir taraftan PKK’yı terörist ilan ederken, diğer taraftan ona her türlü silah, gıda ve 
lojistik destek sağlaması anlaşılmaz bir konu değildir.

Bir türlü PKK’yı ‘terörist’ ilan etmeyen ve onun siyasal uzantısı Kabul edilen 
Demokratik Türkiye Partisi’nin TBMM çatısı altında nasıl görev yaptığı 
açıklanmalıdır. Genel Kurmay Başkanlığı’nın Stratejik Araştırmalar Başkanlığı’nda 
alınan gizli kararların, PKK sitelerinde nasıl yayınlandığı bir gün yazılacaktır.
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Mezopotamya, Arap dünyası, İran ve Türkiye üçgeninde olması, ona ayrı bir stratejik 
önem kazandırmaktadır. Arz-ı Mevud’un bir parçası olması ise, İsrail’in iştahını 
kabartmasının ayrı bir nedenidir. 

II. 3. Dinsel boyut.

Premidal bir yapıya benzeyen Kürd fenomeni, tepeden tabana doğru düşünsel ve 
dinsel farklılıklar göstermektedir. En tepedeki aydın elitin büyük bir kesimi pozitivist, 
seküler bir eğilim sergilerken, tabana doğru inildikçe bu eğilim etkisini kaybetmekte 
ve inanç ağır basmaktadır. Yapılan araştırmalarda ve siyasal seçimlerde bunu açıkça 
görmek mümkündür. Yirmi milyonu aşkın Kürd nüfustan ancak iki milyon civarında 
kimlik ağırlıklı eğilimlere sahip çıkmaktadır. Kaldı ki, bu iki milyon içersinde de 
çok sayıda birey, inanç ve geleneklerine bağlı olmasına rağmen, cehalet ve yanlış 
politikalardan kimlik ağırlıklı partilere oy varmektedir.

Kürtlerle Türklerin en etkin ortak paydası İslam’dır. Beraber yaşamaya başladıkları 
tarihten itibaren onları birleştiren ve kaynaştıran İslam olmuştur. Asırlarca- local 
isyanlar dışında-uyum içersinde yaşamışlardır. Bugün de iki kesim arasındaki 
milyonlarca evlilik bu ortak ve güçlü paydadan kaynaklanmaktadır. Doğu ve 
Güneydoğu nüfusundan fazlası batı bölgelerinde yaşaması ve dindar kesimler 
arasında bir sorunun yaşanmaması bunu gösterdiği gibi, devletin daha çok Kürtleri 
değil, sekülerist Kürtleri gündeme getirmesi ve onlarla (PKK/DTP) sorun yaşaması 
da bunu göstermektedir. Aksi halde, bugünkü sorun Türklerle Kürtler arasında 
olsaydı-bir şekilde-çoktan çözülmüş olacaktı. Yüzlerce Kürd aydınının ve onların 
etkilediği milyonlarca Kürd vatandaşın PKK’ya karşı olmaları, hatta mücadele 
vermelerinin en büyük nedeni İslam’ın ırkçılık ve bölücülüğe karşı tavrıdır. Yoksa bu 
sorun, marjinal bir grup ile devlet arasında değil, Kürd halkıyla Türk halkı arasında 
olurdu.

Bilindiği gibi resmî ideoloji iki eksen üzerine oturtulmuştur:

1. Kürtleri asimile etmek. 

Cumhuriyetin kuruluş aşamasında Kürtler özerkliği hakkeden ve bu konuda söz 
verilen bir halk iken, kurulduktan sonra özerklikleri bir yana varlıkları bile inkar 
edilmiştir. Asırlardır var olan bir ırk ve kültürel mirası, fantezi ve ütopik söylem ve 
teorilerle yok sayılmak istenmiştir. İnsanlık kültür ve medeniyetine beşiklik yapan 
bir milletin, bu ‘yok sayılışı’ içine sindirmesi mümkün değildir. Varlığını koruması 
amacıyla da olsa bu ütopik iddialara direnmesi ve karşı koyması doğaldır.
Tarihi boyunca dilden dile dolaşan hikâye, masal, türkü ve mitleri inkar 
edilmiş, dillendirenler işkencelere tabi tutulmuş ve engizisyon mahkemelerinde 
yargılanmışlardır. Bir halkın, kendi çocuğuna isim koymayı bile yasalarla yasaklayan 
jenosit bir zihniyete tepkisiz kalınması mümkün müdür?

Bu soykırımcı zihniyete isyan edilmesinin temelinde, resmî ideolojinin, secülarizm 
anlamındaki laiklik ilkesiyle, bu mazlum halkın varlık sebebi olan İslam ve onun 
bütün değerlerini, bu bilinçli ve acımasız politik entrikalarla yok etme amacı 
yatmaktadır. Bu, tek merkezli bir sorun değildir.
Bunun iki sebebi olabilir:
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1. Kürdleri yok sayarak baskıyla ortadan kaldırmak. Ancak baskı ve şiddet 
ne boyutlarda olursa olsun, insan fıtratına aykırı olduğundan gerçekleşmesi 
mümkün değildir. 30-40 milyonluk bir halkın tarih sahnesinden silinemeyeceği 
açıktır. Kürdlerin karşı koyacağı, baskı ve şiddete direneceği aktörler tarafından 
bilinmekteydi. Etkiye tepki değişmeyen psiko-sosyal bir kuraldır. Dünyada hiçbir 
rejim bunu başaramamıştır.

Kürtleri tahrik ederek bugünkü zemini hazırlamak. Kürdleri isyana teşvik ederek 
üniter yapıyı bozmak ve bir Kürd devletini kurmak için dini ve milli duygularını 
tahrik etmek. Nitekim başta şeyh Said direnişi olmak üzere bütün karşı koymalar 
büyük bir şiddetle bastırılmış ve halk devlete karşı isyana zorlanmıştır.

Aynı politik süreç yıllarca devam ettirilerek düşünceye bile tanklarla, uçaklarla, 
füzelerle cevap verilmiştir. İşkenceyle beyinler yıkanmaya çalışılmış, tezlere 
antitezlerle değil şiddetle karşı konulmıştır. Yıllarca, organizatörler tarafından 
sahnelenen provokasyonlar bunun göstergeleridir. Şemdinli olayı bunun en çarpıcı 
örneklerindendir. Provakatörler ve onları ileri sürenler ödüllendirilirken, görevi 
gereği haklarında iddianame hazırlayan savcı görevden tard edilmiş, diploması 
elinden alınmıştır.

Resmi ideoloji yıllarca, bir yandan baskı, şiddet ve Kürd varlığını inkâr politikasıyla 
halkı PKK’ya yönlendirerek nalına vururken, diğer taraftan PKK ile mücadele adı 
altında amacını kamufle ederek mıhına vurarak Türkiye’yi bölme çabalarından 
vazgeçmemiştir.

Son dönem Kürd milliyetçilğinin bir belirgin özelliği, İslam ve kutsal değerlerine karşı 
çıkması iken, bir başka özelliği hegemonik olmasıdır. Bu, siyasal bir mücadeleden 
çok, kanlı örgütsel karakterden kaynaklanan zorunlu bir olgudur. İlk günden itibaren 
Kemalist elitin, cumhuriyeti temellendirmesinde de bu baskı ve totaliter karakter 
her zaman görülmüştür. Sonuçta ‘cumhuriyet’in kurucusu bir diktatördü ve diktayla, 
ulusalcılık temeline dayanıp halkın bütün değerleriyle ters düşerek rejimi kurdu. 
PKK da, aynı strateji ile Kürt halkını temsile soyunmuştur.

Kürt milliyetçileri ile Türk milliyetçileri, birbirlerinin simetriği olarak karşımıza 
çıkmaklarına rağmen, Türk milliyetçilerinin, inanç, örf, adet ve geleneklerine saygılı 
görünürken Kürd milliyetçilerinin, başarılarının önünde en büyük engeli İslam’ı 
görmeleri, örf, adet ve geleneklerini unut/tur/mak için büyük çaba sarfetmeleri 
üzerinde durulması gereken bir husustur. Türk milliyetçilerinin, Müslüman halkın 
duygularına hitap eden sloganları kullanma avantajları nereden kaynaklanmaktadır? 
Gerçekten İslam sevgisinden kaynaklanıyorsa, İslam, ‘Mü’minler ancak kardeştir’ 
İlahî fermanı temel ilke olarak bireylerinin beyinlerine nakşetmişken, bütün Kürdleri 
potansiyel suçlu ilan etmeleri nasıl izah edilecektir?

Bulgaristan ve Kuzey Irak Türkmenleri için Türkiye’nin neler yaptığını bütün dünya 
gördü. Buralarda yaşayan Türkler için istediklerini Türkiye, kendi vatandaşı ve ona 
samimiyetle bağlı olan Kürdlerden niçin esirgemektedir?

Bunun için ordu sürekli güçlü ve etkin tutulmuş ve ağzını açanın veya resmi 
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ideolojiye ters düşnin başında Demoklesin Kılıcı gibi sallandırılmıştır.
2. İslam’ı ortadan kaldırmak. Bu konuda yapılan zulümler sadece Kürtlere değil 
bütün Müslüman vatandaşlara yapılmıştır.

Bilindiği gibi, Kürdlerin Müslüman olmaları, Caban el-Kürdî ve oğlu Meymun el-
Kürdî gibi sahabilerle başlamıştır.28 Kitlesel olarak İslam’ı seçme dönemleri Hz. 
Ömer devridir.

Kürdler, Müslüman olduklarından itibaren samimiyetle İslam’a sarılmış ve ona 
hizmet etmişlerdir. İslam tarihi boyunca büyük âlimler yetiştirmiş, çok değerli 
eserler kaleme almış ve İslam kültürüne büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.29

Eşref Edip, ‘Kürdlerin güçlü dinî bağlılık, soy asaleti ve İslam kahramanlıklarını’ 
dile getirdikten sonra, Bediüzzaman’ın şu görüşlerini nakletmektedir:

 “Kürdler, İslamiyet nam ve şerefini yüceltmek için beş yüz bin kişi feda etmişler 
ve hilafet makamına olan bağlılıklarını tercih ettikleri kan ile bir kat daha 
vurgulamışladır…Kürdler her şeyden evvel Müslümandırlar, hem de dini bağlılıkları 
aşırılık derecesine ulaşan hakiki Müslümanlardan.”30

II. 4. İslam’ın Ortadan Kaldırılması

Resmî ideolojinin olmazsa olmaz ilkelerinin başında laiklik gelmektedir. Her ne 
kadar, bütün dünyadaki laiklik uygulamaları bütün inanç ve dinlerin serbest olması, 
dinin devlete, devletin dine müdahale etmemesi şeklinde yorumlanıp uygulanıyorsa 
da, Türkiye’de ‘İslam’ın yasaklanması’ anlamında yorumlanıp uygulanmıştır.
Kurulduğu günden beri Resmî ideolojinin en çok gündeme gelen ve Kemalist elit 
tarafından savunulan ilkesi laikliktir. Çünkü laiklik İslam’ın yaşanmasının önünde 
en büyük engel iken, Kemalizm’in korunmasında en büyük etkendir. Anayasa’nın en 
katı ve acımasız biçimde uygulanmış tek maddesi laikliktir.
Dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden’in, 25 Kasım 1992’de 
TRT-1’de katıldığı ‘AYDA-1’ programında yaptığı konuşmada, ‘Laik olmayanı insan 
28  İzzüddin İbn Esîr (555-630/1160-1233)’e göre Caban el-Kürdî Rasûlullah (s)’tan on kadar 
hadîs rivayet etmiştir ki, ‘Kim, mihrini vermemeye niyet ederek bir kadınla evlenirse, zinakâr olarak 
Allah’ın huzuruna çıkacaktır’ hadîsi onlardan biridir. Üsdü’l-Gabe fi Ma’rifeti’s-Sahabe, Dâru’ş-Şa’b, 
1970, I. 301, r. 630.
29  Bu âlimlerden bir kaçının ismini verelim:
Abdulkadir el-Kürdî (v. 896/); on kadar değeli eseri bulunan Abdullah b. Müslim ed-Deynurî (v. 276/) 
Abdullatif el-Güranî; Carullah ez-Zemahşerî (467-538/); Mele Ahmed el-Cezerî; Molla Camî (v. 
1077/); Muhammed el-İsirdî (619-656/); 24 eseri bulunan Molla Halil el-İsirdî (v. 1259/); H. XIV. Asır 
âlimlerinden Fethullah el-İsirdî. Elli iki eseri bulunan İbrahim el-Güranî (1025-1101/) On yedi eseri 
bulunan Muhammed b. Süleyman el-Kürdî (v. 1194/); On eseri bulunan İlyas el-Kürdî (v. 1047/) 14 
eseri bulunan Faiz el-Berzencî el-Kürdî (d. 1255/) Şeyhu’l-İslam Molla Güranî; İbn Hallikân Ahmed 
b. Muhammed (608-681/), İbn Esîr İzzeddin (1160-1234); İbn Esir Nasrullah (v. 637/); Nahiv ilminin 
kurucularından İbn Hacib (570-646/); hadîs usûlünün allamelerinden İbn Salah (577-643/); 14 eseri 
bulunan İbnu’l-Mele İbrahim b. Ahmed (d. 1030/); İbn Teymiyye Muhammed b. Kasım. (661-728/); 
İdris-i Bidlisî (v. 926/1520); Abdullah el-Kürdî’nin oğlu olan Muhammed Abduh (v. 1321/); 18 eseri 
bulunan Muhammed el-Cezerî (777-814/); Ebu Suud Efendi, Muhammed Hazin el-Firsavî. Firsaf, 
Siirt’e bağlı bir köydür. Kürdçe eserler yazmıştır. 15 eseri bulunan Muhammed Kürdî Ali Bek (v. 
1293/); Muhammed Nurullah Seyda (1949/1984) Ömrünü Müslümanların uyanışına vakfetmiştir. Genç 
yaşta şehid edilmiştir. 15 kadar eseri bulunan Muhammed Emin Er; Molla Fahreddin. Çok değerli bir 
âlimdir. Molla Sadreddin (Yüksel) (1921/); Hasan el-Benna; Ünlü Kur’ân karii Muhammed Abdulbasıt 
Abdussamed. Bkz. Çağlayan, Mehnmet, Şark Alimleri, Çağlayan Yayınları, İstanbul 1996.
30  Sebîlü’r-Reşad Dergisi’nin 461 sayı ve 17 Mart 1920 tarihli makaleden.
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kabul etmiyorum’ saçmalığı, laikliğin resmî ideoloji ve Kemalist elitin kafasında ne 
anlama geldiğini göstermektedir.
Bu bağlamda, İslam’ı Müslümanların hayatından söküp atmak için cumhuriyetin 
ilk yıllarında, İnkılap Kanunları’nı korumak amacıyla Anayasanın 174. maddesiyle 
güvence altına alınan ve halen devam eden çağdışı uygulamaların hatırlanması 
yeterlidir.31

Bu bağlamda, laik bir rejimde, ona ters düşen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hangi 
amaçla kurulduğu konusuna da temas etmekte yarar vardır.

II. 5. DİB’in Kuruluş Amacı

Hz. Peygamber (s), bir taraftan devlet başkanlığını deruhte ederken, aynı zamanda 
toplumun imamlığını da yapıyordu. Halifeleri Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, ordu 
kumandanlığını yapan askerî liderler vd., cami imamlığını aslî görevleri arasında 
yapıyorlardı. Kur’ân, ‘dinde tefekkuh’u32 emrederken, bütün Müslümanların, 
‘lehlerinde veya aleyhlerinde olan hususları öğrenmelerini’ vurgulamaktadır.

Diyanet kelimesi, ‘dinin/İslam’ın hükümlerine uymak’ demektir. Diyanet İşleri 
31  1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu. Bütün öğretim ve eğitimin 
devletin tekeline alınmasını hükme bağlayan kanundur. Devlet laiktir ve diğer dinlerle alakası olmadığı 
gibi İslam’la da alakası olamaz.
2. 25 Teşrinisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun. Bu, İslamî kisveleri 
yasakladığı gibi, Hıristiyanların bir sembolü olan şapkayı giyme zorunluluğunu getirmiştir. 
3. 30 Teşrinisani 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar 
ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun. İslam tarihi boyunca toplumun manevî 
dinamiklerini ayakta tutan ve birer ilim-irfan yuvası olan tekke ve medreseler kapatılmış, İslam’ı 
öğrenme yollarını ortadan kaldırılmıştır. Bununla dinsiz bir neslin yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen, evlenme akdinin 
evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikâh esası ile aynı kanunun 110. uncu Maddesi 
hükmü. İslam’a uygun nikâh yasaklanmış ve Hıristiyan modeli evlilik yasalaştırılmıştır. Bununla 
Müslüman bir neslin yetiştirilmesi bir yana doğması bile engellenmiştir.
5. 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun. Kur’ân 
harflerinin yasaklanması ile Müslümanların İslam ve kültürü ile olan bütün bağları koparılmıştır. 1500 
yıllık ilim, irfan ve kültürümüz yok edilmek istenmiş ve bir milletin varlık sebebi olan bütün dinamikler 
dinamitlenmiştir. Nitekim Atatürk’ün kendisi ancak 47 yaşında okuma-yazmayı öğrenebilmiştir. Bir 
millet, kökünden koparılmış ağaç gibi kurumaya bırakılmıştır.
İslamî terim ve kavramlarını, İslam tarihini ve kültürünü ortadan kaldırılmak için, Anayasanın 134. 
maddesiyle Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür merkez’leri kurulmuştur:
‘Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkilaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini 
bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk’ün manevi 
himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma 
Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel 
kişiliğine sahip ‘Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’ kurulur. ‘
6. 26 Teşrinisani 1934 tarihli ve 2590 Sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına 
Dair Kanun. İslam kültüründe kavramları büyük önemi vardır. İslam’ın kavramlarla ifade edildiği 
söylenebilir. Bu kanunla, İslam ve kültürel değerlerimizi ima ve ifade eden bütün kelime ve kavramların 
kullanılması yasaklanmış ve halkın tarih ve kültür değerleri yok edilmiştir.
7. 3 Kanunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun. İslam, 
teorik (inanç) ve pratik (amel)ten ibarettir. Pratiğin önemli bir yönü kılık ve kıyafettir. Kılık-kıyafet 
inanç ve amel birliğini ifade ettiği gibi, Müslümanların birlik ve beraberliklerini de ifade etmektedir. 
Özellikle hanımlar için tesettür, İslam’ı yaşamalarının ve fitneyi önlemelerinin en önemli inanç 
ilkelerindendir. Bu, İslam’ı görünüşte bile yasakladığı gibi, kültürümüze ait çarşaf, başörtüsü, şalvar, 
sarık vb. kıyafetleri de yasaklamaktadır. Müslümanlar, Hıristiyan’ca yaşamaya mahkûm edilmişlerdir. 

32  Tevbe, 9/122.
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Başkanlığı, Türkiye’deki Müslümanların her türlü dinî ihtiyaçlarını karşılamak, onları 
bilgilendirmek ve inançlarını yaşamaları için gereken desteği vermek için kurulmuş 
olması gerekirdi. Ancak laik ve anti İslamcı Anayasa’nın çizdiği ve izin verdiği 
ölçüler içersinde sorulan sorulara cevap vermek; imam ve müezzinlere yüklenen 
‘görevler’i yaptırmak ve rejimin ideolojisi doğrultusunda çalışmalar yapmakla 
yükümlü kılınmıştır. Bunu, ‘Din adamı’ ‘din görevlisi’ resmi kavramlarından 
anlamak mümkündür.

Diyanetin kuruluşu ile ilgili 3 Mart 1924 tarihli bu kanunun birinci maddesi şöyledir:

‘Türkiye Cumhuriyeti’nde muâmelât-ı nâsa dair olan ahkâmın teşri ve infazı TBMM 
ile onun teşkil ettiği hükümete ait olup, din-i mübin-i İslam’ın bundan mâadâ îtikâdât 
ve ibâdâta dair bütün ahkâm ve mesâlihinin tedvîri ve müessesât-ı diniyyenin idâresi 
için Cumhuriyrt’in makarrında bir Diyânet İşleri Reisliği te’sis edilmişdir.’

İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi Profesörlerinden İl Han Özay, 1924 Anayasası’nda, 
DİR’ne yer verilmesinin gerekçesini şöyle açıklamaktadır:

‘Din olgusu karşısında, Cumhuriyet’in kurucuları seçenekleri pek fazla olmayan 
bir konumda idiler. Ya bu olgu hiç yokmuş gibi davranacaklar, ya da yönelmekte 
bulundukları laik Devlet modeline en az ters düşebilecek bir çözüm arayacaklardı. 
Din olgusunu ‘yok’ varsaymanın doğurduğu sakıncalar ve daha sonra bunun neden 
olduğu din sömürüsü 1950’lerden başlayan yıllarda çok göze çarpıcı örneklerle 
ortaya çıkmıştır.’33

Böylece hem dinin ortadan kaldırılması kamufle edilmeli, hem dine saygılı oldukları 
ortaya konulmalı, hem de İslam, İslam kisvesi altında yok edilmeliydi. Bu tutumla 
bir taşla üç kuş vurulmuş olurdu. Diyanet İşleri Reisliği’nin kuruluş amacı buydu.
Nitekim Sıddık Sami Onar, ‘Türklerin din cereyanı altında Türk milletinden 
ayrıldığını, Devletin bütünlüğünün bu vesile ile ihlal edildiğini tarih göstermiştir’ 
derken, başkanı olduğu Bilim Komisyonu, ‘Laik bir devlette din ve mezhep 
çoğunluğu veya azınlığı olamaz’34 demektedir.

1982 Anayasası’nın 136. md.si şöyledir: ‘Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri 
Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında 
kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda 
gösterilen görevleri yerine getirir.’35

33  İl Han Özay, ‘Cumhuriyetin Dini’, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (İHİD), Aralık 1981, sayı 3, 
s. 83.
34  İslamiyât, IV. 1. 2001, s. 53. 
35  Bu maddeyi analiz ettiğimizde şu sonuçlara varabiliriz:
1. DİBin ‘Genel idare içinde’ yer alması, kayıtsız-şartsız devlet ve yönetenlerin kontrol ve yönetiminde 
olması demektir. Laiklik ilkesinin sınırları dışında çalışması ve düşüncesini belirtmesi söz konusu 
değildir. 
Kurumsal olarak DİB’nın, Cumhuriyetin kuruluşuyla yaşıt olması İslam’ın, resmî ideolojinin istediği 
kadar ve istediği biçimle ancak yaşanabileceğinin göstergesidir. Bu bağlamda gerçekleştirilen reformlar, 
İslam’ın özsel formlarını değiştirme amacını hedeflemiştir. Bu, Cumhuriyetin temel ilkelerinden 
birisinin İslam’ı yok etmek, temel prensiplerini dejenerasyona tabi tutmak veya etkisiz hale getirmek 
olduğunu göstermektedir.
2. ‘Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında 
kalarak’ çalışmak zorundadır. Bu, siyasî otorite tarafından tamamen siyasallaştırılması demektir. Oysa 
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Kısaca, ‘Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetle birlikte ciddi bir rota tayinini 
gerçekleştiren modern Türkiye’nin yeni koşullarda dini nasıl konumlandıracağı, 
toplumun dinsel yapısının nasıl biçimleneceği konusundaki resmî yaklaşımların bir 
bilançosunu üretir.’36

III. SORUN VE NEDENLERI

Kürt sorununun şu üç temel üzerinde inşa edilip geliştiğini düşünüyoruz:

III. 1. Ulusalcılık.

Cumhuriyetin kurulduğu ikinci eksen ulusalcılıktır. Bu eksen, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içersinde yaşayan bütün Müslüman unsurları Türkleştirmek veya ortadan 
kaldırmayı hedeflemiştir. ‘Müslüman unsurlar’ diyoruz, çünkü hedef İslam’ı ortadan 
kaldırarak Müslümanları Hıristiyanlaştırmak veya dinsizleştirmektir. Nitekim gayr-i 
Müslimlerin değerine karşı herhangi bir müeyyide bulunmazken, İslam’ın bütün 
kurumları ortadan kaldıılmış ve Müslümanlar gayr-ı İslami yasalarla yaşamaya 
mecbur bırakılmışlardır.

Arnavut, Çerkez, Laz gibi unsurlar zaten Türkçe konuşuyorlardı. Sayıları az, dağınık 
ve tehlike teşkil etmiyorlardı. İstiklal savaşında büyük hizmetleri olan ve bir güç 
haline gelen Çerkez Ethem, uydurma iftiralarla ortadan kaldırılmış ve Çerkezlerin 
kafası koparılmışken Kemalist elitin hedefinde tek unsur Kürdler kalmıştır. Kürdlerin 
başka önemli bir özelliği de İslam’a sıkı bağlılıklarıydı. Onları ortadan kaldırmak 
veya asimile etmekle İslam’a da büyük bir darbe vurulmuş olacaktı. Bunun yanında, 
hem ulusalcılık, hem laik bir devletle Türkiye İslam dünyasından koparılacak, 
‘ümmet’ fikri ortadan kaldırılacak ve Hıristiyan Batı’nın kucağına atılmış olacaktı. 
Bugünkü Türkiye’nin haline bakılırsa, hedeflerinde basarılı da oldukları görülecektir.
Rejimin, ulusalcı anlayışı için Anayasa’nın Başlangıç kısmına bakmak yeterlidir:
DİB mensupları da birer vatandaştır ve siyasî düşüncelere sahiptirler. Hiç kimse düşüncelerinden 
arındırılamaz.
Din görevlileri, resmî ideoloji tarafından laikliğin, İslam düşmanlığı şeklinde yorumlandığı ve 
uygulandığı bir ülkede ‘laiklik ilkesi doğrultusunda’ nasıl görev yapabilirler? Ya laikliğin kutsallığını 
benimseyecekler ki, bu durumda İslam’ı temsil edemezler veya laikliğe ters düşerler ki, bu durumda 
görev yapamazlar.
3. ‘Milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek.. görevleri yerine getirir.’ Maddede, herhangi 
bir dinî hizmeti yerine getirmesinden söz edilmemektedir. DİBin, ‘millî dayanışma ve bütünleşme’ 
amacıyla kurulduğu, başlıca görevinin bu amacı gerçekleştirmek olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu, 
‘ulus devleti’ pekiştirme ve güçlendirme hedefidir. Oysa İslam’da ulus değil ümmet vardır.
4. ‘Özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.’ DİBin bütün hayatî fonksiyonlarını bitiren bu 
özel kanundur. DİBe bir çerçeve biçilmiş ve bir görev tayin edilmiştir ki, ne bu çerçevenin dışına 
çıkabilir, ne de biçilen görevi aşabilir. Evrensel olan İslam, böylesine dar bir çerçeveye sığabilir mi?
Özetle şu söylenebilir: DİBin kuruluş amacı, bir realite olan ve kökten kaldırılması mümkün 
olmayan İslam’ı, bu kurum aracılığıyla, devrim kanunlarının yerleştirilmesine yumuşak geçiş yolu 
olarak kullanmaktır. DİB, bu doğrultuda hareket ettiği sürece, suya-sabuna dokunan icraatlarına ses 
çıkarılmayacaktır. Ancak, ters düştüğü anda, aldığı kararları (verdiği fetvaları), rejim ve laikliğe tehdit 
olarak algılanacaktır. Örneğin, ‘Başörtüsü Allah’ın emridir’ dediğinde, rejimi temsil eden etatokratik 
elit ayağa kalkmakta ve başörtünün rejime bir başkaldırı olduğunu ilan etmekte ve bu görüşünden 
dolayı DİBi yerden yere vurmaktadır. (Bkz. Ünalan Abdullah, Güneydoğu ve Said-i Kürdi, basılmamış 
kitabı).

36  Subaşı, Necdet, İslamiyat dergisi, 8/4 2005, s. 80.
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‘Türk Vatanı ve Milletinin.. ve Yüce Türk Devletinin..Türkiye Cumhuriyetinin..
Atatürk’ün..

Türkiye Cumhuriyetinin..Türk Milletine..Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, 
..Türklüğün tarihi..laiklik ilkesinin..

Her Türk vatandaşının…Türk vatandaşlarının..TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN..
Türk evlatlarının sevgisine emanet ve tevdi olunur.’

66. maddeyle ‘Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür’ 
denmesine rağmen, Museviler Yahudil, Ermeniler Ermeni olarak kabul görürken 
Kürdler ‘Kürd’ olarak kabul edilmemekte ve Türk sayılmaktadırlar.

‘Türk milliyetçiliği’, Cumhuriyetin altı ilkesinden ikincisidir.37 İmanın rükünlerinin 
altı olduğu hatırlanmalıdır. 

Bu anlayış, Kürd bağımsızlık hareketini beslemiş ve güçlendirmiştir. Zira her tez bir 
antitezi doğurmakta ve o oranda güç kazandırmaktadır.

 ‘Bu memlekette Türk olmayanların bir tek hakkı vardır; Türklere hizmetçi olmak, 
Türklere köle olma hakkı’38 diyen bir adalet bakanının felsefesine dayanan bir ülkede, 
Kürtlerin ‘hizmetçi’ ve ‘köle’ olmamanın mücadelesini vermeleri doğaldır.

III. 2. MİLLİYETÇİLİK

Kelime olarak, ‘aynı ırktan gelen millet bireylerinin çıkarlarını savunmak’ anlamına 
gelen milliyetçilik, terim olarak, ‘millî değerleri evrensel değerlerden üstün ve 
‘millet’e bağlılığı bütün ‘insanî’ değerlerden; ulusal çıkarları bireysel çıkarlardan 
daha önemli olduğu anlayışı benimseyen düşünüş’e denilmektedir. Böylece, 
çerçevesi çizilen bir siyasal program veya doktrinin ötesinde, kendine özgü bir 
düşünüş sınırlaması içinde değerlendirilmesi gereken bir kavramdır.
Günümüzde tehlikeli bir kavram haline gelen ırkçılık anlamında kullanılan 
milliyetçilik çok tehlikeli bir bir boyut kazanmıştır. Bu boyut, milletleri düşmanlığa 
sürüklediği gibi, beraber yaşayan bireyleri de birbirlerinden koparmakta, ilişkilerini 
kesmekte ve kutuplaşmalara neden olmaktadır. 
Kur’ân-ı Kerim, ‘millet’ kelimesini ‘din ve şeriat/yasa’ anlamında kullanmaktadır. 
Hz. Peygamber (s)’in hadîslerinde geçen bu kavram, genellikle aynı anlamda 
kullanılmaktadır. Bediüzzaman, ‘Millet-i İslamiyye’ şeklinde kullanmaktadır. Irkçılık 
ve ulusçuluğu ‘menfî milliyet’ şeklinde kavramlaştırırken, akraba ve atalarının kanını 
taşıyanları sevmek manasındaki ‘milliyetçilik’i, ‘Müsbet milliyetçilik’ şeklinde 
gündeme getirmektedir.

III. 2. a. MÜSBET MİLLİYETÇİLİK  

‘Müsbet milliyetçilik’, ‘İslam kardeşliği’ anlamına geldiğinden bütün Müslümanların 

37  CHP’nin logo olarak kabul ettiği altı ilke şunlardır:
1. Cumhuriyetçilik, 2. Milliyetçilik,3. Halkçılık,4. Devletçilik,5. Laiklik,6. İnkılâpçılık.
38  Milliyet, 10. 9. 1930, sayı 1655.
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bu duygu etrafında birleşmeleri anlamını taşımaktadır. Bediüzzaman, müsbet 
milliyetçilikle alakalı şöyle demektedir:
‘Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin (sosyal hayatın) ihtiyac-ı dâhilîsinden (iç 
ihtiyaçlarından) ileri geliyor; teavüne (yardımlaşma), tesanüde (dayanışmaya) 
sebebdir; menfaatli bir kuvvet temin eder; uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyade teyid 
(destekleyecek) edecek bir vasıta olur.

III. 2. b. MENFİ MİLLİYETÇİLİK

Irkçılık anlamındaki milliyetçilikle İslam’a yardımcı olmak ve onu desteklemek 
isteyenlerin samimi ve gerçekçi olmadıklarını belirten Bediüzzaman,
‘Bir kısmı, güya din hesabına, İslâmiyete sadakat namına, güya dini milliyetle 
takviye etmek için, ‘Zaafa düşmüş din şecere-i nuraniyesini (nurlu din ağacını) 
milliyet toprağında dikmek, kuvvetleştirmek istiyoruz’ diye, dine taraftar vaziyeti 
gösteriyorlar’39 demektedir.
Komünizm ve anarşinin istilasına uğrayan bu çağın ırkçılık çağı ve zamanı olmadığını 
ifade ederek, bu tür düşünenlere de şöyle seslenmektedir.
Bediüzzaman, Batı taklitçiliğine soyunan milliyetçi gençlere de şöyle seslenmektedir:
‘Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız…Âgâh olunuz ki (emin olunuz 
ki), siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. 
Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır (küçümsemedir) ve 
millete bir istihzâdır (alaya almaktır).’40

Bu nedenle Hz. Peygamber (s), her çeşit aşırılığı yasaklamaktadır:
‘Aşırı giden helak olur’41; ‘Aşırılıktan uzak durun.’42

Şeytan aslını/ırkını üstün tuttuğu için Allah’ın gazabına uğramamış mıdır: ‘Onu 
(Âdem) topraktan yarattın, beni ise ateşten’ diyerek Hz. Âdem’e (as) secde etmemişti.
Milliyetçilik, ‘Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin 
üstünde tutma anlayışı’43 yla, genel anlamda doğru ise de, İslamî açıdan yanlıştır. 
Zira İslam’da, milliyetçiliğin esaslarının da İslamî ilkelere uygunluğu söz konusudur. 
Dolayısıyla bu ‘çıkarlar’ın da İslamî olması gerekir.
III. 3. ŞEYHLİK
Şeyhlik müessesesi de, ağalık müessesesi gibi Doğu ve Güneydoğu’da her zaman 
etkin bir kurum olmuştur. Asırlar boyunca halkı yönlendiren özellikle şeyhler 
olmuştur. Zira şeyhler, ağalar gibi hem birçok köye sahip olmakla büyük maddi 
imkânlara sahip olmuşlardır, hem dini temsil etmişlerdir. 
İyi bir âlim de olan, güzel eserler bırakan, çevresinde büyük etkinliği bulunan 
Şeyh Mahmûd Kurtalanî (Zokayd), ikiye ayırdığı şeyhleri çok güzel tahlil etmiş 
ve azınlıkta kalan gerçek şeyhleri ayırarak büyük bölümünü teşkil eden istismarcı 
seyhleri şöyle tanıtmaktadır:
 ‘Şeyhlik iddiasında bulunanlara gelince, Allah bizi onlardan, fiillerinden, 
söylediklerinden, davranışlarından, tutumlarından, insanları aldatmalarından, 
mallarını almalarından, hak yoldan saptırmalarından, İslam toplumlarını 
dalalete sürüklemelerinden muhafaza buyursun. Onların, birbirlerine olan kin ve 
düşmanlıklarını anlatmaya kalkışsam, insanlar İslam’dan nefret edecekler.’ 44

39  Nursi, Mektubat/Yirmi Dokuzuncu Mektup. 
40  Nursi, Lem’alar/On Yedinci Lem’a. 
41  Nesaî, Menasik 217.
42  İbn Mace, Menasik 63.
43  TDK, ilg. Md.
44   Şeyh Mahmut şöyle devam etmektedir: ‘Her birisinin paylaştığı ve müritleri olan köyleri 
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Şeyhin elinde, dünyanın en güçlü iki silahı bulunmaktadır. Bir taraftan, sahip 
olduğu maddî imkânlarla devletin güç ve kurumlarını istediği gibi kullanırken, diğer 
taraftan, dünyanın en güçlü silahı olan dini kullanmaktadır. Bu iki güçlü silahı en 
ideal şekilde değerlendiren şeyh, istediği amacına ulaşmakta ve istediği kişileri 
köleleştirebilmektedir. Dünyevî güçle dize getiremediklerini, aforoz mekanizmasını 
devreye sokarak, ahiretlerini yok etmekle tehdit ederek dize getirmektedir. Bu iki 
güce karşı kim çıkabilir..

III. 4. KÜRT ENTELLEKTÜELİ

Kürdler arasında en etkin unsurlardan biri âlimlerdir. Şeyhlerin gücü de âlim olma 
etiketlerinden gelmektedir. Aksi halde birer ağa olurlardı. 
Doğu ve Güneydoğuda halk dindardır. Ancak dini yanlış anlıyor ve yanlış 
yaşıyor. Bu yanlışlık, halktan değil, halka dini yanlış anlatan şeyh ve âlimlerden 
kaynaklanmaktadır. Yanlış dinden beslenen ve bindikleri dalı kesmeleri 
düşünülmeyen şeyhlerden, doğru dini anlatmaları beklenemez. Fakat âlimler, dini 
doğru anlayabilirler ve anlatabilirler. Onların muhtaç oldukları şey, ‘değişen sosyal 
realitelere göre, hakkında nass bulunmayan hükümleri’ kavramak ve anlatmaktır. 
Doğru dini doğru anlama ve anlatma çalışmasının başlatılmaması halinde, halk, sahte 
şeyh ve hocaların bid’a ve hurafelere dayandırıp anlattıkları dine göre yaşamaya ve 
aldatılıp sömürülmeye devam edecektir.

Kürdlere uygulanan acımasız politik yaklaşımlarda-her şeye ragmen-aydın dindar 
Kürdlerin payı az değildir. Kürd haklarını savunacaklarına, Kürdlerin birliğini 
ortaya koyacaklarına resmî ideolojinin yanında yer aldılar ve ona destek verdiler. 
Aydınların sahiplenmesinde bir bütün olarak Kürd halkı tavrını ortaya koyabilseydi, 
bu sorunun çoktan çözülmüş olacağı kanaatindeyiz. Ancak Resmî ideoloji buna izin 
vermedi. Dindar kesim, resmî ideolojinin oynadığı oyuna uymak zorunda bırakıldı. 
Dindarların, İslam karşıtı Marksist-Leninist ideolojiye dayanan PKK ve uzantılarınıı 
desteklemeleri, hem inançları, hem akıl gereği, hem stratejik olarak mümkün değildi. 
Nitekim PKK’nın, çok sayıda Kürd âlimini öldürmesi, buna izin vermeyeceğinin 
mesajıydı. PKK safında dindarların yeri yoktu. Tek tük kişileri bulundurmaları, 

vardır. Bu köyleri, tapulu malları gibi görürler. Şeyh, köyleri dolaşır, çeşitli hile ve desiselerle mallarını 
alır, dinde olmayan, akla sığmayan tavsiyelerde bulunur. Müritleri de, ona verilmek üzere adaklar 
adarlar. Allah tarafından vekil olarak atanmış gibi, müritlerin Allah nezdindeki ihtiyaçlarını karşılaması 
için şeyhe koyunlar verir, yağ ve peynir sunarlar. Veren müridin hastasını iyileştirir (!), vermeyenin 
hastası hastalıktan ölür (!). Adakta bulunanın ekinleri iyi olurken, adamayanınki bozuk olur vs. Onunla 
köyleri gezen ve şeyhten gizli mal toplayan yardakçıları vardır. Şeyh çaldıklarını bilse, onları kovar 
ve geçinemez olurlar. Dolayısıyla, şeyhten gizli toplamalarında mazurdurlar. Bu şeyh bozuntularının 
çoğu fasık, zalim ve facirdirler. İslam akaidi ve Muhammedî ahlaktan haberleri yoktur. Hayvan, 
hatta hayvandan da aşağıdırlar. Başka bir şeyh, müritlerinin bulunduğu başka bir şeyhin bölgesine 
girse, mürit ve tabileri ayağa kalkar, köpekler gibi ona havlar, mal, sadaka, adak ve hayırlarından 
yararlanmaması için yabancı şeyhi kovarlar. Şeyhleri şöyle der: ‘Bu bölge insanlarının hidayeti benim 
vasıtamla olacağına dair Allah’tan bana ilham geldi. Bu adam gelip, Allah’ın kullarına hak yollarını 
kapatmak ve Allah’a ulaşma yollarını tıkamak istiyor. Bize düşen, onu buradan kovmaktır.’ Sürekli, bu 
zalimi bu köylerden kovmanın, müritleri üzerine farz-ı ayn olduğunu tekrarlar durur.
Uyarı: Bu anlattığım şeyhlerden bazıları, davranışlarıyla (lisan-ı hal) ilahlık iddiasında bulunuyorlar. 
Çünkü müritleri ona ‘Sen yaratıcısın’ diyorlar ve onu ‘yaratıcı’, ‘rezzak’, ‘dirilten’, ‘öldüren’ şeklinde 
niteliyorlar. Kendileri bunları duydukları halde körmüşler gibi duymazlıktan geliyorlar. Müritlerinden, 
özellikle birbirleriyle istedikleri fuhşu vs.yi yapan kadın ve erkek serseriler bulunmaktadır.’ Tarafımızdan 
tercüme edilen ed-Dau ve’d-Devau adlı eserinden.
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onları kendilerine alet etmelerinden kaynaklanmaktadır.45

III. 5. İSLAM VE IRKÇILIK

Bir hadîste Hz. Peygamber (s), ‘İnsanları bir asabiyet için toplanmaya çağıran, bir 
asabiyet için savaşan ve asabiyet uğrunda ölen bizden değildir. Bu ölüm cahiliye 
ölümüdür’46 buyurmaktadır.

‘Asabiyet davasına kalkışan, onu yaymaya çalışan, bu dava uğrunda mücadele eden 
kimse bizden değildir’47 buyurarak da, İslam’daki ırkçılığın reddedildiğini ve kabul 
edilemeyeceğini ifade etmektedir.

 ‘Kim hevasına uyarak batıl yolda cenk eder, kavmiyetçiliğe çağrıda bulunur veya 
kavmiyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevvüre kapılırsa cahiliye ölümü üzere ölür’48 
buyurarak, ırkçılığın nasıl kötü bir sonuç doğurduğunu vurgulamaktadır. Tabaranî’nin 
rivayetine göre, Müslümanların helak nedenlerinden birisinin ırkçılık olduğu ifade 
edilmektedir: ‘Ümmetimin helâk olması üç şeyden ileri gelecektir: Bunlar: Kaderiye 
(kaderi inkâr), Unsuriyet (ırkçılık) ve dinî meselelerde lakaytlıktır.’49 
‘İslam, cahiliye ırkçılığını kökten kazımıştır’50

III. 6. IRKI İNKAR

İslam’a göre ırkçılık kadar, akrabalık bağlarını inkâr da kötüdür ve çirkin olarak 
nitelendirilmiştir. Rasûlullah (s)’ın,

‘Allah’ın laneti, kıyamete kadar, babasından başkasına intisab edenin veya 
efendisinden başkasına sığınanın üzerine olsun’51 hadîsi bize bunu anlatmaktadır.
‘Babasından başkasına intisab eden’ ifadesinden, ırk ve milliyeti inkâr anlamı 
anlaşılmaktadır. Bir Türk’ün, ‘Ben Türk değilim Kürdüm’ demesi veya bir Kürdün 
‘Ben Kürd değilim Türk’üm’ demesi bu kapsama girmekte ve Allah’ın lanetini 
gerektirmektedir.

Bir insan, ‘Benim ırkım yüce değerlere sahiptir’ diyebilir; ancak ‘Yüce değerlere 
sahip yalnız benim ırkımdır’ diyemez. Birincisi doğal ve fıtrî bir duygu iken, ikincisi, 
diğer ırkların bütün değerlerini inkârdır. Oysa her ırkta ‘değer/ler’ olabilir.

Tarih boyunca milletler, kendi milliyetlerini ifade eden devletler kurmuşlardır. İslam 
dünyasında da aynı durumu görmek mümkündür. İlk kurulan Müslüman millî devlet 
Emevîlerdir. Bu, Emevî ırkından gelenlerin kurdukları devlet anlamına gelmektedir. 
Emevileri ortadan kaldırıp yerine kurulan devlet Abbasilerdir. Abbasîler de, Hz. 
45  Milli Eğitim, Bağ-Kur vs. müdürlüğü yapan, hem Doğu kültürüne, hem İslam kültürüne hem 
de genel kültüre hâkim olan bir İlahiyatçı, DTP’nin il başkanlığına getirildi. Yaptığı aktif çalışmalar 
nedeniyle genel seçimlerden bir yıl önce içeri alındı. Seçimlerde başka bir ilden bir bayan getirilip o 
ilde aday yapılarak meclise gönderilirken; yine tutuklu bir bayan milletvekili adayı gösterilip seçilerek 
hapisten çıkarılırken İlahiyatçı hapishane köşelerinde unutuldu.
46  Müslim, İmare, 57; Nesaî, Tahrinı, 28; İbn Mace, Fiten, 7.
47  Ebu Davut, Edeb, 121.
48  İbni Mace, Fiten, 7.
49  Taberanî, Mu’cemüs Sağir, 158.
50  ‘İslam, cahiliye ırkçılığını kökünden kazımıştır’
51  Ebu Davud, Edeb 113, r. 5093.
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Peygamber (s)’in amcası Hz. Abbas’ın soyundan gelenlerin kurdukları bir devlettir. 
Eyyubiler, Fatımîler, Selçuklular, Osmanlılar ve son olarak Türkiye aynı anlamı 
taşımaktadır ve ‘milliyet’e dayalı birer devlet olduklarını ortaya koymaktadırlar. 

III. 7. Hz. PEYGAMBER (S)’İN MİLLİYETÇİLİK TANIMI

Milliyetçiliğin İslam’da olup olmadığı çok tartışılan bir konudur. Bunun nedeni, 
‘milliyetçilik’ ile ‘ırkçılık’ın kavram olarak karıştırılmasıdır. Bu iki kavram 
arasındaki farkın ortaya konulması halinde, konu açıklığa kavuşacaktır.

Hz. Peygamber (s), milliyetçiliği şöyle tarif etmektedir:

‘En hayırlınız, günah olmadığı sürece aşiretini savunandır.’52

Buna göre, kan bağıyla bağlı olanları, haklı konularda, İslam’a uygun bir metot ve 
yol ile savunmak ‘en hayırlı’ bir davranış olarak ifade edilmiştir. 

Akrabalık bağ ve sevgisi fıtrî ve psiko-fizyolojik bir olgudur. İnsanı bundan 
soyutlamak yaratılışa aykırıdır. Akrabaların haklarını korumak, her Müslüman’ın 
hem dinsel, hem psikolojik hem de sosyal görevidir. Ancak bu ‘hak’ İslam’ın helal 
gördüğü bir hak olmalı ve yine İslam’a uygun bir yol ile savunulmalıdır. 

Müsbet milliyetçiliğin temel özelliği, İslamî ilkelere uygun olmasıdır. Bu özelliğin 
bittiği yerde milliyetçilik, zararlı ve yasaklanan ırkçılığa dönüşmektedir. Bu 
bağlamda akrabalık bağları ne boyutta ve ne kadar güçlü ve sağlam olursa olsun 
kopmakta ve milliyetçilik ortadan kalkmaktadır.

Nuh (as), kopan tufanda, ‘Ya Rabbî! elbette boğulan oğlum da ailemdendi, öz evladımdı. 
(Halbuki ben onları gemiye alırken Sen bana kurtulacaklarını, müjdelemiştin). Senin 
vaadin elbette haktır ve Sen hâkimlerin hâkimisin!’53 dilemesine karşılık Allah, ‘Ey 
Nuh O senin ailenden değil. Çünkü o, dürüst iş yapan, temiz bir insan değildi’54 
şeklinde ret cevabını vermiştir. 

‘Ey iman edenler, babalarınızı ve kardeşlerinizi eğer küfrü imana tercih etmişlerse 
dost edinmeyin! Sizden kim onları dost edinirse işte onlar, zalimlerin ta kendisidir’55 
ayeti de bunu teyit etmektedir. Allah’ın resulü (s), menfi (olumsuz) milliyetçilik 
diye nitelendirilen ırkçılığı ‘asabiyet-i cahiliye/cehalet dönemi davası’ gibi ağır bir 
ifadeyle reddetmiştir.

‘İki eli kırılasıca’ öz amcası Ebu Lehep ve öz yeğenleri, Hz. Peygamber (s)’e en 
büyük işkence ve eziyetleri yaparlarken, İran’dan Selman-ı Farisi, Habeşistan’dan 
Bilal-i Habeşî, Kürtlerden Caban el-Kürdî ve oğlu Meymun el-Kürdî; Rumlardan 
Süheyl-i Rumî, Muhacir ve Ensarla beraber uğruna canlarını veriyorlardı.

III. 8. TÜRKİYE’DE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI

52  Ebu Davud, Edeb 113, r. 5098.
53  Hud, 11/45.
54  Hud, 11/46.
55  Tevbe, 5/23.
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Avrupa’da XVIII. yüzyılda başlayan ırkçılık/ulusalcılık, pek çok bölünmeye neden 
olduğu gibi, I. ve II. Dünya Savaşları’na da sebep olmuştur. Osmanlı aydınları 
arasına da sıçrayan bu menfur anlayış, İslam dünyasını paramparça etmiştir.

Bir Yahudi olan Moiz Cohen ve onun yetiştirmeleri Kürt ve mason olan Dr. Abdullah 
Cevdet ve Ziya Gökalp’in Türkçülük iddiaları, Türkiye’de hala devam eden terörün 
başlıca nedenlerinden birisidir. Irkçılık anlamındaki ‘milliyetçilik’, Cumhuriyetin 
kuruluşundan beri Türkiye’nin problemlerinin başında yer almaştır. Bu anlayış, 
bin yıldan beri İslam inancı ve ahlakıyla yoğrulmuş ve bir arada kardeşçe yaşamış 
halkımızın örf, adet, gelenek, kültür ve değerlerini yok sayarak ırkçılık esasına 
oturtmaktadır. Bu anlayıştaki ‘milliyetçilik’te İslamî değerlerin yeri yoktur. 

Aynı eksende hareket eden Nihal Atsız gibiler, din olarak Şamanizm’in kabulünü 
öngörmelerine karşılık, PKK’nın temsil ettiği sol Kürd akımları Ateşperestliği 
(Zerdüştlük) benimseme önerisinde bulunmaktadır. Kürd olmalarına rağmen 
Demokratik Türkiye Partisi temsilcilerinin ‘Biz ramazan ve Kurban bayramlarından 
vazgeçeriz, ancak Nevruz’dan vazgeçmeyiz’ mesajlarındaki amaç budur.

Doğu ve Güneydoğu’da uygulanan politikalar tamamen Kürd milliyetçiliğini tahrike 
yöneliktir. Okullardaki ırkçı şovenizminin uygulanması, dağlarda ‘Ne mutlu Türküm 
diyene’ düşüncesinin vurgulanması, bütün yöre isimlerinin değiştirilmesi, Kürdlere 
akıl almaz baskı ve şiddetin uygulanması buna yöneliktir.

Yıllarca nasıl ABD ile Rusya, düşman görünmelerine rağmen birbirlerini 
beslemişlerse, resmi ideolojinin Türkçülük politikası da Kürdçülüğü beslemiş ve 
palazlandırmıştır. 

III. 9. PARTİLER VE KÜRD SORUNU

Devlet politikasını belirleyen ve uygulayan siyasi partilerdir. Siyasi partiler, bir 
yandan devlet politikasını uygular ve ona şekil verirlerken, diğer yandan hükümet 
politikalarını da ortaya koyarlar. Devlet politikasında önemli değişiklikler olmazken, 
partilerin icraatları düşünce eksenlerine göre değişkenlik arzetmektedir.

Kürtlere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yıllarca bir devlet politikası olduğundan, 
hangi fikir ve düşüncede olursa olsun iktidara gelen partilerin uygulamalarında, 
bugüne kadar önemli bir değişiklik olmamıştır.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamasında Kürtler gündemdeydi. İstiklal savaşında 
Kürtler Türklerle omuz omuza çarpışmışlar ve büyük fedakârlıklar göstermişler. 
Mustafa Kemal, İslam’ı ve hilafeti kurtarma propagandasıyla Müslüman Kürtlerin 
desteğini aldı. Hatta onlara özerklik sözü vererek savaşa katılımlarını sağladı.

1950’ye kadar İslam ve Müslümanlara karşı amansız bir mücadele verildi. Camiler 
kapatıldı, tekkeler lağvedildi, ezanlar susturuldu ve yüzlerce İslam âlimi idam 
sehpasına gönderildi.

Aynı mücadele Kürd halkını asimile etmek için de verildi. Doğu ve Güneydoğu’daki 
ilkokullarda ‘Türküm, çalışkanım..’ yeminleri ettirildi. Sürgün politikası benimsendi 
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ve binlerce aile tehcir edildi.

1960 yönetimi, pek çok Kürd ileri gelen ailesini memleketin çeşitli bölgelerine 
sürgün etti. Adalet Partisi, Kürdler hakkındaki resmî politikasını değiştirmedi. Aynı 
baskıyı o da Kürtlere uyguladı.

1972 yılında CHP genel başkanlığını İsmet İnönü’den alan Bülent Ecevit, 1974 Kıbrıs 
Harekâtı’ndan sonra Kürdler arasında büyük bir hayranlık uyandırdı ve onlardan 
büyük bir oy aldıysa da, iktidara geldikten sonra, ulusal ideolojiden ayrılmadığını 
ortaya koydu.

Merhum Turgut Özal’ın, Kürd sorununu halletme yolunda attığı adımlar, onun 
öldürülmesi gerekçelerinden birisi oldu.

Kürd meselesini en ciddi ve kapsamlı şekilde ele alan ve o amaçla ortaya çıkan 
Halkın Emek Partisi (HEP), Kürd halkının değerleriyle ters düşmesi nedeniyle bir 
varlık gösteremedi. Ayrıca pek çok politik hata da yaptı. Arkasından gelen diğer 
Kürd eğilimli partiler de aynı politikayı izleyince marjinallikten kurtulamadılar.

HEP, DEP, DTP gibi Kürd orjinli partilerin başarısız olmalarının en büyük nedeni, 
Kürd halkının inanç, örf, adet ve geleneklerine ters düşen politikalar izlemeleridir. 
Özellikle İslam karşıtı partiler olduklarını ortaya koymaları, bunda ısrar etmeleri ve 
bazı yetkililerinin Müslümanları rencide eden demeçler vermeleri, Marksist-Leninist 
olduklarını açıklamaları ve politikalarını buna göre dizayn etmeleri başarısızlıklarının 
en büyük etkenlerinden oldu.

HEP çizgisindeki partiler İslam karşıtı, Atatürkçü, laik, düşünce ve politik olarak 
mevcut rejimle birleşmelerinden, bazı mahfillerin o partilerin yaşamalarındaki 
çıkarları göz ardı edilemez. Bu mahfiller, söylemleriyle onlara karşı oldukları imajını 
verirlerken, perde arkasında onları desteklediler ve beslediler.

Kürd halkının değerlerine sahip çıkan Şerafettin Elçi ve Abdülmelik Fırat gibi 
değerli siyaset adamlarının başarı gösterememelerinin sebebi, kendilerini yeterince 
anlatamamaları, PKK’nın baskısı, başka Kürd partilerinin bulunması, arkalarında 
bir gücün bulunmaması ve İslam imajını veren Milli Nizam, Milli Selamet ve Refah 
partilerinin kapatılmalarıdır. Yani rejimin, İslam’ı ima eden partilere müsamaha 
göstermemesidir. Yoksa hem Sn. Fırat, hem de Sn. Elçi, bilgi, birikim, samimiyet, 
Kürd değerlerine bağlılık ve tecrübe açısından büyük hizmetler verebilecek 
kapasiteye sahiptirler.

III. 10. ÇOK BAŞLI KÜRD SİYASETİ

PKK ve onun paralelinde düşünenler ile onların politik ve sosyal yaklaşımlarına 
katılmayanlar şeklinde Kürdler ikiye ayrılmışlardır. Katılmayanlar da, İslamî 
Kürd kimliğini savunanlar ile Kürd haklarını gündemlerine almayan ve 
devlet politikası yanında yer alanlar şeklinde ikiye bölünmüşlerdir. Barzani’yi 
destekleyenler de bulunmaktadır. PKK dışındaki bu grupların hepsi silahın 
çözüm olmadığı konusunda hem fikirdirler.
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Üzerinde durmak istediğimiz esas sorun PKK ve onun siyasal uzantılarıdır. Bir 
taraftan devlet gözetimindeki Öcalan’ın sık sık önerdiği değişik çözüm yolları, 
diğer taraftan, siyasal erklerinin ürettiği ve sunduğu çözüm paketleri. Bugüne 
kadar öngörülen hiç bir öneride bir istikrar ve süreklilik görülmemiştir.

APO’nun kimliği hala tam olarak ortaya konulmuş değildir. Üst düzey bir 
MİT elemanının kızıyla evlenmiş olması, devletin ortaya çıkardığı bir kişi olma 
tezini güçlendirmektedir. Tutuklandığı günden beri, her türlü ihtiyaçlarının 
karşılanması, istediği demeçleri vermesi, dağ başındaki kadroları yönlendirmesi, 
siyasilere talimat vermesi, tutuklusu bulunduğu devlet erkleriyle pazarlık 
yapabilmesi düşündürücüdür. Bu nasıl tutuklu bir ‘teröristbaşı’dır ki, Kürd 
sorununun çözümünde devletle pazarlık yapabilmektedir? 

ABD, hem onu paketleyip Türk devletine teslim edecek, hem idamını 
engelleyerek yaşamını garanti altına alacaktır. ABD’nin, ‘tavşana kaç, ‘tazıya 
tut’ politikası, Kürd sorununu siyasal bir zemine oturtmak ve Kürdistan’ın alt 
yapısını hazırlamaya yöneliktir.

APO, 1999 yılında, Kürd sorununun çözümü için ‘Demokratik Cumhuriyet’ 
kapsamında çözüm önerdi. Halk bir süre bununla oyalandı. O tutmayınca 
‘Ekolojik Toplum’ önerisinde bulundu. Kürdler Ekolojik toplumun ne olduğunu 
bilmiyordu ama Apo’nun taraftarları adına önerisiydi ve savunulmalıydı. Bir 
zaman kesiti de bununla harcandı. O da tutmayınca ‘Bulgaristan Modeli’ni 
gündeme getirdi. O da kabul görmeyince ‘Bölgesel Özerklik’ teklifini getirdi. 
Yani Osmanlılardaki eyalet sistemini. Bu da destek görmeyince ‘Demokratik 
Özerklik Modeli’ne sığındı. ‘Terörist başı’, ‘çocuk katili’ idam mahkûmu, 
İmralı tutsağı, gelen her hükümete, istediği öneride bulunabilmektedir.

Bu tavrı, muhatapların hoşuna gidiyordu. Herkes zaman kazanıyordu. Olan, 
fidan gibi gençlere, onları bin bir ihtimamla yetiştirip vatan savunmasına (!) 
gönderen fakir Anadolu anne-babalara oluyordu. Apo, yaz-boz tahtası gibi 
peşpeşe önerilerde bulunurken devlet, fakir halkın üçyüz küsur milyar dolarını 
aşan bir masrafa mal olan operasyonlarına devam ederken, hükümetler 
nutuklar atarak halkı bir yandan oyalıyor, diğer yandan oylarını topluyorlardı.

VE KÜRDİSTAN DEVLETİ

Kürd sorunu hiç çözülmeyecek mi? Elbette çözülecektir. Dünyada-şu veya 
bu şekilde-çözülmeyen bir sorun olmadığı gibi ‘demokrasilerde çareler de 
tükenmezdir.’ Bize göre sorun şöyle çözülecektir:

Türkiye direnmenin sonuna gelmiştir. Pes etme pozisyonuna uygun kılıf olacak 
bir proje üretilecek ve APO’yla masaya oturulacaktır. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’daki illeri kapsayan bölgeler önce eyalete dönüştürülecek, arkasından 
otonom gelecek, sonra özerklik verilecek, bir süre sonra, sonucu önceden 
belli olan uydurma bir referandumla bağımsızlığı tanınacaktır. ABD, sağ 
kalırsa Apo’yu, Kürdistan’ın Atakürd’ü ilan edecek ve her tarafa heykellerini 
diktirecektir. 
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Bu proje ve anlaşmaların hakemi ABD ve İsrail olacaktır. Buna karşılık, 
bağımsız Kürd devletine, hamilik adı altında isteklerini dayatacaklardır. Bu 
sefer de Kürdlerin, Kuzey Irak, Suriye ve İran’la sorunları başlayacaktır. 
ABD tekrar ‘hamilik’ pozisyonuna soyunacaktır. Kuzey Irak, Suriye ve İran’la 
bütünleşme tartışma ve projeleri devreye girecektir. Siyasal mücadeleler ve 
çatışmalar yeniden başlayacaktır. Demokrasiyi yerleştirmek ve Kürd halkını bu 
keşmekeşten kurtarmak için ABD gelecek, Apo’nun heykellerini yıkıp yerlerde 
süründürecek ve Kürdistan’a yerleşecektir.

Böylece Kürdistan bağımsızlığını kazanmış olacak, halk güven ve refah içinde 
hayatını sürdürecektir (!)

III. 11. PKK

PKK, ortaya çıkarıldığı günden beri, birinci hedefi olarak, halkı İslam’dan koparmayı 
seçmiştir. Dindar görünen bazı bireylerin PKK safında yer alması, İslam’ı yeterince 
bilmemelerinden ve resmî ideolojinin baskısı ve ulusalcı zihniyetin dayatmalarından 
kaynaklanmaktadır.

Otuz yılı aşkındır uygulanan ancak basarılı olamayan devlet politikasının yanlışlığı 
kesinleşmiştir ve bir an once değiştirilmesi gerekir. Uygulanan bu politika, PKK 
ve zihniyetine karşı görünse ve lanse edilse de, realitede bir basarı göstermediği 
ortadadır. Resmî ideolojinin, İslam ve Müslümanlara karşı tavır koyması sadece 
PKK’ın ekmeğine yağ sürmektedir.

Bugüne kadar, PKK’nın Doğu ve Güneydoğu’ya hâkim olmamasının ve üniter yapıyı 
bozmamasının en büyük nedeni, dindarların bu zihniyete karşı çıkması, direnmesidir.

Kürd sorunu, Doğu-Güneydoğu ve bu bağlamda PKK/DTP ile özdeşleştirilmiştir. 
Bu, sorunu lokalize etmektir. Sorun, bütün Türkiye’nin, hatta bölgenin önemli 
sorunlarından birisidir. Türkiye’nin bütün bölgelerine dağılan Kürdler, Kürd iş 
adamları ve Kürd aydınları, bir yandan iki halkın kaynaşması açısından avantaj 
iken, Doğu-Güneydoğu için bir handikap olmuştur. Bu bilim ve iş adamları Doğu-
Güneydoğu’da olsalardı, bu bölgelerin sosyo-ekonomik yapısı çok daha farklı 
olabilirdi. 
Her ne kadar PKK ve onun siyasal uzantısı partiler, ırkçı elit, Kürtlerle ilgili devlet 
politikasına karşı görünüyorlarsa da, düşünsel olarak resmî ideolojiyi paylaştıklarını 
her vesileyle ve her ortamda ortaya koyuyorlar. Verdikleri demeçlerle bunu ifade 
etmekten çekinmiyorlar. İslam’a karşı cephe alışları noktasında da resmî ideolojiyle 
çakışıyorlar. İslam ve Müslümanlara karşı tavır almada, laik kesimle çatışan hiçbir 
noktaları bulunmamaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, PKK’yı besleyenin 
devlet olduğu kanısının yaygın olmasının nedeni budur.

III. 12. RESMî İDEOLOJİNİN KÜRDLERE BAKIŞI

İki yüzlülük, çifte standartlık bu rejimin her tarafından dökülmektedir. Bu vasıflar, 
kurulduğu günden itibaren bu özellikleri muhafaza etmiş ve uygulanmıştır. Bilindiği 
gibi Atatürk, Cumhuriyeti kuruncaya, hedefini sağlama bağlayıncaya kadar sık sık 
İslam ve diğer unsurlardan söz etmiş ve onlara güven telkin etmiştir. Atatürk, 1 
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Mayıs 1920 (1336) de,

‘Efendiler, meselenin bir daha tekerrür etmemesi ricasiyle (vurgu tarafımızdan 
yapılmıştır) bir iki noktayı arz etmek isterim: Burada maksut olan ve Meclis-i 
âlinizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir, yalnız Çerkes değildir, yalnız Kürt 
değildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden mürekkep anasır-ı islamiyedir, samimi 
bir mecmuadır. Binaenaleyh bu heyet-i âliyenin temsil ettiği, hukukunu, hayatını, 
şeref ve şanını kurtarmak için azmettiğimiz emeller, yalnız yalnız bir unsuru islama 
münhasır değildir. Anasır-ı islamiyeden mürekkep bir kütleye aittir…Kerkük 
şimalinde Türk olduğu gibi Kürd de vardır. Biz onları tefrik etmedik..Bu mecmuayı 
teşkil eden her unsur-u İslam bizim kardeşimiz ve menafi tamamiyle müşterek olan 
vatandaşlarımızdır ve yine kabul ettiğimiz esasatın ilk satırlarında bu muhtelif anasır-ı 
islamiye ki: vatandaştırlar, yekdiğerine karşı hürmet-i mütekabile ile riayetkârdırlar 
ve yekdiğerinin her türlü hukukuna, ırkî, içtimaî, coğrafî hukukuna daima riayetkâr 
olduğunu tekrar ve teyidettik ve cümlemiz bugün samimiyetle kabul ettik’56 darken,

12 yıl sonra, hükümetin bir üyesi ve Atatürk’ün sağ kolu İsmet Paşa, 20. 11. 1932 
tarihinde, Hukuk Fakültesinin diploma töreninde yaptığı konuşmada, 

‘Hiç şüphe yoktur ki, Cumhuriyet Türkiyesinin bütün geçmiş devirlerden en esaslı 
farklarından birisi de millî bir devlet olmasıdır. Türkiyenin, Türkün devleti ve 
vatanı olmasıdır..Bu memleket Türkiyedir. Burada yaşayanlar Türktürler. Ve Türk 
vatanperverliği ve Türk milliyetçiliği bu memleketin idaresinde, mukadderatına 
müessir ve hâkimdir..Türk milliyetçisi ve Türk vatandaşı olmak için bu memlekette 
herhangi bir fertten anormal hiçbir şey istemiyoruz. Türk olmayı sevmek ve Türk 
olmayı kabul etmek, Türk milletine mensup olmanın verdiği bütün haklara malik 
olmak için kâfidir’57 diyecektir.

1934’te T. B. M. M. Tarafından çıkarılan 1335 numaralı İskân kanunuyla, Kürdleri 
asimile etme politikasının hedefleri şöyle tesbit ve ifade edilmektedir:

‘Tanzimat, Türk ve İslam camiaları yerine din, lisan, ırk ve hissiyatı muhtelif 
unsurların halita (karma) halinde teşkil ettiği içtimaî heyeti (sunî bir Osmanlılık 
camiası) altında tutmağı iltizam etti.

Dinî ve emperyalist saltanatın memlekette idame ettiği idarei mutlakanın bünyesi 
esasen millî temsil siyaseti tatbikine gayr-i müsaittir…muhacir unsurlar hane hane 
Türk kasaba ve köyleri içine dağıtılarak eritilip temsil edilmeleri maksadı..Bunlar 
yıllarca kendi dillerile mütekellim kaldılar. Bütün Osmanlı devrinde Türkçeyi ana 
dili olarak benimseyemediler…Bunların Türk harsına ve milliyetine temessülü 
hiçbir zaman nazara alınmadı..

Yine dahilî iskân safahatı cümlesinden olarak ana dili Türkçe olmıyan nüfus 
terakümlerinin menine ve mevcutlarının dağıtılması şekillerine ve bu suretle hars 
vahdetinin korunmasına ait tedbirlerin ittihaz ve tatbiki için Hükümete kanunî 
salahiyet alınması düşünülmüştür.

56  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri-1-T. B. M. Meclisinde ve C. H. P. Kurultaylarında (1919-
1938), T. T. Kurumu Yayınları: 1, Ankara 1961. 
57  İsmet Paşanın Siyasî ve İçtimaî Nutukları-1920-1933, Başvekalet Matbaası 1993.
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Aşiretler efradının tamamen mazi ile alakalarını keserek bütün emellerini kendilerinin 
ve yetiştirecekleri nesillerin isitkbal bağlamalarını temin için mecburi ikamete..
İskân ileri, şimdiye kadar geçirdiğimiz tecrübelerde olduğu gibi fevrî olmayıp 
program dâhilîsinde işlemesi derpiş olunduğuna göre…’58

 ‘..Maksat bunların süratle ana dillerini unutması, Türklerle karışması olduğundan, 
büyük köylerde bir mahallede veya birbirine komşu ve kolaylıkla toplanır bir yerde 
olmamak şartile oturtulmalarında beis görülmemiştir.’59

 ‘Çarşı ve pazarlarda, meydanlarda, bütün umumî yerlerde Türkçeden başka bir dil 
konuşulmasını..sonra çatı altında..sonra evlerde ve en sonra her yerde Türkçeden 
başka dil söylenmesini yasak etmek ve başka kıyafet taşınmasını, başka adetleri, 
başka oyunları, başka türkü ve şarkıları velhasıl başkalığa delalet eden her şeyi 
kaldırmak gibi hükümler konulmuştur.’60

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan 2003’e kadar iki parti ve aynı zihniyet tarafından 
yönetilmiştir. Atatürk’le başlayan CHP zihniyeti 1950’ye kadar mutlak iktidarda 
kalmış ve İslam karşıtı zihniyetini acımasızca uygulamış, Müslümanları ezmiştir. 
1950-60 arası iktidar Demokrat partinin eline geçmişse de, CHP zihniyetindeki 
orduyla acı bir sonla sona erdirilmiştir. O günden 2003’e kadar CHP zihniyetiyle, 
söylemlerinde biraz farklılık görülse de, ugulamada aynı politikayı izleyen DP/DYP 
zihniyeti arasında, istendikçe ve ihtiyaç duyuldukça el değiştirmiştir. Demirel’in 
altı defa gidip yedinci defa gelme başarısı (!), aynen Ecevit ve yerini alanlar için 
de geçerlidir. ‘Al gülüm, ver gülüm’ meselesi. Demokratik solcu Ecevit ile ‘Nurcu’ 
sağcı Demirel’in, Kürdlerle alakalı mesajlarında bir farklılık görülmemektedir. Her 
seçimden önce Kürd sorununu çözeceklerine ilişkin vaatleri havalarda uçuşurken, 
iktidara geldiklerinde, daha yere inmeyen vaatlerini havada toplar ve çöpe atmışlardır.

III. 13. KÜRDLERE YAPILAN HAKSIZLIKLAR

Cumhuriyet dönemi hükümetlerinde Kürdlere yapılan haksızlıkları şu şekilde tesbit 
etmek mümkündür:

1. İnançlarını yaşamalarına izin verilmemiştir.

2. Dillerini konuşmaları yasaklanmıştır.

3. Sürgün edilmişlerdir.

3. Asimilsasyona tabi tutulmuşlardır.

4. Örf, adet ve gelenekleri yasaklanmıştır.

58  T. B. M. M. Zabıt Ceridesi, c. 23, T. B. M. M. Matbaası, Ankara 1934.
59  T. B. M. M. Zabıt Ceridesi, karar no: 6, Esas no: 1/335, s. 10.
60  T. B. M. M. Zabıt Ceridesi, karar no: 6, Esas no: 1/335, s. 11.
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5. Sözlü kültürleri (şarkı, türkü, hikâye, masal ve mitleri) yasaklanmıştır.

6. Temel hak ve özgürlükleri ellerinden alınmıştır.

7. ‘12 Eylül rejimi; askeri yönetimin aldatmacaları ile demokrasi dışı yöntemlerle 
demokrasi askıya alınmış, ülkenin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde aşağıda özetle 
sunulan sıkıntılar yaşanmıştır.

‘Totaliter yönetimlerde bile örneğine az rastlanan bir düzenleme ile Türkiye’de 
Türkçeden farklı ana dillere sahip yurttaşlara kendi ana dilleri ile konuşma, yazma ve 
iletişim yasağı getirilmiştir… Yasa, bu çok basit ve sıradan gerçeği bile kavramadan 
uzak bir anlayışla hazırlanmış, kaba ve etnik amaca dönük bir asimilasyon aracı 
olarak düzenlenmiştir.’
8. ‘Kürtçe savunma yapan, türkü söyleyen, yazı yazan, müzik kaseti bulunduran 
birçok kişi için soruşturma açılmış, cezalandırılmıştır.’

9. Yıllarca uygulanan ‘Olağanüstü Hal Yasası’ ile ‘hukuk sistemlerinde kabul edilmesi 
olanağı bulunmayan birçok yasak, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara da 
aykırı olarak mevzuatımıza getirilmiştir.’ Bu çerçevede, günlük yaşamı güçleştiren 
düzenlemelerin yapılması, toplumda büyük sıkıntıların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Bu düzenlemelerin başlıcaları şunlardır:

1. Bölge sınırları içersinde tüm haberleşme araç ve gereçlerine el koymak.

2. Sokağa çıkma yasağı getirmek.

3. Belli yerlerde ya da belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplantılarını, 
araçların seyrini değiştirmek.

4. Kişilerin üstlerini ve araçlarını aramak.

5. Gazete, dergi, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, yayımlanmasını 
ve dağıtılmasını yasaklamak.

6. Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantlarını denetlemek, gerektiğinde 
yasaklamak.

7. Kamu güvenliğini bozabileceği kanısı ile kişi ve toplulukların bölgeye girişini 
yasaklamak, bölge dışına çıkarmak.

8. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini ertelemek, yasaklamak,

9. Valilerin, bu yasağın verdiği yetkilerle yapacakları idari işlemleri karşı açılacak 
davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilmesini engellemek.’

10. Siyasal hakları kısıtlamak.
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11. Suçsuz vatandaşları gözaltına almak.

12. Suçlu kabul edilenlerin akrabalarını gözaltına alarak işkence etmek.

13. Bütün bölge vatandaşlarına ‘potansiyel suçlu’ muamelesi yapmak.

14. Köyleri boşaltmak.

15. Köyleri yakıp-yıkmak.

16. Orman, bağ ve bahçeleri yakmak, meyve ağaçlarını sökmek.

17. hayvanları telef etmek.

18. Koruculuk sistemiyle vatandaşları karşı karşıya getirmek.

19. Güvenlik güçlerinin devlet terörünü estirmek.

20. Yüzlerce faili meçhul cinayet.

21. Ekonomik ambargo uygulamak.61

22. Yollarda gerekçesiz ve vatandaşı bezdirecek şekilde kontroller yapmak.

23. Hiçbir vatandaşın güvenliğinin olmaması.

24. Panzerlerle dükkanları, evleri yıkmak.

25. Ev aramalarında hiçbir kurala riayet etmemek, geride harabe bir ev bırakmak.

26. Halkın iki silahlı güç arasında sıkışıp kalması.

27. Vatandaşların zaten kısıtlı olan gelirleri hem devlet hem PKK tarafından vergi 
adı altında alınması.

28. Batıya göe zorlananlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmak.

29. Gençler hem devlet hem PKK tarafından askere zorlandıkları.

IV. SORUNU ÇÖZÜM YOLLARI

IV. 1. Çözüm Arayışları 

Özellikle Türkiye’de 1974’lerde ortaya çıkan PKK ile beraber Kürd sorunu kartopu 
gibi büyüyerek sorun haline gelmesiyle beraber çözüm arayışları da başladı. Ancak 
bugüne kadar sadra şifa olabilecek bir çözüm bulunamadı.

61  Ege bölgesinde GSMH ortalama %2.9 artarken Doğu ve Güneydoğu’da % 0.6 artmaktadır. 
GAP bölgesi Türkiye nüfusunun %8.5’ni oluştururken, %5 dolayında yatırım yapılmaktadır.
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Bu arayışların öncülüğünü yapan merhum Turgut Özal’dır. Turgut Özal, 1993’te, 
‘Kürt Sorunu Nasıl Çözülür’ adıyla Adnan Kahveci’ye hazırlattığı rapor açılmadan 
ve kamuoyunun gündemine girmeden kapatıldı.

Önemli bir rapordu. Raporda sorununun siyasal olarak çözümün şart olduğu 
belirtiliyordu. Federasyon dâhil her türlü çözüm yolu tartışmaya açılıyordu. Merhum 
Adnan Kahveci paketi Meclis’e getiremeden, çözülemeyen bir trafik kazasında 
hayatını kaybetti. Hayatı gibi raporu da ‘nisyan’ raflarına kaldırıldı. Turgut Özal gibi 
Kahveci’nin de, bu rapor nedeniyle ortadan kaldırıldığı uzak bir ihtimal değildir.

Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin başında bulunan Deniz Baykal’ın başkanlığında,62 
‘Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri’ adıyla hazırlanan 
raporun ‘Sunuş’unda, ‘Kürt sorununa ilk defa iktidara aday63 kitlesel bir partinin 
uygulama programında yazılı bir belge ile yer veriliyor..Asimilasyona, varolan 
bir etnik yapıyı inkara dönük yaklaşımlarla bu sorunun çözülemeyeceği artık 
anlaşılmalıdır’ denilmektedir.64

Raporda, Doğu ve Güneydoğu (kısaca Kürd sorunu) ele alınmış, yerinde tesbitler 
yapılmış, Anadilde konuşma, eğitim hakkının verilmesi, askerî baskının kaldırılması, 
yatırımların yapılması gibi güzel öneriler ileri sürülmüştür. Teorik olarak iyi 
hazırlanmış bir rapor olmasına rağmen pratikte hiçbir adım atılmamıştır. Sn. Baykal, 
1990’da bunu söylerken, 2008’de Kuzey Irak’a yapılan ve savaş niteliğindeki 
askerî operasyonun sekiz gün gibi kısa bir sürede sona erdirilmesi ve daha büyük 
bir darbenin vurulmaması karşısında küplere binmiş, Genel Kurmay’ı suçlamış, 
hükümeti yerden yere vurmuş ve onları ABD’nin drektifleri doğrultusunda hareket 
ederek Türkiye’yi küçük düşürmekle suçlamıştır. Bu hırçınlığı nedeniyle Türkiye 
gerilmiş, Kürd halkı ciddi anlamda rencide olmuştur.

TOB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) başkanlığı tarafından 1995’te sorunla 
alakalı bir rapor hazırlandı. Ancak ordunun açık tepkisi nedeniyle rafa kaldırıldı 
ve ona da sahip çıkan olmadı. Ekonomik ağırlıklı hazırlanan bu rapor da önemli 
mesajlar taşıyordu.

1997’de bu kez TÜSİAD’ın (Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği) hazırladığı 
62  Raporu hazırlama komisyonu, Deniz Baykal (başkan), Fuat Atalay, Hikmet Çetin, Cumhur 
Keskin ve Eşref Erdem’den (üyeler)oluşmaktadır. Bu arada, Hikmet Çetin’in dedesinin yazdığı (Hikmet 
Çetin için de yazmış olabilir) bir dörtlüğü buraya almak istiyoruz: 
Eger cehşek kerê binî xoyikî
Biki eyvan ji bu vî kasr-ı Kisra
Muallim bî ji bu vîra Eflatun
Murebbi bî ji bu vî İbni Sina
Dema tû vî ji eyvani derîni
Hiner nayi ji vî ğayri zırıni. 
(Şayet bir eşek sıpasını beslersen
Onun için Kisra’nın sarayını hazırlasan
Eflatun’u öğretmeni yapsan
İbn-i Sina onu eğitse
Onu saraydan çıkarır çıkarmaz.
Anırmaktan başka elinden bir hüner gelmez.) 
63  Vurgu bizimdir.
64  Sosyal Demokrat Parti’nin, ‘Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri’, 
Ankara 1990.
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rapor da önemli konulara dikkat çekiyordu. Bugüne kadar inkâr edilen Kürd dili 
ve kültürünün serbest bırakılmasını isteyen rapor, ilk defa Genelkurmay‘ın MSB 
(Milli Savunma Bakanlığı)’ye bağlanması gerektiğini ifade ediyordu. Bilindiği 
gibi TÜSİAD, Türk siyasal hayatında önemli rolü olan bir kuruluştur. Ancak o 
da, diğerleri gibi bir süre konuşulduktan sonra, hiçbir işlevsellik kazanmadan rafa 
kaldırıldı. 

Redfah partisi’nin hazırladığı raporun akibeti de diğerlerinden farklı olmadı. STK 
(Sivil Toplum Kuruluşları) da birçok rapor hazırlamalarına rağmen sonuç elde 
edilemedi.

Muhalefette olan siyasi partiler de bunlardan geri kalmıyor, iktidara getirildikleri 
takdirde Kürd sorununa çözüm vaadlerinde bulunuyorlardı. Fakat iktidara 
geldiklerinde, Kürd sorunuyla beraber verdikleri sözlerini de unutuyorlardı.

Bütün bunlar, sorunun çözümünü engelleyen bazı güç mihraklarını akla getirmektedir. 
Aksi halde sorun küçümsenecek cinsten değildir. Terör adıyla geçiştirilmeye çalışılsa 
da, adı konmamış bir savaş yaşanmaktadır. Asker cenazelerinin kalkmadığı gün 
kâr sayılmaktadır. Türk ekonomisine vurduğu darbe ve toplumun psiko-sosyolojik 
güvensizlik ve çöküntüsü ayrı bir dramdır.

Bu, bir terör sorunu mudur, yoksa onun ötesinde, kültürel, siyasal, sosyal, ekonomik, 
stratejik ve dışa sarkan bir sorun mudur? Bu, yalnız Türk veya Kürd halkı ilgilendiren 
bir sorun mudur, yoksa bütün bölgeyi ilgilendiren bir problem midir? Bu soruların 
cevapları ortaya konulmadan; başka bir ifadeyle hastalık teşhis edilmeden sorun 
çözülebilir mi?

AK-PARTİ

AK-PARTİ Kürt halkının büyük umudu olarak görüldüğünden, ilk seçimden bugüne 
kadar ona büyük destek vermiştir. 

Ancak AK-PARTİ, Türkiye geneline verdiği hizmetleri Doğu ve Güneydoğu’ya da 
vermesine rağmen sorunun çözümü için öze inememiş ve çözüm getirememiştir.
Bize göre herşeyden önce sorunu ve nedenlerini doğru teşhis edememiştir. 

1. Çözüm arayan diğer kurumlar gibi sorunu ekonomik olarak düşünmüş ve buna göre 
problemi çözmeye çalışmıştır. Deklare ettiği  ‘Kürt/Demokratik Açılım’la somut bir 
öneri ve çözümü ortaya koyamamıştır. Söylemleri soyuttan somuta geçememiştır.

2. Sorun ekonomik değil beyinsel/düşünsel olduğunu tesbit edememiştir. Modern 
mantıkta insan, “düşünen canlı” olarak tanımlanmaktadır. Hem PKK’nın eylemlerine, 
hem de onun siyasal uzantısı olan DTP’nin söylem ve icraatlarına bakıldığında, 
ortaya koyduklarının bilimsel ve mantıksal bir yönünün bulunmadığı görülecektir.

 PKK’nın silahslı mücadelesi, otuz bine yakın Kürt gencinin ölümü, o kadar ailenin 
perişan olması ve Kürt halkının kahır ekseriyetinin tepkisini doğurmuştur. Şayet 
mücadelesi, Kürt halkının haklarını elde etme veya bağımsızlığını kazanmaya 
yönelik olsaydı, Marxist-Leninist bir ideolojiyle halkını öldürerek, hegemonik bir 
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tavır sergileyerek, değerlerine karşı çıkarak değil, ‘millet’ tanımına uyararak ve 
milleti oluşturan olgulara saygı duyarak, inancına, örfüne, adetine, geleneklerine, 
kültürüne sahip çıkarak; kısaca Kürt halkıyla bütünleşerek bu mücadeleyi verirdi. 

BDP’nin söylemlerinde de aynı çelişkileri görmek zor değildir. İcraatlarını, kahır 
ekseriyeti Müslüman olan halkının inançlarıyla adeta alay edercesine ortaya 
koymakta, demeçleriyle, Kemalist olduklarını açıklayarak, bütün solcuları dindarlara 
karşı mücadele birliğine davet ederek deklare etmektedir.

AKP’nin yaptığı hata buradadır. AKP, Kürt gençliğinin beynine hitap ederek inanç, 
ahlak, fazilet ve insanı duyguları yerleştirerek; yani iç ve manevi dinamiklerini 
harekete geçirerek önlem alması gerekirdi. Şunu kesin olarak biliyoruz: İman ve 
gereklerinin beynine hakim olduğu hiç bir Kürt genci PKK örgütüne katılmamış ve 
teröre bulaşmamıştır. 
Kürt gençlerinin teröre bulaşmaması için AK-PARTİ tarafından şu önlemler 
alınabilir:

1. Doğu ve ğüneydoğu’nun psiko-sosyal yapısını bilen, kültürlü, kabiliyetli ve 
misyon sahibi kişilerin milletvekili ve belediye başkanı seçilmelidir.

2. Her ilde bulunan üniversitelerdeki bilim adamlarının birikimleri konferans, panel, 
sempozyum ve seminerlerle halka aktarılmalıdır.

3. İlahiyat fakültelerindeki ilim adamları harekete geçirilmeli ve halkla kaynaşmaları 
sağlanmalıdır.

4. Kanaat önderleriyle sıkı bir diyaloğa geçilmeli ve harekete geçilmelidir.

5. Bölgenin ilim adamları desteklenmeli ve halka yönelik çalışmaları sağlanmalıdır.

6. Medrese geleneği canlandırılmalı ve oradan mezun olanlara farklı bir statü 
verilerek gençler medreselere yönlendirilmelidir.

7. Bölgedeki teröre karşı olan STK’lar desteklenmelidir.

8. DİB’ğı harekete geçirilmeli ve Türkiye genelinde birlik, beraberlik ve kardeşlik 
çalışmaları yapılmalıdır.

9. İstihdama yönelik yatırımlar arttırılmalıdır.

IV. 2. ÇÖZÜM DİĞER ÖNERİLER

Şu önerilerin gerçekleştirilmesi halinde sorunun nedenlerinin ortadan kalkacağı ve 
çözüleceği inancındayız:

1. Bölge halkı devlete güvenmek istiyor. Bu güven verilmelidir.

2. Halkın ‘potansiyel suçlu’luğu hem bütün halkın kafasından silinmeli, hem Kürd 
halkının bu psikozu aşması sağlanmalıdır.



163Ⅱ. KÜRD FORUMU

3. PKK’nın kullandığı argümanlar elinden alınmalıdır.

4. Kamu görevlilerinin istekle, Doğu-Güneydoğu’ya gelebilmelerinin özendirici 
önlemleri alınmalıdır.

5. Başta din olmak üzere halkın örf, adet ve geleneklerine saygı gösterilmelidir.

6. Yapılan bütün yanlışlar tekedilmeli ve açılan yaralar sarılmalıdır.

7. Koruculuk sistemi, halkı rahatsız etmeyecek şekilde yeniden yapılandırılmalı 
veya kaldırılmalıdır.

8. Bütün devlet görvlilerinin halka daha sıcak ve samimi yaklaşımı sağlanmalıdır.

9. Devlet yatırımları yapılmalı, özel sektör yatırımlara özendirilmeli, istismara 
meydan verilmeyecek şekilde yatırıma yönelik imkanlar sağlanmalıdır.

10. Halk ile terörist ayrt edilmelidir.

11. Turizm alanları açılmalı, özendirilmeli ve desteklenmelidir.

12. Terörün sosyal baskısı ciddi tedbirlerle önlenmelidir.

13. Eğitime farklı bir uygulama getirilmeli, lise veya üniversite bitiren Doğulu genç 
nesle bazı ayrıcalıklar tanınmalıdır.

14. Medya, tahrik edici ve teröre destek verici yayınlardan sakınmalıdır.

15. Okullardaki eğitim programları bölge gözönünde bulundurularak hazırlanmalı 
ve bölgenin sartlarına gore öğretmen atamaları yapılmalıdır.65

65  Bediüzzaman, İslam âlemi gibi Kürtlerin de temel problemini teşhis etmiş ve onun 
çözümü için dönemin hükümeti nezdinde gereken bütün girişimlerde bulunmuştur. Şark ve Kürdistan 
Gazetesi’nin 2 Aralık 1909 tarihli 1. sayısında şu makalesini neşrettirmiştir. Sadeleştirerek alıyoruz:
‘Bunun çaresi: Güzel bir örnek olmak, teşvik ve özendirmek için, Kürdistan’ın değişik noktalarından, 
biri Artuş aşiretlerinin merkezi olan Beytüşşebab yönünde; diğeri Mutkan, Belkan, Sason ortasında; 
biri de Sipkan ve Haydaran ortasında olan Van’ın içinde, dini ilimleri ile gerekli pozitif ilimlerin 
okutulduğu üç üniversite kurulmalıdır. Hiç olmazsa ellişer talebe verilmeli ve onların geçim kaynakları 
yüce hükümet tarafından sağlanmalıdır. Bazı medreselerin canlandırılması bile Kürdistan’ın gelecek 
hayatını maddî ve manevî yönden temin eden önemli sebeblerdendir. Bununla eğitimin temeli atılır. 
Bu başlangıç kuruluşlardan birlik gerçekleşecek, iç ayrılıklardan mahvolan büyük kuvveti hükümetin 
eline vererek dışa harcamakla, hakkıyla adaleti hakketme ve medenî olmaya müsait olduklarını ve fıtrî 
cevherlerini göstereceklerdir.’ 
Bu bağlamda şunların yapılması önerilir:
1. Medereselere, dini ilimler yanında müsbet ilimlerin de konulması ve onlara resmiyet verilmesi.
2. Bu medreselerde Arapça, Kürdçe veve Türkçenin okutulması.
3. Ehil Kürd ulemasının müderris (Öğr. Üyesi) olarak atanmaları.
4. Kürtlerin degerlerinin göz önünde bulundurularak tedrisatın yapılması.
5. İhtiyaç duyulan bütün bölümlerin açılması.
6. Bütçelerinin ihtiyacı karşılayacak nitelikte olması.
7. İnanç ve kültürlerine uygun eğitime büyük önem verilmesi. 
8. İslam’ın bid’a ve hurafelerden arındırılarak öğretilmesi. 
Şurası bir gerçektir ki, din tedrisatının hâkim olduğu dönemlerde terör filizlenecek ortamı bulamamış 
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16. Universitelerdeki öğrenci, öğrenci-öğretim elemanları ilişkileri  ahlakı değerler 
gözönünde bulundurularak düzenlenmelidir.

IV. 3. Bireysel Mücadele

Günümüz Müslümanlarının en önemli hastalıklarından birisi de, her hizmet ve 
yardımı başkalarından beklemeleridir. Her Müslüman, Hz. Ömer gibi, her akşam 
aynanın karşısına geçip, ‘Bugün Allah için ne yaptın?’ demesi gerekirken, her an 
‘Bugün başkaları benim için ne yaptı?’ demektedirler. İstisnalar bir tarafa bırakılırsa-
maalesef-hepimiz, her şeyi başkasından beklemekteyiz. Bununla da yetinmez, 
başkalarının kendi çapında yaptıkları hizmetleri eleştirmekten de geri kalmaz ve 
onların yaptıkları hizmetleri engellemeye ve sekteye uğratmaya çalışmaktayız. 
Adeta hizmet ehlinin morallarini bozmayı kendimize görev saymaktayız.’ Sayet bu 
talep zamanında hayata geçirilmiş olsaydı, bugün Kürt sorunu belki olmayacaktı.

Bu tavrı şiddetle eleştiren Bediüzzaman, ‘Başkasına itimat etmeyen nefsiyle teşebbüs 
eder’66 diyerek, her Kürdün elini taşın altına koymasını ve Kürd halkının haklarının 
alınmasında kendisine düşen görevi yapmasını istemektedir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Kürt aydınları zamanında ellerini taşın altına koymuş 
olsalardı, bugün hem Kürtlerin, hem Türkiye’nin hali farklı olurdu.

Bu, Hz. Peygamber (s)’in siretidir. Evinin içinde bile kendi hizmetlerini hanımlarından 
beklemeden yaptığı gibi, savaş meydanlarında da ön safta yer almış ve Müslümanlara 
örnek olmuştur.

Rasûlullah (s)’ın Ebu Zer’e yaptığı, 

‘Gizli ve açık işlerinde Allah’tan korkmanı, kötülükten sonra iyilik yapmanı, yere 
düşen sopanı bile kimseden istememeni, kimsenin emanetini kabul etmemeni ve iki 
kişi arasında-bile-hüküm vermemeni tavsiye ederim’67 şu tavsiyelerinden sonra, 
Ebu Zer, Sevban vb. Sahâbiler, hayatları boyunca, hayvanın sırtındayken, düşen 
sopalarını bile verilmesini kimseden istememiş ve beklememişlerdir.

IV. 4. SİLAHLI MÜCADELE

Kürd sorunu beyinsel ve düşünsel bir mücadeledir. Toplumsal ve siyasal olarak 
ancak çözülebilir. Otuz beş yıldan beri verilen ve her kesimden binlerce insanın 
hayatına mal olan silahlı mücadelenin çözüm olmadığı ortaya çıkmıştır. Nedenlerini 
şu şekilde sıralamak mümkündür:

1. İki halk asırlardır beraber yaşamış ve pek çok ortak değeri bulunmaktadır. Kürd 
nüfusunun % 60’ı, Türklerin yoğun yaşadıkları bölgelere yerleşmiştir.

2. Altı milyona ulaşan evlilikler nedeniyle aileler akraba olmuş; dolayısıyla silahlı 
ve bölgeye yerleşememiştir. Medreselerin kapatılmasından, gençliğin İslam’dan uzaklaştırılmasından 
yararlanılarak terör hortlatılmış ve gençlik tehlikeli düşüncelerin kucağına atılmıştır.

66  Nursi, Münazarat, s. 108.
67  Musned, V. 181; İbn Maceh, 8/Zekât 25, r. 1837.
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mücadeleden rahatsızdır.

3. Kürdlerin geçim kaynaklarının büyük bölümü batıya dayanmaktadır. Doğu’da 
yaşayan işsizlerin çoğu, ilkbahar, yaz aylarında batıda çalışmakta ve buralarda kışlık 
geçimlerini sağlamaya gayret etmektedirler.

4. Kürdlerin büyük bölümü, şimdiye kadar ortaya koyduğu icraatları ve izlediği 
politikası nedeniyle PKK’ya güvenmemektedir. PKK’nın Kürd halkının haklarını 
elde etmek için mücadele verdiğine inanmamaktadır. PKK’nın Kürd örf, adet ve 
değerlerini hiçe saydığına, hatta bunlara karşı mücadele vererek deforme ettiğine 
inanmaktadır.

7. Marksist ve Leninist bir çizgide olması Kürd halkını ürkütmektedir.
8. İslam karşıtı tutumuyla bütün dindar kesimi karşısına almış bulunmaktadır. 
Diğer nedenlerin hepsi bir tarafa bırakılsa bile, sadece bu neden, PKK’nın silahlı 
mücadeleyle başarıya ulaşamayacağını göstermeye yetmektedir. Hiçbir zaman Kürd 
halkının büyük çoğunluğu, inancından vazgeçerek PKK’nın safında yer almayacak 
ve onu desteklemeyecektir. PKK, başarısızlığının temelinde bu hususun yattığını 
bilmesine rağmen çizgisinden sapmamakta ve din karşıtı söylem ve tutumundan 
vazgeçmemektedir. Zaman zaman mitinglerinde kullandığı dinsel motiflerle halkı 
inandıramamaktadır. Çünkü Kürd halkının mayasında, ruhunda, özünde, benlik ve 
karakterinde İslam vardır.

Nitekim bugün, genış kapsamlı bir Zerdüştlük propagandası yapılmakta, Nusaybin, 
Kurtalan gibi dindar ilçelere bile Zerdüştlüğün bütün sembolleri en işlek mekanlara 
yerleştirilmektedir. Van’da açılan bir kilise dolup taşmaktadır.

9. Dindar Kürd halkı, hangi ırktan olursa olsun Müslüman din kardeşlerine silah 
çekmek istememektedir. Çünkü Allah bütün Müslümanları kardeş ilan etmiştir. 
Birbirlerine silah çekenlerin cehennemlik olduklarını bilmektedir. 
Buna işaret eden Bediüzzaman, ‘Bence şimdi kılıç vuran, kılıcın aksi döner, 
yetimlerine dokunur. Şimdi galip gelmek kılıç ile değildir. Kılıç olmalı, lakin aklın 
elinde olmalı’68dır demektedir.

Son yıllarda sorun daha da kangrenleşen ve binlerce insanın hayatına mal olan 
bir savaş halini almıştır. Bir yandan devlet, bütçesi kadar geliri savaş masraflarına 
kanalize ederken, öte yandan terörün pençesinde halk psikolojik ve ekonomik 
çöküntüyü yaşayarak perişan olmuştur. Can kaybı veren ailelerin dramı ayrı bir 
boyut kazanırken, hapishane ve mahkemelerdeki perişanlık, gittikçe dal-budak salan 
ayrı bir ızdırabın yeşermesine ortam hazırlamıştır. Ortada kalan halk, toplumsal 
boyuta varan ve her kesimi huzursuz eden bir ikilemin pençesinde kıvranmaktadır. 
Ne devlete güvenip rahat edebiliyor, ne de karşı tarafa itimat edip geleceğe sağlıklı 
bakabiliyor.

Bu ikilemin başka bir boyutu da, ahlakî ve karakteristik tahribatı beraberinde 
getirmesidir. Bu olgunun anaforuna kapılan halk, Kur’an’ın, ‘İmana ermiş olanlarla 
karşılaştıklarında, ‘Biz de (sizin gibi) inanıyoruz’ iddiasında bulunurlar; ama 
şeytanlarıyla (taraftarlarıyla) baş başa kaldıklarında, ‘Aslında biz sizin yanınızdayız, 
68  Nursi, Münazarat, s.164.
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onlarla sadece alay ediyoruz’ derler’69 ifadesine uygun ikiyüzlü bir karaktere 
bürünmek zorunda bırakılmıştır. Baba oğlundan, oğul kardeşinden, eşinden şüphe 
eder hale getirilmiştir.

Sorunla ilgilenen toplumbilimci, siyaset bilimci, tarihçi ve bilim adamlarının 
önerileri de kale alınmamış,-adeta-sorunun devamından fayda uman belli çevrelerin 
ekmeğine yağ sürercesine her makul çözüm yolu ve öneri göz ardı edilmiştir. Bu da, 
sorunu gittikçe endişe verici hale getirmiştir.

IV. 5. KÜRTLERİN YAPMASI GEREKENLER

Kürdler, tarih boyunca dünyanın en zengin, en verimli ve güzel toprakları üzerinde 
yaşamalarına rağmen bir türlü toparlanamamakta ve hür, bağımsız bir devlet 
kuramamakta ve kalkınamamaktadırlar. Bu, onların ihlâs, samimiyet, fedakârlık, 
cömertlik, cesaret ve vefadalıklarından kaynaklanmaktadır. 

Dünyanın en mazlum ve mağdur milletlerinden birisi Kürdlerdir. Zaman zaman 
devlet kurmuşlarsa da kısa sürmüş, tekrar başkalarının boyunduruğu altına girmişler. 
Eyyübî devletinden beri bağımlı, hürriyetten yoksun bir halk olarak yaşamaktadır. 
Bediüzzaman, Kürtlerin geri kalışlarını,

‘Biz Kürtler, bizde kalbimizin dolusu, belki cesedimizi dolduran, belki genişleyip şu 
derelerde dağ olarak taşlaşmış kalemiz olan bir kahramanlık vardır. Ve başımız dolusu 
zekâ vardır. Ve sinemizi dopdolu edecek gayret vardır. Ve bedenimizi ve azalarımızı 
dolduracak itaat vardır. Ve dereleri canlandıracak ve dağları süsleyecek fertlerimiz 
vardır. Neden böyle sefil ve iflas etmiş ve zelil kaldık ki, hem yol üstünde de kaldık. 
İlerlemeye binenler bizi çiğneyip istikbale doğru koşup gidiyorlar. Komşumuz olan 
milletler bizden az iken, kuvvetleri bizden çok kısa iken, bizi geçiyorlar’70 ifadeleriyle 
tesbit ederken, şu özelliklere sahiplenmelerini istemektedir:

1. Ümitsizliği, ‘Allah’ın rahmetinden ümit kesilmez’71  hakikatiyle amalıdırlar. 

2. Yapılan baskılara, ‘Allah için yasayınız/direniniz’72 gerçeğiyle direnmelidirler. 

3. Amaçlarına ulaşmaları için, sabırlı ve dirençli olmalıdırlar.73

4. Halkının hakları için, ‘insanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır’ buyruğu 
dogrultusunda bencillikten arınmalıdırlar.’74

5. Başkasına güvenmelidirler. 

6. Nefsani duygulardan kurtulup diğerlerinin yanlışlarından sakınmalıdırlar.

69  Bakara, 2/14.
70  Nursi, Münazarat, s. 219-222.
71  Zümer, 39/53. 
72  ‘Allah için olunuz.’
73  “İbadette, musibette ve günahtan kaçınmakta sabırlı olun; sabır yarışında düşmanlarınızı 
geride bırakın; her an cihada hazırlıklı bulunun.” Âl-i İmrân, 3/200. 
74  “İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:463; el- Münâvî, 
Feyzü’l-Kadîr, III. 481, r. 4044. 
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7. Dinsiz düşmanlara karşı uyanık olmalıdırlar ve oyunlarına gelmemelidirler. 

8. Rahat olma meylinden kurtulmalı ve herkes taşın altına elini koymalıdırlar. 

9. Bütün değerlerini yok eden ve kültürsüz bir millet haline getiren ‘medeniyet’ 
faztazilerinden uzak durmalıdırlar.75

IV. 6. KÜRDİSTAN DEVLETİ

Her milletin en büyük ideallerinden biri kendi bağımsız devletlerini kurmaktır. 
Nitekim günümüzde 100 000 ile 500 000 nüfuslu devletlerin sayısı azımsanmayacak 
kadar çoktur. Bunun nedeni, o milletlerin, bağımsızlık için verdikleri büyük 
mücadeleler ve başarılı siyasal çalışmalar değil, I. ve II. Dünya savaşlarında, dünya 
hâkimiyetini ellerinde bulunduran, ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi emperyalist 
güçlerin çıkarlarıdır. Vatikan gibi nüfusu-o zaman için 20 000 civarında; Küveyt 
gibi 100 000 seviyesinde olan milletlere, çıkarlarına uygun düştüğü nedeniyle 
bağımsızlık hakkı vermelerine rağmen,-yine o zaman-nüfusu yaklaşık beş milyon 
civarında olan Kürdlere, çıkarlarına uygun düşmediği gerekçesiyle devletlerini 
kurma hakkı vermemişlerdir.

Şimdi çıkarlarına uygun düştüğü için, aynı güçler, İslam’a karşı olan, Marksisit-
Leninist PKK ve yandaşları eliyle bağımsız Kürdistan devletini kurmak istiyorlar. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, şimdiye kadar uyguladığı politikalarla bugüne kadar 
PKK’ya verdiği desteğin nedeni, dışarıda emperyalist güçlerin peyki olması, içerde 
yine emperyalist bir elitin çıkarına uygun düşmesidir. 35 yıldan beri bu elitin PKK 
sırtından rant sağladığı bilinmektedir. Bu rantın tehlikeye girmemesi ve devam 
etmesi amacıyla Kürdistan’ın kuruluşuna göz kırpmaktadırlar.

İslam, tek ümmet-tek devlet ilkesini benimsemekte ve bölünme, zayıflama nedeni 
olan ikinci bir devletin kuruluşuna sıcak bakmamaktadır. Bu bağlamda bütün 
Müslümanların üniter bir devlet şemsiyesi altında yaşamaları İslam’ın ana hedefidir.
Bugün, böyle bir ortam ve imkân bulunmamaktadır. İslam ülkelerinin sayısı yetmişi 
geçmekte ve kabile ülkeleri kurulmuş bulunmaktadır. Ümmet bölünmüş, parçalanmış, 
tefrikaya sokulmuş ve yutulur lokmalar haline getirilmiştir. İnsanlık düşmanı altı 
milyonluk İsrail, bir buçuk milyarlık İslam dünyasına kan kusturmaktadır.

Marksist-Leninist PKK’nın eliyle, İslam düşmanlığına dayanan yasalarıyla Türkiye 
resmî ideolojisine uygun bir Kürdistan, İsrail ve ABD emperyalizminin sömürüsüne 
uygun bir zemin teşkil edecektir.

Dolayısıyla, PKK ve uzantısı örgüt ve partilerin zihniyetleri doğrultusunda bir 
Kürdistan’ın kurulması, başta Kürt halkı olmak üzere bütün Müslümanlara bir darbe 
niteliğini taşımaktadır. Dindar kesimin buna sıcak bakması, bir iç savaşın kapısını 
aralayacağı inancındayız.

Ancak kahır ekseriyeti dindar olan Kürt halkının, yasaları İslam ilkelerine uygun, 
ırkçı anlayıştan uzak bir devleti kurmalarının doğal hakları olduğuna inanıyoruz. 
75  Nursi, İçtimaî Dersler, s. 529.
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Kürdlerin yaşadığı Türkiye, Suriye, Kuzey Irak ve İran topraklarının birleşmesiyle, 
40-50 milyonluk bir Kürdistan devletinin hayata geçirilmesi ve her millet gibi 
onların da kendi kültürlerine göre kendilerini idare etmelerine imkan tanınması 
insanlık gereğidir.

Bu, kaçınılmaz bir boyut kazanmıştır. Er veya geç bunun gerçekleşeceği 
görülmektedir. Daha fazla kan dökülmeden ya kesin bir çözüm bulunmalı veya 
bunun için gereken adımlar atılmalıdır.

SONUÇ

Türkiye’de, Türk kimliğine dayalı ulusalcı bir ‘cumhuriyet’in kuruluşuyla beraber, 
her vesile ve vasıtaya başvurularak Kürdlerin asimilasyonuna başlanmış, bunu 
gerçekleştirmek için akla gelmedik politikalar uygulanmış, baskı, şiddet, iskân 
ve göç uygulamaları kanunlarla gerçekleştirilmiştir. Amansız bir ulusalcı kültür 
seferberliği başlatılmış, Kürdlerin din, dil, örf ve adetlerini ortadan kaldırmak için 
bütün yol ve imkânlar denenmiştir.

Kürd millî değerlerini muhafaza etmek ve gasbedilen haklarını almak iddiasıyla 
ortaya çıkan PKK ve yandaşları siyasal uzantıların da, aynen resmî ideoloji 
paralelindeki politikalarla hareket ettiği görülmüştür. PKK, Marxsist-Leninist bir 
felsefeyi benimsemiş, laiklik ve Atatürkçü düşünceyi ideoloji olarak seçmiştir. 
Kürdlerin bütün değerlerinin kaynağını oluşturan İslam’a karşı cephe almış, din 
âlimlerini öldürmüş, köyleri vergiye bağlamış, cinayetler işlemiş, giyim-kuşamda 
modernizmi benimsemiş, kadın-erkek karışımını teşvik etmiştir. Bu, Kürd halkını 
ikiye bölmüş, karşı karşıya getirmiş ve karşılıklı pek çok cinayetin işlenmesine 
zemin hazırlamıştır. Bu da resmî ideolojinin işine gelmiş ve onu güçlendirmiştir.

Hem resmî hem de PKK’nın baskısı arasında kalan Kürd halkı büyük sıkıntı ve 
ızdıraplara maruz bırakılmıştır. Diğer taraftan ‘Korucu’ sistemi getirilerek halkla 
PKK başka bir açıdan karşı karşıya getirilmiştir. Halk hangi tarafta yer alacağını 
bilememiş; bir araftan diğer tarafa yağmurdan kaçayım derken tipiye yakalanmış ve 
büyük acılar çekmiştir.

Bütün siyasal partiler, Kürd sorununu ağızlarına dolamalarına, çözümü için raporlar 
hazırlamalarına, söz ve taahhütlerde bulunmalarına, halktan oy alıp iktidara 
gelmelerine rağmen hiçbir pratik çözüm getirmemişlerdir. Çözüm getirmek isteyenler 
de iç ve dış değişik mafillerce engellenmiş veya ortadan kaldırılmışlardır.

Kürd sorunu, belli mihrakların çıkarları doğrultusunda sürekli bir askeri problem 
olarak görülmüş, ele alınmış ve bu yolla çözülmeye çalışılmıştır. Bunun dinsel, 
sosyal ve kültürel boyutu göz ardı edilerek çözümsüzlüğe sürüklenmiştir. Baskı ve 
şiddetle düşüncelerin değişemeyeceği göz ardı edilmiş, şiddet ve askeri operasyonlar 
dışında bir metot, politika ve yol denenmemiştir.

Irkçılığın her çeşidini ‘ayakları altına alan’, Kürd halkının hayatında en önemli olgu 
ve etkin olan İslam, ulusalcı, secularist cumhuriyet sistemi tarafından sistematik 
şekilde bertaraf edilmeye çalışıldıkça Kürdlerde, ‘menfi milliyetçilik’ hareketleri 
ivme kazanacaktır.
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Kürd sorunu kartopu gibi büyümeye devam etmektedir. Bu sorunun çözümü için 
yukarıda zikredilen önerilerin bir an once hayata geçirilmesi gerekmektedir.
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İZZET SALDAMLI

Allahın selamı esenlik dileyenlerin üzerine olsun.

Değerli Müslümanlar;

Öncelikle sizlerle bir haberi paylaşmak istiyorum.
Habere göre Bulgaristan ulusal meclisi,2012 yılının ilk oturumunda tarihi bir karara 



171Ⅱ. KÜRD FORUMU

imza attı.1984-1989 komünist rejimin tarafından resmi devlet politikası olarak 
yürütülen Bulgaristan Türklerine yönelik asimilasyon süreci ve 1989 zorunlu 
göçünü kınayan bir bildiriyi kabul etti. Buna göre sözde “soya dönüş süreci” olarak 
adlandırılan Bulgaristan Türklerine karşı uygulanan zorla asimilasyon sürecini 
kınadığını bildirdi ve 1989 göçünü de etnik temizlik olarak gördüklerini ilan etti.
Bulgaristan Müslümanlarına(Türklerine) karşı uygulanan zorla asimilasyon 
sürecinin kınanmasına ilişkin olarak Bulgar ulusal meclisinde kabul edilen bildiriye 
göre; …“soya dönüş süreci” de dahil Bulgaristan Müslümanlarına karşı uygulanan 
zorla asimilasyon girişiminin suçlularının cezalandırılmamasından duyduğumuz 
üzüntüyü dile getirerek, biz 41. Ulusal meclis milletvekilleri ilan ediyoruz ”diye 
başlayan bu bildiriye göre;
“Totaliter komünist rejimin, sözde “soya dönüş süreci” de dahil olmak üzere, 
Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yaşayan Müslüman azınlığa karşı uyguladığı 
asimilasyon politikasını şiddetle kınıyoruz.
360.000 den fazla Türk kökenli Bulgar vatandaşının 1989 yılında ülkeden kovulmasını
bir tür etnik temizlik olarak ilan ediyoruz.
 Bulgar adaleti ve Bulgaristan cumhuriyet Başsavcısını sözde  “soya dönüş süreci” 
nin suçlularına karşı başlatılan davanın sonuçlandırılması için her türlü çabayı sarf 
etmeye çağırıyoruz. Bunun üzerinin zamanaşımı ile örtülmeye çalışılması, bu suçu 
gerçek suçlulardan tüm Bulgar halkı üzerine yıkmaktadır.” Denilmektedir.

 Türkiye asimilasyon süreciyle Bulgaristan’ı kıyasladığınızda, ve Bulgaristan 
meclisinin aldığı bu kararı okuduğunuzda büyük çoğunluğun Ak Partili 
milletvekillerinin oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinde henüz ve hala böyle 
bir karara imza atamamasının takdirini sizlere bırakıyorum. Başkalarının yaptığı ve 
kıyasıya eleştirilen “katliam” olarak kabul edilen insan” kırımının” yaşandığı dersim 
faciası için özür dileyen başbakan; kendi döneminde gerçekleşen Roboski katliamı 
için bir özrü bile çok görmesi yorumdan ferastedir.
 Değerli Müslümanlar
 Ayrıca bir gazete kupürünü de sizlerle paylaşmak istiyorum.10 Ekim 2012 tarihli 
zaman gazetesinde haberin başlığı şöyle:” Türkçe Gürcistan da seçmeli ders 
oldu, sırada Mısır var.”haberin içeriğinden anlaşıldığına göre hükümet tarafından 
kuruluşu gerçekleştirilen vakıf bünyesinde faaliyet gösteren “yunus emre enstitüsü” 
tarafından yapılan uluslar arası bir çalışmadan bahsediliyor. Bosna Hersek’ de şu an 
6 bine yakın insanın Türkçe öğrenmesine vesile olan enstitünün amacı; Türk dilini, 
kültürünü, tarihini ve edebiyatını tanıtmak ve öğrenilmesini sağlamak amacıyla 
dünyanın pek çok bölgesinde bulunan 26 merkez aracılığıyla hizmet veriyor. 

Türkçe için yurt dışında devlet destekli seçmeli Türkçe dersi için kurumlar 
oluşturulurken bu toprakların öz evlatlarının anadillerinde hala eğitim göremediklerini 
hatırlatmak istiyorum. Bazı yerlerde seçmeli Kürtçe dersi verilmeye başlandı 
şimdilerde bunun için on binlerce kürdün öldürülmesi mi gerekiyordu? Bunun 
için 30 yıl 40 yıl savaşılması mı gerekiyordu? Ey vicdan sahibi Müslümanlar bu 
yasağın, bu zorbalığın, bu ayrımcılığın, bu haksızlığın adı hangi dinde hak ve adalet 
diye geçiyor? Hangi din hangi vicdan bu zulmü, milli birlik/ beraberlik ve devletin 
bölünmez bütünlüğünün vaciplerinden sayıyor? 

Oturum konu başlığına dönecek olursak şunları paylaşmak istiyorum.
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Mazlum der’ in 20 yıl arayla yaptığı 2. Kürt forumuna hoş geldiniz derken 1. 
Kürt forumu açılış konuşmasını yapan dönemin Mazlum der genel başkanı İhsan 
Arslan’dan bir alıntıyla sözlerime devam etmek istiyorum.

”Eğer bu gün bir haksızlık ve adaletsizlik varsa, zulüm ve şiddet ortamında oluk oluk 
kan akıyorsa, sorun hakkından gelinemeyecek boyutlara ulaşmışsa, sadece Amerika 
yı, Batıyı,  Tc yi ve güvenlik güçlerini suçlayarak kurtulamayız. Bu coğrafyada bunca 
olay oluyorken, kan dökülüyorken Müslümanların yeterli ilgiyi göstermediklerini, 
açık, net görüş ve tavır koymadıklarını ifade etmek, aşırı bir suçlama olmasa gerek. Bu 
forum bir bakıma ihmal ve gecikmişliği gidermek ve özellikle Müslüman aydınların 
ve kamuoyunun Kürt sorununa alternatif çözümler üretebilme bağlamında ilgi ve 
duyarlılıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir”.

Hayırlısıyla bizde yirmi yıl aradan sonra benzer gerekçelerle bu forumu yapıyoruz.

Bu alıntıdan sonra konuşmamı apaçık ve asal birkaç soruyla devam ettirmek 
istiyorum

Kürt halklarının hak taleplerini kimin ağzıyla söylenmiş, dile getirilmiş olursa olsun 
velev ki dile getirilmemiş olsa bile; ama ve ancak demeden HAK olarak kabul 
ediyor muyuz? Eğer hak olarak kabul ediyor isek bu hakkın hayat bulması ne zaman, 
nasıl, kimlerle, hangi araçlar ve yöntemlerle olacak; Türkiyeli Müslümanların 
ortaklaştıkları bir dayanışmanın model ve stratejileri var mıdır?
Genelde, Müslümanların Kürt sorununu anlama ve çözüm sürecine yönelik kalıcı ve 
sahici insiyatifler oluşturma çabalarına geciktiği ya da yeterli ve gerekli mevziler/
mücadele alanları oluşturmadığı eleştirilerine katılıyor muyuz; katılıyorsak bir 
özeleştiri yaptık mı, yapacak mıyız?
Türkiyeli Müslümanların misak-i milli sınırlarındaki sorunlara bakarken daha milli, 
cumhuriyetin üniter dinamiklerine hassas, birlik ve bütünlükçü külte yaslanan ve 
güvenlik merkezli iken dışarıdaki sorunlara ve mücadelelere bakarken daha ümmetçi 
ve özgürlükçü oldukları söylenebilir mi?

Oturum başlığını ve bu soruları dikkate aldığımızda Kürt sorununa bakışımızı 
etkileyen faktörlere değinebiliriz.

Hepimizin bildiği gibi görmek ancak bakmakla mümkündür. İster gözünüzle bakın, 
ister kalbinizle. Bakmak görmek için bir eşikse, görme de görme biçimlerine göre 
değişkendir.
Bu minvalde aynı şeye bakıldığı halde farklı görme biçimlerinden bahsedebiliriz. 
Bunu
Kürt meselesinde de, Suriye meselesinde de, Filistin, Kosova, Arnavutluk bağımsızlık 
meselelerinde de tarihsel ve güncel birçok konularda görebiliriz.
Elbette görme biçimlerimizi etkileyen birçok ve belki de binlerce sebep olabilir.
Şeyh Sadi Şirazi insan nedir sorusuna verdiği cevapta olduğu gibi. İnsan diyor Sadi 
Şirazi bir damla kan ve binlerce endişe. Bu endişelerin kökenlerini genel hatlarıyla 
iki kategoride değerlendirebiliriz.

1- öznel/içsel veya psikolojik faktörler. Bundan kastedilen öznel aidiyet/asabiyet 
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merkezciliktir.
2 -toplumsal/dışsal faktörler veya sosyolojik faktörler olarak iki kategoride 
değerlendirebiliriz. Bundan da kastedilen kavim, kabile, soy, topluluk grup asabiyet 
merkezciliğidir.

İlki insanla yaşıtken ikincisi insanların toplu yaşamalarıyla başlayıp tarih bu günlere 
kadar gelen sosyal davranışlar içerir.

Öznel olana Kuran’dan alıntılarla açıklama getirmeye çalışalım. Allah’ın Adem’ 
e ve eşine bir tek şeyi ”haram” kılarak kendilerine tahsis ettiği bahçede iblisle 
diyaloglarını hatırlayalım. Ki Adem, ayetten bildiğimiz kadarıyla şeytanın kendilerine 
apaçık düşman olduğunu biliyordu ve bu konuda uyarılmışlardı ama yine de adem 
peygamber ve eşi Kuran’ a göre iblise aldandı. İblis onları mülkle ve mülkün ebedi 
sahipliğiyle aldattı. Bu sahiplik duygusunun bir Müslümanı, zalimlerden olursunuz 
uyarısına rağmen kuşatması öğretici bir örnektir. Akabinde Adem ve eşi Allah’ın 
kelimeleriyle tevbe etmişlerdir. Bu duygunun/düşüncenin devlet, iktidar, beşeri ve 
ilahi mülkleştirmeye karşı nasıl gösterildiğinin insanlık ve İslam tarihinde yeterince 
kesitleri vardır. Bir diğer örnekse, hızlıca geçiyorum Musa peygamberin kendi 
kavminden birisinin başka kavimden birisiyle kavga ederken istediği yardıma sorgu/
sualsiz kendi kavminden yana tavır alarak diğer kavimden olan şahsı öldürmesi 
olayıdır. Ve akabinde yine tevbe. Bunlar bize davranış kodlarımızın ipuçlarını ve 
olması gerekenleri vermesi açısından ahlakın vahyi kökleridir. Görülüyor ki kendinden 
olana ve kendine ait olmasını arzuladığın değerlere karşı hesapsızca Allah’ın çizdiği 
sınırları çizmek pahasına zalimlerden olmak, zulme bulaşmak pahasına rağmen 
teşebbüs edilebiliyor olmasıdır. Ancak müminler Allah’ın ayetleri kendilerine 
hatırlatıldığında ya da aklettiklerinde bütün bunlardan çarçabuk vazgeçmeyi tevbe 
ve özrü de ertelememişlerdir. Bu öznel asabiyetler/aidiyetler geleneğinin, hak ve 
adalet merkezli öncelemelerin, buna bağlı tutum ve davranışların önüne geçecek 
şekilde güdüsel bir reflekse dönüştüğüne daima şahit olmaktayız.. Daha da ötesi 
ahlakın doğal fıtri olarak kabul görebilmektedir. Asabiyetin ahlaklaşması veya 
ahlakın asabiyet üzerine bina edilmesi adil ve hak olanın da seyrini değiştirmektedir.

İnsandaki bu aidiyet/asabiyet duygusuna örnekleri bir tanımlama yaparak 
çoğaltabiliriz. 
 
Asabiyet, sarmak kuşatmak anlamlarına gelir. Aynı nesep yoluyla miras düşenlere 
de asabi denilmesi miras fıkhında geçmektedir. Başka tanımlamalarda da sinirlilik, 
akraba,
soy, kavim, vatan, millet davası gütmek anlamında birbirlerini sarıp kuşatan, koruyup 
kollayanlar içinde kullanılmıştır. İbn-i Haldun asabiyetin gayesinin mülk ( hakimiyet 
- iktidar) olduğunu söylemiştir. Hatta bir Arap atasözünde geçtiğine göre “kardeşim 
bir topluluğa haksızlık yaptığında ben ona yardım etmeyeceksem haksızlığa 
uğradığında da yardım etmem diyen asabiyet ilkesi manidardır. Bir hadis rivayetinde 
ise asabiyet için ”bir insanın kavmine zulüm de yardım etmesidir” sözü asabiyetin 
ruhunu ortaya koyan bir hüküm olarak yol göstericidir.  Yine benzer ifadelerden senin 
gerçek kardeşin ister zalim olsun ister mazlum olsun seninle birlikte olandır. Bir Arap 
atasözünde geçtiğine göre “senin gerçek kardeşin, zalimde olsan mazlumda olsan 
seninle birlikte olandır” denmiştir. Yine meşhur bir söze göre ”ister mazlum olsun, 
ister zalim olsun kardeşine yardım et” denilmiştir. Bir örnek daha vermek gerekirse 
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son olarak  Asleb b. Abdullah ”kardeşim bir topluluğa karşı haksızlık yapınca, 
ben ona yardım etmeyeceksem, haksızlığa uğradığında da yardım etmem” diyen 
yaklaşımı asabiyet uğruna zulme nasıl eşlik dildiğini,göz yumulduğunu ve ittifak 
edilebildiğini gözler önüne sermesi açısından anlamlıdır.. Bu tür düşünce duyguların 
Müslümanların tarihinde ve günümüzde birçok örneklerini görmek mümkündür. 
Buna mukabil bir hadis rivayetini de paylaşmadan geçmeyelim “asabiyet duygusuyla 
öfkelenen, asabiyet uğruna savaşırken veya asabiyet davası güderken körü körüne 
açılmış bayrak altında ölen kimsenin ölümü cahiliye ölümüdür.”sözünün şiarı hala 
canlılığını koruyorken ne yazık ki asabiyetin ifsad edici şehveti şeytani girdaplar 
oluşturmaya devam ediyor.

Aidiyet ve asabiye cahilliği sadece aile, soy, kavim, mülk, devlet gibi değerlerin 
yanı sıra kutsanmış, şeyhler, reisler, ağabeyler, dernekler, gruplar,  vakıflar, meşrep, 
meslek ve mezhep gibi sizi adaletten alıkoyan tüm sinir birliktelikleri, bağlılıklarını 
da içerdiğini söyleyebiliriz.
Eğer bu asabiyet farklılıkları bize “zalime” Hep beraber zalim,” hırsıza” hep beraber 
hırsız,” katile” hep beraber katil dedirtemiyorsa Bir ümmet bilincinden bahsetmek 
mümkün dostluklarına mazhar oluyorsa ki durumumuz böyledir Vay “mazlumların” 
haline. 
Bütün insanlık tarihinde, İslam coğrafyasında, Batının karanlık ve sözde aydınlık 
çağlarında
Asabiyetin her türlüsünü, iktidar/mülk merkezci ifsadın kirli örneklerini görebiliriz. 
Bu ülkenin topraklarında Kürtlerinde içinde yer aldığı inanç ve etnik temelli 
zulümlerin devam etmesinde 
Türkleştirilmiş  uluscu dindarlığın körlüğü ve kazanımlarını kaybetmeme açgözlülüğü 
yatmaktadır. 
Asabiyet ahlakından adalet ahlakına hicret etmedikçe daha çok canlar yanar, 
canlarımızı yakarız. Bu kısmı bir ayet hatırlatmasıyla tamamlıyorum.

”Ey iman edenler, adaleti hakkıyla yerine getirenler olun. Allah için şahitler olunuz. 
Şahitliğiniz kendi aleyhinize veya çocuklarınızın aleyhine bile olsa, o kimseler 
zengin de olsa, fakir de olsa doğru şahitlik edin. Allah her ikisine de sizden yakındır. 
Adaletten sapmamak için dilinizi eğip bükmeyin, heveslerinize uymayın. Bunu 
yaparsanız bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

İkinci bakış açılarını etkileyen faktörler olarak ifade ettiğimiz dışsal, toplumsal veya 
sosyolojik etkenlerde cumhuriyet tarihi sürecinden örneklerle ve kısa analizlerle 
açabiliriz. 
Cumhuriyetin kurucu iradesine etkileri ve daha öncesinde ittihat terakki hareketine 
ideolojik katkıları münasebetiyle Ziya Gökalp i mercek altına alarak;  aynı zaman da 
cumhuriyeti tasarlayan kadroların paradigmasıyla zaman içinde körleştirilen ve veya 
Türkleştirilen bir toplumun hikayesinden kesitler paylaşalım. 
Ulusculuk  proğramında dine üç kurucu unsur arasında yer veren Gökalp 
İslamcıların ulusculuk üzerine tereddütlerini gidermek için büyük çaba sarf eder. 
Türkleşmek-İslamlaşmak-muasırlaşmak üçlemesiyle ortaya konan bu yeni Türkiye 
paradigmasına göre İslam ile ulusculuk arasında bir çatışma söz konusu olduğunda, 
din Türk kültürünün bir unsuru haline getirilerek çözülür.böylece ulusallaşmış din 
ile Türklük arasında sıkı bir dayanışma görülür.İslam irfanı ile ulusal kültürün 
uzlaşmasını yeterli görmeyen Gökalp aynı zaman da İslam irfanının modern 
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unsurlarla batı medeniyetiyle uyumlu hale gelmesini gerekli görür.Ancak bu üç 
unsurun uzlaşmasıyla “ulus-devlet”in sağlam temeller üzerine inşa edilebileceğini iç 
sorunları böylece çözüp dış dünyada söz sahibi olabileceğini mümkün görür.

Gökalp ayrıca hukuk alanında da fıkhın hukuk normu olmaktan çıkarılması 
gerektiğini bunun yerin çağdaş/muasır örfün hukuka referans olmasını önemser. Örf 
ile amelin nass ile amel gibidir diyerek İslami refaransları da kendi paradigmasına 
uydurur. Gökalp in ortaya koyduğu
Sosyoloji devlet elitlerinin zaman içinde Fransız laik ve sekülerliğinin bariz etkisi 
altında batı hukukunun örfüyle yasalaştırılarak toplumsallaştırıldı. Una karşı çıkan 
itiraz ve isyan eden her türlü kalkışma çok sert ve kanlı şekilde bastırıldı. Bu süreci 
konu başlığımızın dışında tutark detaylarına girmek istemiyorum.
Cumhuriyeti kuran iradenin ümmetten ulus yaratma süreci ne hazindir ki Kürt ve 
Türk dindarlara rağmen Türk ve Kürt dindar kişi, kurum, yayın ve başkaca çabaların 
katkılarıyla gerçekleştirildi.
Artık Türk ve Türklük ulusun biricik adıdır. Zira bu dönemde her türlü aykırı 
ve muhalif sesler susturulmuştur. Din ve dindarlık mümkün olduğu kadar 
evcilleştirilmiş, millileştirilmiştir. Tüm ulusun kendini Türk kabul etmesi, Türk 
hissetmesi ve hatta Türk olmaktan mutlu olmasının yegane sebeplerinden birisi 
olarak görülmesi zaman içinde içselleştirilmiştir. En fazla mağdur olanlardan biri 
olan dersim halkının cumhuriyeti kuran partileri desteklemesi anlaşılır bir şeydir.
Çok partili hayata geçiş sürecinde başlayan kimi göreceli özgürlükler ortamında 
Müslüman gazeteci ve aydınlarının,din adamlarının da Türkleşmeyi,muasırlaşmayı 
ne kadar benimsediklerini de gözlemleyebiliyoruz.Bu konuda sebilürreşad, selamet 
ve büyük doğu dergilerinde örnekler bulmak mümkündür.Türkçü, devletçi, vatancı 
,milliyetçi,milli mefküreci mukaddesatçı, milli birlik ve beraberliği öne çıkartan 
yazılar çokçadır. Gökalp in Türkiye halkları için uygun gördüğü sosyoloji artık 
küçük dayatmalarla kendi kendini tahkim etmeye başlamıştır. Artık İslami kesim 
Türk’ lükle İslam ı et tırnak gibi görmek için hiç değilse eskisi kadar dayak 
yememektedir. Tüm halkları ve hatta inançları Türklük üst kimliğiyle yoğurmak 
yadsınamaz bir norm kazanmıştır. Bir örnekle devam edecek olursak Ömer Rıza 
Doğrul 1946 da Vatan kavramıyla ilgili olarak “bütün hakikatler içinde en büyük 
hakikat Türk bağımsızlığı ve Türk vatanının Bütünlüğü” derken ve yine aynı kişi 
“Türk İslamcılığı kendi kendine Türkleşeceği kadar Türkleşmiştir, Türkleşmekle 
kalmamıştır, bu damgayı Türkiye’deki İslamcılığın bütününe basmıştır.” Demeyi de 
ihmal etmemiştir. Necip Fazıl’ın Büyük doğusunda da Türklük Türkçülük üzerine 
birçok yazılara rastlayabilirsiniz. Sadece İslam Türkleştirilmedi elbette Kürtlerde 
hem fıtri kimlikleriyle hem de dini kimlikleriyle bu değirmende en fazla ezilen 
kesimdi. Sözümüzün başında da ifade ettiğimiz üzere devlet-toplum-din-hükümdar-
sultan ilişkilerinde Müslümanların tarihinde bolca sosyolojik örnekler mevcuttur.

Toplumun dini duygu ve düşünceleri mülkü elinde bulunduran ya da ele geçirmek 
isteyenler tarafından çokça istismar edilmiş, bunun için nice hadisler uydurulmuş, 
sahih olduğu kabul edilen rivayetlerde de saltanat-asabiyet-mezhep menfaatlerine 
uygun düşecek tevillerle anlamından saptırılmıştır. Osmanlının bakiyesi olan 
Türkiye,  Osmanlının devlet yönetim ve yöntem mirasını da devralmış, devletin 
ebedi müddeti için şeri-örfi unsurları kullanarak kardeş katline devam etmiştir.
Devletin varlığı, sultana itaatin gerekliliği zalimde olsa başkaldırmanın haram 
olduğuna ilişkin bir kültürden beslenen İslam toplumunun Türkiye bakiyesi kısa 
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sürede yeni devletine, bu devletin kurucu iradesine sahip çıkmakta gecikmemiştir. 
Konu başlığımızı İslam tarihinden örneklerle devam edelim. Huzeyfe den nakledilen 
bir rivayette, Allah resulü” benden sonra benim doğru yolumdan gitmeyen ve 
benim sünnetimle amel etmeyen hükümdarlar olacaktır” der. Huzeyfe o zamana 
erişirsem ben ne yapayım diye sorduğunda;  Resullullah:  “dinler ve itaat edersin, 
Sırtın dövülse ve malın alınsa bile yine dinle ve itaat et der.” Der mi sizce de değerli 
Müslümanlar? Devlete-sultana itaat etmezse cahiliye ölümüyle öleceğiyle terbiye 
edilen, bu tür rivayetlerle yoğrulmuş bir din kültürüne sahip halkın geldiği/getirildiği 
yerde burasıdır. 

Ayrıca Osmanlı hilafet süreciyle ilgili olarak, konumuzu pekiştirmesi için bir örnek 
verelim.
Fatih kanunnamesine binaen hazırlanan ceza fıkhında  “eğer kişi fiilen isyan etmese 
bile isyana hazırlandığı her halinden belli olan bir insanın, amme(kamu)maslahatı 
menfaati ve alemin nizamı düşünülerek tazir yoluyla idam edilebileceğini uygun 
görülür.”kaydı vardır.
Cumhuriyet devlet ideolojisi gökten zenbille inmemiş, kadim “devlet-mülk” 
anlayışının sadece Ulus Devlet versiyonu olarak Müslüman ahalinin kalbinde bir 
kez daha yer işgal etmiştir.
Tüm bunlar ulus devlet ideolijisinin toplumun dini inanç ve hassasiyetleri üzerinden 
nasıl tahkim edildiğini de ortaya koyuyor. Daha sonra zamanın ruhuna yenik düşerek 
bü tür zulümlere maruz kalan Müslüman nesillerin nasıl evrilip aynı argüman ve 
sebeplere dayanarak aynı şeyleri savunduklarını görüyoruz. Devlet yukardan aşağı 
modern/seküler hayatı dayatırken devlet dışı kümelenmelerde de aynı şekilde öncü 
ve önderliklerle ulus devlet bilinci dini düşünce referanslarıyla seküler düşünce 
referanslarını kültürleşme etkisiyle uzlaştırmıştır. Millici,  milletçi, milliyetçi, refah 
ve kalkınmacı sağcılık, muhafazakarlık, laiklik gibi kavramlarla liberal piyasa 
yaklaşımlarıyla barışık hale gelmiş bir toplumdan bahsediyoruz artık.
Modern, laik, ulusçu, liberal sosyo/ekonomik ve kültürel bu değişim/dönüşümler 
gerçekleşirken; bunlardan beri olduğunu söyleyen Müslümanlar bu dönüşüm 
sürecinde kalıcı, koruyucu barikatlar oluşturmakta zayıf ve yetersiz kaldılar. 
Yerel, bölgesel derin acılara sebep olan sorunlarda bir dil ve mücadele yöntemi 
geliştiremediler. Zaman zaman kendi içindeki sorunları oryantalist duyarlılığıyla 
gözlemlemekten kurtulamayan yaklaşımlara da şahit olduk Ne ki kimi sahih bilinci 
oluşturma İslami duyarlılıkları toplumsallaştırma alanında açılan yeni mevzilerde 
zaman içerisinde yeni asabiyetlerin kaleleri oldular ya da yapısal ve ilkesel duruşlarını 
millici ümmetçiliğe açık hale getirdiler.
Elbette istisnaların olmadığını söylemek haksızlık olur. Mazlum der daha ilk kuruluş 
yıllarından itibaren sosyal şahitliğin evi, erdemli vicdanların saflarını sıklaştırdığı 
adalet kardeşliğinin dayanışma örnekliğinin gösterildiği işaret taşı misyonunu 
üstlenmişti.

 Ümmetten ulus yaratan seküler cumhuriyet ideolojisinin elitleri dini millileştirme 
konusundaki bu ısrarları sonuç verdi tıkanılan zamanda da imdadına milliciliği 
içselleştiren ulusun ve devletin bekası, üniter devletin korunması ve kollanması 
konusunda rüştünü ispat eden dindar-milli-muhafazakar çevrenin merkeze doğru 
yürüyüşü de belli mevzi ve mesafeler almıştı.
Kürtleri ve Müslüman tüm halkları Türklük üzerinden millileştirme, uluslaştırma 
mühendisliğini seküler uluscu elitlerden millici, muhafazakar demokratlara geçmişti. 
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Son akparti kongresinde de çizginin ilk noktasının Mustafa kemal den başlatılması 
da yeterince manidar olsa gerek. Bu bağlamda ulusalcı dil milli dinle harmanlanarak 
Müslümanların “hak-adalet-kardeşlik-ümmet algı ve umutları kuşatılarak milli 
hasletlerle devletleştirildi.Devletleşen bu dil Kürtlerin hak taleplerine açılımlar 
getirirken bile kendisini “milli birlik ve kardeşlik” olarak sundu.Dini duyguların 
devlet dilinde nasıl kekre durduğunu görmemek için kör olmak gerekmez herhalde.

Henüz ve hala Kürtç/ Zazaca ve başkaca yasaklı dillerin her alanda kullanılmasının 
fıtri haklardan ve en az Türkçe kadar helal olduğu kabullenilemiyor. Devlet dili 
kimi İslami kesimlere de nüksediyor ve döngü devam ediyor. Birbirini besleyerek, 
birbirinden beslenerek ulus mülk mevkilerini tahkim ediyorlar. Böylece bir kez daha 
tarihin dönüşüm tecrübelerinden ders çıkarmadan ülfet dilinden ulufeci diline nasıl 
evrildiklerinin ve bu kültürün taşıyıcısı işlevi gördüklerini fark etmeyi kritik edecek 
özeleştiri geleneği oluşturulamıyor. 
Ne hazindir ki laik, dindar, seküler, millici, milliyetçi, Türk sağı, Türk solu, 
muhafazakar, demokrat bilumum millici/ulusalcılar en azından mecliste bu 
düşünceleri temsil eden  partiler “Kürt dilinin eğitim dili olmasının ülkeyi böleceği 
konusunda sarsılmaz bir ittifak gerçekleştirdiler. Tıpkı şike yasasındaki ittifak 
gibi. Bu millici mutabakat aşkı ta Mustafa Kemalin gazete yazılarında “millici” 
mahlasını kullanmaktan, yeniden milli mücadeleye, millili partilerden millili Türk 
talebe derneklerine kadar sihirli birlikteliklere adını veren bir öyküdür aslında. İfade 
etmeye çalıştığımız içinde birçok unsuru barındıran bu sosyolojik sebepler ışığında 
sözlerimi tamamlamaya çalışacağım.
 
Müslümanların ümmet sorumlulukları hiçbir sınır tanımadan aynı vahyi ve sosyal 
şahitliği icbar kılarken, zalimlere karşı sürdürülebilir ortak tavırlar geliştirilmelidir. 
Bütün asabi kirleri bu dayanışmanın dışında tutma feraseti gösterilmelidir. Eğer 
biz Müslümanlar sadece Müslüman kimliğimizle kalarak devletleri, milletleri, her 
türlü kişisel, kurumsal mülk ve kibirleri şimdiki ve sonraki menfaat vehimlerimizi 
bir kenara bırakarak Allahın ipine hepimiz aynı yöne çekecek hakkaniyette tutarak 
sarılırsak tüm halkların, mazlumların acılarına merhem olmaya aday olabiliriz. Aksi 
takdirde bize rağmen bizim yanımızda acılar, ağıtlar, kanlar artarak mazlumlar daha 
da yalnızlaşacaklardır. Mahşer/ din günü hiç birimiz ve hiçbir topluluk için uzak 
değildir. Uzaktan koşarak gelen adamın ferasetiyle, vahyi başucunda tutarak maarufu 
öncelikle; Kardeşliği kirletenlerden, ümmeti uluslaştırıp asabiyet hizbine peşkeş 
çekenlerden, ulusu, ulusal sınırları tabulaştıran, kendi uluslarını ümmet sananları 
gözden kaçırmadan “her hak için adalet” şiarıyla dayanışmaları gerçekleştirmek 
borcundayız.
 
             Son olarak söylemek istiyorum ki;

1- Müslümanlar aidiyetçi, asabiyetçi kişi ve kişiliklerin tasallutundan kendilerini 
kurtarmalıdır.

2- Dernek, vakıf, sendika, cemaat, küme, öbek, grup, mezhep ve fırkaların çalışma 
amaç ve yöntemleri ümmet dayanışmasını ayrıştırmaya sebep olmamalı, helal ve 
haramlarımızı  modern ruhbanlık özellikleri taşıyan kişi ve kurumların vesayetinden 
kurtarmalı otorite sahibi yerel ve küresel tüm zalim odaklara karşı hakkı söylemenin 
erdemini kendi asabiyeti/aidiyeti içinde de cesaretle dillendirmelidir.
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3- İslami yapıların, faaliyet gösterdikleri toplumsal tabanın Kürtlerin haklı 
taleplerine yaklaşımındaki olumsuz düşünce ve tutumlarındaki hassasiyetleri 
adaletin hassasiyetiyle eş tutmaktan kaçınmaları gereklidir. Mazlum ve mağdur 
olanın hassasiyetleri önceliğimiz olmalıdır. Mazlumun hassasiyetleri ile zalimin 
hassasiyetlerini aynı kefeye koyma bahtsızlığını göstermek hiçbir Müslümanın 
altından kalkamayacağı bir vebaldır.

4- Vatan ve milletin bölünmez bütünlüğüne yönelik ulus devletin kurucu iradesinde 
yer alan üniter ulusculuğun kazanımlarının etkisinde kalarak  “ümmet ve kardeşlik 
sorumluluğunun” içini boşaltarak Kürtleri terbiye etmeye, onların acılarını topyekün 
ümmetin kurtuluşuna havale etmeye yönelik yaklaşımları gözden geçirilmelidir. 
Yaşanılan zulümler söz konusu olduğunda her birimiz bir ümmet şiarıyla davranma 
sorumluluğunu ilkeselleştirmeliyiz.

5- İslami camia Kürtlerin hak taleplerini gereksiz/ önemsiz gören, fitne fesatla 
eşitleyen, batının bir oyunu olduğunu dile getiren, kendisinin bir kazanım olarak 
sürekli kullandığı hakları bir Kürdün talep etmesi durumunda onları ırkçılıkla- 
bölücülükle itham etmekten vazgeçmeli, bu kültür geleneğini ıslah etmenin 
sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul etmelidir.

6- Ne kadar iyi ve doğru düşünülürse düşünülsün, hak ve adalet taleplerimiz ne kadar 
tutarlı olursa olsun emek ve çabayı yoğunlaştırmadan, kandan daha fazla alın teri 
dökmeden, birbirimizi kalbi olarak kucaklamadan adaletin erleri, erdemin vicdanları 
olamayız.
Allahın selamı üzerinize olsun.

Süleyman KURŞUN

Bismillahirrahmanirrahim

Ben yalnız Kürtleri değil, bütün beşeriyeti ilgilendiren bu soruna farklı bir açıdan  
yaklaşmak istiyorum. Cenab-ı Allah
Kur’an-ı kerimde bize emaneti ehline tevdi etmemizi emreder ve insanlar arasında 
hüküm verdiğimizde adil davranmamızı emreder. Bu hüküm İslam’ın siyaset-i şer’ 
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iyesini içinde barındırıp, siyaset-i şeri’ yesinin kaynağını teşkil eder.  Ümmet emaneti 
yani vaziyeti ve mesuliyeti ehline tevdi ettiği zaman huzur sükûnet içindeydi ta ki 
imam-ı Ali’nin hilafetinin son bulmasıyla Emeviler iktidara geçene kadar emanet 
ehlinde alınmış oldu ve böylelikle fitnenin başlangıcı ortaya çıktı. Fitne yavaş yavaş 
gelişti. Osmanlı hilafetinin Birinci Cihan Harbi bitimi ile birlikte ortadan 
kaldırılmasıyla Osmanlı toprakları dağıldı yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve 
adeta karanlık gecenin en koyu saati başladı. Kuran-ı Kerim’ de karayı ve denizi ve 
okyanusların derinliklerini bile kuşatan bir fitne başınızda tecelli etti. Hâlbuki 1300 
küsur seneden sonra tecelli edecekti. Ayette fitne tecelli edecek demiyor belki tecelli 
etti diyor. Neden böyle bir ifade kullanılmış? İnsan kendisini bu fitnenin içinde 
bulduğu zaman bütün beşeriyet tarihi sadece bu fitne ile geçti zanneder.  Bu fitnenin 
ortaya çıkmasıyla beş zaruri ve mecburi şey ortadan kaldırıldı. Bunları şöyle 
sıralıyabiliriz: Din hürriyeti, can hürriyeti, mal hürriyeti, namus hürriyeti, nesil 
hürriyeti ve fikir hürriyeti. İslam Şeri’atının temel maksatı bu beş şeyin korunmasıdır. 
Beşeriyet tarihi boyunca ortaya çıkan bütün musibetler, dramlar, fitne ve fesatlar, suç 
ve günahlar bu fitnenin oluşmasıyla gelişti ve yayıldı. Bu fitne diğer bir yanıyla da 
insaniyetin bütün fertlerini ve zümrelerini birbirine kırdırttı.  Erkeği kadına karşı, 
kadını erkeğe karşı, işvereni işçiye, işçiyi işverene, zengini fakire, fakiri zengine 
Türkü Kürde, Kürdü de Türke karşı düşman kıldı, birbiri ile çeliştirdi ve çatıştırdı. 
Bu fitne İnsanları öyle bir hale getirdi ki kim kimi kapabilse, kimin gücü kime yetse 
anlayışı zuhur etti, insanlar adeta bir canavara dönüştürüldü ve özünden uzaklaştırdı. 
Bu fitne çarkı günümüzde beşeriyette mürüvvet, insaf, merhamet adına hiç bir şey 
bırakmadı.  Resulullah (sav.) ‘in bir hadis-i şerifinde “bu fitne bu ümmetin hiçbir 
ferdine bir tokat atmadan rahat bırakmaz” der. Kimi o tokadı yemesiyle canından 
oldu, kimi namusundan oldu, kimi insan haklarından mahrum bırakıldı. Herkes 
kendi kapasitesine göre bu tokadı yedi. Hiç kimse rahat bırakılmadı. Bu öyle fitnedir 
ki  insanların en mahir olanları bile şaşırıp, bu durum karşısında çare bulmaktan aciz 
kaldılar. Hadisin diğer bir fıkrası bunu böyle ifade eder: Bu fitnenin sonunda insanlar, 
özellikle İslam âlemi iki saffa ayrılacak. Biri hiç nifak tanımayan halis bir iman, 
diğeri hiç imandan nasibini almayan bir nifaktır; ikiyüzlülüktür. İman ile nifak 
çatışır. Bütün nebiler ümmetlerini bu fitneye karşı uyarmışlar. Resulullah(sav) de  
defaatle ve yoğun bir şekilde  ümmetini bu fitneye karşı  çok yakında sanki  Medine’ 
yi kuşatacakmışçasına  diye uyarıyor. Fitne geldi, döndü, asrımızın başında patladı. 
Biz şu an kendimizi bu fitnenin içinde buluyoruz, adeta gecenin en koyu karanlığını 
yaşıyoruz. Ümmetin nice büyük dahi âlimleri bu fitneye külli çare bulmadan  ah-ı 
hasret çekerek ruh emanetlerini Allah’ a teslim ettiler. Canla başla çalıştılar, her türlü 
gayreti gösterdiler. Fakat onlardan hiçbiri bir türlü ümmeti diriltemedi, uyandıramadı, 
ayaklandıramadı. Sayid Havva diyor ki; Birinci Cihan harbinden sonra Osmanlı 
devleti dağılıp, toprakları parçalandığı zaman süper güçler  İslam coğrafyalarını 
işgal edip  sömürü altına almaya başladılar.  Beddiüzzaman, Abdulkadir el-Cezair-i, 
Senusi Şeyhleri gibi nice büyük islam kahramanları ve  dâhileri sömürü güçlerine 
karşı müslümanları  birleştirip sömürgeci emperyalist güçleri İslam coğrafyasından 
kovdular. Emperyalistler bu coğrafyalarda tutunamayacaklarını anladıklarında 
yerlerine kendilerine kul ve köle olan yerli işbirlikçileri iş başına getirip sözde 
Müslüman ve yerli yönetici imajı vererek onları iktidara getirdiler. Daha sonra bazı 
âlimler  bu yerli  işbirlikçi ve hainleri iktidardan def etmek için mücadele verdiler 
ama rağmen başarılı olamadılar. Bu işbirlikçiler, âlimleri zindana koyup onlara 
büyük eziyetler verdiler ve onları çok büyük işkencelerden geçirdiler. Çoğunu asıp 
şehit ettiler. Bu mümtaz âlimler her daim mücadele azmi ve ruhunu diri tuttular. Yine  
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Said Havva  diyor ki: Ümmet şu an vahyin ilkelerinden o kadar uzaklaşmış lüzumsuz 
ve basit şeylerle uğraşıyor ki  eğer bir İslam âleminin zenginine, biz Kudüs’teki, 
Resulullah (sav.) ‘in miraca yükseldiği taşı boyatalım deseniz milyonlarca mal 
toplayabilirsiniz ama bu taşı ve kutsal toprağı Yahudiler’ in elinden alalım derseniz 
bu konuda ancak Müslümanların elinden 5-10 lira alabilirsiniz. Ümmetin bu aciz ve 
perişan durumu Müslüman halkların zulme uğramasına sebep oldu. Kürt halkı da 
diğer Müslüman halklardan belki de daha fazla ve katmerli bir şekilde bu fitneden ve 
zulümden nasibini aldı. Karanlık gece çok uzadı. Bir kâbus halinde ümmetin göğsüne 
oturup elini ümmetin boğazına her an onu boğmak için dayadı. İki yıldan beri bu 
karanlık gecenin dağılacağı kılavuz ve alametler ortaya çıktı. Tunus’ ta bir bilgisayar 
mühendisi kendisini bir kibrit çöpüyle yaktı. Cenab-ı Allah bir yandan zalimleri 
cezalandırmak ve onları topyekün bir şekilde ortadan kaldırmak, bir yandan ise 
mazlumlara merhamet etmek, onları yeryüzünün varisleri kılmak  istedi. Bu iki sene 
zarfında dört tağuti sistem devrilip, baş aşağı edildi. Kalan zalim ve müstekbirler 
için İbreti âlem oldular. Bu neyin alametidir? Burada bütün nebilerin ümmetlerini 
kendisinden korkuttuğu bu korkunç fitnenin beşeriyetin başına gelip çatacağı bir 
hakikat olduğu kadar bütün nebilerin müjdelediği, fitnenin sonucunda ahir zamanın 
inkılabı, İslam’ın bütün dünyayı kuşatması da bir hakikattir. Bu hakikat Allah’ın 
kelamı Kur’an’da ve Resullülah’ın hadis-i şeriflerinde açıkça belirtilmektedir. 
Cenab-ı Allah bu beşeriyete merhamet etmek istiyor. Bugün dünya mazlum ve 
mağdurları, Kürdistan halkı da dâhil olmak üzere bir baharı bekliyor. Zalim kendi 
korkusundan dolayı buna Arap Baharı diyor. Ama bu bir insanlık baharıdır. Bu ahir 
zamanın yüce inkılabıdır. Bu kervan yürüyecektir. Bu inkılap nihai amacına 
ulaşmadan durmayacaktır, durdurulamayacaktır. Öncelikle herkes kendi 
memleketinde kendi bulunduğu yörede böyle bir  inkılabın gerçekleşmesini arzu 
etmektedir. Bu da İlahi adaletin tam anlamıyla tecelli etmesidir. Irkçılık, milliyetçilik 
asla söz konusu değildir. Türkler ve Kürtler, zengin ve fakir, erkek ve kadın her türlü 
sınıfsal tabakalar arasında ilahi adalet neyi gerektiriyorsa onun vuku bulmasını 
istiyoruz. Böylece herkesin kendi hakkına kavuşmasını istiyoruz. Daha sonrasında 
müslümanlar kendi aralarında birleşip ümmetin vahdetini tahakkuk ettirip kendi 
aralarında belirleyecekleri Adil İmam’a biat edecekler. Bu büyük inkılabın şiarı 
araştırdığımızda,  iki başlıkla karşımıza çıkmaktadır: Biri  tevhidi ilahi, diğeri 
adalettir. Bu mübarek kervanın şiarı artık bu iki kelime olacaktır. Seyyid Kutup da 
‘İslam’da sosyal adalet’ kitabını bu iki esasa dayandırmıştır. Bu husus  Kuran-ı 
Kerim’in Nahl suresinin 36. ayetinde “ Andolsun ki biz her ümmete peygamber 
gönderdik yani Allah’a ibadet edin ve tağuttan kaçının ( dedik  )  ( Tağuttan maksat 
cinni ve insi şeytanlar, zalim ve müstekbir yöneticiler olmak başta üzere her  haddini 
aşan azgındır ) ve Hadid süresinin 25. Ayetinde ”  Ant olsun  biz peygamberleri açık 
delillerle gönderdik; onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik ki insanlar kendi aralarında 
adaleti gerçekleştirsin “ diye buyurmaktadır.  Resulullah(sav.)’tan birçok sahih 
kanallarla rivayet edilen şu hadis-i şerif çok dikkat çekicidir : “Eğer dünyada tek bir 
gün kalsa Cenabı Allah onu uzatır ve ehlî beytinden ismi benim ismime, babasının 
ismi de babamın ismine mutabık olan bir kişiyi gönderir. O daha önce zulüm ve 
haksızlıklarla doldurulan yeryüzünü,  adalet ve hukukla dolduracak.”Burada yeryüzü 
namazla, hacla, oruçla ve başka ibadetlerle doldurulacak’’ denilmiyor insanlık 
adalete muhtaç olduğu için adaletle dolduracak deniliyor. Çünkü bu saydığımız 
ibadetler şeklen vardır fakat adalet yoktur. Ben bu hadiste anlatılan kişiden maksat 
Mehdi adında bir şahıs mı?  Veya bir güç müdür? Tartışmasına girmek istemiyorum. 
Biz Kürdistan’da adaleti istiyoruz. Filistin de Mısır da adaleti isteyecek. Bu tağuti 
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sistemler devrildi ama ilk önce olgun bir inkılap olmayabilir. Daha sonra bu inkılap 
tedricen pratik olarak tekâmül edecektir. Suskunluk devri bitti. Artık gür seda ile 
haykırma ve ümmetin birbirine seslenme devri başladı. Bu devir bitmeyecek. Bu 
devirde ümmetin modeli budur. Biz Kürdistan’ da, Filistinliler Filistin’ de, Türkiye 
halkı Türkiye’ de bir yetimin iğne ucu kadar bir hakkı dahi zalimin yanında kaldığı 
sürece bu mücadeleye devam edecektir. Onlar Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar 
oysa kâfirler istemezse bile Allah nurunu tamamlayacaktır.( Saff / 8 ) .Öncelikle ben 
kardeşlerime şunu söylemek istiyorum: Biz büyük bir dramla karşı karşıyayız.  
Hepimiz Müslümanız ve eşitiz. Eğer Filistin, Mısır, Keşmir ve Moro Müslümandır, 
kurtuluşu İslamidir ve meşrudur yalnız Kürdistan’ın kurtuluşu meşru değildir deseniz 
bu söylem hak ve adaletle bağdaşmaz ve asla kabul edilemez. O zaman biz sizden 
şunu bekliyoruz. Gelin seslerinizi bizim seslerimize katın ve Kürtler’ in de en az bir 
federasyon hakkı vardır deyin. Gelin hep birlikte Kürdistan’ da dolaşıp gezelim. 
Halkın büyük münasebetlerimde, şu an burada verdiğim mesajı verdiğimde halkın 
ne kadar etkilendiğini göreceksiniz. Siz sesinizi bizim sesimize katıp bu hakları 
endişe duymadan,  açıkça dile getirdiğiniz takdirde, Kürtler ayrılacak sendromuna 
kapılmadan bize yardım ettiğinizde İslam’ın kısa bir zaman zarfı içinde Kürdistan’ a 
hâkim olacağını göreceksiniz. Ama eğer böyle bir durum söz konusu olmazsa bu 
mesele hiçbirimizin istemediği bir hal alabilir. Bu bir uyarı, bir nasihattir. Gerek 
Kürdistan’ da gerek dünyanın her yerinde bu dramın nasıl kaldırılabileceğini 
kardeşler olarak kendi aramızda bunu konuşarak halledebiliriz. Birbirimizi eleştirip 
rencide ederek ne pahasına olursa olsun mağlup etmeye çalışarak bir yere varmamız 
mümkün değildir. Ancak konuşarak, istişare ederek birbirimize faydalı olabiliriz. 
Artık bundan sonra da dert yanmaya fazla vakit kalmamıştır. Bu mazlum halkların 
hakkını almak üzere bir âlimden fetva alma devri de bitti. Benim kanaatimce çok 
hassas ve kritik bir dönemden geçiyoruz.  Müslümanlar olarak yekvücut olup bu 
dramın, çatışmanın durdurulması için gayret sarf etmemiz lazım. Filistin devletinin 
kurulması hepimizin nezdinde bir kutsallıktır. Kürdistan’ın devlet olmasını 
istemeyebilirsiniz ama bir bilim adamı ve sosyolog olan Sayın İsmail Beşikçi kadar 
adil ve cesur olmamız lazım. Kürdistan halkına en makul çözüm olan federasyon 
verilmelidir bu meşru hakkı yüksek bir ses ile dinlendirmemiz gerekir. Bundan sonra 
bir araya geldiğimizde temennimiz birbirimizi rahatsız etmeyip, birbirimizi tahkir 
etmeden, şahsiyetimizi zedelemememiz olmalıdır. Eleştirmenin artık bir anlamı 
kalmadı. İsterseniz bu dramın suçu ben de olsun ve böylelikle hepiniz beni eleştirin. 
Ben sizden önce kendimi eleştiriyorum. Bir gün Batman’da idim.  Bir akrabam 
umreden gelmişti. Ziyaretine gitmiştim. Başımda sarığım ve üstümde libasımla 
varoş bir sokakta yürürken 4-5 yaşlarında bir çocuk beni gördüğünde; “Bijî serok 
apo” diye bağırdı. Arkadaşlar onu susturmaya çalıştı. Ben çocuğun doğru söylediğini 
ifade ettim. Allah bu çocuğu konuşturuyor. Bu çocuk bana “Sen bu halkın önderliğine 
layık değilsin, bunu hak etmedin” demek istiyordu. Öncelikle bütün eleştiri oklarını 
herkesten çok kendime yöneltiyorum. Bölgemizin İslami, Kuran-i doğrultuda 
hakkına kavuşması için gerekli ölçüde elverişli olamadım.

  Özeleştiri yapmam gerekirse bu vahim tablonun oluşmasında benim de payım var. 
Ayrıca az buçuk hepimizin kusurları böyle bir sonucun ortaya çıkmasında etkili 
olmuştur. Elbette ben birbirimizi eleştirmeyelim derken bu problemi oluşturan zalim 
ve müstekbirleri teşhir etmeyelim onların zulmünü görmezlikten gelelim demiyorum. 
Zira dinimizin yarısı, bu şeytani güçlere  muhalefet edip onlara karşı mücadeleyi 
sürdürmek, diğer yarısı da Allah’a boyun eğip onun buyruklarının gereğini yerine 
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getirmektir. Biz burada çözümden söz ederken öncelikle sorunun tarihsel sürecini, 
boyutlarını çok iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekir. Bilindiği üzere Kürdistan uzak 
tarihte Roma ve Pers İmparatorlukları arasında, Orta Çağda ise Osmanlı ve Safeviler 
arasında savaş meydanı olup bir çok defa el değiştirmiştir. Gerçekleşen her savaşta 
Kürdistan coğrafyası büyük yıkımlara maruz kalmış büyük zulümler görmüştür. 
Daha sonra Osmanlıların Çaldıran zaferiyle önce  19  özerk bölgeye  ayrılması Yavuz 
Sultan Selim ile İdris-i Bitlis-i arasında yapılan antlaşmayla kararlaştırılmıştır. Daha 
sonrasında bu özerk bölgelerin sayısı 27’e çıkmıştır. Ancak 1808’lerden sonra 
Osmanlı İmparatorluğu merkezi sisteme geçerken Kürdistan’daki Özerkliği 
kaldırıldığından bu yana yani 205 sene boyunca Kürdistan halkı 29 defa 
ayaklanmıştır.1880’lere kadar Beyler ve Mirler daha sonrasında ise Şeyhler ve 
Ulemalar bu ayaklanmalara öncülük etmişlerdir. Hemen hemen gerçekleşen bütün 
ayaklanmalarda Kürtler Federasyon istemişlerdir. Yapılan her savaşta Kürdistan 
harabeye çevrilmiş, masumlar da en az savaşanlar kadar zarar görmüşler,  tam 
anlamıyla sürekli masumlar jenoside maruz kalmışlardır. Ancak 1. Cihan Harbinden 
sonra Osmanlı devleti yıkıldığında Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyetini Türkler 
dışında diğer etnisiteleri ve İslam dinini imha ve inkar ederek cumhuriyeti bu esaslar 
doğrultusunda kurmuştur. Bu her iki yönü ile Türkiye’de yaşayan halklara düşman 
olan Kemalist sistem, ( İslami kimlik ve etnik kimliklere ) savaşa davetiye 
çıkardığından Cumhuriyet henüz çiçeği burnunda iken sisteme karşı, Şeyh Said 
kıyamı başladı. Şeyh Said kıyamını, Ağrı Dağı Ayaklanması, Mutki, Garzan, Dersim, 
Ayaklanmaları takip etti Bu ve buna benzer birçok ayaklanma Kürdistan coğrafyasında 
patlak verdi. İfade ettiğimiz gibi tarihten bu yana daima Kürt Halkına savaş 
dayatılmıştır. Nihayet Kürdistan’da taş üstünde taş kalmadı, halkımız canından 
bezdirildi. Dünyada eşi ve benzerine rastlanılmayan dram ve trajediler yaşandı 
coğrafyamızda.1940’dan 1980’e kadar sistem halkımıza göz açtırmadı. Kürdistan 
coğrafyası uzun bir dönem suskun kaldı, amansız şiddet ve cebre maruz bırakılarak 
halkımız sindirildi ve pasifize edildi. Bu savaşılmayan dönemde halkımız açlık ve 
sefaletten dolayı mayınlı olan Türkiye - Suriye sınırını geçerek, Suriye’ye tütün 
götürüp birkaç metre kumaş getirip ölümü göze alarak geçinmeye çalışıyorlardı. 
Böylelikle Türkiye -  Suriye sınırında on binlerce insanımız bu mayınlı arazilerde 
öldüler ve  Türkiye devleti askerleri tarafından insanlarımız katledildi.( Van’ın Özalp 
ilçesinde 33 kişinin ve Roboski katliamında ise 34 kişinin katledilmesi gibi.) Bölgede 
bir öldürme olayı olduğunda onlarca köyden mevcut olan bir aşiret yok edilme 
eşiğine getiriliyordu.1980’lerden bu yana ortaya çıkan pkk ayaklanması bütün 
detayları ile kamuoyu tarafından gayet iyi bilinmektedir. Ben 1952 yılında dünyaya 
geldim 1960’lı yıllarda cereyan eden hadiseleri hatırlıyorum. Köyümüze sadece iki 
jandarma mensubu geldiğinde bile köyde terör estiriyorlardı. Köy halkı jandarma 
mensuplarını hışmından ve hakaretlerinden kurtulmak için derin derin düşünüyordu. 
Çoğu zaman jandarmalar köy ahalisinden erkekleri sıraya dizip sebepsiz yere onları 
meydan dayağına çekiyordu. Bu durum 1980’li yıllara kadar pey der pey şiddetlenerek 
devam etti. Türkiye’de yaşayan bütün etnisiteler 1980’lerden bu yana yaşanan elim 
hadislerden haberdardır. Hemen hemen herkes bu anlattıklarımızdan az veya çoğunu 
biliyordur. Gerek büyüklerinden dinlemeleriyle gerek okuyarak bilmektedirler. 
Dolayısıyla her insanımızın için hüznü esef ile hem de nefret ile doludur. Çoğu 
zaman ölümü, yaşama tercih etmektedirler. Aslında barışı sekteye uğratan ümitleri 
suya düşüren, var olan durumu gerginleştiren problemin trajik yanı şudur: meşru 
haklarımızı talep etmek üzere başkaldıran halkımızı sistem her seferinde dünya 
kamuoyuna terörist ve eşkıya olarak lanse etmiştir. Var gücü ile bizim haklı ve meşru 
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isteklerimizi dış mihrakların oyunu olarak göstermeye gayret sarf etmiştir. Sanki 
bütün haklar verilmiş her şey yerli yerinde iken Kürt halkı mizacı veya karakteri 
gereği ayaklanıyor havası estirilmeye çalışılmıştır. Şu an ki iktidar çözümden ve 
açılımdan bahis ederken eğer kendisini bu dramları yaşayan Kürtlerin yerine koyup,  
empati kurup bu sorunu iyi bir şekilde idrak edip külli bir çözüme yönelik büyük bir 
cesaret ile bu soruna yönelirse bu sorun çözülür. Yoksa her zaman olduğu gibi Kürtler 
alışkanlıklarından dolayı ayaklanıyorlar deseler ve tek halk, tek bayrak ve tek millet 
safsatalarıyla karşımıza çıksa bu sorunun gerçek anlamda çözülmesi mümkün 
değildir.  Bu sorun ile ilgili size önemli bir ölçüt vermek istiyorum:  Bir hastalığınız 
var doktora gidiyorsunuz eğer hastalığınız hafif ise doktor sizi ayakta tedavi edip sizi 
eve gönderir. Eğer uzun bir zamandan beri kangrene dönüşmüş ise veya vücudunuzun 
herhangi bir yerinde kanser tümörü oluşup günden güne büyüyorsa bu sefer doktor 
bütün meslektaşlarından yardım talep edip uzun vadeli bir tedavi metoduna başvurup 
ciddi tedbirler alır ve bu hastalığı bertaraf etmek için bütün hünerini gösterir. 
Deniliyor ki bu iktidar birçok şey yaptı. Askerin vesayetini ortadan kaldırdı onu 
kışlasına çekti. Birçok alanda reformlar yaptı. Dolayısıyla iktidar sahiplerine 
teşekkür edilmeli. Buna cevaben deriz ki doğrudur birçok iyiliklere vesile oldu 
iktidar. Fakat bunların en büyük günahı geçirdiğimiz bu ağır trajedileri bize din 
kisvesi altında çok ucuz bir şekilde unutturmaya çalışıp bu müzmin problemi 
pansuman kabilinden çözümlerle çözmeye kalkışmasıdır. Bu ise ne Allah nezdinde 
ne de beşer nezdinde affedilebilecek bir suçtur.  Bunlar bütün İslami denen sağcı 
muhafazakâr cemaatleri yanına alarak ve tabu kadastro teşkilatı mesabesinde olan 
diyanet kurumunu da devreye sokarak sürekli Kürdistan’a misyonerlik faaliyetleri 
yapmaktalar. Kürt halkını siyah ve beyaz olarak ikiye ayırmaktadırlar. Önce kendi 
Beyaz Kürt’ünü oluşturmaya çalışıyorlar. Nihayet Kürdü Kürde kırdırtma 
politikasıyla amaçlarına ulaşabileceklerini zannediyorlar. Bu yöneliş tamamıyla 
yanlıştır. Bu politika var olan problemi daha karmaşık hale getirir. Eğer gerçekten 
çözümden yana iseler Kürtlerin doğal, fıtri ve Allah tarafından kendilerine verilen 
hakları kendilerine vermekten kaçınmamaları gerekmektedir.400 seneye yakın 
Kürtlere özerklik vermekle ülke bölünmedi ve Osmanlı devleti dağılmadı. Şu anda 
da Kürtler dağıtmak ve bölmekten yana değiller. İzzetli bir şekilde haklarına kavuşup 
bir arada yaşamaktan yanadırlar. Kürdistan diye kardeş bir coğrafyayı tanıyın, birçok 
kardeşimizin belirttiği gibi sorun sadece Kürt sorunundan ibaret değildir. Ortada 
hem Kürt hem de Kürdistan sorunu vardır. Gelin İslam dünyası olarak hep birlikte 
yaşayalım ve bu dünyayı teşkil eden her coğrafyayı özel bir statüye kavuşturulması 
için çaba sarf edelim. Elbette Kürdistan da bu coğrafyalardan biridir. Her coğrafyanın 
kendi ismi ile anılması meşru ve tabiidir. Yalnız Kürdistan coğrafyasının belli bir 
statüye kavuşması böler ve parçalar denilirse sorun içinden çıkılmaz bir hale gelir. 
Kürt ve Kürdistan sorunu ancak ve ancak gerçek anlamda insanlığın evrensel ilkeleri, 
İslam’ın adalet ve kardeşlik hukuku çerçevesinde çözüme kavuşabilir. Bunun yolu 
da Kürdistan halkının kendi coğrafyası üzerinde söz sahibi olması ve siyasi bir 
statüye kavuşması ile mümkün olacaktır.  Beni sabır ile dinlediğiniz için sizlere çok 
teşekkür ederim. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi,  inayeti ve hidayeti hepimizin 
üzerinize olsun. Selam ve dua ile yüce Allah’a emanet olunuz.
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Yaşar KAPLAN

Tarih boyunca dinin; bireyin ve toplumun hayatında kurucu bir unsur olduğu, marjinal 
birkaç akım dışında, düşünce tarihinin üzerinde uzlaştığı ender konulardan biridir. 
Tarihte dinsiz hiçbir topluma rastlanmamıştır. Toplum, tarihi süreç içerisinde çeşitli 
dinleri benimsediği gibi onları terk edip başka dinlere de yönelmiştir. Toplumla 
beraber onun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan kurumlar var olmuştur. 
Kurumlar,  toplumsal ihtiyaçlara cevap verdiği müddetçe hayatını devam ettirmiş, 
yozlaştığında veya pratik bir fayda sağlamadığında da yerine yenisi ikame edilmiştir. 
Din, insana adalet, özgürlük ve varlık içerisinde var olan anlamlılığı hatırlatmak 
için vardır. Her din bu üstün vasıfları gerçekleştirmek iddiasıyla ortaya çıkar. Fakat 
çoğu zaman bu asıl maksadından saptırılarak geniş halk yığınlarını sömürmek için, 
insanları uyutan bir hüviyete sokulmuştur. Din’in doğasında var olan; uyandırıcılık, 
sorumluluk kazandırma ve heyecan ve hareket yaratma vasıflarını kaybedip, 
donuklaşması, kuru bir ritüeller bütünü olması ve gücün hizmetine girmesi toplum 
nazarında güvenini yitirmesine sebebiyet verir. Toplum böyle bir din yerine başka 
bir dini ikame eder. 

“İbrahimi dinlerin son halkası olan İslam; beden ve ruh bakımından ahenk içerisinde 
bulunan insan yetiştirmek ve kanunları, sosyo-politik müesseseleri ile bu ahengi 
muhafaza edecek şekilde kurulmuş olan bir toplumu meydana getirmek için yapılan 
bir çağrıdır. İslam, genel olarak Tevhid (Allah’ın birliği, sınıfsız tolum ve eşitlik) ve 
Adalet (İnsanlığın ölçüsü, dengesi ve mizanı) kuramlarından oluşmaktadır. Tevhit 
ve Adalet kuramı ve bu iki kuram etrafında şekil alan İslam’ın diğer kelime ve 
kavramları, insanın dünya ve ahiret hayatını hedefleyen sosyal ve siyasal tasavvur ve 
tasarımlardır. İslam’ın kuramını, kısaca Tevhid ve Adalet’e çağrı oluşturmaktadır”. 

Araplardan sonra Müslüman olan ilk kavimlerden biri Kürdlerdir. Kürdler istisnalar 
hariç genel olarak isteyerek ve kendi doğallığı içerisinde Müslüman oldular. İslam 
ile beraber Roma va Sasani tahakkümünden kurtulan Kürdler, coğrafi olarak daha 
geniş bir alana yayılarak birçok devlet kurmanın yanı sıra bilim ve edebiyatta dünya 
çapında âlimler yetiştirdi. İslam ile beraber Kürdler asimile olmadıkları gibi kültürel 
değerlerini daha da zenginleştirerek günümüze kadar getirdiler. İslam dini belki de 
hiçbir toplumda etkili olmadığı kadar Kürd toplumunda etkide bulunmaktadır. 
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Kürt halkı İslam’a samimiyetle hizmet etmiş, İslam sayesinde büyük güç edinmek 
ve “egemenlik kurmak” yerine hizmeti almayı değil daha çok vermeyi esas 
edinmişlerse de Siyasi Kürd iktidarlarının küçüklüklerine rağmen Kürt âlimleri 
kendilerine özgü medreselerini oluşturarak Kürd Dili ve Edebiyatının sağlam 
temeller üzerinde gelişmesini sağladılar.  Kürdlerin ilk bağımsızlık özlemleri bu 
medreselerde konuşulmaya, tartışılmaya ve idealize edilmeye başlandı. Fakat 
siyasi Kürd iktidarının bunları anlayacak seviyede olmaması nedeniyle bu pratik 
olarak gerçekleşmedi. Bütün bunlara rağmen Kürd halkının son 200 yıllık özgürlük 
savaşında bu yükü yüklenenlerin başında Müslüman Kürd âlimleri gelmektedir. 

İslam ve Kürtlerin karşılıklı ilişkilerine kısaca değindikten sonra İslam âleminin 
son iki yüz yıllık serencamı ve bunun içerisinde Kürtlerin konumuna değinmek 
istiyorum. Bilindiği gibi derin buhranlar geçiren İslam aleminin sorunlarını ikiye 
ayırmak bulunduğumuz durumu tahlil etmek açısından daha iyi olacaktır. İslam alemi 
iki türlü sorun ile karşı karşıyadır. Bunlardan birincisi dış faktörlerden kaynaklanan 
sorunlardır. Yani Müslümanları ve diğer üçüncü dünya ülkelerini sömürmek isteyen 
emperyalist odaklardan kaynaklanan sorunlar. Bunlar bir zamanlar klasik sömürge 
biçimleri ile uygulanırken şimdi çok daha zekice yöntemlerle devam etmektedir. 
İkinci tür sorunlar ise bizatihi Müslümanlardan kaynaklanan sorunlardır. Bunlar 
milliyetçilik, mezhepçilik, particilik, kadın hakları, özgürlük, adaletsiz yönetim, 
uyumlu yaşamama ve yolsuzluklardır. İşte Kürt meselesi ikinci tür sorunlardan 
biridir. Yani bizatihi Müslüman olan bir kısım devlet, halk ve Müslüman şahsiyetlerin; 
Kürtlerin Kürt olmaktan kaynaklanan en tabii haklarını ihlal etmeleri, onları doğal 
hüviyetlerini tamamen dünyevi kaygılar fakat bazen dini söylemlerle kaybettirme ve 
kendine içerisinde asimile etme uğraşısından kaynaklanan bir sorundur. 

Müslümanların (İslamcıların) dış etkenlerden kaynaklı sorunlara karşı tavır 
geliştirmeleri çok kolay, net ve anlaşılır olabilirken; bizatihi Müslümanlardan 
kaynaklanan sorunlar karşısında sarsılmaları ve yalpalanmaları oldukça manidardır. 
Mesela büyük ölçüde dış etkenlerden kaynaklanan Filistin, Çeçenistan, Keşmir 
vb. sorunlar ile ilgili olarak dindarlar çok net politikalar takınırken, bizatihi İslam 
âleminin kendi iç etmenleri neticesinde oluşan sorunlar (Kürt meselesi gibi) üzerine 
İslami, insani net politikalar geliştirememektedirler. İslam âleminin her bakımdan 
kurtuluşu kendi iç işleyişinden kaynaklanan sorunlara çözüm üretebilme yeteneğinin 
daha fazla bir biçimde insani, İslami ve evrensel değerlere bağlı olarak gelişmesine 
bağlıdır. Müslümanlar kendi iç problemlerini aklıselimle çözmedikçe ve kendi 
bireysel, kavmi, mezhebi ve ekonomik kaygılarını; İslami ve insani değerlerin önüne 
geçirmekten vazgeçmedikçe kurtuluşa ve yeni bir medeniyet inşasına başlamaları 
mümkün olmayacaktır. İşte bu atılımın ilk adımı İslam âleminin merkezinde olan ve 
başta Türk, Arap ve Fars olmak üzere birçok İslam kavminin ortasında bulunan ve 
farklı her türlü etnik, dini ve mezhebi farklılık ile birlikte yaşama potansiyeli daha 
fazla olan Kürt halkının sorunları çözülmedikçe İslam aleminin kendi iç sorunlarını 
hal yoluna koyması mümkün değildir. 

Kürtlerin yaşamış olduğu trajik durumu bir örnekle anlatmak meselenin anlaşılması 
açısından faydalı olacaktır. Sıradan bir dindarın örneğin Çeçenistan meselesinde 
takınacağı tavır çok açık olacaktır. Çünkü Müslüman bir halka zülüm eden gayri 
İslami bir rejim vardır ve Çeçen halkının bütün dini ve milli haklarının iadesinin 
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kendisine hiçbir zararı olmayacaktır. Fakat bir Çeçen ve Filistinli için istediği dini 
ve milli hakları, Kürtler istediklerinde ise aslında dünyevi olan kan, devlet, toprak 
ve ekonomik kaygılardan dolayı Müslüman Kürt kardeşine reva görmemektedir. 
Müslümanlar, en ufak bir rahatsızlık duymadan insani ve İslami hakları herkes 
için “ama” demeden kabul etme isti’dadını göstermedikleri müddetçe bu iç 
kargaşalardan kurtulamayacaklardır. Kürtlerin en büyük bahtsızlığı da en tabii 
milli haklarının bizatihi Müslüman unsurlar tarafından gasp edilmesi ve bunların 
iadesinin tamamıyla dünyevi kaygılardan dolayı Müslüman kardeşleri tarafından 
uygun görülmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Kürtlerin ikinci önemli bahtsızlığı da bizatihi Müslüman (İslamcı) Kürtlerin takındığı 
İslami anlayıştır. Bilindiği gibi farklı unsurları bir arada tutan imparatorlukların 
çözülmesiyle ortaya çıkan ulus-devletler, sahip oldukları toprak parçasında var olan 
farklılıkları bir arada tutmak ve bir hedef etrafında kenetlendirmek için uyduruk bir 
dil ve tarih icat etmişlerdir. Tanrıyı hayattan çıkardıktan sonra toplumu bir hedef 
peşinde koşturmak için vatan, bayrak ve tarihi putlaştırmaya ihtiyaç duymuşlardır. 
Nitekim bu anlayışa göre bir Türk insanının Türk devletinin ve milletinin bekasını 
sağlamaktan başka bir görevi veya yaşamını buna  adama dışında hayatının bir 
anlamı yoktur. Kutsalla bağı koparılmış bu seküler insanı bir hedefe tabi kılmak 
için on yıllardır Ortadoğu’da var olan bu ulus devletler bütün kurumlarıyla 
bayrak, sınır, vatan..vb. mefhumları kutsayıp tanrılaştırılarak  ömürlerini uzatmaya 
çalışmaktadırlar. Bunu gerçekleştirmek göreviyle ortaya çıkan bir aydın zümresi 
oluşmuştur. Bunlar, dinin Avrupa’daki tecrübesinden yola çıkarak halklarının geri 
kalmışlığından daima İslam’ı sorumlu tutmuşlardır. 

İşte bu ahval üzere modern devletlerin kurulmasıyla beraber Türkiye özelinde, 
öncelikli olarak Türk toplumu cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren dini değerlerinden 
uzaklaştırılarak dejenere edilmeye çalışıldı ve bir nebze başarıya ulaşıldı. Fakat 
daha sonraları Türkiyeli Müslümanlar silkinerek tekrar aslına geri dönmeye başladı. 
Bu konuda Müslüman Kürtler herkesten daha fazla çaba harcadılar. Türkiye’de 
Müslümanların özlerine dönmeye başlamalarında herkesten fazla pay sahibi oldular. 
Öyle ki şimdi Müslümanların muktedir olma çabasında çekirdek kadroda herkesten 
fazla Müslüman Kürtler ter döktüler. Fakat burada ilginç bir şey ortaya çıktı. Türk 
toplumunun önderliği Müslümanların eline geçerken Kürt toplumunun önderliği 
gayrı İslami bir yapının eline geçti. Müslüman Kürtler acaba nerede hata yaptılar. 
Türkiye Müslümanları için bu kadar uğraş verip belli bir seviyeye getirirken ne oldu 
da kendi toplumları ellerinden kayıp gitti. 
                
Şu unutulmamalıdır ki İslam aleminde Müslümanların kurtuluşu için çaba harcayan 
hareket ve çabaların büyük çoğunluğu dini oldukları kadar aynı zamanda milli 
yapılardır da. İhvan hareketi, milli görüş, gülen cemaati, cemaati İslami; İslami 
oldukları kadar aynı zamanda milli hareketlerdir. İslami değerler için savaş verdikleri 
kadar aynı zamanda kültürel, edebi, sanatsal vb. alanlarda milli ihya hareketleridir 
ve kendi kavimlerinin maddi kültürlerini geliştirmeyi hedef edinmişlerdir. Fakat 
Müslüman Kürtler büyük ölçüde bu milli yanlarını görmezden gelmişlerdir. Bu 
yüzden kendi toplumu içerisinde liderliği başkasına kaptırmıştır. Ve şimdi ne oldu 
halkım nasıl benim elimden kayıp gitti diye düşünmelidir. Kürt sorunu hakkında 
dışarıdan bakmaktan vazgeçmeli, meselenin merkezine oturarak halkının sorunlarına 
bizatihi birinci muhatap olarak sahip çıkmalıdır. 



187Ⅱ. KÜRD FORUMU

Bir toplumu bir dine veya ideolojiye yönelten şey nedir? Şeriati’nin dediği gibi halk 
yığınları hiçbir zaman din veya ideolojinin itikadını, doktrinini okuyup, değerlendirip, 
kıyaslayarak öğrenmeye çalışmaz. Bu şekilde bilme ve öğrenme gayreti Aydın 
sınıfına hastır. Geniş halk yığınları muzdaribi olduğu acıları, sıkıntısını çektiği 
zorlukları ortadan kaldırma konusunda samimiyetine güvenerek din ve ideolojilere 
yönelir. Günümüz Latin Amerikası;   materyalizmi, diyalektiği, altyapı ve üstyapıyı, 
değer ve anti-değeri inceleyerek Sol’a sempati beslemiş değildir. Aksine sınıfsal 
imtiyazdan, sömürü düzeninden ve yoksulluktan en fazla muzdarip olduğu için 
bu düzeni kaldırmayı hedef edinen Sol’a sempati beslemektedir. Ortaya çıktığında 
Mazdek öğretisine duyulan sempati de bununla açıklanabilir.  Bu durum seküler 
Kürt hareketi için de geçerlidir. Yoksa Muhafazakâr bir toplumun böyle bir hareketi 
benimsemesinin nasıl bir açıklaması olabilir. 

Kürdistan toplumu kemalizm’in Türkler ve Baas’ın Araplar arasında yapmış olduğu 
devrimi şu an bizatihi yaşamaktadır. Müslüman Kürtler kendi toplumunun önderliğini 
ele geçirmek ve tahribatın etkisini ortadan kaldırmak için toplumuna karışmalı ve 
toplumunun muzdaribi olduğu meselelerde çözüm bulma önderliğini ele geçirmelidir. 
Müslüman Kürtlerin bu gayeye ulaşmasını sağlayacak yegâne güç halkının 
derin İslami geleneğine sığınması, ortaya çıkarması ve zamana güncellemesinde 
yatmaktadır. Bunun için halkının maddi ve manevi değerlerinin kodlayıcısı olan 
diline sahip çıkmalı ve bunun üzerinden kadim geleneğini güncellemelidir. 

Müslüman Kürtler, kendi toplumları için İslam’ın yukarıda anlatılan şekli ile asli 
görevini icra etme ve dini ile kavmi haklarının garanti altına alınmasında İslam’a 
işlerlik kazandıramazlarsa bu dinin bu halk içerisinde tekabül edebileceği bir değer 
olamaz. Dolayısıyla din bir toplumun sorunlarına ne kadar çözüm bulursa o kadar 
toplum arasında benimsenir. Sekülerizmin Kürt toplumu arasında yer bulması ve Kürt 
toplumunda önderliğin el değiştirmesi İslam’a hak ettiği işlerliği kazandırmamaktan 
kaynaklanmaktadır. Müslüman Kürtler buna dikkat etmeli Müslüman komşuları da 
İslam’ı ancak ve ancak bu işlerliğini göz önünde bulundurarak hareket etmelidirler. 
Kürtleri Kürtlükten uzaklaştırmak için kullanılacak her “İslam” onları dinden biraz 
daha soğutacaktır. Ve bu vebal bütün Müslümanlar üzerinde kalacaktır. Geniş 
Müslüman Kürt ktlesi milli değerler bakımından aslına sahip çıkmalı, asimilasyon 
çarkından sıyrılmalı, kültürel her alanda özüne uygun olarak yeni bir medeniyet 
inşasına başlamalıdır. 

Bunca ödenmiş bedel sahibi olan bir halkı hak ettiği yere ulaştırmak için halkın 
bağrından kopup gelen İslami gelenek, halka rağmen iş tutamaz. Halkı için istediğini 
değil halkının istediğine kulak vermelidir. 21. yy. Tanrı’nın bütün ihtişamıyla 
avdet ettiği yepyeni bir dönem iken bu avdetin toplumumuzda vücut bulmaması 
Müslüman Kürtlerin gayretsizliği olacaktır. Dünyayı ve halkımızı iyi okumalıyız. 
Toplumumuzun bütün renklerini kuşatmadıkça bir yere varmamız mümkün değildir. 
Kürd halkı yeniden ayağa kalkabilecek iç dinamiklere sahiptir. İslam o dinamiklerin 
en önemlisidir. Yeter ki biz o dinamiği harekete geçirebilecek bir iradeye sahip olalım. 
Eğer halkımızı kuşatacak bir vizyona sahip olamazsak tarih hükmünü verecektir. 
Kürdistan boşluk kaldırmaz. 
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Atasoy Müftüoğlu

“Sağlık sorunları nedeniyle programa katılamadığından dolayı tebliğini yazılı göndermiş, tebliğ metni 
MAZLUMDER GYK Üyesi İlyas ERMİŞ tarafından okunmuştur.”

Değerli Kardeşlerim,

Hepinizi en içten kardeşlik duygularıyla selamlıyorum. Bizler, özellikle Müslümanlar 
olarak, Cumhuriyet tarihi boyunca, tarihe gereği gibi tanıklık yapamadık. Tarihin 
yerine ikame edilen resmi/ideolojik/ırkçı propagandaya maruz kaldık. Propagandanın 
oluşturduğu sınırların dışına çıkmayı başaramadık. Tarihin yerini alan mitolojileri 
sorgulamayı cesaret edemedik. Bu dönem boyunca muhalefet üretemedik, bilinç 
üretemedik, eleştiri üretemedik, içerik üretemedik. Böyle bir ortamda, insani 
derinliği olan siyasetlerin yerini ideolojik/ırkçı siyasetler aldı. İdeolojik anlamda 
üretilen, ırkçı anlamda üretilen kimliklerin sınırları içerisine hapsedildik. Dayatılan 
düşüncelerle, dayatılan hayatlar yaşadık. Resmi Türkiye, farklı aidiyet biçimlerini 
ortadan kaldırarak, inkar politikaları geliştirerek, milli birliği tesis için, milli 
türdeşleştirme yolunu seçti. Farklı unsurların hukukunu, ihtiyaçlarını, beklentilerini 
karşılayan heterojenliğe dayalı yaklaşımlar faşizan yöntemlerle bastırıldı. Cumhuriyet 
tarihi, her alanda ırksal/kültürel bir türdeşleştirme tarihidir. Çok ırklı, çok kültürlü 
milletlere insani/vicdani/hukuki yaklaşım düşüncesi son dönemlerde gündemimize 
girdi. İdeolojik ve ırkçı elitlerin tahakkümünü esas alan uygulamalara karşı her tür 
ayrımı ve ayrımcılığı aşan ahlaki bir dil oluşturamadık. Türkiye’de millet devletin 
mülkü haline getirildiği için, hep nesne/eşya muamelesi gördü. Türkiye’de olduğu 
gibi, farklı etnik renkler/kültürler içeren toplumlarda devlet; her hangi bir etnik 
topluluğa ayrıcalık tanıyamaz, farklıyı dışlayamaz, devlet bütün unsurlara karşı eşit/
adil davranmak, farklı unsurlar karşısında hakem olmak durumundadır. Bugün karşı 
karşıya bulunduğumuz Kürt Sorunu, ulus-devlet saplantılarının sonucudur. Gerçek 
böyleyken sorunu çözmek de öncelikle başta devletin, bütün kurumlarıyla birlikte 
ulus-devlet alışkanlıklarından, inkar politikalarından vazgeçerek, Müslümanlardan, 
Kürtlerden, Ermenilerden ve Rumlardan özür dilemesi gerekir. Onarıcı adalet duygusu, 
devlete böyle bir sorumluluk yükler. Etnik siyasetler evrensel insanlık değerlerine 
aykırıdır. Devlet, etnik vurgulara ihtiyaç duymayan bir vatandaşlık tanımı yapmak 
zorundadır. Kimlikleri, kültürleri, dilleri yasaklanan her halk gibi, Kürt halkının da 
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bu yasaklara karşı geliştirdiği özgürlük mücadelesini içtenlikle paylaşmak vicdani 
bir sorumluluktur. Kürt halkının geliştirdiği özgürlük mücadelesini paylaşmak, Kürt 
siyasetinin materyalist/ateist yaklaşımlarını paylaşmak anlamına gelmemelidir. 
Bugün bir yanda Kürtçeye karşı uygulanan engizisyon devam ederken, bir diğer yanda 
devletin de desteğini alan bir dilsel milliyetçilik, Türkçe milliyetçiliği popülizmi bütün 
bir yoğunluğuyla sürdürülebiliyor. Ulus-devlet, ideolojik/resmi yapılar aracılığıyla, 
homojen bir halk oluşturmaya, ötekiler üretmeye, ırksal farklılıklar icat etmeye 
çalıştı. Ötekileştirilen her unsur her tür saldırıya, aşağılanmaya açık hale getirildi, 
ötekiler için hiçbir alanda bir güvence kalmadı. Hiçbir anlam içermeyen ideolojik 
ve ırkçı tabular/kültleri aşabilecek zihinsel bir cesarete ihtiyacımız var. Her ırkçılık, 
insani dünyaları, tarihi ve ahlakı tahrip eder. Her ırkçılık, insanlığın düşebileceği 
en karanlık noktadır. Kürt sorunu ile ilgili olarak devletin bütün imkanlarıyla, sivil 
toplum kuruluşlarının bütün imkan ve içtenlikleriyle sorumluluk almaları gerekir. 
Sorumluluk eşsiz bir ahlaki değerdir. Kayıtsızlık ahlaksızlıktır. İlkel duyguları 
sömürerek var olmayı seçen ulus-devlet yaklaşımını hepimiz reddetmeliyiz. 
Etnik saflık dogmalarına inanmak, ilkelliğe dönmek demektir. Kürt Sorununun 
çözümü doğrultusunda hepimiz karşılıklı bir sorumluluk paylaşımı içerisinde 
olabilmeliyiz. Bizler, Müslümanlar olarak bütün bir yeryüzüne, insanlığa açık bir 
bilincin sahipleriyiz. Gerçek böyleyken iç içe yaşadığımız Kürt kardeşlerimizin 
serüvenine, acılarına, hüzünlerine kayıtsız kalmamız ya da bu konuda resmi yorumu 
paylaşmamız anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum değildir. Politik popülizm 
adına sergilenen fosilleşmiş milliyetçiliklere karşı eleştirel bir tavır geliştirmemiz 
gerekir. İdeolojik ve ırkçı düşünce, düşüncenin yozlaşması, bozulması demektir. Bu 
yozlaşma sebebiyle, ideolojik ve ırkçı düşünceler her zaman mitolojiye ve kurguya 
ihtiyaç duyarlar. Hayali ve mitik kurgulara dayalı ırkçılıkların neden olduğu utançtan 
kurtulmalıyız. Irkçı yaklaşımlar, ideolojik yaklaşımlar her zaman çok büyük 
kısıtlamalarla malul olmuştur. Bu dönemde duygulardan çok akıllara hitap eden bir 
dile sahip olabilmeliyiz. Her ırkçılığın, hayatın ve tarihin yanlış yönde yaşanmasına 
yol açtığını unutmamalıyız. Bu genel çerçeveden hareketle, bu konudaki somut 
çözüm önerilerimizi bilgilerinize sunmak isterim: 
Kürtçeye yönelik, Kürt kültürüne yönelik her türlü kısıtlamaya son verilmelidir. 
Herkesin kendi ana diliyle eğitim görmesi, kendi kültürünü geliştirebilecek 
çalışmalar yapması kadar doğal bir şey olamaz. 

Devlet, terör nedeniyle çocuklarını kaybeden ailelerden, faili meçhuller sebebiyle 
mağduriyet ve acı yaşayan ailelerden, işkence görenlerden özür dileyerek, bu 
çevrelerin gönlünü kazanabilmelidir. 

Ayrımcılık uygulamaları sebebiyle değiştirilen köy/belde/yer isimleri iade edilmeli, 
özellikle ilköğretimde halen uygulanan andımız ilkelliğine son verilmelidir. 

Köylerinden, evlerinden, arazilerinden bölgede yaşanan çatışma sebebiyle ayrılmak 
zorunda kalanlar istedikleri takdirde evlerine, köylerine dönebilmelidir. 

Kürt halkının meşru/makul/insani her türlü talebini/muhalefetini anlayışla 
karşılayacak bir yaklaşım ve ilişki biçimi geliştirilmelidir. 

Faili meçhullerin ve işkencelerin aydınlatılması için çalışmalar yapılmalı, herkes 
için adalet temelinde, ortak insanlık değerleri temelinde politikalar üretilmelidir. 
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Hepinizi içtenlikle selamlıyor, hepinize teşekkür ediyorum efendim. 

Aydın IŞIK 

Ben buraya gelmeden önce birçok dostumuzu okumaya çalıştım. Yani cumhuriyet 
döneminden buraya kadar herkesi izlemeye dikkatle incelemeye çalıştım. Fiziki 
olarak Kürdistan bölgesi ile ilişkisi olmayan arkadaşlarmızda ciddi bir çalışma 
görmedim. Çalışmayı yapanlarda maalesef Kürdistan’daki zulümleri görmemezlikten 
geldiler. Bu çok tabidir, çünkü müslümanlar kendilerine yapılan zulme bugün karşı 
koyacak konumda ve durumda değiller. Dolayısıyla gerek Türk Müslümanlar, 
gerekse Kürt Müslümanlar açısından olaya bakacak olursak, kürt müslümanlarda 
mikro milliyetçilik, Türk Müslümanlarda makro milliyetçilik var. Dolayısıyla 
bugünkü iktidardan beklentilerimizin birazda adil olmadığını düşünüyorum. Çünkü 
kürt sorunu Türkiye ile ilintili bir sorun değil, kürt sorunu Dünyadaki gelişmelerle 
çok alakalı ilgili bir sorundur. Şuan yeryüzünde binlerce Müslüman öldürülüyor ve 
maalesef Müslümanlar buna karşılık veremiyorlar. 3 unsur vardır; harbiye, tıbbiye, 
mülkiye. Biraz jeopolitik kültürden bağımsız davrandığımız görülüyor. Jeopolitik 
kültürün bugün orta doğuda yönlendirilmesini iyi okumuş olsaydık bugünkü kürt 
sorununu iktidardan çözmesini beklemek gibi bir beklentimiz olmazdı. Kürt sorunu 
ile bu melez zihnin çözüm bulması çok zor. Öncelikle bu konuda kırılgan bir zihne 
sahibiz. Bu kırılıgan zihinde dünyayı çok iyi okumadığımız anlamına gelir. Çünkü 
bugün dünyadaki hakları belirleyen bir güç var. Açıkçası Kürt sorununu Kürtlerde, 
Türklerde çözmek istemiyor. Devlette istemiyor. İktidardan bir beklenti içinde 
olmak doğrusu bence haksızlık olur. Çünkü Kemalizm’in iki direği var, bu iki 
direğin kırılması asla istenmiyor. Birisi irticadır; irticadan kasıt Allahın iradesidir. 
Şöyle ki milliyetçi iradeler var olacak ki Allah’ın iradesi ortadan kaldırılsın. 
İkinci direkte bölücülüktür; bölücülükten kasıtta Kürt sorunudur. Zaten dünyaya 
egemenliğini silah zoruyla kabul ettirenler Türkler ile Kürtler arasında çok kolay 
bir çatışma zemini buldular ve bundan da çok memnunlar. Dediler ki Kürtler ve 
Türkler bizi Anadolu Rum diyarından sürgüne gönderdiler, elimizden aldılar. 
Dolayısıyla en kolay yol onları birbirine düşürmek böylelikle bizde onların yeraltı 
ve yerüstü kaynaklarını kolaylıkla alabiliriz. Dolayısıyla yeryüzündeki gelişmelerin 
ne Türklerin nede Kürtlerin lehine hareket etmediğini görüyoruz. Ulusal devlet milli 
bir kimlik belirlemek istiyor. Çünkü ulusal devletin fıtratında bu var milli kimlikle 
ayakta duruyor. Müslümanların kendi aralarında kardeşliği tartışması bence utanç 
verici bir şeydir. Çünkü bir medeniyet Müslümanların nasıl kardeş olabileceği tanımı 
üzerinde uzunca durmuştur. Bırakın kardeş olmayı, tartışmaları geçmişlerinden 
dolayı birbirlerine yan bakmalarını islam peygamberi çok şiddetle kınamıştır. 
Yeniden islami değerler üzerinde kardeş olup olmadığımızı ve kardeşliğimizden 
bir toparlanmanın olduğunu vurgulamak açıkça yanlış bir okumanın sonucu 
olduğunu gösterir. Yanlış okumalar bizi o tekstilci mantıktan uzaklaştırmıyor. 
Tekbirci mantığa dönmemiz gerekiyor. O tekbirci, birleştirici mantık şüphesiz ki bir 
tevhidi ahlak içerisinde kalarak kardeş olmamızı emrediyor. Tevhidin dışında kalan 
kardeşlerimizin de fıtraten kardeşimiz olarak kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısı ile 
kardeş kardeşe zulmetmez. Bu rejimin temelinde zulüm var. Bu rejim bölücülüğü 
kullanarak kim muhalefet ederse eziyor. Şöyle bir hatırlatmada bulunmak isterim; 
bugün bu iktidar var yarın bu iktidar yüzde 18 oy alarak geldiğinde yine harbiye 
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mülkiye tıbbiye bu milletin canına okuyacağını düşünüyorum. Bu iktidar herşeyi 
doğru yapıyor anlamına gelmez. Makro milliyetçilik temelini oluşturan ulusal 
milliyetçiliktir. Ulusal kaygılardan milliyetçi duygulardan arınmamış bir zihnin kürt 
sorununa katkıda bulunması düşünülemez. Yapay ilişkiler birlikteliği sağlayamaz. 
Felç yaşayan zihinlerden kurtulmamız gerekiyor. Kürt sorunu Kemalizm’in ikinci 
direğidir ve bu sorun halledildi mi Kemalizm de ayaksız kalır. Kemalizm cumhuriyet 
tarihi boyunca irtica ve bölücü üzerinde hayat bulmuştur, buna dayanarak hayatını 
sürdürüyordur.

Ayşe PEHLİVAN

Kerem ile Aslı hikâyesini, bir arkadaşına anlatmış bir anlatıcı coşarak, ağlayarak, 
gülerek uzun uzun anlatmış ve iki saatin sonunda demiş ki anladın değil mi? 
Anladım, anladım da Kerem Aslı’nın nesi oluyor onu çıkartamadım demiş. Şimdi 
sokağa çıktığımız da biz bunları konuşuyoruz hakikaten taleplerimiz var istiyoruz 
olmalı, büyük bir zulüm var. Ben dünyaya çocuk gözüyle bakan birisiyim. Bana 
ne derseniz diyin ben çocuk ruhluyum. Ben ceylanın annesinin intikamını alacak 
bir yöntem bilmiyorum. Hiç daha aklıma da gelmedi zaten ve şimdi doğan çocuk 
bizim dediklerimizi duyarak üç nesle kadar şuan duyduklarını taşıyacak. Ne aynaya 
bakıp kendini savunma şansı var ne de tarihi yeniden yazanları, bilakis otuz yıldır 
yaşananları da okuyacak. Ama diyorum ki bir dönem de Kürt kimliği öncelikli olan 
insanları devlette yetkili yaptık dört tane bakan Kürttü. O kadar Kürt değilmiş gibi 
duruyorlardı ki… Biz canı yanan insana yetki verdiğimiz de canı yananlara arkasını 
dönmek için bak başka bir yana dönüyor, başka kaldırımlarda yürüyor. Dolayısıyla 
neden nasıl anlaşılmalıyı, neden anlaşılmıyora çevirmek lazım diye düşünüyorum. 
Televizyonlarda Kürt dizilerini seyrediyorsunuz. O Kürtlere kimse merhamet 
etmez, acımaz, koskocaman saraylarda birkaç tane kadınla ve yedi tane hizmetçi 
ile yaşıyorlar. Halk televizyondan besleniyorsa eğer, halkı konuşuyoruz. Benim 
derdim halk, sizin anlattığınız, konuşmacıların müzakeresini yapamayış nedenimin 
bazısını anlayamadım. Onları siz zaten anlamışsınızdır. Bazısını anladım onları siz 
benden iyi anlamışsınızdır diye yapmadım. Yani kendi düşüncemi anlatmak için 
oturduğum yerden herkesi dikkatle dinliyorum, görevli olarak geldim, İstanbul’a 
döneceğim sivil toplum derneklerine derdimi anlatacağım. Anlatacağım ama eminim 
ondan sonra da bana diyecekler ki peki Ayşe şimdi ne yapacağız? Şimdi sokağa ne 
diyeceğiz. Şimdi sokak hangi söylemi kapısına girerken evinin bir tarafına asacak. 
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Evet, çok suçlu var ama iyilik isteyen bu kadar insandan çok değiller. Otuz yıldır 
hala teşhisle uğraştığımız bu konu için arzu ederdim ki burada şunu duyup gideyim; 
ben şunu, şunu, şunu yaptım sivil toplum kuruluşu olarak bunu yaptım bunu 
yapamadım. Çünkü böyle deseydi birisi, bende deseydim ki bende de şu var size 
katkım olabilecek ve bende başka bir şey yapabilirim. Ne olur bağışlayın tanıyanlar 
bilir içimden geldiği gibi konuşanım çünkü yıllar yıllar önce problemler yaşayıp 
çözmüş insanların düşüncelerini bu salonlarda dinlediğim zaman yoruldum artık. 
Aşkı Mecnun ve Leyla’dan dinlemekten, Mevlana’yı da Şems’ten dinlemekten… 
Kendi söylemimizi kendi yaşam biçimimizi ve bilgileri aklımızda harmanlayarak 
yeni bir öneriye dönüştürmeyi özlediğimi söylemek istiyorum.

Ayşenur TOPTAŞ

Hem genç, hem sizlere göre çok az şey görmüş, okumuş, belki çok az şeyi bilen ve bir 
de Türk olarak muhtemelen çok hata yapacağım. O yüzden şimdiden hatalarım af ola. 
Genelin aksine, ben tebliğcilerin söyledikleri üzerinde duracağım. Ahmet Örs 
hocamızın dediği, dindarlık sebebiyle düşünceden uzaklaştırılmış bir toplum. Bu 
bana daha çok Karl Marks’ın din toplumların afyonudur sözünü hatırlattı. Biz 
malesef müslümanlar olarak Marks’ı bu şekilde destekliyoruz. Dindarlığımızla 
düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, bir çeşit afyon verilmiş, uyutulmuş, 
uyuşturulmuş toplum meydana getirdik. Çıkardığım bir sonuç bu. Diğer bir sonuç ise, 
müslümanların “kendine Müslüman” olması. Mesala Almanya’daki Türklere gelince 
anadil hak olur. Ya da Türki ülkelerin bağımsızlığı söz konusu olunca gönülden 
desteklenir. Ama söz konusu müslüman bir Kürt devleti olunca, işte ozaman Türk 
müslümanlar için akan sular duruyor. Bu da bizim zihnimizde kırılmayan köprüyü, 
kemikleşmiş yapıyı gösteriyor. Başta bunu aşmalıyız. Ben Ankara’da doğdum, 
büyüdüm. Güneydoğu’da yaşananları kitaplardan okuyarak, internetten, sosyal 
medyadan öğrendim. Medyanın yandaşlığı, insanların ilgisizliği, Güneydoğu’da 
yaşananlardan insanların haberi yok. Netice itibariyle söylemek istediğim, islamiyeti 
doğru okumuyor, yansıtmıyor, yaşamıyoruz. Özellikle müslümanlığı doğru okumalı, 
doğru bir şekilde zihnimize geçirmeliyiz ki Kürt meselesini anlayalım. Gerçekten 
Allah’tan korkan insan bu kadar zalim olamaz. Kalbinde Allah korkusu olan, yani 
islamiyeti hakikaten okuyabilmiş bir insan bu kadar gaddar olamaz. Teşekkür 
ediyorum...
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Beytullah Emrah ÖNCE

Müslümanlar ve Kürtler iki ayrı kategoride ele alındı. Bu bir açıdan önemli bir 
kaç gerçeğe de işaret ediyor. Kürtler İslam ümmetine dâhil ve Müslümanlıkları ile 
ilgili bir sorun yok. Türkiye de Müslümanlar ve Kürtler, Kürt sorunu karşısında 
aynı yerde durmuyor. Dolayısıyla Müslümanlar kürt sorununa dışarıdan bakan bir 
kategoriye dâhil edilmiş oluyor. Yine Kürt sorunu da Kürtlerin İslamlığıyla ilgili bir 
sorun olmaktan çıkıyor.

Müslümanların Kürt sorununa bakışını bir iki noktada özetleyebiliriz. Bir bakıp ta 
görmeyenler var aslında bu bir bakış açısı değil bu bir bilinçli körlük bunu burda 
tartışmaya dâhil etmek istemiyorum. Diğer iki kategori; birincisi müslüman gibi 
bakıp devlet gibi görenler var bide Müslüman gibi bakıp Müslüman gibi görmeye 
çalışanlar var. Şimdi Müslüman gibi bakıp devlet gibi görenlerin Kürtleri kabul 
ettiklerini görüyoruz. Ama bunda Kürtçe ve Kürdistan meselesinin dahil edilmemesi 
ile ilgili ciddi bir sorun var. Yani ben kürdüm, sen Türksün. İkimizin arasında ortak 
olan İslam’dır. Ben seni anlamıyorum çünkü ben kürtçe bilmiyorum. Ama sen beni 
anlıyorsun çünkü devlet sana bir şekilde Türkçeyi öğretmiş. O zaman konuşacaksak 
bu dilde konuşalım. Ortada da hazırda kurulmuş bir devlet var buda Türk Devleti. 
Gel burada kardeşçe yaşayalım. Ortaya çıkan sonuç ikimizde Müslüman’ız ama 
baktığımızda Kürt’ün Türkiye’de Türkçe yaşamaktan başka seçeneği kalmıyor. Bu 
bakış açısı hakim bakış açısıdır. Eleştirilere de katılıyorum çünkü böyle bir bakış 
açısının sakatladığı Müslüman bir akıl Türk meselesine baktığında, yani ortada 
50bin bedenin toprağın altına gömüldüğü hatta çoğu zaman belkide gömülemeden 
toprağa karıştığı bir ortama bakıp yalnızca burada silahlı bir örgüt görülebiliyor. 
Şimdi bu Müslüman gibi bakmaya çalışıp sonuçta devletle görenler arasında kendi 
yaşadığı ulus devletin tüm imkânlarını kullanıyor. Fakat bir Kürt’ün Kürtlükten 
kaynaklanan haklarını hâkim olarak savunması, ümmeti parçalamakla ulusçuluk 
yapmakla kürt bir çırpıda mahkûm edebiliyor. Bu toptancı yaklaşımı kesinlikle 
eleştirmek gerektiği kanaatindeyim. Süleyman hocamızında işaret ettiği gibi bu 
adi, islami siyasalın içinden bir bakış değil. Bu yüzden işte biz bugün bu önderliği 
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kaptırdık. Müslümanca görmeye çalışanlar, açıkçası ben bunu toptan bir kategoride 
değerlendirme kanaatinde değilim belki tek tük bir yere bir arayışa işaret ediyor. 
Kürt’ün kendi yaşadığı topraklarda anasından öğrendiği dilde özgürce yaşaması 
kendi dilini anlayacağı memurlar istemesi ki, bu çok doğal bir hak, dolayısıyla bu 
sizin açınızdan mesele olmaktan çıkıyor. İslam’ın Arakan’a gitmesinde bir Kürt’ün 
anlatması ya da Kürdistan’sa onun Kürdistan demesi doğal bir şeye dönüşecektir. 
Kürdistan demek doğal bir şeydir. Bunu mesele haline getiriyorsanız bu sizin 
milliyetçilikle alakalı sorununuz var demektir. Özetleyecek olursak kürt meselesi 
karşısında Müslüman Kürtler de Türkler de başarılı bir imtihan veremediği 
ifade edildi. Bir Kürt siyasetinden bahsediliyor ama bunun müslümanlığından 
bahsedilemiyorsa bunun bizim eksikliğimizdendir. Bu noktada da herhangi bir 
çaba sergilemeden son dönemde işte Ak Parti siyaseti üzerinden meselede yer 
kapmak bana çok doğru gelmiyor. Kürt sorunu evet Ak Parti ile birlikte başlamadı 
cumhuriyet öncesindende bi takım işaretleri olduğu belli ama nihayetinde bunun 
bir devlet, sistem sorunu olduğunu görüyoruz. O zaman bu noktada çözümümüz 
geçici siyaset üzerinden değilde kalıcı bu iktidar meselesi üzerinde eleştirmek 
gerekiyor ki meseleyi çözecekse de Kürt halkı çözecektir.  Geri kalanlara düşen katkı 
sağlayabiliyorlarsa sağlasınlar sağlayamıyorlarsa gölge etmesinler diyorum.

Mehmet Emin EKMEN

Bu oturumda “Kürt Meselesinde Müslüman bakış açısındaki sorunlar” konuşuldu. 
Ben de müzakereci olarak konuşulanları değerlendirip, bu arada da fikirlerimi 
paylaşacağım. Forum boyunca yapılan konuşmaların tamamına yakını devlet 
ve Müslüman Türklerin meseleye bakış açıları ve politikalarını değerlendirme 
şeklindeydi. Zaman olursa Müslüman Kürtlerin bakış açısına dair de bir şeyler 
söylemek istiyorum. Sürem 10 dakika düşüncelerimin özetinin özetini ifade 
edebileceğim. 

Müslüman Türk aklını değerlendirmeye geçmeden önce şunu demek isterim; bu 
salonda bulunan bütün Türk arkadaşlarımız, İslami ve İnsani bir sorumlulukla, 
yüreklerini, kariyerlerini, istikballerini ortaya koyarak, Kürtlerin yanında, zulmün 
karşısında yer aldılar, bu meselede mazlumlara ciddi bir destek verdiler. Bu nedenle 
Müslüman Türk aklına dair değerlendirmelerimde hazirunun üzerine alınmamasını 
istirham ediyorum. 
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Bana göre Müslüman Türk aklının meseleyi algılayışında birkaç temel teorik sıkıntı 
ve bunun yansımaları var. 

İslam/Otorite İlişkisi

İslam dini mensupları bu topraklarda sürekli olarak iktidar aygıtının bir parçası 
olmuştur. Bu iç içe geçmişliğin etkilerini “hikmeti hükümet”, “devlet ebed müddet” 
“kardeş katlinin meşruluğu”, “ululemre itaat” gibi söylem ve kavramlarda güçlü 
olarak görürüz. Bu dil ve bu kavramlara atfedilen meşruiyet otorite ile İslam 
ilişkisinin sonucudur/yansımasıdır. 

Osmanlı’nın dağılma sürecinde münevverlerin ürettiği 3 tarzı siyasetten birinin 
de İslamcılık olduğunu biliyoruz. Var olan tarihsel ilişkiye bir de dağılma süreci 
psikolojisinin ürettiği “İslamcılık” siyaseti eklenince; modern ulus devleti, sınırları, 
egemenliği kutsayan bir ideoloji/siyasal duruş ortaya çıkar. Türkiye İslamcılığı; 
otorite/sınır/egemenlik gibi Ulus devlete ait 3 temel veride “Ulusal” iken, otoritenin 
İslamı/İslamcılığı dışlaması nedeni ile de muhaliftir. 

Modern Aklın Hasarları

İslamcılığın bir modern zaman düşüncesi olması nedeni ile; tüm dünyada ve de 
ülkemizde ulus devlet/otorite/tebaa ilişkileri bağlamında modern aklın taşıdığı 
hastalıklardan etkilendiğini düşünüyorum. Kürt meselesi modern aklın ürettiği bir 
sorundur.  Osmanlı döneminde modern zamanlara kadar bir Kürt meselesinden 
bahsedemiyoruz. Bu durumda karşımıza şöyle bir paradoks çıkıyor; modern aklın 
ürettiği bir soruna yine modern aklın ürünü olan yaklaşımlarla bakmak. 
Bu anlamda yani modern aklın hastalıklarının izini Türk-İslamcı aklında da Kürt-
İslamcı aklında da rahatlıkla bulabiliriz. 

Buna dair en çarpıcı örneklerden birini yakın zamanlarda Hayrettin Karaman hoca 
verdi. Hatırlarsanız Hayrettin hoca bir yazısında “ kundakçı”  metaforunu kullanmıştı. 
O yazıda; aileden kundakçı birinin aklıselim bir insan tarafından sahiplenildiğini, 
eve alındığını, o kişinin hergün eve bir çubuk getirdiğini, uyarılar karşısında iyi 
niyetli ev sahibinin ‘’ben buna güveniyorum, samimi birisidir’’ demesinin bedelini 
o kişinin aslına rucü ederek kundakçılık yapması ve de evinin yanmasıyla ödediğini 
anlatmıştı. Sonra bu meseli Kürt meselesine bağlıyor ve seddi zerai babından bazı 
hakların verilmesinin engellenebileceğini söylüyordu.  Böyle dehşet bir metafor 
kullanımı sanırım hiç bir İslamcıya nasip olmamıştır ki bu yazıyı Hayrettin hocaya da 
yakıştıramıyoruz. Bu yazıdan anlaşılan; Türklerin bu toprakların asli sahibi, Kürtlerin 
ise problemli insanlar olduğudur. Kürtler kendisine kucak açanın, merhamet edenin 
evini yakarlar. Kürtlere yüz verilmez verilirse evi yakar kaçar giderler. Peki, bu yazı 
karşısında İslami camia ne yaptı? Kocaman bir sessizlik... Yani ben mülakatların bir 
yazısı dışında başka bir yazı hatırlamıyorum, lütfen varsa hatırlatın. 

90’lar ve Biz

Kürt meselesinde en önemli kırılma noktası; 90’lardır. Bölgenin ateş çemberine 
döndüğü, devletin resmi verilerine göre 3 bin civarında köyün yakıldığı, birbuçuk 
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milyon insanın yurdundan edildiği, binlerce faili meçhul ve işkence vakasının 
yaşandığı bir dönemdir bu. Peki, bu dönemin zulmunü, insanların feryadını İslamcı 
medya ne kadar duyurdu? Dönemin İslamcı siyasetçi ne kadar Türkiye’ye anlattı? 
Elbette çok ciddi bireysel çabalar oldu, ancak bu çabaların Kürtleri etkilemediğini 
görürüz. Acaba bu sessizliğin altında “Devlet” ve “Otoriteye” dair bir hassasiyet mi 
vardı? 

 Biz İslamcılar olarak Kürtlere bu anlamda; Allah rahmet eylesin Erbakan hocanın 
Lice’de yaşanan bir olayı TRT’de canlı yayında anlatmasıyla veya ‘’sen ne mutlu 
türküm diyene dersen o da ne mutlu kürdüm diyene der’’ demesiyle yıllarca avunduk. 
Mecliste bu konuları gündeme getiren az sayıda Refah Partili vekilin sesi de 
yeterince duyulmadı. Böyle olunca Türkiye’nin batısı hakikati öğrenemedi, doğusu 
ise temsiliyet ve bayraktarlığı PKK siyasetine kaptırdı. Mesela 2009 açılım süreci 
başlarında egeli samimi bir arkadaşımız; ‘ya Emin Bey biz Bandırma’da Kürtlerle 
yıllardan beri bir arada yaşıyoruz. Bu Türk, Kürt meselesi nereden çıktı. Allah’ını 
seversen? ”dedi.   O adam Bandırma’ya gelen kürdün evinin yakıldığını, çocuğunun 
öldürüldüğünü, zorunlu göçe maruz kaldığını, bir sığınak olarak bandırmaya 
geldiğinin farkında bile değildi. İşte bu “bilmeme”  halinde İslamcı Medyanın da 
Siyasetçinin de sorumluluğu vardır. 

Mağduriyet sorunu mu Kimlik Sorunu mu?

Bir başka sorun Kürt Meselesi bir mağduriyet sorunu olarak algılanmış/kodlanmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin etnik haklarını reddettiği ve Kürtler de buna 
direndiği için zulümler yapılmıştır.  Yoksa Devlet Kürtlere zulmettiği için Kürtlerin 
etnik duyarlılığı gelişmemiştir.  Bu mağduriyet algısının bir sonucu da şu olmuştur. 
Ak Parti zamanında köy yakılmıyor, tecavüz edilmiyor, kimsenin canı yakılmıyor 
o halde PKK hala nasıl destek buluyor? Kürtler ne istiyor? diye sorulabilmektedir. 
Oysa meselenin mağduriyet/geri kalmışlık değil bir kimlik/hak ve özgürlükler 
meselesi olduğu açıktır. 

Problemlerden biri de; Kürtlerin hak ve özgürlük taleplerini “de facto” olarak 
PKK’ya ambargo etmedir. Kürtlere tanınabilecek bir çok bireysel ve siyasi hak 
PKK’nın varlığı/ürettiği terör nedeni ile konuşulamamaktadır. Bu da Kürtlerin 
bir kısmında PKK’yı bir güvence olarak görme eğilimi, tanınan hakların PKK 
mücadelesi ile elde edildiği propagandasını doğurmaktadır. Oysa PKK’nın varlığı 
ve eylemleri söz konusu edilmeden Kürtlere insan olmaktan kaynaklanan, kimlik 
eksenli bütün hakları teslim edildiğinde,  kendini yönetme hakkı anlamında kendini 
eşit hissettirecek adımlar atıldığında Kürtler PKK’yı zaten sorgulayacaktır.  Bu 
haklar tamamen tanınmadıkça Kürtlerin PKK’yı sahici bir manada sorgulamasını 
bekleyemeyiz. Demokratikleşme süreci tamamlandığında bu sorgulama kaçınılmaz 
bir şekilde yapılacaktır. PKK var diye Kürtlerin haklarının tamamı tanınmıyor; 
Kürtler de hakları verilmiyor diye PKK’yı meşru görüyor bu bir sarmal içerisinde  
büyüyüp gidiyor. 

İslam Kardeşliği ve Hukuk

Salt İslam Kardeşliği söyleminin, beşeri hakları güçlü olarak içermemesi halinde, 
dini araçsallaştırması riskine de dikkat çekmek gerekiyor. İslam kardeşliği Kürtlerin 
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kitlesel olarak PKK’lılaşmamış olmasının en büyük güvencesi/sebebidir. Bizi bir 
arada tutan ve iç savaşı engelleyen İslam olduğu gerçeği temel hak ve özgürlüklerin 
tanınmasını perdelememelidir. 

İslamcı Kürtler

İslamcı Kürt aklı açısından meseleye bakarsak; 
Öncelikle şunu söyleyeyim; Müslüman Kürtlerin neredeyse tamamı kendilerini 
Türkiye’nin ulusal cemaatleri içerisinde ifade etmişler, küçük birkaç yapı dışında, 
yerel arayış içerisine girmemişlerdir. Bu nedenle az önce Müslüman Türk aklına 
yönelttiğim eleştirilerin tamamı küçük farklarla Müslüman Kürt aklına da 
yöneltilebilir.

Meselenin Dışında Kalmak

Kürt meselesi her 10 yılda bir boyut değiştiriyor, yepyeni bir zaman/zemine geçiyor. 
İslamcı Kürtler maalesef bu meseleyi anlama ve yönetmede 90’ları kaybetti. 
2000’lerde kış uykusuna yattı,  bu açıdan 2010’lardaki gidişatı da hiç iyi görmediğimi 
burada ifade etmek istiyorum. 

90’lı yıllarda örgütlü Müslüman Kürtler maalesef bölgedeki yangına hakkıyla 
sahip çıkamamışlardır. Aynı dönemde yaşanan Hizbullah tecrübesi ise müstakilen 
değerlendirilmelidir. Zaman ve çerçeve buna müsait değil. 

90’larda yakıcı ve yıkıcı hak ihlalleri karşısında sığınılacak liman olarak İHD 
veya HEP görülüyordu. Mazlumder’in bölgedeki ilk örgütlenmesini 2004 yılında 
yaptığı gerçeği meramımı daha iyi anlatır. Mazlumder Batman kurucu başkanıyım, 
şubeyi 2004’te Diyarbakır ile birlikte açtık. Hakkari şubesi ise 2011’de açılmış. Sair 
cemaatler ve tarikatler de kurumsal olarak bu hak ihlalleri ile ilgilenmemiştir. Sonuç 
olarak 90’larda mağdur Kürtlerin önemli bir kısmı ile PKK/HEP siyaseti arasında 
çok güçlü bir duygusal bağ oluştu, bu bağın kısa sürede tartışılır hale gelmesi, 
yıkılması mümkün değildir.

Kürt Ulusalcılığı mı?

Ben, entelektüel anlamda azımsanmayacak kadar güçlü, bir Kürt aklının gecikmiş 
bir milliyetçilik hastalığına yakalandığını düşünüyorum. Bu gecikmenin getirdiği 
etki iledir ki; bu kesim Kürt meselesine bakış açısını kültürel ve siyasal haklar 
temelinde yorumlamaktan uzaklaşarak bir egemenlik sorununa dönüştürmüştür. 
Kısaca “Kürtlerin niye bir devleti yok?” diye özetlenebilecek bu yaklaşım zaman 
zaman PKK’nın mücadelesini de meşrulaştırabilmektedir. 

Buraya geldiğimde ana dilde eğitimi, 90’lı yılların aydınlatılmasını, anayasada 
özgürlüklerin tesisi ve yerinden yönetimin güçlendirilmesini talep eden bir dil 
ile karşılaşacağımı zannediyordum. 2 gündür coğrafi ve siyasi olarak değil  bir 
“egemenlik adası” olarak Kürdistan konuşuluyor.  Burada çok sevdiğim arkadaşlarım 
var hepsine saygı duyuyorum beni de hoşgörü ile karşılayacaklarını umuyorum ama 
bugün çok ciddi bir Kürt ulusalcılığı ile karşı karşıya olduğumuzu hissettim. Eğer söz 
dönüp dolaşıp Kürtlerin egemenlik hakkına ve buna dair bir devlet talebine geliyorsa 



 w
w

w
.m

az
lu

m
de

r.o
rg

198 MAZLUMDER

bu bence ulusalcılıktır. Sınırların anlamsızlaştığı bir dünyada yeni sınırlar inşa etme 
çabasını bir çok açıdan yanlış buluyorum. Bu belki de 90’ları kaybetmiş Müslüman 
Kürtlerin, geç kalmış bir milliyetçilikle, bir adım öne geçme arzusunun sonucudur. 

Eleştiride Hakkaniyet 

Müslüman Kürtlerde var olan bir başka yaklaşım sorunu ise; Devlete karşı kullandığı 
özgün ve eleştirel dili PKK’ya karşı kullan(a)mamasıdır. Bu kürsü 2 gündür devlet 
ve Ak Parti eleştirileri ile doldu taştı. Peki arkadaşlar Ak Parti’nin 10 yıldır yapmış 
olduğu hiç mi iyi bir şey yoktur? Bu tebliğler 10 yıl sonra okunduğunda konuşma 
yılının 90’lar mı 2012 mi olduğu belli olmayacaktır. Hiç değilse Ak Parti’nin devletin 
paradigmasını yerle bir ederek, inkar red ve asimilasyon politikalarını sonlandırdığı, 
ancak alınması gereken mesafe olduğu ifade edilse idi, bu daha hakkaniyetli bir 
tutum olmaz mıydı? Sonuçta 100 yıllık bir sorunu konuşuyoruz ve Ak Parti kadroları 
program yazımından bugüne kadar 10 yılda geleneksel devlet ve “İslami kesim” 
reflekslerini kat be kat aşan işler ürettiler. Yetersizlikleri tesbit ve eleştirmekle 
beraber, yapılanları da takdir etmek gerekirdi. 

Dile dair bir başka eleştirim de şu; Devlet, Ak Parti, Erdoğan, Genelkurmay özgürce 
ve ölçüsüzce eleştirilirken; BDP, Demirtaş, Kandil, İmralı ve Öcalan hakkında tek 
kelime edilmemiş olması olağan bir hal midir? Bu hal sadece yukarıda anlattığım 
gecikme ile ilgili bir hal midir? Yoksa “şerrinden emin olunan ve doğal sınırlarına 
çekilmiş bir devlet” karşısında “alan doldurmada mahir ve istekli, hukuk tanımayan 
bir örgüt” gerçeği mi etkili bu dilde? Buraya gelmeden İslamcı Kürd arkadaşlarımızın 
haber sitelerini gezdim. Okul yakmaları, market bombalamaları gibi insanlık dışı ve 
masum insanları hedef alan eylemler hakkında yapılan haberlerin ne kadar nötr(!) 
olduğunu maalesef gördüm. Aynı şekilde tamamen örgütün yönettiği bir süreç olan 
açlık grevlerinden sadece hükümeti sorumlu tutan İslamcıları da hayretle gördüm. 
Müslümanın en önemli vasfı adalettir. Bunun burada zedelendiğini düşünüyorum. 
Bu kısımda en önemli sorum da şudur;  90’larda devlet zulmü karşısında susan 
Müslüman Kürdün şimdi de PKK/KCK zulmü karşısında susuyor olması salt siyasi 
bir tutum mudur? Yoksa  ontolojik problemlere mi delalet eder?

Ümitvar olmak

Netice olarak Türkü ve Kürdü ile bizi var eden İlahi iradenin/Mesajın, bu topraklarda 
var olan İslam ve İnsan eksenli medeniyet geleneğinin ihyasının bu sorunu ortadan 
kaldıracağı açıktır. Bu topraklar bin yıl boyunca barış ve kardeşlik içerisinde çok 
farklı din dil ve ırkların birarada yaşadığı bir tecrübeye sahiptir. 100 yılı aşkın 
bir süredir genelde “modern aklın” özelde ittihatçı kadroların bize giydirdiği deli 
gömleğinin yırtılıp bir kenara atıldığı günler yaşıyoruz. Toplum ulusal ve küresel 
siyasi elitlerin biçtiği bu elbiseyi kabul etmiyor. Çözüme yakınız, ümitvarım, 
tarihimizin ve kaderimizin de çözümü bize dayattığını düşünüyorum. Bize düşen de 
kardeşlik hukukunun inşası için çaba ve nasihattır. 

Zaman az Üstün kardeşimiz de uyarıyor. Hepinizi Allahın selamı ile selamlıyorum. 
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Hacer EROĞLU 

Öncelikle şunu söyleyeyim: ben iliklerine kadar Türk sorununu yaşamış bir insanım. 
Dilim sürçmedi gerçekten Turk sorunu demek istedim. Yani burada hep Kürt sorunu 
Kürt sorunu diyoruz ama ortada bir de Türk sorunu var. Türklerin bakış acısı var. 
Kürtlerin acılarını anlamamada inat ediyorlar. Özellikle İslami çevrenin olaya bakış 
açısı gerçekten beni çok üzüyor. Mesela kardeş diliyle “kardeş kardeş diyoruz ama 
hala neler yapıyor” diyorlar ama o dil, kullandıkları kardeş dili sömürge dilinden 
ibaret. Yani “benim dediğim sınırlar içerisinde olursan kardeşimsin, benim dediğim 
gibi yaparsan benim dediğim gibi düşünür, benim dediğim gibi konuşursan benim 
kardeşimsin” diye sömürgeci bir dil kullanıyoruz onlara karşı dolayısıyla artık 
onlar da “bana kardeşim deme” diyorlar. Doğal olarak ben de kardeşim Türklerin 
“kardeşim” diye söz etmelerini artık açıkçası bende kabullenmiyorum. Bir de Yavuz 
Delal hocanın yazısında bahsettiği gibi “Kürt sorunu Türk müslümanlarının maskesini 
düşürdü” yani Kürt sorunundan bahsedildiği zaman nedense bizim müslümanlarımız 
bir ülkücüden daha fazla milliyetçi kesilebiyor.  Kısaca demek isterim ki ana dili 
savunmak, tanrının sözünü savumaktır. Bu düşüncedeyim yani bu şekilde imanla 
inanıyorum ki ben Türk müslümanları bu sorunun çözülmesinde öncülük edecektir. 
Ama maalesef şu aşamada Türk müslümanlarda öyle bir imanı göremiyorum. 
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Hidayet Şefkatli TUKSAL

Herkese iyi akşamlar. Aslında çok şey dinlediniz, yoruldunuz. Gerçekten, ben de 
yoruldum ama bir-iki şey söylemek istiyorum. Şimdi ben sivil toplum camiasından 
geliyorum ve sivil toplum toplantıları genellikle her kesimin katılımıyla yapılmaya 
çalışılır yani Kürtler vardır, Aleviler vardır, son zamanlarda Çerkezler, Romanlar, 
kadın örgütleri, eşçinseller ve saire yani insan hakları literatüründe grup olan her tür 
grup gelir ve bir sorun konuşuluyorsa bütün bu grupların bakış açılarıyla konuşulur. 
Siz orada hem Türkiye’de ki çok parçalı yapıyı görürsünüz, hem bir sürü kendi 
hakikatine iman etmiş, kendi sorunun büyüklüğüne iman etmiş insanlar görürsünüz 
ki gerçekten sorunlar da büyüktür. Hani acılar hiyerarşisi olmadığı gibi sorunların 
da hiyerarşisi olmaması gerekir. Mesela şunu Alevi arakadaşlarla çok tartışmışızdır: 
aleviler için ya da şöyle diyelim din özgürlüğü toplantılarının temel konusu bu tür 
toplantılarda aleviler ve azınlıklardır. Bu tür toplantılarda ilk defa benim şu sözleri 
söylememle gelen yani benim katıldığım toplantılar için söylüyorum. Yaa arkadaşlar 
bir dakika durun bu ülkenin sunni müslüman çoğunluğu  bu ülkede çok büyük sıkıntılar 
çekti, çok büyük acılar yaşadı yani dindarlık sorunu sadece alevilere mahsus bir şey 
mi filan diye orada bir sürü tartışmalar yaşarız şimdi ben o toplantılardan şöyle bir 
şey öğrendim: Türkiye’de artık o kadar farklı kesimlere mensup insanlar yaşıyor ve 
bunlar işte kimlik bilinci geliştiriyorlar ya da ne bileyim sorun bilinci gelitiriyorlar, 
demokrat olma bilinci geliştiriyorlar ki bugün hiçbir sorun sadece Kürtlerin kendi 
kendilerine konuşmasıyla ya da sadece Kürtlerin işte müslüman Kürtlerle müslüman 
Türklerin konuşmasıyla ve birbirlerini ikna etmesiyle çözülemiyor. Her kitlenin, 
her grubun bu sorunla ilgili bir görüş, bir yaklaşım geliştirmesiyla hatta ortaklaşa 
birbirimizi ikna etmemizle çözümleniyor. Yani demokratik bir şey düşünüyorsak 
ama ben sabahtan beri burada daha çok İslami vurgular. Işte tevhid, tevhidi anlayış. 
Yani sanki böyle Türkiye’ de bir tür İslami Türk devleti var bir de Kürt İslam devleti 
olacak ve böyle çözülecek yani bunlar bana böyle kısa vadede olacak şeylermiş 
gibi görünmüyor. Olsa bile bana göre bunlarda da büyük sorunlar olur. Türkiye ve 
dünyada bir sürü İslami devlet var, bir sürü problem var yani güzel şeyleri düşünmek 
ve istemek, güzel şeylerin hemen olmasını sağlamıyor. Ben Kürt meselesinde bir de 
süreç meselesi şimdi Kürt arkadaşlar çok üzülüyorlar. Gerçekten onları üzecek çok 
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şey yaşanıyor ama şunu görmeleri gerekiyor: Diyarbakır cezaevi meselesini beş-
altı sene önce duydum arkadaşlar. Yani eğer etrafınızda bu mevzuların konuşulduğu 
bir ortam yoksa, normal bir Türk vatandaşıysanız, Kürt sorununu televizyondan ne 
kadar duyduysanız sizin güvendiğiniz siyasetçiler veya işte okuduğunuz gazeteler 
ne kadar anlatıyorsa o kadar öğreniyorsunuz yani Kürt sorunu çok yakıcı bir sorun 
olabilir ama Ermeniler gibi şimdi Ermeni arakadaşlarla tanıştık yurt dışından gelen 
ilk sorunu ne düşünüyorsunuz bu konuda 1915’te ne oldu? Hatta daha komik bir 
şey söyleyeyim: bir alevi doktorla tanıştım; bir eczanede bana ilk sorusu şu oldu 
“Hidayet hanım, Hz. Ali mi haklıydı? Muaviye mi haklıydı?” dedi. Şimdi herkesin 
böyle soruları var. Benim âcizane tavsiyem: evet üzülüyorum, beni son zamanlarda 
üzen şeylerden biri tabii ki Ak parti iktidarında müslümanların daha iyi bir sınav 
vermesi gerekirken hem iyi şeylerin yapılması anlamında ama kullanılan dil, 
üstenci tavır, kibir v.s. bu tür şeylere şahit olmak beni gerçekten üzüyor ve kardeşlik 
deniyorsa evet gerçekten kendim için istediğini kardeşin için istemiyorsan burada 
bir kardeşlikten söz edilemez. Bunun hukukunun geliştirilmesi gerekir. Ama şunu 
söylüyorum yani Kürt kardeşlerimizinde bu kadar çabuk vaz geçmeye, kırılmaya, 
bu kadar yani Pkk’ya kırılmıyorsunuz, Pkk’nın yaptıklarına Türklerin yaptıklarına 
daha çok mu kırılma eğilimindesiniz? Bunun için haklı sebepleriniz olabilir ama ben 
insanlara biraz zaman tanımak daha olumlu bir dille bazı şeyleri anlatmak bu tür 
tekniklerinde kullanılması gerektiğini düşünüyorum ve gerçekten de Kürt siyaseti 
içinde Emin Bey’in o sözlerine katılıyorum. Evet, Türk siyaseti, Türklerin zulmü 
şusu, busu her şeyi eleştiriliyor ama eleştirilmesi gereken Kürt siyasetinde çok 
önemli doneleri var. Bunları eleştirmezseniz, bunlar sonra sizin başınıza başka türlü 
de bela olacak yani hepimizin başına. Dolayısıyla ben bunu şuradan anlıyorum. Biz 
başörtülüler, başörtüsü zulmünü gerçekten ağlamadan konuşamıyoruz. Arkadaşlarla 
bir araya geldiğimizde. Ve şunu da söylüyoruz kendimize ya biz işkence görmedik, 
hapse girmedik yani yaşadığımız şey sadece dışlanmak, ötelenmek, işimizden 
olmak ve okulumuzdan olmak ama bu bizi bu kadar yaraladı ee öbür insanlar? Tarif 
edilemeyecek şekilde eziyet gören insanlar var. Onlar neler yaşadılar? Buradan 
empati yapmaya çalışıyoruz fakat arkadaşlar insan unutkan bir varlık. Hepimiz 
işimize gücümüze dönüyoruz. Yemeğimize, çoluğumuza, çocuğumuza v.s. Onun 
için; küsmek, vaz geçmek, terk etmek, suçlamak yerine bunlardan biraz daha farklı 
bir dil geliştirmenin ben Kürt siyasetine Türkleri kazanmak için en azından burada 
değer verdiğiniz müslüman Türklere biraz mühlet vermek lazım. Allah bize bir ömür 
boyu mühlet veriyor. Siz de biraz mühlet verin, sabırlı olun demek istiyorum. 
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Mehmet Can ÇAĞLAYAN

Mikrofona ve kalabalığa konuşma deneyimim pek olmadığından heyecanlanabilirim 
simdiden affınıza sığınıyorum. Ahmet Örs abileri dinledim. Çok şey de öğrendim 
Allah razı olsun. Öcelikle Ahmet Örsün bir Türk sünni olarak öz eleştiride bulunması 
gerçekten tebrik edilecek bir davranış. Ahmet Örs gibi Sünni Türklere karşı bir vefa 
borcum var buradan dile getirmek istiyorum. Kürtleri anlayan Türkler açısından 
söylüyorum. Biz Kürtler her ne kadar devletten zarar görsek de, toplumdan zarar 
görsek de zarar görsek de sığınabileceğimiz bir ailemiz var ama Türk ve Sünni olan 
arkadaşlarımız kürt meselesinde vicdanlarını ortaya koyduklarında kendi evlerine 
gittiklerinde bile aileleri tarafından “vatan haini” diye nitelendirilebiliyorlar. O 
anlamda ben Türk arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Kürtlerin hakları 
konusunda bizim gibi düşünen Türkler bizden daha büyük bir imtihanla yüz yüzeler. 

Çok şey konuşuldu bana da herhalde bu konuşulanları kendi hayatımdan 
misallendirmek düşüyor.Öncelikle Kürtlerin siyasi tercihleri üzerinden yola 
çıkarsam,Örneğin Babam üzerinden; benim babam bir Bdp›li değil ama Bdp›ye 
oy verir. Bdp›ye oy vermesinin sebebi şudur: babam Bdp›nin yaptığı siyaseti de 
çok beğenmez ama mecliste Bdp›li vekillerin olmasını ister. Çünkü Bdp›li vekiller 
olmazsa Kürt sorunu konuşulmaz. Benim babam Abdullah Öcalan›ı sevmez ama 
onu güçlü bir aktör olduğunu gördüğü için onu önemser. Büyük mitinglerde 
posterleri dalgalandığı zaman bundan rahatsızlık duyar fakat onu bir realite olarak 
gördüğü için; babam bunu önemsemek zorundadır. Pkk bizim coğrafyamızın o kadar 
ortasında olmuş ki, devlet hayatımızın her alanında ne kadar ortamızda olmaya 
çalışırsa Pkk›de o kadar içimizde olmaya çalışıyor, oluyor da. Öcalanın ve kürt 
hareketinin bu denli büyümesindeki sebepte bundandır çünkü devlet kendi ötekisini 
kendisi politikleştirip militanlaştırıyor ve bu hareketi halkın tamamına sevdirmekte 
örgütten daha fazla yardım ediyor.

Ben sokakta dolaştığımda Kürt sorunun büyüklüğünü şuradan görüyorum: kağıt 
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toplayan işçilerin neredeyse tamamı Hakkari’li, Mardin’li, Batmanlı kürt gençler 
ve çocuklar Bütün fakir fukara Kürtlerin içindedir demek değil maksadım fakat 
Kürt sorununun büyüklüğü kürt çocuklarının  gidipte metropolün o dar sokaklarında 
zabıtalara karşı büyük bir mücadele sergileyerek ekmek paralarını kazanmaya 
çalışıyor.inşaatlarda işçiler ölüyor ve bunların Kürt olduğunu görüyoruz. Çok yoksul 
olan Türkler  var fakat Kürtlerin orada ne işi var? Kürtlerin kendi coğrafyalarında, 
kendi hayatlarını devam etmek için çalışmıyorlar da gelip buralara çalışmak 
zorundalar. Çünkü kendi doğduğu toprakların dışında yaşamasının mantığı bana 
göre şudur; kişi konforunu, lüksünü yani kısacası hayat standartlarını daha yüksek 
tutabileceği yerde yaşar. 

Biz Diyarbakır sokaklarında dolaşırken F-16 uçakları üzerimizden geçiyor ve bundan 
büyük rahatsızlık duyuyoruz. Sokak Tiyatrosu oynayan gençlerin ağzından çıkan bir 
replikte şöyle diyordu: “sizin yatak odalarınıza kadar girmedi savaş”.Savaşın ne kadar 
büyük ve korkunç bir şey olduğunu batı dünyası pek algılayamadı. Ben çok kurşun 
sesi duydum. Bilmiyorum, kurşun sesinin nasıl bir şey olduğunu bilen var mı? Buna 
çok az şahit olanlardan bir sayılırım bizim coğrafyada ama yine de bir batılı için çok 
duydum sayılır. Örneğin,Benim annem beni uyuturken tahtaya vurarak “komandolar 
geliyor, komandolar” derdi ve ben onaltı yaşımdan sonra öğrendim komandonun 
ne olduğunu  ve annemin neden bahsetmek istediğini. Ben işgalci bir kuvvetten mi 
bahsediyor diye düşünürdüm. Meğer annem Türk askerinden bahsediyormuş ben 
bunu onbeş-onaltı yaşından sonra düşünürken hatırladım. ’’O zaman sokakta gezen 
askerler Türk askeriydi, her halde Türk askerinden bahsediyor’’ diye. 

Ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Ben de meslektaşlarım gibi Benedict 
ANDERSON çok örnekler verebilirdim. Ama sokaklardan örnekler vermek 
istiyorum. Ilk üniversiteye geldiğimde kendi Kürt kimliği üzerinden tanımlamazdım. 
Kendi aidiyetlerimi beş yüz parçaya bölsem, Kürt kimliğimi beşyüzüncü sıraya 
bile koymazdım. Yani o kadar önemsemezdim. Sadece doğduğum coğrafyanın 
has kültürü var ve konuştuğum dil Kürtçe. Edebiyatına ihtiyaç duymazdım, tarihi 
nedir pek önemsemezdim ama özellikle üniversitede iktidar beni Kürt kimliğimden 
yaralamış olmalı ki ben Kürt olduğumu iliklerime kadar hissettim ve ben okulu 
bırakmayı düşündüm. Üniversite Hocaları Diyarbakır’lı olduğum için bana çok 
karışıyorlardı “sizin millet niye böyle?” diye. Tabi alttan alttan bana vuruyorlardı. 
İşte yüzde 80’i böyle ama bizi sürekli yüzde 20’nin içine atmaya çalışırlardı. Ben 
haftalarca konuşmak istemedim. En son patlayıp tuhaf şeyler söyledim. Benim 
Kürt kimliğimle bunları söylemem onlar için ciddi bir problem oldu. Ben artık bir 
Pkk’lıydım onlar için. 

Üniversite yıllarımda Evlerine gittiğim bazı kürt arkadaşlar tamamen ideolojik ve 
seküler bir dille konuşmaları ve referanslarının hep örgüt üzerinden olması beni 
çok şaşırtmıştı. Böylesi bir yaşam ahlakı üzerinden kendilerini ifade eden  Kürtlerin 
olduğunu ben orada öğrendim. Bir Kürt arkadaş kapıya “İt girer Türk girmez!” 
diye bir yazı yazmıştı ben de Türk arkadaşlarına şaka olsun diye yapmıştır diye 
düşünmüştüm. Oysaki gerçekmiş. Ben bu kadar aşırılığı üst üste görünce çok 
şaşırdım. Böyle yaşayan Kürtler olacağını pek sanmıyordum. Sonradan onların teker 
teker hikâyelerini dinledim. Şahsen şahit olduğum çok şey olmasına rağmen onlar 
kadar derin ve kanlı yaşamadığımı anladım çünkü kırsaldaki şiddet çok daha vahim 
bir boyuttaydı.  



 w
w

w
.m

az
lu

m
de

r.o
rg

204 MAZLUMDER

O kadar çok şey yaşamalarına rağmen ciddi anlamda İslami muhalif bir direnişin 
olmaması ve kurtuluş olarak gördükleri direnişlerinin de sol bir hareket olması 
dolayısıyla İslama ve müslümanlığa karşı ciddi anlamda bir ön yargılar doğurmuştu. 
Hatta bazen din kardeşliği üzerinden gittiğimde bu onlara fazlasıyla itici gelirdi. Kürt 
tarihini anlatan bazı  yayınları okurlardı. Özellikle de Kürtlerin ve Coğrafyasının 
İslamlaşma sürecini çok katı bir dille eleştirirdi. Bahsettiğim yayınların Kürtlerin 
İslamlaşma sürecini büyük bir kıyımla olduğunu dile getiriyor.Öyle sanıyorum ki 
Kürtlerin uluslaşma yolundaki en büyük engeli din olarak görmelerinden kayaklı . 
Kürtlerin bir devlet kuramamasını dine bağlıyorlar ve   Türk devletinden ya da Türk 
egemenlerinden gördüğü eziyetleri daha çok dine bağlıyorlardı. Kürtlerin farklı bir 
devlet kurmak istememelerinde dini ortak bir aidiyet olarak görmek istediklerinden 
kaynaklı olduğu kanısını ben de doğru buluyorum ancak bir din bir tarafı egemen 
kılarken neden diğer tarafı yani Kürtleri pasivize ediyor diye de sormak gerekir. Ve 
kaldı ki bahsedilen Türklük sadece Kürtleri, Çerkezleri, Lazları, Arapları ve diğer 
etnik grubları dışarı da bırakmıyor mevzu edilen Türklük aynı zamanda Türklerin 
ezici bir çoğunluğunu da dışarıda bırakıyor çünkü Devletin resmi bir Türklük tanımı 
var ve bu Türkleri de ciddi anlamda asimile etmiştir.

Ahmet Örs  “emek sömürüsü ve İslami direniş” üzerine konuşmuştu. Türkiye’de ciddi 
anlamda bir emek sömürüsü var. Biz Kürt Meselesine o kadar çok enerji harcıyoruz ki 
artık emek, doğa, şehirleşme ve daha birçok önemli meseleyi düşünemez hale geldik. 
Aslında burada Kürt meselesinin vehameti de ortaya çıkıyor çünkü bu mesele diğer 
meselelere zaman harcamayı önlemekle kalmıyor aynı zamanda yakılan ormanlar, 
boşaltılan köyler, göç ve şehirleşme gibi Kürt meselesiyle doğrudan alakadar olan 
birçok problemi de bir çıktı olarak önümüze dağ gibi yığıyor. Kürtlerin en temel hak 
ve hürriyetlerini artık tartışma konusu etmemiz bile ayıp diye düşünüyorum çünkü 
bunun ölçüleri ister İslami isterse pozitif hukuktan referans alınarak düşünülsün bu 
meseleyi bitirecek çözümler mevcut.Artık farklı şeyler konuşmamız gerektiğine 
inanıyorum. 
 
Şunu da görmek lazım; Ahmet Örs abi ağzından kaçırdı “Kürtler bizden ayrılırsa batı 
dünyasında pek bir şey kalmaz, İslami bir hassasiyet kalmaz” Kürtler açısından da 
söylüyorum bunu Türkiye’de İslami bir mücadele şeklinin hala hayata geçirildiğine 
ben inanmıyorum. Bunun uyandırılması gerekiyor. Bu savaşın biz de aksettirdiği 
bir hastalık aynı zamanda çünkü giderek daha çok militaristleşen ve militanlaşan 
insanlar doğal olarak inanç temelinde bir ortaklık düşünemiyorlar. Bu kimyamızı 
bozan savaşın bitirilmesiyle başlarsak gerisi de gelir diye umuyorum. Çok dağınık 
konuştum farkındayım. Hepinize teşekkür ediyorum.
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Nurettin ŞİRİN

Bismillahirrahmanirrahim

Burada gün boyu yapılan konuşmaları da birçok hususu teyid ederek, karşılaşılan, yaşanılan 
sorunları, sıkıntıları, zulümleri ve haksızlıkları tanımlama noktasında verilen örnekleri, 
sergilenen tavırları tekid ederek yani onaylayarak konuşmak isterim. Fakat adalet kavramının 
çokça vurgulandığı bir yerde, adalet kavramıyla çelişen bir noktanın altını çizmek istiyorum, 
o da; genellemelerin yapılması. Yani rejimin, resmi ideolojinin, Kemalist düzenin Türk 
faşistlerinin Kürtlerle ilgili sergilediği söylem ve tavırların genelleştirilerek yani Türkiyeli 
İslamcıları ya da Kürt olmayan kesimlere genelleştirilerek hamledilmesi; yani bu Türkler 
zaten böyle gibi denilmesi, Türk İslamcılar mı? “Zaten böyle”denilmes bir adaletsizliktir 
bence. Örneklerini vereceğim. İkincisi, Kürtler denilince olayın PKK ile özdeşleştirilmesi; 
Kürt eşittir PKK, Kürt halkının haklı ve meşru mücadelesi demek eşittir PKK. Bu genelleme 
de adalete uygun değildir; Sosyolojik olarak, realite olarak, rakamsal olarak veriler açısından.

Şimdi ben, yani bir Türk faşizminin teorik olarak değil, fiili olarak karşısında olduğum gibi, Türk 
faşizmine kurban veren bir İslamcı hareketin mensubuyum. Ve onun içindir ki 1991 yılında Refah 
Partisi, MHP ile ittifak yaptığında, en şiddetli tepkiyi gösterirken ve bu konuda yazılar yazarken, 
kardeşlerimizin kanları elinde olan insanlarla ittifak yaparak Müslümanların yüzüne nasıl bakacaksınız 
diyen birisiyim. 

Niçin? Ben, Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Hareketi olarak, 12 Eylül öncesindeki 
İslami faaliyetler içerisinde olan birisi olarak, Erdoğan Tuna ve Metin Yüksel ağabeyimizi 
de Türk faşistlerine kurban verdik. Dolayısıyla, Türk faşizmine ideolojik olarak karşı 
olmak ayrı bir şey, fiili olarak karşısında olmak ayrı bir şeydir. Ayrıca her zaman olduğu 
gibi salon toplantılarında, yazı ve konuşmalarda dikkat çektiğim bir noktayı özellikle 
belirtmek istiyorum ki, Eğer Türkiye coğrafyasında Batı emperyalizminin tüm ifsadına, 
tüm komplolarına, tüm tuzaklarına rağmen ve Batı emperyalizminin bu coğrafyadaki 
işbirlikçisi Kemalist rejimin tüm ifsadına rağmen; devlet gücüne, darağaçlarına, dipçiklerine, 
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zindanlarına rağmen, bu ülkede İslami kimlik, İslami duyarlılık, İslami ahlak ve maneviyat 
ve İslami değerler korunduysa, yaşıyorsa bu, öncelikle Kürt Müslümanların bu coğrafyadaki 
varlıklarına borçludur. 

Eğer bu coğrafya da Kürdistan uleması olmamış olsaydı, Kürdistan’ın yiğit gençleri ve 
yiğit İslamcıları bu coğrafyada olmamış olsaydı, sadece Diyarbakır’da değil, İstanbul’da, 
Ankara’da eğer İslami mücadeleye öncülük ve önderlik etmemiş olsaydı, bu ülkede İslami 
kimlikten bahsetmek, İslami varlıktan ve duruştan bahsetmek o kadar kolay olmayacaktı. 
Kırk sekiz yaşındayım, on altı yaşımdan beri mücadelenin içindeyim; kendime bir mücadele 
lideri olarak Şehit Metin Yüksel’i her zaman şiar edinmişimdir. Elbette birçok ulema ve alim 
bize ışık oldu, yol gösterdi. Ama burada bir kez daha tekid etmek isterim ki, ister devrimci 
mücadele noktasında olsun, ister ümmetçi mücadele noktasında olsun, isterse yerel tağuti 
düzene karşı, islami başkaldırı noktasında olsun, bizim hocamız Merhum Sadrettin Yüksel 
hocamız olmuştur. 

Dolayısıyla bunu vicdan, feva ve kadirşinaslık noktasında, özellikle diyorumki: Türkiyeli 
dürüst İslamcılar ve hakikat karşısında samimi olan İslamcılar şunu kabul ederlerki, 
bizler Kürdisan’ın alimlerinden ve Kürdistan’ın İslamcı yiğitlerinden aldıklarımızla, 
öğrendiklerimizle yolumuzu sürdürüyoruz.

İkincisi, Filistin davasını, Kudüs davasını İslam ümmetinin öncelikli ve merkezi 
davası olarak kabul eden birisi olarak söylüyorumki, nasıl biz bugün Gazze’nin, 
Kudüs’ün Flistin’in Siyonizme karşı mücadelesini önemsiyorsak, bu sadece güncel 
bir mücadele konusu değil, islam ümmetinin ve özgürlük savaşçılarının tarihsel 
komutanlarından Selahaddin El-Kürd’den bize miras kalmıştır. Dolayısıyla Filistin 
davası konuşulduğunda, bunu en çok Kürtler konuşmalıdır. Eğer bizler Selahaddin’i 
Eyyubi’den hürmetle, takdirle, saygıyla söz ediyorsak; bu ümmetin Selahaddin 
Eyyubi gibi bir Kürt komutanı olduğundan söz ediyorsak, bu komutanın Haçlı 
işgalinden Kudüs’ü kurtarmasının tarihte nasıl bir dönüm noktası olduğunun altını 
çiziyorsak yaklaşık iki buçuk yıl önceki mavi Marmara’da göğsünü Siyonizm’e 
karşı Kudüs’e, Gazze’ye siper eden ve en çok şehit veren, yine Kürtlerdi. 

Bugün, eğer Mavi Marmara’nın varlığından ve bunun onurundan bahsedeceksek, bu 
şeref ve onur da öncelikle Kürt Müslümanlara aittir. Dolayısıyla bizler şunun altını 
çizelim; yani Türk ya da Kürt ayrışması değil amacımız. Ben, Filistin ve Kudüs 
konusundan dolayı iki kez mahkumiyet kararı aldım. Arıca üç kez de Kürtçülük 
yapma suçlamasıyla ceza aldım ve onlarda onaylandı. Bunu nefsimden bahsetmek 
için söylemiyorum, adalete riayet edelim diye söylüyorum. Bu ülkede bizler İslam, 
irfan ve medeniyetinin insanlarıyız. Bizler bu ülkede; Kürtüyle, Türküyle her şeyden 
önce Allah’a kul ve Resule ümmet olma sorumluluğuyla yolumuza devam eden, 
ama Türk faşizmine de, resmi ideolojiye de, Kemalizm’de ve Kemalizm’in varlığına 
da ve Kürt halkının üzerindeki her türlü; baskı, zulüm, yasaklama, eziyet, soykırım, 
inkâr, imha, asimilasyona da canımız ve kanımız pahasına da karşı duran insanlarız. 

Türkler bir tarafta, Kürtler bir tarafta yok Türk İslamcılar bir tarafta, Kürt İslamcılar 
bir tarafta; bir tarafta Türk faşizmi bir tarafta PKK, yok böyle bir şey. Böyle bir 
tanımlama yapmak adaletsizliktir. Mazlum Kürt halkının adına da bu tanımlamayı 
yapmak adaletsizliktir. Hocam demin söyledi; biz sokaklarda yürürken biji serok 
Apo diyorlar. Ben de burada biji Kürdistan, biji Şeyh Said. Eğer serok arıyorsak, 
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serokumuz var bizim. Diyarbakır sehpalarında dava arkadaşlarıyla birlikte 1925 
yılında darağacına çekilen Şeyh Said ve arkadaşları bizim rehberlerimizdir. Onlardır 
bizim liderlerimiz, yol göstericilerimiz, onlardır bizim bu faşist rejime karşı 
mücadelede ışığımız, parolamız, onların kanıdır bizim yol haritamız. Dolayısıyla kim 
bizi birbirimizden ayıracak; hangi kardeşi ayıracak, hangi Türk Kürtten ayıracak? 
Bizler meseleci uç örneklerden yola çıkarak tanımlayamayız diye düşünüyorum.

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Ahmet Örs burada tebliğini sunarken Kürt 
sorunu üzerinden sistemiçi mücadelenin reddedilmesini, daha doğrusu bu sorunu 
sistemiçi yollarla olamayacağını, devrimci bir tavır, devrimci bir duruşla olabileceğini 
söyledi. Ben de altını çizerek şunu eklemek istiyorum: Bu sistem sorun üreten ya da 
yanlışlar yapan bir sistem değildir. Yani bu sistemin yanlışlığını konuşmuyorum. 
Bu sistemin bizatihi kendisi yanlıştır. Sistemin kendisi, varoluşu, kuruluşu, kuruluş 
felsefesidir bu sorunu ortaya çıkartan. Kuruluş felsefesiyle hesaplaşmadan, bu rejim 
temel varlığıyla yüzleşmeden; restorasyon yollarıyla, palyatif tedbirlerle, demokratik 
çözüm arayışlarıyla hiçbir yere varılmaz. 

Yirmi yıl önce Ankara’da düzenlenen Kürt formunda da aynısını söylemiştim. 
Çözümü Şeyh Said kıyamı ortaya koymuştur. Ama biz kenardan dolaşarak, 
sistemiçi yok Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine, yok demokratik uyum yasalarına, 
yok Helsinki Sözleşmelerine… Bütün bunlardan medet umuyoruz sanki. Bence 
hepsini ayaklarımız altına alıp, işte bizim rehberimiz, işte bizim yol haritamız bu 
yolu sürdürelim. Sistemin kendisiyle yüzleşelim. Ve bu noktada şunu söylüyorum: 
Bizim Kürt ve Kürdistan konusunda; Türkiye’de, Türkler arasında her ne önyargı 
her ne kaygı her ne sapma olursa olsun, andolsun ki Allah’a hiçbir kaygı ve endişe 
duymadım. Birilerinin kınamasından asla endişe etmedim. Şunu söyleyeyimki 
yaşasın Kürdistan, Yaşasın Kürdistan, Yaşasın Kürdistan! Fakat zihinlerimizde bir 
temizlik yapmak zorundayız. Zihnimize dikilen duvarları yıkalım. 

Sistemdışı çözüm her zaman Kürdistan gerçekliğinin, Kürdistan olgusunun koşulsuz 
bir şekilde kabul edilmesi ve tanınmasından geçer. Bu tanınmadan sonra yol-yöntem 
meselesini konuşalım. İran’da, Suriye’de, Türkiye’de ve Irakta’da bir Kürdistan var 
ve bu bir realitedir.  Kürdistan tanındıktan sonra  İslamcılar belki şunu diyebilir; biz 
bu sistemin varoluşsal dayanaklarıyla, temelleriyle yüzleşiyoruz, karşı duruyoruz 
ve sistemin karşısında durarak yaşasın Kürdistan diyoruz. Ama bunu ümmet olarak, 
Müslüman olarak, insan olarak ve kardeş olarak söylüyoruz.  Dolayısıyla bu mesele 
karşısında hem adaletsizliğin karşısında duruyoruz ve zihinlerimizde Müslüman 
toplum arasında, Kürdistan gerçekliğini kabullenerek bir söylem bir açılım bir çıkış 
ve yahut da bir çözüm üretmemiz gerekir. Biji Kürdistan, biji serok Seyh Said.“
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Sabiha ÜNLÜ

Esselamu Aleyküm

Değerli kardeşlerim, belki hatalar farklı düşünceler benim cephemden yanlış 
olan şeylere çok temas etmek yerine hakikaten konunun konuşulmasını çok 
önemsiyorum. Hani “Sözü dinleyin ve en güzeline uyun” emri uyarınca 
dinleyebilmek, konuşabilmek, farklı boyutlardan konuya yaklaşabilmek. 
Samimiyet ekseninde bunların müzakeresini yapabilmek çok önemli diye 
bakıyorum olaya. Çünkü sizlerde biliyorsunuz yıllardır hadiseyi kendi 
aramızda bile konuşamaz durumdayız. Kürt ve Kürdistan sorununu ve bu 
sorunu konuşamamakta çok temel etkenler var. Bunların belki birincisi ve en 
önemlisi sistemin getirdiği ve üzerimizde oluşturduğu korkular. Hakikaten 
sistem Şeyh Siad olayından sonra İslam bilinciyle, müslüman kimliğiyle 
Kürtlük bilincinin bir arada olmaması için, bir araya gelmemesi için elinden 
gelen çabayı ve gayreti göstermiş ve bu arada Kürtler üzerinden de birçok 
değerlendirmeler, yorumlar halka mal edilerek, Kürtlere yapacağı eziyet ve 
zulümleri meşru gösterecek. Diğer kesimlerin acımasına ve merhametini 
önleyecek tüm tedbirleri de almış ve böylece bize bu sorunun konuşulmasını 
gereksiz kılacak. Hem de İslami kimliğimize rağmen bir miras devretmiş. 
Şimdi bizler az çok sistemi irdeliyor ve sorguluyorduk. Sistemin getirdiği 
haberlerin ne kadar güvenilir olduğunu medyanın getirdiği haberlerin ne 
kadar itimad edilebilir olduğu konusunda şüphelerimiz her zaman vardı. 
Geleneksel İslami anlayışın toplumsal sorunlara duyarlılığı yok etmek için 
veya engellemek için bu konularla ilgilenmeyi dini siyasete alet etmek olarak 
algıladığını ve müslümanlığı belli konulara hapsettiğini biliyorduk. Yani bize 
gelen böyle bir miras vardı. O yüzden biz dini konularda sistemin kendi elinde 
tutmak için kurduğu Diyanet Teşkilatı ve onların vaaz ettiği din anlayışının 
bizi sisteme bağlamakta yani yok edilemeyen, silinemeyen ve vazgeçilemeyen 
İslami kimliği devlet kontrolünde tutmanın aracı olduğunu biliyorduk. Buna 
rağmen ayrıca tabi ki çok ciddi yaşadığımız sistemden direk etkilendiğimiz 
başörtüsü sorunlarını da yıllarca yaşadık. Fakat Kürt sorunu konusunda 
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hakikaten önümüze büyük bir duvar örülmüştü adeta ve bu sorundan 
haberdar olma, bu sorunu konuşma konusunda hep bir gecikmişlik ve ihmal 
oldu bizde. Bunun birincisi: bu sistemin getirdiği korkular fakat ikinci esas 
mesele İslami hassasiyetin bu konuda önümüze bir engel olarak konması. 
Mesela bizler dünyanın her tarafındaki olaylarla ilgilenmek; tüm dünya 
meseleleri, tüm müslümanların sorunlarının bizim sorunlarımız olduğunun 
bilincine vardıktan sonra onlarla ilgilenmek durumundayken her hangi bir 
suçlamayla karşılaşmadığımız halde. Mesela bir Bosna’yla bir Filistin’le, bir 
Afganistan’la hiçbir zaman aman Peştuncu olursunuz, işte Boşnakçı olursunuz 
aman Çeçenci olursunuz gibi endişelerle karşılaşmadığımız halde, karşımıza 
bu sözcüklerle çıkılmadığı halde malumunuz Kürt sorunuyla veya Kürdistan 
sorunuyla ilgilendiğiniz zaman anında sizi o çok duyarlı olduğunuz, hata 
yapmak istemediğiniz dini hassasiyetleriniz üzerinden aman Kürtçü olursunuz 
aman ulusalcı olursunuz aman dikkat edin ayağınız kayar yani bu konuya 
gelince sıra  sistem sizi o kadar çok şartlamış ve önünüze engeller koymuş 
ve zihninizi o kadar çok etkilemiş ki bu konuda hemen İslami duyarlılığınızı 
kullanarak sizi bu müslümanlık adına sizi bu konudan uzak tutma yolunu 
seçmişti. Bunun etkisinde kalmamanız için çok özel gayretleriniz, çok özel 
çabanız gelen haberlere itibar etmeden çok özel araştırmalarınız gerekiyordu. 
Bir de kişisel olarak ön yargılardan uzaklaşmış olmanız hakikaten sistemin 
hangi noktalardan insanları nasıl vurduğunu, nasıl yaraladığını bilmeniz ve o 
kaygı ve çaba içinde olmanız gerekiyordu. Tabii ki bu ortamda herkesten aynı 
dinamizmi aynı hassasiyeti beklemek mümkün olmadı. Sistem de bu noktada 
harekete geçerek hele son iktidar döneminde insanları daha da bu konudan 
uzaklaştırmak için çeşitli şekillerde kendi içine çekti. Çeşitli mevkilerle, 
maddi imkânlarla ve kendi İslami söylemleriyle şu anki hükümette malum 
“İslamcıyım, İslam benim referansım” diyen bir başbakanın idaresinde 
bu daha da zorlaştı ve hakikaten bu meselelerle uğraşmak, ilgilenmek bu 
meseleleri çözmek için çalışmak ve dillendirmek müslümanlar açısından daha 
da gereksiz daha da lüzumsuz daha da beklemeyi gerektiren, acele edilmemesi 
gereken bir durum olarak değerlendirilir oldu. Sözü uzatmadan hemen şöyle 
toparlayayım: bizler bu meseleleri, bu hakikaten kınayanların aman Kürtçü 
diyecekler aman şöyle diyecekler böyle diyecekler bir dönemde de biliyorsunuz 
hassas olan bazı durumlar vardı işte İran’cı olayı İran’cı diyecekler ve oradaki 
bir takım gerçeklere parmak basmamanız ve ilgilenmemeniz için yapılan 
çabalar yani devletin istemediği ve bilinçlenmenizi istemediği konularda 
önünüze getirilen engeller e tabi Kürt sorununda çok daha ciddi önünüze 
getirildi ama bizler eğer hakikaten sistemi tanıyorsak biliyorsak, sistemin bir 
oyuncağı olmak istemiyorsak onun istediği doğrultuda hareket edipte onun 
içinde eriyip yok olmak ve sıradanlaşmak istemiyorsak onun kınamaları 
onun şartlandırmaları onun bizi satın alma ve kendine bağlama konusundaki 
bir takım hile ve oyunlarına dikat ederek hareket etmemiz ve bu sorunu 
aramızda gittikçe daha çok konuşarak daha fazla gündeme getirerek daha çok 
bu konu hakkında bilinçlenerek ve bilinçlendirerek kendimizi ve çevremizi 
daha üst düzey bir duruma getirmeliyiz diye düşünüyorum. Bu arada bize 
söylenecek bize Kürtçü derler, şöyle derler, böyle derler ve denecek bunlara 
da aldırmadan kınayıcıların kınamasından çekinmeden yola devam etmek 
gerekli diye düşünüyorum. Mazlumder’in de bu faaliyetini bu yönden çok 
önemsiyorum fakat yılların kaybı da doğrusu içimi acıtıyor. 20 sene az bir süre 
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değil. Bu 20 senede diyeceksiniz ki diğer Stk’lar, diğer kuruluşlar onlardan 
hep biz bir hareket bir canlılık bekledik fakat sonunda yine Mazlumder’in bu 
işi üstlendiğini görmek hem çok sevindirici bir boyutuyla, diğer boyutuyla da 
bu kadar uzak tutabilmesi sitemin bizi sorunlardan büyük bir başarı onunda 
üzüntüsünü taşıyoruz tabi. Şimdi bir sistemin değişmesini isteyen insanlar 
olarak sistemin neler yaptığını bilmeden bu sistemi değiştirmek ve düzeltme 
şansımız yok. Yani Kürt sorununu iyi öğrenebilsek, iyi takip edebilseydik ve 
kardeşlerimize neler yapıyor sistem? Bizi bir başörtüden dolayı terörist ilan 
eden işte İran›cı ilan eden işte devleti yıkmaya teşebbüsle suçlayan mahkum 
eden bir sistem acaba bizim dışımızdaki insanlara acaba neler yapıyor? Bir 
Kürdistan’da neler yapıyor diye araştırsak ve onun gündemini takip ederek bu 
güne kadar yani o sorunun gelişmesi orantısında biz de kendimizi geliştirerek 
sorunu her an günlük yakalayabilseydik. Tabi ki sistemin değişmesi konusunda 
da çok daha bilinçli ve çaba içerisinde olacaktık diye düşünüyorum. 

18 Kasım 2012 Pazar

I. Oturum: ŞİDDETTEN ÇÖZÜME “KÜRT SORUNU” VE ÇÖZÜM 
MODELLERİ

MODERATÖR: Recep KARAGÖZ-MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı

TEBLİĞCİLER: Abdurrahman KURT,Abdurrahim SEMAVİ,Hüsamettin KORKUTATA, 
Mehmet ALKIŞ, Şehmus ÜLEK

MÜZAKERECİLER: Yavuz DELAL, Necat ÖZDEMİR, Ömer Faruk GERGERLİOĞLU, 
Abdurrahman ADIYAN, Emine UÇAK ERDOĞAN, Halil İbrahim BARAN, Hüseyin 
SARIGÜL, Hacı YAKIŞIKLI, Ali AKEL
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ABDURRAHMAN KURT

Bundan 20 yıl önceki Kürt forumunda da vardım ve ilk aklıma gelen devlete karşı 
kendimizi korumak için mahlas isimler kullanmıştık. Bu gün bir kamu misafirhanesi 
bizlere ev sahipliği yapıyor. Ama aradan geçen 20 yıldan sonra mütedeyyin insanların 
aklına anca bu sorunu tekrar irdelemek gelirken maalesef süreç onlarsız da ilerledi, 
AK Parti’yi saymazsak

“Kürt sorunu” adıyla konuştuğumuz meseleyi süre. İçinde kısaca özetlersek, özellikle 
1925 Şeyh Sait isyanıyla başlayan ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Lozan 
sonrası karar kıldığı kimliğin ve anlayışın tetiklediği bu süreç bugüne kadar çok 
farklı evreler geçirerek gelmiştir.

Bu sorun yüzünden Kürtler adeta yeryüzü cehenneminden geçerken Türkiye toplumu 
da ekonomik geriliğe, insan hakları ihlallerine düşük standartlı bir demokrasiye 
mahkûm olmuş ve askeri vesayetin esiri olmuştur adeta.

Kürt coğrafyasında 1924-38 arası 1972 tarihli Genel Kurmay açıklamalarına göre 
17 ayaklanma çıkmış ve bölge büyük zulümlere maruz kalmıştır ki bunları burada 
tekrar var etmeye gerek yoktur.

Kürt sorunu dünden bugüne evrilirken bir varlık sorunu olmaktan bir eşitlik sorunu 
olmaya taşınmıştır.

Şüphesiz tartışmaların varlıktan eşitliğe taşınmasında dünyadaki hızlı küreselleşme 
etkilerinin (bilginin, paranın, insanın, iletişimin hızlı ve serbest dolaşımı) ülkemize 
de sirayet etmesi. Ak parti iktidarı ile birlikte askeri vesayetin geriletilerek 
demokratikleşmenin gün be gün ilerletilmesi, soruna inkâr, imha ve asimilasyon 
politikaları ile yaklaşmanın çözümsüzlüğünün devlet tarafından kabulü etkili 
olmuştur.
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Bunun yanında yanı başımızdaki Irak Kürdistan’ı gerçeği de, devletin inkâr 
politikalarını yerle bir etmiş, bir devlet politikası olan AB’ye tam üyelik hedefi de 
gene devleti dönüşmeye zorlamıştır.

Ak parti iktidarı ile birlikte AB tan üyelik sürecine uyum politikalarına ağırlık 
verilerek Türkiye’nin demokratikleştirilmesi Kürt sorununa ilişkinde pek çok tabuyu 
yıkmıştır. Askeri vesayet ve darbecilik sorgulanırken faili meçhuller, işkence ve pek 
çok insan hakları ihlalleri sorgulanmaya başlanmıştır.

Basın yayın organlarında, kısmen kamuda, üniversitelerde Kürt dili üzerindeki 
baskılar kaldırılmış, anadilde eğitim dışında nerdeyse dil anlamında bütün hakları 
teslim edilmiştir.

20. yüzyılın ulus-devlet çözümsüzlüğünden Alman düşünür Habermas’ın ‘’Anayasal 
Vatandaşlık’’ kavramını tartışma alanına sokmuştur. Ve 2005’te Sayın Başbakan bu 
yeni süreci Diyarbakır konuşmasında adeta bir manifesto niteliğinde de ilan etmiştir.
2005 konuşması bu konuda bir milat kabul edilecek olursa bu konuşmaya ana hatları 
ile hatırlamakta yarar vardır.

1-) Büyük devletler hataları ile yüzleşebilme özgüvenine sahiptirler ve büyüklükleri 
adaletten kaynaklanır.

2-) İnkâr ve asimilasyon dünya tecrübelerinden de görüleceği gibi çözüm üretemez.

3-) Çözüm daha çok demokrasi daha çok özgürlük ve daha çok kalkınma ile sağlanır.

 4-) ve bir öneri olarak ta ‘’Anayasal Vatandaşlık’’

Habermas’ın ortaya attığı anayasal vatandaşlık; çok kültürlü toplumlarda her 
türlü kültürel, dilsel tekelciliğine karşı çıkarak farklı dil ve kültürlerin bir arada 
yaşamalarına olanak sağlamak adına yeni bir düzen ihtiyacına dikkat çekmiştir. Oysa 
bu İslam toplumlarının yitik malı bir anlayıştı ve bir ileri addettiklerine benzemek 
adına bizde alınan bu anlayışı tesis etmekle uğraşıyoruz yeniden.  

Gel gör ki Müslüman Türkiye Halkı 80 küsur yıllık tekçi Türkçü ulus-devlet 
politikalarının etkisinde kalmış askeri vesayet sürecinin ayakta kalmak için ürettiği 
ve beslediği kaygılardan etkilenmiş ve dolayısıyla bu sorunu konuşurken ‘’Türklerin 
kaygıları Kürtlerin talepleri’’ dengesinde konuşmak durumunda kalmışız.

Bugün Kürt sorunu çok daha net biçimde söyleyebiliriz ki ulus ötesi bir sorundur, 
T.C için bile. Yanı başımızda Irak Kürdistan’ı ve Suriye Kürtlerinin durumu özellikle 
bizi etkileyen unsurlar.

Ulus-devletin miadını doldurduğunu düşünenler için bir fırsat olabilecek gibi 
değerlendirilen bu durum ulus-devletçilerin ise adeta korkulu rüyaları desek abartmış 
olmayız herhalde.

Kürtler açısından ise başta da ifade ettiğimiz gibi bu sorun bir eşitlik sorunudur 
bugün. Ve asıl sıkıntıda buradadır. Eşitlik ancak iki türlü sağlanabilir. Ya Kürtlerde 
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beraber yaşadıkları gibi olacak ya da beraber yaşadıkları Kürtler gibi.
Bu ne demektir? Kürtler beraber yaşadıkları gibi olacak, yani herkesin bir ulus 
devleti varsa eşitlik ancak Kürtlerinde bir ulus devleti olması ile sağlanabilir ki 
buda günümüz dünyasında yanlışlığı tespit edilmiş bir politikaya Kürtleri de davet 
etmek olur. Ancak burada herkes yanlışına devam edecekse sadece Kürtlerden bunu 
esirgemek çözüm olarak ileri sürülemez herhalde. Yâda beraber yaşadıkları Kürtler 
gibi olacak ki buda herkesin ulus devletten vazgeçerek bölgesel ve çok kültürlü her 
kültürün kültürel özerkliğini kullanabildiği devlet anlayışına geçmeleri ile olur ki 
bizce doğru olanda budur.

Bu kimilerine ütopik gelebilir oysa öyle olmadığı gibi sor da değildir. Örneğin 
Suriye ve ırak Kürdistan’ı ile sınırları kaldıramazsanız bile anlamsızlaştırabilirsiniz 
kolaylıkla. Nasıl ki Avrupa’da Almanya’dan Fransa’ya, Hollanda’ya vs. Ankara’dan 
Bursa’ya gider gibi gidiyorsunuz öyle de Suriye Irak İran’la Türkiye’de aynı şeyi 
rahatlıkla yapabilir.

Ümmetin bölünmesi en acı bir şekilde Kürtlerin bölünmesiyle de oluşmuşsa adeta 
Kürtlerin ve bu bölgelerin sınırlarını AB’deki gibi en azından anlamsızlaştırarak 
ümmetin birliğini Kürtler üzerinden sağlayabilirsiniz oysa.

Bu süreçte Türkiye bütün Kürtler için Türkiye’nin AB’ye yönelmesi gibi yönelen 
bir ülke olmanın avantajlarını kullanabilir.  Özellikle Türkiye Kürtleri sosyolojik 
ve demokratik olarak fazlası ile Türkiyeli bir tavır ve yaşam içindedir. Bu eşitlik 
arayışlarından vazgeçmelerine yol açmamışsa bile böyledir. Irak ve Suriye 
Kürdistan’I için ise beraber yaşamayı tercih ettikleri toplumdur Türkiye.

Burada birlikte eşit yaşama alışkın olmayan ise eşitliği doğru anlayamamaktan ötürü 
Türkiye toplumu ve devletidir. Ve aslında ayrılığı ve farklılaşmayı derinleştirende 
bu tavırdır aslında.

Netice itibarı ile bize düşen birlikte yaşamı olmazsa olmaz çözüm olarak görenlere 
düşen kendi kullandığımız özgürlüklerin herkes tarafından da kullanıldığına inanana 
kadar sürecin kültürel siyasal ve ekonomik eşitliğe evirilmesine katkı sunmaktır.
Kerkük’teki Türkmen’e istediğimizin Diyarbakır’daki Kürt içinde istenmesi 
gerektiğini unutmadan ve buna inanarak istemektir.



 w
w

w
.m

az
lu

m
de

r.o
rg

214 MAZLUMDER

ABDURRAHİM SEMAVİ

İki ayrı bölümde konuşma hakkımı kullanacağım: Birincisi şiddet, ikincisi uzun 
yıllar üzerinde kafa yorduğumuz bazı çözüm yöntemleri var, onları dile getireceğim. 
Şiddeti doğuran sebeplerin ve onların neticesine dair düşüncelerimi aktarmaya 
çalışacağım. Statükocu mantık tüm dünyada birdir. Burada birçok katılımcı arkadaş 
da ifade etti, zulmün dili de birdir, şiddetin dili de birdir. Evet, mazlumun çare arayışı 
da birdir. Bu insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir.  Şiddet, cumhuriyet tarihinde 
yeni bir ulus yaratma çabası içerisinde olan M. Kemal ve avanesi, bir yüz yıllık 
proje yaptılar, ya da var olan bir projeyi onların önüne koydular ve onlarda bunu 
hayata geçirme çabası içerisine girdiler. Bu cumhuriyet projesi gerçekleşmeden 
önce, Kürtler üzerinde oynanan oyunların en bariz yansıması ümmetin bölünmesi, 
Kürtlerin bölünmesi mantığıyla ve yaklaşımıyla gerçekleştirdiler ve Kürdistan’ı dört 
buçuk parçaya böldüler.

 Şimdi, Kürtlerin ümmet içindeki konumunu anlatmak belki bana düşmez, ama 
ben buna inanıyorum, gerçekten Kürtlerin varlığı ümmetin betonu olma noktasında 
çok büyük bir öneme sahiptir. Üstelik ümmetin kalbinde, Mezopotomya toprakları 
üzerinde en muhafazakâr, hala dindar olma çabası içerisinde olan bir halk olarak 
görüyorum. Şimdi bu proje tabi Kürdistan’ın dört-beş parçaya bölündükten sonra 
statükocuların, statükolarını devam ettirmek için istedikleri şiddet programları gün 
be gün hayata geçirildi. Bu zaman zaman darbeyle, zaman zaman isyan adı altında 
bastırılmayla ta bugüne kadar gelindi. Bugün mevcut olan şiddet, şiddeti doğurdu 
maalesef. 

PKK’nın varlığı 1980 ihtilalinden sonra, Kürtler üzerinde uygulanan şiddetin 
sonucudur.  Herkesin bu ya da şu şekilde Diyarbakır zindanını duymuştur. Lakin 
şöyle bir vaka var: Diyarbakır zindanını yaşayan arkadaşlarımız var burada. Zindana 
giren insanların portresi sadece bir çeşide ait değildi, her kesimden ama her kesimden 
herkes Diyarbakır zindanına toplandı, hatta birçoğu toplumun öncüleriydi denilebilir. 
Ora da Kürtlere inanılmaz bir haysiyetsizlik ve onursuzluk dayatıldı ve vahşet 
dayatıldı.  Diyarbakır zindanı aslında bu olayın, bu şiddetin anlamak için Diyarbakır 
zindanından bir nebze bahsetmek yeterlidir sanırım. Dört insan diri diri yandı. 
Şimdi niçin insanlar kendini diri diri yakarlar? Bugün de herkes Abdullah Öcalan’ı 
bir yere koyar ya da değerlendirir.  Ama dünyanın birçok yerinde Abdullah Öcalan 
yakalandığında onun için insanlar kendini yaktılar. Bu realiteyi çok iyi bellemek ve 
algılamak lazımdır. Abdullah Öcalan’ı inanç olarak elbette kabul etmiyoruz, ama 
bu cumhuriyetin dayattığı şiddetin doğurduğu şiddet neticesinde yaratılan bir lidere 
duyulan muhabbettir.  Daha doğrusu alternatiflik bir lidere duyulan muhabbettir. 
İslami bir düsturla ortaya çıkıp öncülük etmeye cesaretini göstermeyen bir kitlede 
tabi ki Öcalanlar peydahlanır. Hem bu zaten kendiliğinden doğan doğaçlama değildir. 
Yani bunun birçok sebep sonuç ilişkileri vardır. 

Benzeri etnik sorun yaşayan birçok ülke vardır, onlardan bir iki tanesi özellikle 
kamuoyu tarafından çokça bilinir: Birisi ETA sorunu, diğeri İrlanda Kurtuluş ordusu. 
İspanya’nın ETA’ya çözüm olarak geliştirdiği bir mantık vardır bunlar maddeler 
halinde şu şekildedir:

1- Terörle mücadelenin bir iç güvenlik sorunu olarak kabul edilmiş ve 1978 yılında 



215Ⅱ. KÜRD FORUMU

GYO adında askeri birliklerce eğitimden geçirilen özel bir polis teşkilatı kurulmuş. 
Türkiye deki benzerliklerini özellikle kıyasa anlamında bunları okuyorum. 

2- Ulusal polis teşkilatının yanı sıra Bask polis teşkilatı oluşturulmuş ve bu teşkilatta 
Basklılara yer verilmiştir. 

3- Terörle mücadelede görev alan tüm birimler hizmet verdikleri halkın tarihini 
ve kültürel özelliklerini, bir mücadele ettikleri terör örgütü konusunda yoğun bir 
eğitime tabi tutulmuştur.  

4-Yine ülke bütünlüğünü ve birliğini sağlamak amacıyla Ekim 1979’da milliyetlerin 
özerkliği dikkate alınarak, ülke bölgeler ayrılmış ve Bask bölgesine özerklik adı 
altında bir özerklik verilmiş. Ancak ülkenin bölgelere ayrıldığının belirtildiği İspanyol 
anayasanın ikinci maddesinde bölge sözcüğü kullanılmış, federal sözcüğünden 
ayrılıkçılığı anımsatacak bir kavramdan itina edilmiştir. 

5- Bölgelerin kendi arasında federal bir yapıya gitmeleri ise 145. Maddeyle 
yasaklanmıştır. Hilelerle Baskların özerkliği oyalanmıştır. 

6- Bas bölgesinde resmi dairelerde İspanyol bayrağının yanı sıra Bask bayrağının 
da İspanyolcanın yanı sıra Bask dilinin kullanılmasına sınırlı bir şekilde müsaade 
edilmiştir. Ayrıca köy korucu sistemi gibi uzunca şeylerden bahsedilmiştir. Türkiye’de 
çözüm arayışlarının aynısı. İspanyolların, İngilizlerin uyguladıkları yöntemin 
aynısıdır. Bu cumhuriyet şimdiye kadar hep bunları örnek almadı mı? Lakin son on 
yılda Adalet ve Kalkınma Partisi adı altında öncülük etmek isteyen İslami kimlikli 
bir parti çözüm noktasında, Batılı emperyalist güçlerin kendi içinde uyguladığı 
metotlardan farklı bir metot uygulama yöntemini seçmemişlerdir. Her ne kadar bazı 
çırpınışlar söz konusu olduysa dahi, bir bütünlük içerisinde, mutlak bir kardeşlik 
ruhu içerisinde bir sonuç oluşturulmadığı sürece, bir çözüm önerilmediği sürece, bu 
çözüm sadece Batılıların etnik sorunlara dönük çözümü oyalama metodundan başka 
bir anlam ifade etmez. Hiç yokken bulunanla yetinmemiz dayatılıyorsa kabul. 

Bu kavim Kürt ve Kürdistan hukukunu mutlak manada bir Türkiye, Anadolu 
hukuku gibi bir şeye sahip olmadığı sürece Müslümanların dışındaki herkesin ilgi 
alanına girer ve PKK daha bir varlığını sürdürür, hayallerini gerçekleştirme hesabı 
içerisinde farklı adımlar atmaya başlar. PKK’nın hayalleri nedir? KCK sözleşmesin 
de Demokratik Özerklik dedikleri bir hayalleri vardır. Geçi birçok BDP’li içini 
dolduramadı. Çünkü oluşturulan ve onlarında önüne konulan bir projedir. Onların 
hayali sadece bir Kürdistan konfederasyonu elde etmek ve hakları bu çerçevede elde 
etmek değil, Ortadoğu’da bir konfederatif yapı oluşturmak ve bunun başına “Serok 
Apo’nun” gelmesini hayal ediyorlar güya. Kabul bu bir şey, çünkü sen çözüm 
üretmedikçe birileri çözümü dayatır ve senin istemediğin çözümü mahkum eder.

Çözüm Nedir? Çözüm hak ve halkı göz önünde ve hakkın gerekliliği ve halkın 
talepleri göz önünde bulundurularak bir samimiyet içerisinde, bir bütünlük arz eden 
bir projenin kabulü söz konusu olmazsa, lokal çözümler hiçbir zaman işe yaramaz. 
Hem şiddetin devam etme zeminini ortadan kaldırmaz, hem de kitlelerin bir bütün 
olarak bu devlet yapısına sahiplenmeyi kabul ettiremez. 
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HÜSAMETTİN KORKUTATA

Değerli kardeşlerim, bende yirmi yıl önce yapılan forma katılmıştım ve yine 
katılıyorum. İnşallah daha da devam eder ve daha güzel, daha geniş anlamda yapılan 
çalışmalar olacaktır. Yalnız bizim komisyon değil, bütün sivil toplum örgütleri 
MAZLUMDER gibi bu çalışmaların içine katılır ve Türkiye’de ciddi bir platform 
oluşur, o zaman çok daha başarılı olacaktır. 

Evet, şiddet üzerine birkaç kelime söylemek istiyorum. Bilhassa doksanlı yıllar devlet 
ile PKK arasına tıpkı mengene gibi İnsanlar sıkışmıştı. O yıllarda hepinizin bildiği 
gibi faili meçhullerin en önde olduğu, köylerin yandığı, insanların göçe zorlandığı, 
hatta haysiyetini şerefini korumak isteyen insanların ve gerçekten bölgeye bir şeyler 
katacak olan toplum önderlerinin bölgeyi terk ettiği zamanlardı.
 
O zamanlarda; faili meçhuller komisyonunun bir üyesiydim ve bölgeyi baştan aşağı 
dolaştım. Dün bazı arkadaşlar Şırnak ve Cizre den bahsettiler, Şırnak olaylarında o 
zaman daha faili meçhul cinayetlerine ilişkin herhangi bir komisyon yoktu. İlk giden 
bendim ve O gün Silopi’nin hemen arkasında bütün Şırnak hep oraya indirilmiş, 
Şırnak bomboş ve kimseyi sokmuyorlar ve biz iktidarda değiliz. 

Müslümanlar adına hareket ediyorduk. Bunu samimi olarak söylemek istiyorum 
canımızı dişimize taktık dedik ki gideceğiz ama bizi oraya sokmadılar, yolları 
kapattılar araçlardan indik yaya gideceğiz dedik komisyon başkanı da bendim 
o zaman. Vururuz dediler, vurun dedik ve gittik. O zamanın Belediye Başkanı 
Haşim’de geldi arkamızdan ve sivil toplum örgütlerinden hiç kimse yoktu ve halk 
da korkusundan gelemiyordu; tek başımıza yürüdük sonra o günkü Olağanüstü Hal 
Valisi Ünal Erkan’dı, telefon edildi ve yolu açtırdık. Arkadan 3-5 km gittikten sonra 
araçlarımız geldi. 

Şırnak sokaklarında şarapnel parçalarını, boş Kovanları toplayarak bir torbaya 
doldurdum, getirdim TBMM›nin kürsüsünde de ilan ettim; bakın bunların hepsi 
Makine Kimya›nındır yabacı bir tane dahi kurşun yoktur, buraya kimse girmemiştir. 
Resmen ufak bir müdahale sonunda veya dışarıdan atılan bir taciz sonunda bu işler 
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başlamış ve sonuna kadar devam etmiştir. Yazılı belgelerini de getirdim aynı şekilde. 

Bana göre dünyanın en acımasız olaylarından birisi de Kulp’da işlenmiştir. On 
ya da on dört tam aklımda değil insan öldürüldü. Biz, Kulp’a gece girdik, gündüz 
sokmadılar, kimsede giremedi. Gece Kulp’un içine girdikten sonra asker bizi fark 
etti fakat biz hiç aldırış etmedik ve sonuna kadar da devam ettik. 

Çok acı ve utanılası şeyler gördüm. TBMM›nin kürsüsünden dedim ki: Burada öyle 
şeyler gördüm ki! Vallahi ve Billahi ben hanımıma söylemeye utanıyorum, çünkü 
diyecek sen yalan söylüyorsun. Orada o kadar anlatılan şeyler var; faili meçhullere 
dair komisyonları ondan sonra kurdular ve bizim büyük gayretimiz var. 

Türkiye Cumhuriyetinde devletin vebalini günahını alıp önüne koyan ilk rapor 
FMSC raporudur. Bu rapordan sonra bazı raporlar yazılmıştır. Ne yazık ki FMSC 
raporu mecliste bir türlü görüşülememiştir. Komisyon üyelerinin % 70 i raporu 
imzalamamış,  muhalefet şehri yazılmış. Ne acıdır ki imzalayan üyelerden benden 
başka hiç biri bir daha aday bile yapılmamıştır. 

Faili meçhullerin kahar ekseriyeti Kürtlere karşı işlenmiştir. Aslında Kürtler yıllar 
yılı hep baskı altında kalmışlardır. Ulus devlet anlayışının bir gereği olarak insanları 
tek tipleştirmek için asimile edilmeye çalışılmış, yasaklar, sürgünler, baskılar hep 
devam etmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunun ikinci yılından sonra baskılar başlamıştır. 
Kürtlerin sorunu her gün biraz daha artmış, sonradan kartopu gibi büyüyerek geri 
gelmiştir. PKK bir netice olarak ortaya çıkmıştır. 

Yani bir asra yakındır sanki Kürtler isyan etsin dağa çıksın diye baskı yapılmıştır. 
Ama Kürtler zor dönemlerde hep Türklerin yanında ülkelerini müdafaa etmiştir, 
örnekleri tarih boyunca sergilenmiştir. 

Bu gün Kürtler kendi ülkelerinde eşit vatandaşlık düzeyinde insanca onurlu 
yaşamaktan başka bir şey istemiyorlar. 
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Mehmet ALKIŞ

Kürt Meselesini Doğru Anlamak ve Çözümün Şifreleri

• Meselenin Gelişimi

Kürtler Müslüman olmadan önce de sonra da; çoğunlukla şu anda yaşadıkları 
topraklarda yaşamışlardır. Yaşadıkları bölgenin sınırları, küçük değişiklikler 
dışında çok fazla değişmemiştir. Günümüzde en büyük nüfusu Türkiye ile birlikte 
Irak, İran ve Suriye’de belli bir nüfus oranına sahiptirler. Ermenistan, Gürcistan ve 
Azerbaycan’da da bir miktar Kürt nüfus bulunmaktadır. Bunları da dikkate alacak 
olursak yedi ülkede yaşayan Kürt nüfusundan söz edilebilir.

Tarihte Kürtlerin yaşadığı coğrafya, birçok kez büyük güçler arasında kalan bir 
tampon bölge işlevi görmüştür. Tek otoriteye bağlı yönetim biçimi yerine, çok 
otoritenin egemen olduğu bir yönetim biçimine sahip olmuşlardır. Özellikle İslam 
sonrası dönemde aşiret esaslı beylikler halinde yaşadıkları, kimi zaman birlikte 
hareket ettikleri, bazen de ayrılığa düştükleri kayıtlarda yer almıştır. Yavuz Sultan 
Selim’in Osmanlının önderliğinde İslam Birliğini sağlama hedefine Kürtler olumlu 
cevap vermişlerdir. İdris i Bitlisi’nin girişimleri sonucu, içişlerinde serbest olacak 
şekilde Osmanlı yönetimine girmeyi kabul etmişlerdir.

Bölgenin kadim ve yerli bir halkı olan Kürtlerin yaşadığı bu topraklara ilk defa 
Selçuklu Türkleri tarafından ‘Kürdistan’ adı verilmiştir. İslam coğrafyasında 
birçok yer ismi; o bölgede oturan halkın adına farsça bir ek olan ‘istan’ eklenerek 
türetilmiştir. Pakistan, Afganistan, Arabistan, Ermenistan, Gürcistan gibi… 
Müslüman ve diğer tarihçiler tarafından çokça kullanılan bu ismin Osmanlılar 
tarafından da yoğun şekilde kullanıldığı bilinmektedir.

Resmi belge külliyatı niteliğindeki ‘Osmanlı Kanunnameleri’nin birçok yerinde bu 
adla karşılaşmak mümkündür. (Osmanlı Kanunnameleri, A. AKGÜNDÜZ,  1990)
Anadolu’nun işgalden kurtarılması için verilen mücadele yıllarında(1919-1923) bile 
Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir gibi önderler konuşma ve yazışmalarında 
hiçbir komplekse kapılmadan bu kelimeyi kullanmışlardır. 
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Savaştan sonra, Osmanlı sisteminin bir oldubittiyle Türk Milliyetçiliğine/Irkçılığına 
dayalı bir Ulus Devlete dönüştürülmesiyle ‘Kürdistan’ kelimesine ideolojik bir 
anlam yüklenmiş ve adeta recme tabi tutulmuştur. Masum bir coğrafi ad olan 
‘Kürdistan’, Resmi İdeoloji bağlıları ve yandaşlarının baskısıyla uzun zaman 
sözlüklerden bile çıkarılmıştır. Akademik Araştırma yapanlar dahi bölgeyi başka 
kelimelerle ifade etmek durumunda bırakılmıştır. Kaynaklardaki orijinal ifadeleri 
aktarmaktan özellikle kaçınmışlardır. Kaynakları ve gerçekleri değiştirmeden 
aktaranlar, İsmail Beşikçi örneğinde olduğu gibi uzun süren mahkûmiyetlerle 
yaşamak zorunda kalmışlardır. 

Bediüzzaman’ın eserlerinde Said-i Kürdi olan adı Said Nursi, ‘Kürdistan’ 
kelimesinin ‘Vilayat ı Şarkiye’ olarak değiştirilmesi; dikkate değer bir örnek 
olarak hafızalarda yer almıştır. Özgür bir ortama girildiği bu dönemde bile, İslamî 
kesimin benzer kavramları kullanmaktaki ürkekliği şaşılacak bir tutumdur. Üstelik 
Türk ve Müslüman sıfatına sahip Selçukluların ürettiği bu orijinal adlandırmalardan 
kaçınmak; hem bir çelişki, hem de geleceğe dair ümitleri tırpanlayan bir cesaretsizlik 
örneği olarak nitelendirilebilir. Aynı oranda bir özgüven yoksunluğu ve inandığının 
arkasında duramama zaafıdır. 

Yapılan araştırmalar; Kürtlerin yaşadıkları coğrafyada hem İslam öncesi, hem İslam 
sonrasında bazı devletler kurduklarını ortaya koymaktadır. İslâm sonrasında; Büyük 
Lor, Dilemiyan, Hasnaviler, Şeddadiler, Hazbaniler,  Mervaniler ve Eyyubiler 
kurulan Kürt Devletleridir.

Bunun yanında, 19. Yüzyıla kadar varlığını sürdüren Kürt Beylikleri bulunmaktadır. 
Erdelan, Hekari, İmadiye, Cezira Botan, Bidlis, Palo, Çermik, Çemişkezek, Sason, 
Hizan, Hasankéf, Kilis, Şirvan, Zırkan, Sıvidi, Silvan, Soran, Baban bunların 
başlıcalarıdır. 

Çoğu zaman merkezi bir devlete bağlı olmadan Kürtlerin aşiretler halindeki yaşadığı 
coğrafya, kimi dönemlerde büyük güçler arasında paylaşılmıştır. Tampon bölge gibi 
arada kaldığı da olmuştur. 

Selçuklular, Anadolu’ya yönelik göç sırasında, Kürtlerle ilişki kurumuşlardı. Yerli 
bir halk ve yerleşik düzene sahip olan Kürtler, daha önce Müslüman olduklarından 
Dinî ve ilmî açıdan daha ileri bir konumdaydılar. Bölgeye yeni gelen Selçuklu 
Türklerine yol gösterdiler, yardımcı oldular. Böylece yurt edinmeye başladıkları 
Anadolu’ya daha kolay yerleşmelerine destek oldular. 

Türk-Kürt Dayanışması olarak adlandırılmayı hak eden bundan sonraki süreç, 
kalıcı bir birlikteliği ifade etmektedir. On yüzyıllık bir tarih, bu topaklarda 
iki halkın bir arada yaşamasına ve ortak işler yapmasına tanıklık etmiştir. 
Dayanışmayı güçlü kılan temel unsur ise, iki halkın aynı Din’den beslenmesidir.

Konunun kanıtı hükmündeki önemli gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz:

Birincisi: Kürtler, büyük bir askeri güçle Malazgirt Savaşında Selçukluları 
desteklemişler, böylece Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasına vesile 
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olmuşlardır. Bu yeni ve önemli başlangıç tarihin seyrini değiştiren bir hamle 
olmuştur. Malazgirt Savaşındaki fiili işbirliği ile kritik bir eşik geçilmiş ve Türkler 
Anadolu’da göçebelikten yerleşik hayata geçmişlerdir. İslam Medeniyetinin Selçuklu 
ve Osmanlı dönemleri, Müslümanların Roma karşısındaki bu galibiyetinin ardından 
hayat bulmuştur. 

İkincisi: Safevi tehlikesini ortadan kaldırıp İslam Birliğini kurmak isteyen Osmanlı, 
bunun için ilk ittifakı Kürtlerle kurmuştur. Daha önce Safevi baskısı altındaki 
Kürt Beylikleri Osmanlı’nın etrafında birleşerek, Safevileri Anadolu ve Kürdistan 
topraklarından çıkarmışlardır. Böylece başta Hicaz ve Mısır olmak üzere İslam 
Dünyasının kapıları Osmanlıya açılmıştır.  

Üçüncüsü: Yavuz Sultan Selim, Kürtlerin desteğiyle Kahire seferini gerçekleştirerek 
İslam Birliğinin sembolü olan Hilafeti İstanbul’a taşımıştır. Aynı zamanda 
Müslümanlar adına Harameyn’in yönetimini de üstlenmiştir. Bu tarihten itibaren 
Osmanlı, İslam Dünyasını fiilen yönetmiş ve tüm Dünya Müslümanlarına liderlik 
yapmıştır. Bunda Kürtlerin önemli bir paya sahip olduklarına kuşku yoktur.

Dördüncüsü: Türk-Kürt Dayanışmasının önemli bir kesitini Rus İşgali ve Ermeni 
Devletinin kurulması girişimleri sırasında görmekteyiz. Milliyetçi akımların 
bütün etnik topluluklar arasında büyük heyecan doğurduğu dönemde, Ermeniler de 
bağımsız bir devlet için hareketlenmişlerdi. Dünyayı sömürgeleştirmek amacında 
olan Batılı güçler, öncelikle Osmanlıyı bir Dünya Devleti olmaktan çıkarmak 
gerektiğini biliyorlardı. Milliyetçiliğin bu yolda onlara büyük fırsatlar oluşturacağının 
farkındaydılar. Bundan dolayı, başta gayrimüslim unsurlar olmak üzere Osmanlı 
himayesinde bulunan bütün etnik grupları kışkırtıyorlardı. Yunanistan’ın 1830’da 
bağımsız bir devlet olması sonun başlangıcı sayılabilir. Bunun ardından peş peşe 
Balkanlarda ve Ortadoğu’da birçok yeni devlet kuruldu.  

Osmanlı, çözülmeyi ve dağılmayı önlemek için bütün gücünü seferber etmiş, birçok 
cephede savaşıyordu. Ancak kaybeden taraf olmaktan kurtulamıyordu. Bu kritik 
aşamada yine Kürtlere başvurarak yaşadıkları topraklara sahip çıkmalarını ve aynı 
topraklarda bir Ermeni Devletini engellemelerini, ayrıca Rus işgaline karşı Doğuyu 
korumalarını istemişti. Bu amaçla Hamidiye Alayları adıyla Kürt aşiretlerinden 
ciddi bir askeri güç oluşturuldu. 

Böylece; (a) Ermeni Devleti’nin kurulması engellendi, (b) Rus İşgaline geçit 
verilmedi, (c)Kürtlerin Milliyetçi akımların etkisinde kalarak ayrılıkçı bir harekete 
yönelmelerinin önüne geçilmiş oldu. 

Beşincisi: Birinci Dünya Savaşının ardından Anadolu’nun işgaline, bu topraklarda 
yaşayan Türklerden, Kürtlerden ve diğerlerinden oluşan Müslüman Ahali 
tarafından son verildi(Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı). Bu birliktelik olmasaydı, 
belki Anadolu’daki topraklar da elden çıkmış olabilirdi.

Türklerin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bir dünya gücü olmak için 
geliştirdikleri stratejilerin içinde Kürtlerin önemli bir role sahip oldukları ifade 
edilebilir. Çöküş ve dağılma dönemlerinde de aynı birliği sürdürmüşlerdir.
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Tek istisna; Din’in belirleyiciliğine son veren Lozan sonrasında Devleti ele 
geçirenler tarafından kurulan Ulus-Devlet dönemidir. Kürtler, tarih boyunca ortaya 
koydukları dostluğa karşılık bu dönmede düşman konumuna oturtuldular. Yakıcı 
hale gelen Kürt Meselesi bu uygulamanın sonucudur.

• Barıştan Çatışmaya 

 Söz sırası gelmişken, yüzyıllarca bir arada yaşayan Kürtlerle Ermenilerin 
düşmanlığa dönüşen ilişkilerinden söz etmeden geçmek olmaz.

Ermeniler arasında başlayan ulusalcı eğilim, 19. Yüzyıl boyunca süren Osmanlı 
Rus Savaşlarına paralel olarak güç kazandı. Osmanlı’yı etkisizleştirmek için Din 
Birliği unsurunu da kullanan Rusya ve Batı, Ermenilerin ve diğer Hıristiyanların 
hamiliğine soyundu. Onları Osmanlı’ya karşı kışkırttılar.

Kürtler, Müslüman olmaları hasebiyle kendilerini Devletin sahibi olarak görüyor, 
bu topraklarda gayrimüslimlerin güç kazanmasını ve bir Ermeni Devletinin 
kurulmasını istemiyorlardı. Batılıların Osmanlı topraklarını ele geçirip 
egemenlik kurmasına da her bakımdan olumsuz bakıyorlardı. Başta Türkler olmak 
üzere Müslümanlarla sahip oldukları ortak Din, Tarih, Kültür ve Değerler bu 
birlikteliğin sürmesini gerektiriyordu. Batılıların ve bölgedeki Ermeni, Süryani gibi 
gayrimüslimlerin bölgedeki muhtemel hâkimiyeti Kürtleri çok yönlü tedirginliğe 
sevk ediyordu. Bunun için yüzyıllardır yaptıklarını tekrarladılar ve bütün 
güçlerini Müslümanların elindeki toprakları korumak için kullandılar.  

Ermeni ve diğer gayrimüslimlerin ayrılıkçı hareketlerine karşı durdular, gerektiğinde 
onlarla çatıştılar. Başarılı olmamaları için gerekli her tedbire başvurdular. Aynı 
zamanda Rus İşgaline karşı devleti ve yaşadıkları toprakları savundular.  

Gayrimüslimlerle ilk çatışmalar Ermenilerden önce Kürtlerle Süryaniler 
arasında 1843 ve 1846’da Hakkâri’de meydana geldi. Bölgedeki Patrikhaneye 
İngiliz Bayrağı çekilmesi üzerine Hakkâri Beyliğine mensup Kürtler, bunu bir 
işgal hareketi olarak değerlendirdiler ve Süryanilere saldırdılar. Çatışmalar katliama 
dönüştü.  

Ermenilerle Kürtler arasındaki kitlesel çatışmalar ise 1894 Sasun Direnişi 
sırasında başladı. Daha sonra değişik yer ve zamanlarda bu çatışmalar devam etti. 

Birçok cephede savaşan Devlet; Kürdistan ve Ermenistan topraklarının 
savunmasını Hamidiye Alayları ve benzeri yerel Kürt güçlerine bırakmıştı. 
Bunun için, Kürt aşiretlerinden oluşan ve Devletin aldığı kararları uygulaması 
istenen bu güçler, bölgede Ermenileri durdurmaya çalıştılar. Olaylar önlenemeyince, 
Devlet, onları yurtlarından çıkarmak üzere TEHCİR kararı aldı. Uygulamasını da 
bölgede Devletle işbirliği yapan söz konusu yerel güçlere yükledi. 

Soykırım tartışmalarına yol açan Tehcir kararının sorumluluğu zamanın İttihat ve 
Terakki Hükümetine aittir. Uygulamadan kaynaklanan sorumluluk ise, hangi 
konum ve seviyede olursa olsun bu trajedinin yaşanmasına bulaşan Kürtlere 
aittir. Kararı verenin de uygulamayı gerçekleştirenin de bu suçta ortak olduğunu 
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söylemek vicdan ve adaletin gereği olsa gerektir. 
Elbette; sömürgeciliği geliştirmek amacıyla milliyetçiliği/ırkçılığı Dünyanın başına 
bela eden, bununla etnik ayrılıkları tahrik eden, Misyonerliği bunun için istismar aracı 
yapan, özelde barış içinde yaşayan Kürtlerle Ermenilerin birbirine düşman olmasına 
neden olan sömürgeci Batı’nın öncelikli suçlu olduğu gözden uzak tutulamaz. 

Öte yandan; Batı’nın ürettiği milliyetçi/ırkçı dalganın, İslam Coğrafyasında dinî ve 
etnik guruplar arasındaki ilişkileri onarılamaz biçimde bozduğunu görüyoruz.

Sözde Savaşın galibi olarak barış görüşmelerine oturan Osmanlı Bakiyesi Devlet; 
Lozan dayatmasıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti’ adıyla bir Ulus Devlete dönüşmüştü. 
Topyekûn Müslüman Ahalinin meydanda kazandığı savaş, masa başında Devletin 
tüm geçmişi ve değerleriyle bağlarını koparmasıyla sonuçlanmıştı.

Öyle ki; Türklerle Kürtler arasındaki ilişkiler, Lozan sonrasında benimsenen ırkçı 
ideoloji nedeniyle büyük darbe aldı.

Günümüze kadar etkisini sürdüren bu darbe; büyük sarsıntılara, acılara, savrulmalara, 
düşmanlıklara, cinayetlere, çatışmalara, hukuksuzluklara yol açtı.

Başta Müslümanlara ve Kürtlere ait sorunlar olmak üzere, günümüze kadar katlanarak 
gelen temel sorunlar, doğal olmayan bu dönüşümün sonuçlarıdır. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda gayrimüslimlerle yaşanan olumsuzlukların bir 
benzerini, bu kez Müslümanlar kendi aralarında yaşar oldular. 

Ulus Devletin kurulmasının en önemli sonuçlarından biri, Türk-Kürt 
Dayanışmasının son bulması ve yerini Kürt düşmanlığına bırakmasıdır. 

Yeni Devletin,  Din dışı(Din karşıtı)ve Ulusçu iki temel karakterinden hem Müslüman 
olmaları, hem etnik farklılıkları nedeniyle en fazla baskı ve zulme maruz kalan 
Kürtlerdir. 

Osmanlı himayesinde bütünlüğü korunan Kürdistan’ın Birinci Dünya Savaşı 
sonucunda dört parçaya bölünmüş olmasından dolayı Kürtler ciddi endişeye 
kapıldılar. Ardından kurtuluşu için savaştıkları Devletin onları düşman 
konumuna oturtmasının doğurduğu şaşkınlık ve çaresizlikle büyük bir travmanın 
içine sürüklendiler.

• Kardeşlikten Düşmanlığa

Kütlerle Türkleri, hatta Müslüman olmayan unsurları bir arada tutan güç, İslam’ın 
adalet esaslı çoğulcu sistemi idi. Aksaklıklara rağmen temelleri korunabilen ‘Bir 
arada Yaşama Sistemi’, Batı’nın hiçbir zaman keşfedemediği imkânlara sahiptir. 

On dokuzuncu yüzyılda, çıkar ve baskı aracına dönüştürerek kitleleri uyuşturan 
Kilisenin yaklaşımından hareketle Din’i, tüm kötülüklerin kaynağı olarak gösteren 
Pozitivizm, geniş bir yayılma alanı buldu. Sadece fiziksel veya maddi dünyanın 
gerçeklerine dayanan din dışı bilim anlayışına sahip olan bu akım büyüleyici bir 
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atmosfer oluşturdu. 
Din adına sömürülmekten ve hurafelerden yorulmuş olan insanlar, somut gerçekliğe 
çağıran bu yeni akıma hayranlık duydular. Bilimi, Din’in yerine ikame etmeyi 
amaçlayan bu felsefenin anayurdu olması hasebiyle Batı’ya büyük prestij kazandırdı. 

Batı, böylece hayal ettiği muazzam sömürü zeminini yakalamış oldu. 
Pozitivizmden beslenen din dışı sistem, yedeğine aldığı milliyetçilik, hürriyet, 
müsavat, terakki, refah, teknoloji gibi ayartıcı söylemlerle yeryüzünde karşı 
konulmaz dönüşümlerin yaşanmasına yol açtı. 

Bundan en çok İslam Kültür ve Medeniyetinin, iç dinamizmini yitirmiş son 
temsilcisi olan Osmanlı Devletinin etkilendiği söylenebilir. 

Batının istediği de buydu zaten. Karşısında kendisini durdurabilecek bir dünya gücü 
istemiyordu. Osmanlı’nın dağılması için gösterdiği büyük çaba sonunda başarıya 
ulaştı. En önemli engel ortadan kalkmıştı.

Bir Paylaşım Savaşı olan Birinci Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı geniş topraklarını 
kaybetti. Elinde, çoğunluğunu Türklerle Kürtlerin oluşturduğu topraklar 
kalmıştı. Başka bir anlatımla, Türklerin yanında büyük kitle olarak sadece Kürtler 
bulunuyordu. Misakı Milli ile belirlenen bu toprakları, Kürtler ve Türklerden oluşan 
‘Osmanlı İslam Çoğunluğu’ birlikte sahiplendiler ve savundular. Böylece Osmanlı 
Bakiyesi Devleti bin bir zorlukla ayakta tutmayı başardılar.  

Kürtler de ayrılık rüzgârına kapılıp içinde yer almasalardı, bırakın başarmayı, 
bu mücadelenin yapılması mümkün olmazdı. Zira Milletçe işgale karşı başlatılan 
hareketin temelleri Kürtlerin ağırlıklı olduğu bölgede atıldı. Anadolu’nun batısı 
zaten büyük oranda işgal altındaydı ve direnme imkânını yitirmişti. 

‘Hilafet, Saltanat, Vatan ve Milletin Kurtuluşu ve Bağımsızlığı’ için kararlar, 
Kürt İlerinin yoğun katılımıyla ve Doğudaki Erzurum ve Sivas kongrelerinde alındı 
ve hareket buradan başlatıldı. 

Mustafa Kemal’i Anadolu’ya gönderen İstanbul, konunun hassasiyetini bildiği 
için gerekli tedbiri almayı ihmal etmedi. Bunun için Amasya’ya gönderilen Bahriye 
Nazırı Salih Paşa ile Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Bekir Sami 
Bey arasında bir protokol imzalandı. 20-22 Ekim 1919 tarihli Amasya Protokolü ile 
Kürtlerin ortaklığı ve hakları teyit edildi ve taahhüt altına alındı.

1920’de toplanan Birinci Meclis’in çıkardığı yasalar ve 1921 Anayasası, konuyla 
ilgili güvenceleri hükme bağlamıştı. 

Bundan dolayı Mustafa Kemal; savaşın bittiği 1923 başında İzmit’te yaptığı 
basın toplantısında, 1921 Anayasasının Kürtlere yerel özerklik hakkı tanıdığını 
ve bunu kullanabileceklerini ifade etmişti.

Lozan’a kadar, başta Mustafa Kemal olmak üzere, hareketi yürütenlerin 
beyanlarında ve Meclis kararlarında; Kürtlerle ilgili hiç bir olumsuzluğa rastlamak 
mümkün değildir. Tersine, Kürtlerin asli unsur ve eşit haklara sahip olduğu sık sık 
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vurgulanmıştı.  
Konuya referans gösterilebilecek başka birçok beyan ve belgeler de ilgili 
kaynaklardan ulaşmak mümkündür.

Misakı Milli sınırları, ‘Türklerin ve Kürtlerin Vatanı’ olarak Lozan’a götürüldü. 
Musul, Kerkük bölgesi ile Suriye’nin kuzeyinin, yani Kürtlerin yaşamakta 
oldukları toprakların, tartışmasız Türkiye’de kalması gerekiyordu. Kürt nüfusun 
çoğunluk olduğu yerlerin, Türkiye’ye kalacağı ile ilgili Lozan’da bir ilke kararı da 
alınmıştı. Bu nedenle Heyet Başkanı İsmet Paşa, bu bölgelerde Kürt nüfusun fazla 
olduğunu gösteren delilleri konferans sırasında hararetle dile getirmişti.  

Buna rağmen; İngilizlerin isteğine karşı koyamayan Lozan Heyeti, Kürt Coğrafyasının 
önemli bir kısmının Irak ve Suriye’ye terk edilmesine razı oldu. 

Dahası; bunu kabul etmeyen Birinci Meclis, usulsüz bir şekilde ve oldubittiye 
getirilerek feshedildi. Bu anlaşmayı kabul edecek yeni bir Meclis seçtirildi. 

Anlaşma ile Kürdistan Coğrafyası bütünlüğünü kaybetti ve fiilen üç parçaya bölündü. 
Ardından, Savaşı Türklerle birlikte kazanan Kürtler, Lozan’da esasları belirlenen 
yeni Devlet tarafından red ve inkâra tabi tutuldular. Yok sayıldılar ve bütün insanî, 
etnik, sosyal, hukuki ve kültürel hakları ellerinden alındı.

Bütün sözler, taahhütler, beyanlar, belgeler Lozan’la birlikte hükümsüzlüğe 
mahkûm edildi. 

Toplumsal meşruiyet olmaksızın Devleti ele geçiren ve Türk Milliyetçiliğini Resmi 
İdeoloji haline getirenler, deyim yerindeyse Kürtleri arkadan vurdular. 
Lozan’da alınan en vahim karar; bölünmeyi engelleyen, Bir arada Yaşamayı 
sağlayan ve bütün etnik ve dinî hakları güvence altına alan İslam’ın, devlet ve toplum 
hayatından bütünüyle çıkarılmasıdır.   
 
Bu karar; Türkleri de Kürtleri de çok derinden sarsan ağır sonuçlara yol açtı.
İslam’ın şekillendirdiği Türk kimliği, dindışı bir kimlikle yer değiştirmek zorunda 
kaldı. Yüzyılların birikimi ile yoğrulmuş olan bu kimlik içi boşalmış etnik bir 
tanımlamaya indirgendi. Anlamını, değerini ve güvenilirliğini yitirdi. İslam Kültür 
ve Medeniyetinin dışına çıkarıldı, ama Batı tarafından da kabul görmedi. Geçmişin 
reddi üzerinden yeniden İnşa edilmek istenen bu kimlik, kişiliği olmayan nevzuhur 
bir ucubeye dönüştü.

Belirleyici hale gelen Türk milliyetçiliği/ırkçılığı, Kürtleri ve diğer toplulukları 
düşman gören bir paranoyaya saplandı. Bu hal, toplumun; ruh ve zihin sağlığının 
bozulmasına, savrulmalara, dengesizliklere yol açtı. 

Alınan köklü kararların arka arkaya ve altı ay içinde akıl almaz bir hızla uygulamaya 
konulmasının oluşturduğu şok Türkleri de Kürtleri şaşkına çevirdi: 

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet Kuruldu. 03 Mart 1924’te Müslümanların Siyasi ve 
Dinî birliğini sağlayan Hilafet Kaldırıldı. 03 Mart 1924’te Din’e dayalı eğitime 
Tevhidi Tedrisat Kanunu ile son verildi. 03 Mart 1924’te Şeriye ve Evkaf Vekâletinin 
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İlgası ile Din Devletin Egemenliği altına alındı. 20 Nisan 1924’te Toplumsal İradeyi 
Temsil Eden 1921 Anayasasının yerine Yeni Anayasa kabul edildi.

Görüldüğü üzere, önce Devletin Din’le olan ilişkisi köklü biçimde sonlandırıldı. 
Din’in toparlayıcı rolü ortadan kaldırıldıktan sonra diğer alanlar hızla çözüldü. 

Bütün Dinler ve inançlar, bütün etnik unsurlar, bütün farklı fikirler; rejimin doğal 
düşmanı sayıldı. Düşman listesinin başına Müslümanlar ve Kürtler yerleştirildi. 
Kürtler; hem farklı bir etnik yapıdan, hem Müslüman olmalarından dolayı iki defa 
mahkûm edildi.

Yeni rejime karşı ilk başkaldırının Müslüman ve Kürt kimliğine sahip Şeyh 
Said önderliğinde gerçekleşmesi tesadüfî değildir. Katlanmış bu ikili baskının 
dışavurumu olarak nitelenebilir. Zira Şeyh Said; hem Din’in tasfiyesine karşı çıktı, 
hem de Din’in güvence altına aldığı Kürt haklarının gasp edilmesine karşı çıktı.  

Öyle ya! Allah; bütün varlıkların, bütün inanç sahiplerinin, bütün etnik gurupların, 
bütün canlı ve cansız varlıkların hakkını savunma görevini Müslümanlara yüklemişti. 
Şeyh Said, farkında olduğu bu misyonu yerine getirmenin çabasındaydı.   

• Şiddetin Bedeli Şiddet

Toplumun iradesini yok saymakla kalmayıp karşısına alan bu kadar köklü ve 
büyük değişikliği, hem de altı ay gibi kısa bir zamanda hayata geçirmek, kabul 
etmek gerekir ki, olağanüstü bir başarıdır. Kitle desteği olmadan bu dönüşümleri 
gerçekleştirmek, kimilerinin ifade ettiği gibi, ‘devrim’ olarak nitelenebilecek kadar 
köklü ve kapsamlıdır.  

Toplumun, uğruna savaştığı amaçlara düşmanlık yapan bir rejimi kabullenmeyeceği 
önceden belliydi. 

Bu nedenle baskı, dayatma ve şiddete başvuruldu. 

Yönetim, askerlerin elindeydi ve ‘rejimi koruma ve kolama görevi’ başından 
itibaren Silahlı Kuvvetlere verilmişti. Sonraki darbelerden aşina olduğumuz bu 
görev tanımı, Cumhuriyet tarihi boyunca rejimin temel dayanağı olagelmiştir. 
Askerler, aynı gelenekten beslendikleri İttihatçıların şiddete dayalı yöntemlerine 
başvurmakta sakınca görmüyorlardı. 

Önemli olan Devleti ve iktidarı ele geçirmekti. Makyavelist bir mantıkla bütün 
yolları meşru kabul ediyorlardı.

Nitekim Mustafa Kemal’in o yıllarda bu sebeple birkaç kez çizgi değiştirdiğini 
biliyoruz: 

Önce, bir Osmanlı Paşası sıfatıyla Saltanata, Hilafete sadakatini ortaya koymuştu. 
Bunun üzerine Sultan Vahdettin onu, olağanüstü yetkilerle Anadolu’ya göndermişti. 
1919-1923 dönemi boyunca Din’e bağlı bir Müslüman gibi hareket etmişti. Hilafet 
ve saltanatı kurtarma gayesine sadık olduğunu hissettirmişti. O kadar ki; kaynaklarda 
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yer alan beyanlarında radikal bir Müslüman profil çizdiği kolaylıkla görülebilir.76 

Bolşevik İhtilaline ve sosyalist fikirlere de yakınlık duyduğu bir dönem geçirdiği de 
bilinmektedir.  

Savaş sonrasında ise; cephede düşman olarak savaştığı Batı’nın yanında yer almış 
ve onların isteklerine uygun bir devlet sistemi inşa etmeye önderlik etmiştir. İslam’ı, 
Hilafeti ve Saltanatı savunan Mustafa Kemal, bu kez Din’e şiddetle karşı duran bir 
tutum takınmıştır. 

Din’i etkisizleştirmek ve rejimi kalıcı hale getirmek için şiddet dahil her tedbire 
başvurmuştur. 

Cumhuriyet Tarihi boyunca yapılanların şiddetle ilişkisini gösteren şu örnekler 
yeterince fikir sahibi olmamızı kolaylaştıracak niteliktedir: 

1923’te Muhalif olması nedeniyle Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey Katledildi. 1920–
1961 yılları arasında 11’i İstiklal Mahkemeleri tarafından olmak üzere toplam 16 
milletvekili idam edildi. 

1925’te Şeyh Sait Ayaklanmasında sayısız insan katledildi. Şeyh Said ve 59 kişi 
idam edildi.

1926’da Şapka Kanununa muhalefet gerekçesiyle İskilipli Atıf Hoca ve çok sayıda 
kişi idam edildi.

1926’da İzmir Suikastına katıldıkları şüphesiyle bir gurup insan idam edildi.

1930’da Menemen Hadisesi bahanesiyle 37 kişi idam edildi. 

1930’da Zilan Ayaklanması’nda 15.000 kişi katledildi.

1937’de Dersim’de yaklaşık 50.000 kişi katledildi, Seyyid Rıza ve arkadaşları idam 
edildi.

1960’ta Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları idam edildi. 

1972’de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 1980’de 16 sol görüşlü idam 
edildi.

1980- Sağ görüşlü 8 kişinin idam edildi.

1980 sonrasında devlet eliyle işlenen 17.000 Faili Meçhul cinayet işlendi. 

PKK ile Devlet güçleri arasındaki çatışmalar 40.000 kişinin hayatına mal oldu.

Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye ÜÇOK, A.Taner Kışlalı cinayetleri; Eşref 
Bitlis, Bahtiyar Aydın, Turgut Özal ve Adnan KAHVECİ’ye düzenlenen suikastlar; 
76  Bkz. Türk Parlamento Tarihi, TBMM Vakfı Y.
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Rahip Santoro ve Hırant Dink’in öldürülmesi, Zirve Kitapevi Katliamı devletin 
yargısız infazları listesinde yer aldı. 

Son halka, Uludere’de 34 vatandaşın Devlet tarafından öldürülmesidir. 

Bu katliamlar dışında rejime muhalif olma potansiyeli taşıyan herkes; Kürt, 
Müslüman, Sosyalist, Gayrimüslim ve diğerleri baskı, zulüm ve işkenceye maruz 
kaldı.

Diyarbakır Cezaevi ve diğer yerlerde uygulanan vahşet ve insanlık dışı işkenceler 
rejimin kimliğini ortaya koyan unutulmaz belgeler olarak anılmayı hak ediyor.   

Bunca olay ve mağduriyete rağmen Devlet; vatandaşlarının hak, talep ve beklentilerini 
baskılamaktan vazgeçmedi. Çeşitli kesimlerin meşru hak taleplerini güç kullanarak 
ve cezalandırarak red etti.  

Bu baskılar, toplumsal kesimleri farklı tavırlar içine girmeye yöneltti:

Müslümanlar; Şeyh Said Ayaklanmasından sonra, büyük ölçüde dirençlerini 
kaybettiler. Savruldular ve sistemin karşısında durmak yerine yanında durmayı 
seçtiler. Taviz vermeyi, Devlet karşıtlığına tercih ettiler. Risk almayan, bedel 
ödemeyi gerektirmeyen bir yöntem geliştirdiler. Bu da çoğu zaman, inandıklarıyla 
çelişir bir pozisyona kaymalarına yol açtı. Giderek yaşadıkları gibi inanır oldular. 
Din’in ölçülerinden çok, şartların baskılarına boyun eğdiler. Sağcı-milliyetçi-
devletçi dindarlara dönüştüler. 

Kürtlerin bir kısmı; Türk Milliyetçiliğini dayatan Resmi İdeolojiye karşı çıktı. ‘Ezilen 
Ulusların Kurtuluş İdeolojisi’ olarak ortaya çıkan Sosyalizmi sahiplendiler. 
Modern eğitim almış Kürtlerin tamamına yakını; önceleri Türk Solu, sonra Kürt 
Solu içinde yer aldılar. 

Marks’ın ‘Din kitlelerin afyonudur’ düşüncesinin etkisinde, yaşadıkları sorunlardan 
İslam’ı sorumlu tuttular. Geri kalmalarının sebebi olarak gördükleri Din’e karşıtlıkta 
Devletle aynı yerde durdular. 

Türk Solundan Kürt Soluna geçiş yaptıktan sonra daha büyük baskılarla karşılaştılar. 

Devlet; ret, inkâr ve asimilasyonu sürdürmekteki ısrarından vazgeçmeyince, 
Kürtler için iki seçenek kalmıştı:

Birincisi: Sürdürülen bu politikalara ve Kürt halkının eriyip yok olmasına razı 
olmak. Nitekim bazı kesimler bu konuda umursamaz davrandılar. Ne olup bittiğini 
irdelemediklerinden tam olarak anlamdılar ve Devletin yaptıklarına teslim oldular. 

İkincisi: Legal yollardan mücadele seçeneği olmadığı için silahlı mücadeleyle bu 
politikalara karşı durmaktı. Aslında Devlet, bütün yolları kapattığı için, adeta silahlı 
mücadeleyi tek seçenek olarak dayatıyordu. 

1925’teki Şeyh Said Ayaklanmasından sonrasını başlangıç kabul etsek 1984’e kadar 
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geçen elli beş yıl boyunca devlet baskıcı politikalarından vazgeçmedi. 

Devlet; hem meseleyi çözmek istemiyor, hem de olayları kışkırtmaya, tırmandırmaya 
neden olacak uygulamalara yenilerini eklemekten geri durmuyordu: 

1980 darbesi ile birlikte Diyarbakır Cezaevindeki korkunç işkenceler; Kürt 
Coğrafyasının köy ve mezralar dâhil her yerinde insanlık onuruyla bağdaşmayan 
baskı, şiddet ve hakaretlere başvurulması; ‘Faili Meçhul’ adıyla devletin bilgisi 
ve azmettirmesiyle işlenen cinayetler ve benzer uygulamalar silahlı mücadeleyi 
zorluyordu. 

Öyle de oldu! PKK, 1980 darbesinden sonra sistemli bir silahlı mücadele başlattı.
Telafisi imkânsız maddi ve manevi kayıplara neden olan bu silahlı mücadele, 
halen sürüyor. Bu süreç içinde Devlet, haksız politikalarından vazgeçip çatışmayı 
durduracağına, baskıları arttırarak çatışmaları daha çok tırmandırmayı sürdürdü. 

Kürtler silahlı mücadeleyle risk aldılar, ağır bedeller ödediler ve zorlu bir süreçten 
geçtiler. Devleti zorladılar ve önemli sonuçlar elde ettiler. Hatırı sayılır iyileştirmelere 
yol açan adımların atılmasını sağladılar. 

Kürt Meselesini hem ülke, hem uluslar arası gündeme taşımayı başardılar. Silahlı 
mücadeleye paralel yürüttükleri siyasi çabalar, kitlesel desteğin giderek artmasını 
sağladı. Diasporadaki Kürtler, konuyu özellikle Avrupa’nın ilgi ve desteğini alacak 
bir seviyeye taşıdılar.

Artık çok yönlü ve örgütlü bir güç haline gelmiş bulunuyorlar.

Toplumu şiddetin çirkin yüzüne mahkûm eden Devlet, bu sorunu daha fazla 
çözümsüz bırakamaz. 

Halkın boğazından kıstığı vergilerle yürütülen ve Anadolu çocuklarının canlarına 
mal olan bedellerle çatışmayı daha fazla sürdüremez. Bunda ısrar ederse sorunun 
altında kalır, varlığı tehlikeye girebilir.  Daha kötü sonuçlar yaşanabilir. 

• Çözümün Şifreleri

Çözüm, büyük ölçüde yukarıda anlattıklarımızın içinde saklıdır. Zaten meselenin 
geçmişini ve arka planını ortaya koymanın amacı da budur.

Çözümün ana şartı; yapılan yanlışları tespit etmek, bunlardan vazgeçmek, yerine 
doğruları koymaktır. Bu, aynı zamanda meseleyi doğru teşhis etmek demektir.

Öncelikli şartı ise Devletin çözüm istemesidir. Devlet bu iradeye hakkıyla 
sahip olmazsa, kim isterse istesin, bütünlük bozulmadan, ayrılık olmadan çözüm 
gerçekleşmez. Anahtarın Devletin elinde olduğu hususunun iyi anlaşılması son 
derece gerekli ve önemlidir.

Mücadele veren Örgütün veya diğer toplumsal güçlerin istemesi ve Devleti zorlaması 
çözümü destekleyici ve hızlandırıcı olarak elbette anlamlı ve gereklidir. Ama sonuca 
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gitmek için yeterli değildir. Günümüzdeki durum, bunun en açık göstergedir.
Herkes, sorunun devlet tarafından çözülmesini bekliyor.

Öte yandan, çözüm söz konusu olduğunda şu tespitleri göz önünde bulundurmanın 
konunun doğru anlaşılmasına katkısı olacaktır:

Anadolu’nun işgal altında olduğu 1919-1923 yılları dâhil Cumhuriyetin Kurulduğu 
29 Ekim1923’e kadar varlığını sürdüren Osmanlı sisteminde tüm etnik ve doğal 
haklar korunmuş, baskı ve müdahaleye uğramamıştır.

Buna karşılık Anadilin kullanılması başta olmak üzere; tüm sosyal, kültürel, hukuki, 
siyasî, dinî ve diğer haklar Cumhuriyet’le birlikte red ve inkâr edilmiştir.  

Çözüm istendiğinde yapılacak ilk şey, hakların kabulü ile iadesinin sağlanmasıdır. 
Ardından da kayıpları telafi edecek düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. Üçüncüsü, 
ırkçılığa zemin hazırlayan ve bu sonucu üreten nedenleri bütünüyle ortadan 
kaldırmaktır.

Dikkatle bakıldığında, sorunlara yol açan temel nedenin, 1919 yılında işgali 
sonlandırmak için birlikte savaşmaya karar veren Türklerle Kürtlerin kendi 
aralarında aldıkları kararların savaştan sonra hükümsüz kalmasıdır.

O zaman cevaplandırılması gereken soru: Bu kararlar neden ve nasıl bozuldu?
Kararlar Lozan görüşmeleri sürecinde, başta İngiltere olmak üzere Batı’lı Devletlerin 
dayatılmasıyla ve Türkiye Heyetinin toplumun iradesi ve onayı olmadan buna 
rıza göstermesiyle bozuldu. İçeride toplumu temsil eden Meclis’in iradesini devre 
dışına çıkararak dengeleri bozmak pahasına, düşman tarafın talepleri kabul 
gördü. Dayatmalara ve normal olmayan taleplere rıza göstermeyen Birinci Meclis, 
bir oldubittiyle feshedildi. Lozan’ı itirazsız onaylayacak yeni bir Meclis seçtirildi.
Bülent Tanör’ün: ‘Özellikle Hıyanet-i Vataniye Kanunu, Nisab-ı Müzakere Kanunu 
ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’ndan(1921 Anayasası) çıkan ortak formül, Hilafet 
ve Saltanatın, Vatan ve Milletin kurtarılması ve bağımsızlığı şeklindedir.’ 77  diye 
belirlediği savaşı kazandıran idealler, gaye ve hedefler yok sayıldı.

Yüzyılların birikimini kökten reddeden şu iki esasa dayalı yeni bir değerler dizisi 
inşa edildi:

1- Dindışılık: Bireysel, toplumsal ve kamu hayatında; siyaseti, hukuku, eğitimi, 
sosyal hayat, ekonomi ve diğer alanlarda Din’in/İslam’ın varlığına, belirleyiciliğine 
ve birikimine son verildi. Bu amaçla; Hilafet Kaldırıldı, Tevhid-i Tedrisata(Öğretimin 
Birliği) geçildi, Dini Kurumlar kaldırıldı, Dindışı Hukuk Kabul edildi, 1921 
Anayasasının yerine Yeni Anayasa yapıldı, Tekke ve Zaviyeler Kapatıldı, Laikliğe 
Geçildi, Harf İnkılâbı ile Geçmişin tüm birikimi yok sayıldı… vd…

2- Ulusçuluk: Tek Ulusa/Irka dayanan Modern Ulus Devletin kurulmasıyla birlikte, 
o güne kadar yan yana duran farklı etnik ve inanç gurupları karşı karşıya geldi. 
Yüzyıllardır süren Bir Arada Yaşama Sistemi tahrip edildi.
Kürt Meselesi ve daha pek çok sorunu, bu yeni paradigma üretti, besledi ve canavar 
77  Bülent Tanör, Osmanlı-türk Anayasal Gelişmeleri, YKY, İstanbul, 2004, s.234.
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haline getirdi.
24.000.000 milyon kilometre kare sınırlara sahip bir ülkenin 814.000 
bin kilometre kareye gerilemiş olmasının yol açtığı tarifi imkânsız maddi ve 
manevi yıkıma, bitirici darbe de böyle vuruldu.

Hâlbuki savaşın galibi olarak masaya oturan Türkiye’nin bunu kabul etmesi;  
Anayasaya, yasalara, en önemlisi toplumsal iradeye aykırı olduğundan imkânsız 
görünüyordu.

Ama nasıl olduysa oldu ve imkânsız gerçek oldu.

Günümüze kadar süren bütün temel sorunlar Lozan anlaşmasıyla toplumun hayatını 
rehin alacak şekilde sahneye sürüldü.

Bu nedenle çözümün temel şartı, Lozan Anlaşmasının bütün hükümleri ve 
sonuçlarıyla yok sayılmasıdır.

Aksi halde, başta Kürt Meselesi olmak üzere temel sorunların çözüme kavuşturulması 
ve toplumun normalleşmesi mümkün olmayacaktır. 

Misakı Milli sınırları içinde bulunan ve Lozan’da haksız bir şekilde el konan; 
Musul, Kerkük, El Cezire, Batı Trakya, Batum, Nahcivan geri alınmalıdır.

Kürdistan’ın Türkiye, Irak ve Suriye’de kalan parçaları Lozan öncesinde olduğu gibi 
bütünleştirilmelidir.

Tarihi, kültürel ve coğrafi bir isim olan Kürdistan; Cumhuriyet öncesi bütün 
dönemlerde olduğu gibi, hiç bir komplekse kapılmadan, bireysel ve toplumsal alanda 
hiçbir sınırlama olmaksızın rahatça kullanılabilmelidir.

Kürtçenin, başta eğitim-öğretim olmak üzere, her alanda hiçbir kısıtlama 
olmadan kullanılmasının önü açılmalıdır. 

Toplumun değerlerini, talep ve beklentilerini temsil eden Birinci Meclisin 
uzlaşmayla yürürlüğe koyduğu kurucu 1921 Anayasası, misyonunu tamamlamadan 
lağvedildiğinden, yeniden Kurucu Anayasa olarak yürürlüğe konulmalıdır.

Kurucu iradenin hilafına kurulan Ulus-Devlet formuna son verilmelidir.

Kürtlerin nasıl yönetileceğine kendileri karar verme hakkına sahip 
olmalıdır. Hiçbir irade onların yerine karar verememelidir. Bağımsızlık, federasyon, 
özerk yönetim ve diğerleri tamamen Kürt halkının iradesiyle şekillenmelidir.

Yüzyıllar boyu süren Türk-Kürt Dayanışmasının kaldığı yerden sürdürülmesi iki 
halkın iradesi ve onayı ile yeniden ele alınmalı ve kurulabilmelidir.
İslam Coğrafyasındaki diğer unsurların da bu birliktelikte yeniden yer almasının 
şartları oluşturulmalıdır.

İçi boş ‘kardeşlik’ ve ‘ümmet’ retoriğine saplanmadan, barışçı tecrübe ve birikime 
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sahip İslam’ın eşitlik ve adalet esaslı çoğulcu sistemine dönülmelidir.

Müslümanları, Kürtleri ve diğer kesimleri düşman konumuna koyan Devlet, ezdiği 
bütün kesimlerden özür dilemelidir.

Halkını bunca zamandır yanıltıp binlerce Anadolu çocuğunun sebepsiz yere ölümüne 
yol açtığı için, Halkın vergilerinden oluşan devasa bütçeleri boş yere çarçur ettiği 
için, Toplumun dengesini huzur ve güven ortamını bozduğu için; Devlet, Türk 
halkıyla da yüzleşmeli ve özür dilemelidir.

Mağlubiyet psikolojisi ile hareket eden İslam Dünyası yönünü Batı’ya dönmüş, 
Sekülerizm’in Aydınlanmacı, Modernleşmeci, ve Bilimci akımının ayartıcı büyüsüne 
kapılmıştı. Zihinsel bağımlılık içindekiler bu sihirli kurtuluş reçetesinin peşine 
düşmüşlerdi(!) Oradan gelen her şeye dört elle sarılıyorlardı. 

Tıpkı şimdi olduğu gibi!

Osmanlıyı parçalayıp İslam Dünyasını başsız bırakmak, Din’i etkisizleştirmek ve yeni 
sömürgeler edinmek amacında olan Batı, içerdeki uzantıları sayesinde bu hesaplarını 
tutturmayı başardı. Batıcılar, Jöntürkler, Türkçüler, Milliyetçiler, Terakkiperverler, 
Hürriyetçiler, Müsavatçılar, Pozitivistler ve benzeri sıfatlarla onların değirmenine 
durmadan su taşıdılar.

Sonrası malum! Bu sıfatlara sahip olanların yönetimindeki İttihat ve Terakki, Devleti 
Birinci Paylaşım Savaşına sokarak dağılmasını sağladı. 

Geriye kalan ve Misakı Milli ile belirlenen sınırları işgalden kurtarmak için yürütülen 
savaşın yönetimini üstlenen ve önceki kadronun devamı olanlar da aynı şekilde 
Batı’nın isteklerine teslim oldular. Halkın bütün değerlerini çiğneme pahasına 
baskıcı, despot bir yönetim kurdular. 

Cephede savaşı kazanan toplum, masa başında düşmanların isteklerini kabul eden 
temsilcileri tarafından yanıltıldı. Böylece, Türkiye’de düşmanlarını referans alan ve 
onları kurtarıcı gibi algılayan bir düzen kuruldu. 

Yeni kadro, kamuda ve toplumsal alanda her şeyi tepeden tırnağa değiştirdi. 
Meşruiyetini ve mahremiyetini dikkate almadan her şeye el attı. 

Toplumun onayını almak akıllarının ucundan bile geçmedi. Tepeden inme ve 
dayatmayla istediklerini gerçekleştirdiler. Onlar kendi bildiklerini mutlak doğru 
olarak kabul ediyorlardı. Toplum ise, doğruyu fark etmeyen cahiller topluluğu idi(!) 

Böylece yönetimi ele geçiren Dindışı Modern-Etno-Seküler Paradigma, Kürt 
Meselesini üretti ve devasa bir sorun olarak toplumun kucağına bıraktı. Doksan 
yıldır hem Türkler hem Kürtler bundan dolayı sıkıntılar, kayıplar, hukuksuzluklar, 
düşmanlıklar, çatışmalar yaşadılar/yaşıyorlar.

Önceleri, Şeyh Said ve arkadaşları dışında ciddi bir muhalefetle karşılaştıkları 
söylenemez. Çıkan muhalifleri, içinde yetiştikleri İttihatçı geleneğin yöntemleri 
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ile susturdular. Birlikte aynı amaçlar için savaştıklarına bakmadan kendileri gibi 
düşünmeyenleri acımasızca ortadan kaldırdılar.

‘Müslüman’ım’ veya ‘Türk değilim’ diyen herkesi baskı ve zulümle susturdular. 

En ciddi muhalefeti, silahlı bir başkaldırıyı seksenli yıllardan beri yürüten PKK’nın 
temsil ettiği Kürt kesimi yapıyor.

Önceki yazılarda anlatmaya çalıştıklarımı dikkate alacak olursak, tarihin bir kez 
daha tekerrür ettiğine şahit oluyoruz.

Bu sefer Kürtler, zulüm ve baskıyı yürütenlerin Dindışı Modern-Etno-Seküler 
Paradigmasına sihirli bir değnek gibi dört elle sarılmışlar. Kurtuluş reçetesi olarak 
bağlanmışlar. 

Türk seçkinleri gibi onlar da kendilerini Batılı referanslarla ifade ediyorlar: Modern, 
Çağdaş, Din Karşıtı, Milliyetçi, Sosyalist, Demokrat vb. 

Öncekiler gibi, toplumun iradesini ve değerlerini aşağılıyorlar. Batı üretimi olmayan 
her fikri peşinen mahkûm ediyorlar. Din’e, tarihe, kültüre ait değerleri reddediyorlar.

Müslüman grup ve cemaatlerin sistem yanlısı yanlış tutumlarını; adaletsizliği, zulmü, 
haksızlığı ve elbette Kürtlere yapılanları lanetleyen İslam’a mal ediyorlar. Dindışı 
olanı muteber, Din’e ait olanı itibarsız sayıyorlar. 

Kemalistlerin yaptığını tekrar ediyorlar: Kürt halkının Din’le olan ilişkisini tahrip 
etmek ve bitirmek için çabalıyorlar.

Sözün özü: Türk aydın ve yönetici seçkinlerinin Türkiye için öngördüğünü, Kürt 
hareketini yürüten elitler de Kürtler için öngörüyorlar. Zımnen onların iyi şeyler 
yaptığını onaylamış, model kabul etmiş oluyorlar. 

Değilse, niye sadece Türk kelimesinin yerine Kürt kelimesini geçirerek aynı 
şeyleri tekrarlamaya kalkıyorlar? 

Oysa ezberleri bozmak, bağımsız bir zihinle hareket etmek ve tarihin aynı yanlışlarına 
mahkûm olmamak gerekir. Tekrar değil değişim esas alınmalıdır. 

Kürt kimliğinin kopmaz parçası ve tüm sorunları çözme potansiyeli ve imkânını 
barındıran Din/İslam’ın sahici çözümlerine yönelmenin tek çıkar yol olduğu fark 
edilmelidir.  

Aksi halde, olayların arkasından sürüklenen bir güruh olmaktan kurtulamayız. 
İflas etmeye yüz tutmuş Dindışı değerler dizisinin bize yeni iflaslardan başka 
sunacağı bir şeyi kalmadı.
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ŞEHMUS ÜLEK

Bismillahirrahmanirrahim.

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

 Bu forumu organize eden MAZLUMDER’e ve emeği geçen tüm arkadaşlara 
çok teşekkür ediyorum. Bu arada bizleri iki gündür burada ağırlayan MAZLUMDER 
Bursa Şubesi’ne de hasseten teşekkür ederken küçük bir eleştirimi de anlayışla 
karşılayacaklarını umuyorum. Gerçi Şakir kardeşimizin buna da bir mazereti mutlaka 
vardır (!).       
 
 Burada “Kürt Sorunu Forumu” organize ediliyor. Hiç olmazsa şu salona 
asılan forum afişi ve dağıtılan forum programı “çok dilli” olarak hazırlanabilirdi. 

 Oturum konusuna ilişkin tebliğime başlamadan önce bir - iki ön tespitte 
bulunmak istiyorum. Dün ki oturumlarda birçok arkadaş sorunun ismine ilişkin 
itirazlarını belirtti. Doğrusunu isterseniz bende “Kürt sorunu” isimlendirmesinin 
kendisinde sorun olduğunu düşünenlerdenim. 

 Türk Egemenlik Sisteminin, bu soruna önce “şark sorunu”, sonra “güneydoğu 
sorunu”, son 30 yıldır da “terör sorunu” dediğini biliyoruz.  

 Sorun ne zaman “Kürt sorunu” oldu? 

 Türkiye, sınırının güneyinde Federe Kürdistan Devletinin oluşumuna engel 
olamayınca, inkârdan vazgeçerek Kürtlerin varlığını kabul etmek zorunda kaldı. 
Bundan sonra da sorunu “Kürt sorunu” olarak isimlendirdi. Bu isimlendirmenin 
zihinsel arka planında sorun olarak görülen şey Kürtler ve Kürt halkıdır. 
 
 Bu adlandırmaların tamamı, Kürtlere yönelik inkar ve asimilasyon 
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politikaları gereğince; Kürdü ve ülkesi Kürdistan’ı örterek - gizleyerek unutturma, 
zihinlerden silme ve yok etme stratejisinin pratik karşılıklarıdır. 

 Sorunu Kürt sorunu olarak isimlendirmek, Türk ulus devlet perspektifinden 
soruna bakmak, Türk ulus devlet paradigması üzerinden sorunu okumaktır. Devletin 
perspektifinden soruna bakarak buradan yorumlarsanız daha baştan adil olma şansını 
yitirirsiniz. Dolayısıyla bu sorunun doğru adı “Kürdistan Sorunu”dur.  

 Kaldı ki dünyada benzer sorunların tamamı coğrafyaları ile anılmaktadır. 
Filistin, Güney Afrika, Kuzey İrlanda, Bask, Bosna, Çeçenistan, Keşmir, Doğu 
Türkistan, Batı Trakya, v.s. Bu nedenlerle doğru isimlendirmeyi, soruna samimi 
yaklaşımın ifadesi olarak değerlendiriyor ve önemsiyorum. Bu arada “forum sonuç 
bildirisinde” de bu hususa yer verilmesini teklif ediyorum.

 Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Sorunun kaynağını, sorunu doğuran 
sebepleri iyi analiz edebilirsek belki o zaman çözüm için gerçekçi öneriler 
geliştirebiliriz. Özellikle salt devam eden şiddet ortamı ve çatışan taraflar üzerinden 
yapılacak değerlendirmeler, yüzeysel kalacak, çözüm açısından bizi sağlıklı 
sonuçlara götürmeyecektir. 

 Türkiye özelinde sorun, Türk Egemenlik Sistemi ve onun temel 
paradigmasından kaynaklanmaktadır. Kürdistan halkları, bu Firavunî sistemin 
mağdurlarıdır. Dolayısıyla Kürt halkı adına bu sisteme karşı mücadele eden 
örgütler sorunun sebebi değil, belki de sonuçlarından birisidir. 1925’te Azadî örgütü 
vardı, Ağrı isyanlarında Xoybun savaştı, bugün PKK, yarın başka bir örgütün 
çıkmayacağını kimse garanti edemez. Kürt halkı, ülkesine egemen olan devletler 
eliyle bir çoğu insanlığa karşı suç kapsamında olan tenkil, tehcir, te’dip, sürgün, 
inkâr, asimilasyon, faili meçhul cinayetler, katliam, soykırım, yargısız infaz, zorunlu 
göç, v.b. uygulamaların hepsini yaşadı/yaşıyor. Kürt halkının varlığına kasteden bu 
Firavun düzeni devam ettikçe; belki mücadele yöntemleri tartışılabilir/tartışılmalıdır, 
ancak bu sistemle mücadelenin meşruluğu tartışılamaz.  

 Bu nedenle devam ede gelen PKK şiddeti, Kürt halkına yönelik bu insanlık 
dışı uygulamaları sürdürmenin, temel insani haklarını gasp etmenin, bunları pazarlık 
malzemesi yapmanın gerekçesi olamaz. Devam eden zulüm, PKK şiddeti ile 
örtülemez.

 Sanırım bu ön tespitlerden sonra oturum konusu olan çözüm modelleri 
üzerine yoğunlaşabiliriz:

 Zaman baskısı altında kalma endişesiyle seri bir şekilde devam etmem 
gerektiği kanaatindeyim.

 Dünkü oturumlarda sorunu doğuran sebepler, algı problemleri, 
Müslümanların soruna yaklaşımları üzerine sunumlar oldu. Evet, bölge halklarını, 
bölgedeki devletleri yakından ilgilendiren, uluslararasılaşmış ciddi bir sorunla karşı 
karşıyayız.. 

 Sizlere tarihi bir belge aktaracağım. Bundan 80 yıl önce Kürdistan 
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sorununun çözümüne ilişkin Mustafa Kemal’e yazılmış bir mektuptan küçük bir 
alıntı yapacağım. (Mektubun tamamı Avesta yayınlarından kitap olarak yayınlandı) 
Bu mektuptaki çözüm önerilerinin sorunun bugünkü boyutu ile kıyaslanmasının 
oldukça önemli olduğu kanaatindeyim. 

 Osmanlı Ordusunda Kafkas cephesinde savaşmış, Cumhuriyetin kuruluşu ile 
birlikte ömrünün geri kalanını sürgünde geçirmiş, Xoybun örgütünün kuruluşunda 
yer almış Kürt beyzadelerinden Mir Celadet Ali Bedırxan’ın, Cumhuriyetin onuncu 
yılı münasebetiyle 1933 yılında ilan edilen aftan sonra Mustafa Kemal’e gönderdiği 
uzun mektubundan kısa bir alıntı: 

 “Paşa Hazretleri, Kürtleri esir etmek, emin olunuz ki onları öldürmekten 
daha müşküldür. Kürtlerin hürriyeti, tabiatten doğan bir çeliktir. Sadi-i Şirazi’nin 
dediği gibi ”çelikle pençeleşenin akibeti elini kolunu yaralamaktır”. Hz. Ömer, 
analarından hür doğanların köleleştirilemeyeceğini bundan 14 asır evvel söylemiştir. 
Meselenin hallini arzu buyurursanız suret-i halli arzedeyim: “Resmi bir tebliğ ile 
Kürdistan’ın mevcudiyetini, Kürtlerin tarihi, irkî, harsi (kültürel) haklarını tanır 
ve itiraf edersiniz.” Paşa Hazretleri, zaman-ı hükümetinizde Kürdistan Meselesini 
halletmek istiyorsanız, tabiat-ı eşyanın göstermiş olduğu yegane yol budur, başkası 
değildir ve yoktur.” 

 Evet dostlar. Bu sorun 150 – 200 yıllık bir sorundur. Türk Egemenlik Sistemi 
yeni bir ulus yaratma adına, Anadolu’daki tüm etnisiteleri Türkleştirme projesi 
kapsamında, yaklaşık 100 yıllık tarihi boyunca Kürtlere, Türklere, diğer halklara 
çok büyük acılar yaşattı. Peki sonunda ne oldu? Bu projeleri büyük ölçüde iflas etti. 
İşte görüyoruz. Kürtleri Türkleştiremediler. 1930 yılında gazetelerinde Ağrı Dağı 
eteklerine bir mezar taşı çizdirip üzerine “muhayyel Kürdistan burada meftundur” 
yazdırdılar. Ancak bu hayali de öldüremediler. İşte Güneyde federe de olsa bir 
Kürdistan inşa edildi. Bunca acıya, bunca yıkıma değdi mi?…

 Bunca yaşanan acılara rağmen bugün de halen tam seksen yıl önce önerilen 
noktadayız. Kürtlerin ekseriyetinin talepleri bugün de aynı taleplerdir. 

- Statü talebi;

 - Yönetimde Adem-i merkeziyet; 

- Anadilde eğitim ve dilin kamusal alanda kullanımı dahil Kürtlerin temel insani 
haklarının iadesi. 

Herhalde yüz yıl daha çözümsüzlükte ısrar edilerek savaş sürdürülse bile devletin 
önünde yine bu talepler var olacaktır.   

 Devlet ise maalesef halen Mustafa Kemal’in bıraktığı yerde duruyor. En 
azından Kürdistan sorununda durum böyledir. Şüphesiz dünya değişiyor, toplumlar 
değişiyor, sınırlar anlamını yitiriyor, miadını dolduran ulus devletler çözülüyor… 
Türk Egemenlik Sistemi de küme düşmemek adına değişim çabaları içerisinde 
görünüyor. Ancak atılan adımlar ya içeriden ve dışarıdan kimi dayatmalar sonucu 
oluyor veya günü kurtarma adına atılıyor. Kimi zaman da uygulanma olanağı 
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kalmamış, anlamını yitirmiş bazı ilkel politikalar ve yasaklardan vazgeçmek şeklinde 
gelişiyor. 

Bu iddiamı şu şekilde somutlaştırabilirim. Ak Partinin 10 yıllık iktidarı döneminde 
Kürdistan sorununa ilişkin olarak yapılmış düzenlemeleri aşağı – yukarı şöyle 
sıralayabiliriz:

 - Kürtlerin varlığını inkardan vazgeçmek. (Ki Başbakan her fırsatta bundan  
   övünerek söz ediyor.) 

 - TRT Şeş açılımı.

 - Dil öğrenimi, yakın zamanda beklenen anadilde savunma ve anadilin   
    kamuda kullanımı.

Doğrusunu isterseniz buraya ilave edebileceğim başka bir konu da bulamadım. 
Ak Parti’deki kimi çevreler asimilasyonun da bittiğini söylüyor ise de bu gerçek 
değildir. Asimilasyon kesintisiz devam etmektedir. Bunu test etmenin en basit 
yöntemi bizzat Başbakan’ın konuşmalarına bakmaktır. Ak Parti’de siyaset yapan 
Kürtler, Kürtlüklerini daha Başbakan’a bile kabul ettirebilmiş değiller. Bu Kürtler, 
Başbakan’ın ifadesi ile “Kürt kökenli” vatandaşlardır. Vatandaştan kastın Türk’ten 
başka bir şey olmadığı hepimizin malumudur. Zira eşit vatandaşlık ancak “Türk” 
olmakla mümkün olmaktadır. 

Şimdi de bu düzenlemelerin hangi koşullarda yapıldığına bakalım: 

 Savaş sebebi saymanıza rağmen, güney sınırınızda bir Kürdistan inşa 
edilmiş ise, Irak’ın resmi dillerinden biri Kürtçe ise, 20 - 25 milyon Kürdün yaşadığı 
Türkiye’de inkâr politikalarını artık sürdüremezsiniz. Kürtlerin dağ Türkü olduğu 
tezini savunamazsınız. Size gülerler. 

İnkârdan vazgeçtiniz de ne oldu? 

 Halen Kürdistan Federe Bölge Yönetiminin ismine ve sembollerine 
ambargo uygulamaya devam ediyorsunuz. Mesut Barzani’yi kongrenize davet 
ediyorsunuz ancak unvanını söylemekten imtina ediyorsunuz. Kürtçe yayın yapan 
15 – 16 televizyon kanalı varken siz Genel Kurmay Başkanlığının talebi üzerine 
TRT Şeş açılımı yapıyorsunuz. Bunu Kürtlerin hakkı olduğu için değil, kendiniz 
için yapıyorsunuz. Tüm engellemelere rağmen Kürtçe BDP’li belediyelerde yıllardır 
kullanılıyor zaten. KCK davalarında anadilde savunma talebi nedeniyle yargı tıkandı, 
adalet işlemez oldu. 

 Bunları söylerken yapılan düzenlemeleri önemsizleştirmek istemiyorum. 
Dayatma ile de olsa, zorunlu olarak da yapılsa, hak ve özgürlüklerin kullanımı 
önündeki engelleri kaldıracak en küçük adım bile çok önemlidir. Ancak şuna dikkat 
çekmek istiyorum: Soruna kaynaklık eden kurumsal yapı ve değerler sistemi ısrarla 
muhafaza ediliyor. Kurucu iradenin çerçevesini belirlediği paradigma kesinlikle 
sorgulanmıyor. Korkarım Kemalist sistem İslamcılar eliyle kendisini re-organize 
ediyor
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 Beyanlarını burada aktarıp zamanınızı almayacağım ama Eski Adalet 
Bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt’tan1 Eski Milli Savunma Bakanlarından Vecdi 
Gönül’e2; Eski Genel Kurmay Başkanlarından Yaşar BÜYÜKANIT’tan3 İçişleri 
Bakanı İdris Naim Şahin’e4 kadar cumhuriyet tarihi boyunca ülkeyi yönetenlerin 
Kürtlerle ilgili, Kürdistan’la ilgili düşüncelerine, Başbakan Erdoğan’ın tekçi 
anlayışına bakıldığında Türk Egemenlik Sisteminin temel paradigmasında en ufak 
bir sapma olmadığı görülüyor. Aksi halde İttihat ve Terakki’nin tek tek’lerle başlayan 
sloganının Başbakan tarafından iman tazeler gibi sık sık tekrarlanmasının başka bir 
izahı olamaz. Devlet aklı, Kürtleri Türklerle eşit haklara sahip bir halk olarak değil, 
maalesef köle olarak görüyor. Kürtlere azınlık hakları da tanınmıyor. Hatta Kürtler, 
bu ülkede bir türlü Kürt bile olamadılar. Ancak Başbakan’ın söylemleri sayesinde 
“Dağ Türkü” olmaktan çıkarak “Kürt Kökenliliğe” terfi edebildiler.

 Devlet Kürtlere karşı Türk toplumunun zihniyetini de böyle şekillendirmiştir. 
Asıl tehlike buradadır. Zira bu anlayış üzerine “kardeşlik” inşa edilmesine olanak 
yoktur.

 Dolayısıyla Türk Egemenlik Sisteminin varlık sebebi olan tekçi-ulus anlayışı 
devam ettikçe sorunun adil çözümü ve barışın tesisi mümkün olmayacaktır. Çünkü 
sorunun temel kaynağı bu anlayışın kendisidir. Bu devletin adı, bayrağı, ordusu, 
eğitimi, kültürü, tarihi, v.s. tek tek bunlar üzerinde durmuyorum. Zira bunlarda 
Kürt’e ait hiçbir şey yoktur. Bilinçli bir Kürt’ün Türk Ulus Devleti’nin sembol ve 
değerlerine aidiyet hissetmesi son derece zordur.  

 O nedenle gerçek çözüm, ancak Türk Ulus Devleti’nin tasfiyesi veya 
dönüştürülmesi ile mümkün olabilir. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yaklaşık 
2 ay önce Hürriyet Gazetesinde yayınlanan; “Ulusçuluğun ayrıştırıcı rolüne vurgu 
yaparak ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi” diyen açıklaması, sorunun çözümü 
anlamında Ak Parti’nin açılım politikalarından daha fazla umut vericiydi. Ancak o 
da gazete köşelerinde kaldı ve pek sahiplenilmedi.

 Bu statüko böyle devam eder ise; Türk Ulus Devlet Pratiği, bu gidişle 
Kürdistan sorununa öyle veya böyle bir çözüm getirecek gibidir. Kürtlerde ulusal 
kimlik bilincinin gelişmesinde ve Kürt milliyetçiliğinin yaygınlaşmasında en büyük 
katkıyı yapan, mevcut Türk Ulus Devlet uygulamalarıdır. Böylece bu pratiğin, kendi 
karşıtını oluşturmak suretiyle Kürtleri kendi ulus devletlerini inşa etmeye zorlaması 
kaçınılmaz görünmektedir. 

 Bu durum, kişisel olarak benim tercih ettiğim bir husus değildir. Bir 
Kürdistan inşa edilecekse bunun ulus-devlet formatında olmasını istemem. Ancak 
bölgedeki mevcut ulus devletler devam edecekse, benim iradem dışında birilerinin 
inşa edeceği Kürdistan ulus devletine karşı çıkmayı da adil ve ahlaki görmüyorum.
Bölgede yeni ulus devletlerin inşası etnik sorunu bir ölçüde çözebilir belki. Ancak 
bölgeye barışı getireceğini söyleyebilmek son derece zordur. Aksine halklar arasında 
çatışmayı, düşmanlığı derinleştirecek, yeni çatışma alanları oluşturacaktır. 

Oysa bölgede iç içe geçmiş nüfus yapısı, toplumsal ve ekonomik ilişkiler, toplumlar 
arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, tüm bunlar bölgeler ve halklar arasında yeni 
duvarlar örmeyi adeta imkansız kılıyor. Aslında bu yapı ve ilişkiler, bölge halkları 
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için, bir arada yaşamayı kolaylaştıran önemli birer şanstır.

  Dolayısıyla sorunun gerçek anlamda çözümü, bölgede kalıcı barış ve 
adaletin tesisi için çare, yeni ulus devletler inşa etmek değildir. Belki de mevcut 
ulus devletlerin tasfiyesi gerekmektedir. Çözüme yönelik olarak sadece Türkiye için 
değil, tüm bölgeyi kuşatan bir düzenleme olarak bu ulus devletlerin yerine şöyle bir 
yapıyı gerçekçi bir çözüm olarak görüyorum;
 
 - Etnik ve dinî unsurun yanında; tarihi, kültürel, coğrafi durum, sosyo-  
      ekonomik yapılar birlikte değerlendirilmek suretiyle oluşturulacak 
   Bölgesel yönetimler. (Bunlar otonom, yarı otonom, federe bölgeler veya  
    küçük devletçikler veya devletler şeklinde yapılanabilir.)

 - Bu bölgesel yönetimleri ve devletleri kapsayan, bunların temsil edildiği  
    konfederal bir sistem.

 Şüphesiz bunlar beklenti ve temennilerden ibarettir. Dün kimi arkadaşlar 
sistem dışı çözüme vurgu yaptılar. Devrimci bir mücadele pratiği içerisinde 
olmadığım için bu konuda değerlendirme yapmayacağım. Ancak kan akmaya 
devam ediyor, büyük acılar yaşanıyor, milyonlarca insan mağdur durumda. Seyda 
Mele Süleyman’ın dün söylediği gibi toplum olarak zifiri karanlığın egemen olduğu 
süreçlerden geçiyoruz. 

 Bir insan hakları savunucusu olarak Türkiye’nin mevcut koşulları içerisinde, 
özellikle çatışma durumu ve tarafları göz önünde bulundurularak somut anlamda 
kimi çözüm önerilerinde bulunmayı zorunlu görüyorum. Varsın bunlar sistem içi 
olsun.

 Kürdistan sorunu sadece Türkiye’nin bir iç sorunu değildir. Ülkeleri ile 
birlikte parçalanmış olan Kürtler, yoğunlukla Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de 
yaşamaktadırlar. Kürtler, çok zengin enerji kaynaklarının üzerinde oturmakta; önemli 
enerji nakil yolları Kürdistan’dan geçmektedir. Tüm bu veriler, sorunu bölgesel, 
hatta uluslararası bir sorun haline getirmektedir. 

 Bölge devletlerinin kendi içlerinde Kürtlerle uzlaşarak sorunu çözmeleri, 
genel anlamda sorunun çözümünü de kolaylaştıracaktır. Aksi halde çözümün 
Birleşmiş Milletlere taşınması kaçınılmaz olacaktır. Sanırım Türkiye’yi yönetenler 
de bunun farkındalar. Zira Cumhurbaşkanı Gül, 1 Ekim 2009 tarihinde TBMM’nin 
açılışında yaptığı konuşmada “biz çözmezsek birileri gelir çözer” diyerek Kürdistan 
sorununun uluslararası boyutuna dikkat çekmiştir.

 Dünyadaki benzer sorunların çözüm süreçlerinde yer alan kişiler, deneyimleri 
kapsamında çözümü kolaylaştırıcı kimi adımlar ve ön koşullardan söz ederler.

 Başlangıçta güven arttırıcı önlemler çerçevesinde, tarafların iyi niyet ifadesi 
olarak karşılıklı kimi adımlar atmaları önerilir. Ak Parti iktidarının açılım politikası, 
bu anlamda çözüm için uygun bir iklim oluşturarak, toplumsal kesimlerde ciddi 
beklentilere sebep olmuştu. Ancak açılım politikasının durdurulmasını müteakip, 
hükümetin izlediği politika, Başbakan ve bazı bakanların üslubu, bu olumlu iklimi 
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ve beklentileri boşa çıkarmakla kalmadı. Bundan sonra atılacak olumlu adımlara da 
kuşku ile bakılmasına sebep oldu. Bugün taraflarda ve toplumsal kesimlerde derin 
bir güvensizliğin hakim olmasında bu üslubun rolü büyüktür..

 Sözü edilen ön koşullardan birisi, tarafların “silahla sonuç alınamayacağını” 
anlamalarıdır. Sanırım bu konuda çatışan taraflar ve toplumsal kesimler mutabıktırlar. 
PKK Türk ordusunu savaşarak yenemeyeceğini; devlet de öldürerek sorunu yok 
edemeyeceğini anlamış durumdadır. 

 Diğer koşul ise çözümde sorumluluk üstlenecek iktidar partisinin, iktidarını 
kaybetme riskinin olmamasıdır. Bu risk de mevcut değildir. Ak Parti, her seçimden 
oy oranını arttırarak ve güçlenerek çıkmaktadır. Oslo ve İmralı görüşmelerinin 
medyaya yansıması bile Ak Parti’nin oyunu düşürmedi.

 Yine Ergenekon operasyonları sonucunda askeri vesayet ciddi şekilde 
kırıldı. Bu nedenle sorunun çözümü için tüm koşullar mevcuttur. Siyasi iktidarın 
ileri sürebileceği meşru bir mazereti kalmamıştır. Eksik olan şey, niyet ve iradedir. 

 Türk Devleti, yıllarca Kürtleri parçalayarak, bölge devletleri ile paslaşmak 
suretiyle benim Kürdüm – senin Kürdün diye ayırarak, Kürtleri bir birlerine kırdırma 
politikası izledi. Kürtler artık bıraküjiyi, kardeşin kardeşi vurma olayını gömdüler. 
Kimse buna umut bağlamasın ve buna yönelmesin. 

 Türkiye, kendi içerisinde sorunu çözmemekle kalmıyor, ülkesinin 
sınırları dışında da Kürtlerin hak ve özgürlük taleplerini bastırmak, kazanımlarını 
engellemek için rol alıyor. Suriye örneğinde olduğu gibi çatışmalara müdahil oluyor. 
Unutulmamalıdır ki bu politikalar herkese kaybettirir. İşte görüyoruz. Stratejik 
derinlik, Arap çöllerinde kum fırtınasına yakalandı. Neo-Osmancılık Şam’ın şekeri 
ile fena halde zehirlendi. Artık iflah olacağı da yoktur.

 Konuşmamı temenni ile karışık bir tespitle sonlandırmak istiyorum:

İstenirse ve iyi niyetle yaklaşılırsa Kürdistan, bu bölgenin barış havzası olabilir. 
Kürdistan’da barış olursa bu coğrafyayı çevreleyen ülkelerde de barış olur. 
Lozan’la parçalanmış olan Kürdistan’ın birleşmesi; Türkiye, Suriye, Irak, İran ve 
Azerbaycan’ın birleşmesinde de kolaylaştırıcı rol oynayacaktır. 

 Bir an için Kürdistan’ın her parçasının, bugün bağlı olduğu devletten 
ayrılmadan kendi bölgesel yönetimini oluşturduğunu düşünelim. Böyle bir durumda 
Kürtlerin kendi aralarındaki sınırları kaldırmaları halinde bugünkü Türkiye, Suriye, 
Irak, İran fiilen birleşmiş olacaktır.

 Dolayısıyla Kürtler, Türk, Arap ve Farslar arasındaki birliğin temel harcı 
olabilirler.

 Kürtlerin demografik yapısı ve Kürdistan jeopolitiği bunu sağlamaya veya 
en azından bu halklar arası birleşmede kolaylaştırıcı rol oynamaya elverişlidir.

 Bu nedenle Kürdistan’daki mevcut parçalanmışlık statüsünün son bulması 
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ve Kürtlerin özgürleşmesi; Mezopotamya’da, İslam coğrafyasının bu önemli 
parçasında kalıcı barışın tesisi ve ümmetin birliği için de büyük önem taşımaktadır.

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.  

(Endnotes)
I Mahmut Esat Bozkurt: “ Türk bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir. Saf Türk 
soyundan olmayanların bu memlekette bir tek hakları vardır. Türklere hizmetçi olma hakkı, 
köle olma hakkı. Dost, düşman ve bu dağlar bu hakikati böyle bilsin.” (1930 yılında mecliste 
yaptığı konuşmadan bir alıntı)

II Vecdi Gönül: “Bugün eğer Ege’de Rumlar devam etseydi ve Türkiye’nin pek çok yerinde 
Ermeniler devam etseydi, bugün acaba aynı milli devlet olabilir miydi? Bu mübadelenin 
ne kadar önemli olduğunu size hangi kelimelerle anlatsam bilmiyorum, ama eski dengelere 
bakarsanız, bunun önemi çok açık ortaya çıkacaktır. Bugün dahi Güneydoğu’da verilen 
mücadelede, ulus inşa etme projesinde kendilerini mağdur sayanların katkısını, özellikle 
tehcir sebebiyle mağdur sayanların katkısını reddedemeyiz” (Radikal Gazetesi, 11 Kasım 
2008)

III Yaşar BÜYÜKANIT: Kürdistan’da savaşan askerlerle ilgili konuşmasından bir alıntı: 
“Bu insanlar o toprak parçasını vatan, o insan grubunu millet yapmak için, seve seve canını 
ülkesine feda etmek için yemin etmişlerdir, hepimizin ettiği gibi”. (Milliyet Gazetesi, 7 Ekim 
2007)

IV İdris Naim Şahin: “Bu topraklar sıradan topraklar değil. Biz Türk milleti, bu toprakları 
emlak borsasından satın almadık, kan dökerek bu sınırları çizdik. Bu coğrafya sıradan bir 
coğrafya değil. Bu toprak, vatandır ve ilelebet Türk vatanı olarak, Türk milletinin öz yurdu 
olarak kalacaktır.”(24 Temmuz 2011 Milliyet)
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YAVUZ DELAL

 “Kürt sorunu”na ilişkin olarak şiddet ile çözüm, oldukça problemli bir 
alandır. Bu, işin esasıyla da alakalı bir durumdur. “Kürt sorununu”, hakikatin bu 
konuda olabildiğince çıplak bir biçimde ortaya konmasını gerekli kılan bir sorun 
olarak görüyorum. Yani hakikat burada terbiye edilemez. Hakikat olabildiğince 
çıplak ve kaba haliyle ortaya konulmalıdır ki, o zaman şiddeti de anlayabilelim ve 
şiddet ile ilgili çözümü de anlayabilelim. 

Hasbelkader konuyla ilgili düşünüp konuşmaya çabalayan biriyim.

 “Kürt sorunun”da şiddet ile ilgili şöyle bir analoji yapılabilir: Dere 
yatağına evini kuran, tabiatın acımasız ve vahşi şiddetine maruz kalacaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti, devletini dere yatağına kurmuştur. Dere yatağına kurulan bu devlet 
tabiatı gereği kusulmak zorundadır.  Ona tabiatı gereği zorunlu şiddet uygulanmalıdır. 
Şiddet ise tabiatın özünde olan bir olgu değil, doğal sürecin şiddet olarak görülmesidir 
sadece. Dere yatağına evini kuran, tabiatın doğal sürecini şiddet olarak görür. Öyleyse 
biz, belki de şiddet olgusu üzerinden biraz da eşyanın tabiatına bakalım. Tabiatın 
yasası, Allah’ın yasasıdır ve Allah diyor ki: “Benim sünnetimde değişiklik olmaz.” 
Acaba biz Allah’ın sünnetiyle mi savaşıyoruz? Yani fikriyat açısından söylüyorum. 
Allah’ın sünnetiyle, tabiatın yasalarıyla bir savaşın olduğunun farkında değil miyiz? 
Eğer bunun farkında değilsek, konuşmalarımız hakikatin çeperinde mi, içinde mi söz 
konusu olmaktadır? Şiddeti, biz, hakikatin içinde mi çeperinde mi görüyoruz? Kürt 
olmayanlar açısından Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinden bakarsak, buradan 
belki bir yere gelebiliriz. Atatürk önderliğinde CHP somutunda bir kurucu devrim 
yaşanmış; ikinci büyük devrim sürdürücü devrimdir ki, bu da, Tayyip Erdoğan 
önderliğinde AKP somutunda olmuştur. Eğer biz, “Kürt sorunu”nu tabiatı gereği 
bir devrim olarak görmezsek bütün bu alt-üst oluşları da anlayamayız. Türkiye 
Cumhuriyetinde gerek İslami camiada gerek diğer camialarda, bütün fikirler, bütün 
yaklaşım biçimleri altüst edilmiştir. Bunun temel müsebbibi “Kürt sorunu”dur. 

 Öyleyse “Kürt sorunu” başlı başına bizatihi bir devrimdir. Bütün paradigmaları 
parçalayabilme yeteneğine sahip bir devrimdir. Öyleyse bitmiş, tükenmiş, iflas etmiş 
paradigmalara sahip olunduğu unutulmamalı. Ve bu paradigmalar içerisinde bu 
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sorunu anlamaya çalışmak mümkün değildir. Dolayısıyla bizim yeni bir paradigmaya, 
yeni bir retoriğe ve yeni bir etkinliğe ihtiyacımız vardır. “Kürt sorunu”nun tabiatıyla 
İslam olan arasındaki bağ kurulamamıştır. Kurulması gereken bağın ipuçlarını elde 
edememiş ve hep hakikatin çeperinde, ötesinde dolaşıp durmuşuz. Bu, otuz yıldır 
bizde bir kısır döngü yaratmış, bugün herhangi bir fikriyatın ortaya çıkmaması da 
bunu gösterir.  Bu durum, bizim sürekli olarak hakikatin dışarısında bu meseleye 
baktığımızı göstermektedir. Bugün hiçbir İslami camia “Kürt sorunu”yla ilgili olarak 
efradını cami ağyarını mani bir biçimde bir kuram ortaya koyamamıştır. Bu eksikliği 
görmezsek, konjonktürün sürüklediği yere ancak gidebiliriz.
 
 Müslüman AKP sorununa ilişkin olarak şunu söylemek istiyorum: 
Türkiye’de İslami kesimin Kürt sorununda Müslüman olmadığını söylüyorum. 
Türkiye’de İslami camia “Kürt sorunu”nda Müslüman değildir. Bu nedenle Kürtler, 
“Kürt sorunu” konusunda Müslümanlara güvenemezler. Çünkü onlar bu konuda 
Müslüman değildirler.  AKP, içine şeytan girmiş büyük bir melektir. İçine şeytan 
girmiş diğer bütün küçük melekler de, bu büyük meleğe yalakalık yapmaktadır. 
Müslümanlar artık bu davranış ve düşünüş biçiminden vazgeçmelidir. 

 

NECAT ÖZDEMİR

 Değerli misafirler! Konuşmamın başında iki hususun altını çizmek istiyorum 
ve lütfen bunları bir kenara not almanızı rica ediyorum. Birincisi, biz PKK sorununu, 
terör sorununu değil, “Kürt Ve Kürdistan Meselesi”ni konuşuyoruz. İkincisi, biz 
bunu “Müslümanlar olarak” konuşuyoruz. Yani İslam’ı ve Kuran’ı referans alan 
kimseler olarak konuşuyoruz. 

 Kürt meselesine, Kürdistan meselesine bir bütün olarak bakmak lazımdır. 
Siz bunu PKK meselesine indirgerseniz, bunu ayrıca ayrı başlık altında, ayrı 
platformlarda, ayrı insanlarla müzakere etmemiz lazım. Ama maalesef bu tip 
toplantıların akışı PKK endeksli gidiyor. 
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 Şu an Kürdistan bölgesinde halkla bütünleşmiş, yüz binleri sürükleyebilen 
iki temel hareket var. Bir arkadaşımız olumsuz anlamda onlara işaret etti. Ama biz 
öyle anlamıyoruz ve kesinlikle öyle bakmıyoruz.

 İki temel hareket var: Birincisi Marksist, sol cenah; yani PKK… İslami 
cenahta da kitleselleşebilmiş, bugün bir miting düzenlese yüz binlerce insanı 
toplayabilme kapasitesine sahip Mustazaflar Hareketi. Ve Mustazaflar Hareketi çok 
kısa zamanda siyasal bir parti olarak da, gerek Kürdistan Kamuoyunun gerekse de 
Türkiye Kamuoyunun karşısına çıkacaktır. (Aralık 2012’de Hür Dava Partisi (HÜDA 
PAR) adıyla beklenen parti kuruldu.) 

 “Peygamber Efendimize Saygı Mitingi”ni hepimiz biliyoruz; dünyanın en 
büyük mitingi Diyarbekir’de düzenlendi. Daha iki ay önce Amerika’daki filme tepki 
olsun diye “Peygamber’e Sadakat Mitingi” düzenlendi ve en az üç yüz bin insanın 
katıldığı bir miting oldu. Ve bu insanlar böylesi organizelere imza atabiliyorlar ve 
böyle bir realite var. 

 Dolayısıyla lütfen! Kürt ve Kürdistan meselesini değerlendirirken bir bütün 
olarak bakalım ki ileriye sorunlu sonuçlar bırakmayalım ve tekrar onları tartışmak 
zorunda kalmayalım. 
 Tabi model önerisi babında arkadaşlar, üstatlar genel dairede makro düzeyde 
model önerileri sundular. Ben mikro düzeyde bir model önerisinde bulunacağım. 
Buna “EM Modeli” ismini veriyorum. EM Kürtçe de “biz” demek. Yani artık 
egoistliği, bireysel ihtirasları, çıkarları bir kenara bırakıp ortak menfaatlerimizi, 
maslahatlarımızı esas alarak bir araya gelip bu sorunu nasıl çözeriz diye bir 
uygulamaya geçmemiz lazım. 

 EM Modeli’nin açılımı da “Etkin Çoğulcu Müzakere Modeli”. Bu model 
nasıl olacak? Kürt meselesini çözüme kavuşturmada bugüne kadar yaşanan 
başarısızlığın temel sebebi, meselenin iki uçlu bir sarkaca mahkûm edilmiş olmasıdır. 
Bu, gerçekçi manzara değildir. Bu yüzden bu manzaranın ortadan kaldırılması için, 
Kürt meselesinde çözüme katkı sunmaya talip tüm kesimlerin içerisinde yer aldığı 
çoğulcu bir tablo oluşturulmalı, daha fazla kamplaşmaya mahal verilmemelidir.

 Peki, ne olacak? Çözüme giden model, çözüme katkı sunacak tüm Kürt 
çevrelerinden birer temsilcinin bulunduğu bir heyetle görüşme ve müzakereler 
neticesinde yol alır. Bu heyete “Çözüm Heyeti” adını verebiliriz. 

 Hükümet ya da mecliste grubu bulunan partileri temsilen bir müzakere 
heyeti ile “Kürt Çözüm Heyeti” (KÇH) arasında görüşmeler gerçekleştirilmelidir. 
Kürt meselesi silahlı, muhalif iki kanadın çekişme ve çatışma meselesine 
indirgenmemelidir. Ortada bir Kürt meselesi vardır. 

 PKK bütün taleplerini, hatta silahı bırakıp evine dönse bile ben Necat 
Özdemir olarak, bir Kürt olarak, Allah’ın bana doğuştan vermiş olduğu hakların en 
küçüğünden bile taviz vermem, geri adım atmam ve sonuna kadar da almak içinde 
elimden geleni yaparım. 

 Bir AK parti Milletvekili, “Hükümetin Kürt Açılımıyla ilgili ne düşünüyorsun 
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diye?” sormuştu. Ona şunu dedim: “Bakınız geçmişte bir insanın dövüldüğünü 
düşünün, işkence altında olduğunu düşünün. Diğer taraftan namusu gitmiş, malı 
gitmiş, bütün hakkı, hukuku gitmiş. İşkencede olduğu zaman bağırır çağırır “lütfen 
beni dövmeyin” diye. O esnada dövülmemesini ister, işkence edilmemesini ister. 
Ama siz ona; ben, seni özgür kılacağım, adil bir ortam sağlayacağım dediğinizde 
o, sonuna kadar elinden alınmış bütün haklarını sizden talep eder, mağduriyetinin 
giderilmesi için zararının tazminini ister.” 

 Başbakan Erdoğan; “OHAL kaldırılsın yeter diyorlardı, şimdi onu kaldırdık 
daha ne istiyorlar?” deyip duruyor. Bu, burada bir algı, anlayış, sorunsalını 
gösteriyor. Dolayısıyla özgürlük ve adalet diyecekseniz hak ve adalet diyecekseniz, 
Kürtler sonunu kadar en küçüğünden en büyüğüne kadar haklarını talep edecekler. 
Dolayısıyla meseleye bu çerçevede yaklaşmak lazım ki, geleceği doğru inşa 
edebilelim. 

 Kürt tarafından teşkil edilecek “Çözüm Heyeti”nde yer alabilecek 
temsilcileri ben dokuz kişi olarak yazabildim, bunu on beşe de çıkarabiliriz; ama 
işlerliği ve hantallaşmaması için fazla da arttıramayız. Kürtler namına Kürdistan 
meselesini hükümetle ya da parlamento da müzakere edebilecek, şiddetten bağımsız 
bir heyet kurulabilir.
 Bu heyetin içerisinde Kürdistan bölge hükümetinden bir temsilci 
bulunabilir. BDP’den tabi ki bir temsilci olacak, HAKPAR var ondan da bir heyet 
olacak, Mustazaflar Hareketi’nden kesinlikle bir temsilci olmalı, MAZLUMDER bir 
temsilci olur, Azadi İnisiyatifi’nden bir temsilci olur, Zehra Vakfı Nubihar temsilcisi 
olmalı, Ay-Der gibi dernekler topluluğunun bir temsilcisi olmalı. Bunlara ek olarak 
Kürt medreseleri adına bir temsilci de bulunur. Bunların oluşturduğu bir çözüm 
heyeti Kürdistan meselesini şiddetten ve terörden bağımsız bir şekilde hükümetle 
müzakere edebilmelidir. 

 Son olarak şunu söyleyeyim: Şu anda biz, açlık grevleri dolayısıyla 
cezaevlerinden bir tabutun çıkmasından ürküyoruz, korkuyoruz. Nasıl binlerce 
yüzlerce PKK’lı zindanlardaysa, geçmişte Hizbullah hadisesinden dolayı şu anda 
dört yüz kadar insanın cezaevlerinde bulunduğunu nazarlarınıza vermek isterim. 
Bunları içerisinde Fikret Bayram adında biri var ki vücudunun yüzde doksanını 
kullanamıyor. Adli tıp raporu olduğu halde cezaevinde ve o tür insanların cenazeleri 
çıkabilir mesela. Ankara’da Yasin Demir var kanserli hasta; yani bunu da bilelim, 
görelim. Nasıl 12 Eylül zindanlarında aşağılık uygulamalar vardı ve bunlar bugün 
tartışılıyor ise geç olmadan bu mağduriyetleri de tartışabilmeliyiz.

 Şunu da not düşmek isterim: 1990›lı yıllarda ve 2000›li yılların başlarında 
Hizbullah adı altında Kürdistan coğrafyasındaki dindar kesime karşı devletin 
yürüttüğü acımasız insanlık dışı işkenceler, infazlar, adam kaçırmalar ve delilsiz 
mesnetsiz mahkûmiyetler var. Yirmi senenin üzerinde cezaevi yatanlar var. Dört 
yüz dolayında mahkûmdan bahsediyorum, bunlar da bir gün böylesi ortamlarda 
tartışılacak ve müzakere edilecek, bunun sonuçları üzerinde konuşulacak. Ben bu 
hususları nazarlarınıza arz etmek istedim.

“EM Modeli”nin ayrıntıları da var; fakat süremiz maalesef buna uygun değil.

 Son olarak Roboski ciddi bir kırılma noktasıdır. Roboski’yi iliklerimize kadar 
hepimiz yaşıyoruz. Bütün Kürtler muhalif olsun olmasın, bunu hissediyor. Hükümet, 
Roboski’de bize çok büyük bir hakaret etti. Özellikle Hüseyin Çelik’in açıklamaları, 
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orduya teşekkür edilmesi...  Ben o olayları hatırlamak bile istemiyorum; Müslüman 
bir insan olarak. 

 Bir diğer husus, “Birlikte Yaşam”ı savunuyoruz. Çünkü İslamî inanç bunu 
gerektiriyor, birlikte yaşamı savunuyoruz. Ama birlikte yaşam emir ve idare altında 
yaşamak değildir.

 Abdurrahman Kurt Bey’in de nazara verdiği üzere sınırlarımızı anlamsız hale 
getirecek şekilde, Kürdler kendi coğrafyalarında, kendi statülerini oluşturabilmeli, 
kendi dilleri ve kültürleriyle yaşayabilmeli. Türk kardeşlerimiz de aynı şekilde… 
Yani kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz, bunun zeminini oluşturmamız lazım.

 Bana göre EM Modeli bütün bunları ayrıntılı bir şekilde izah edebilecek bir 
modeldir. Gerçekçi yaklaşılacaksa derhal bu tür bir modelle Kürtlerin ve Kürdistan’ın 
durumu için müzakereye geçilmelidir. Aksi takdirde bir tür TSK-PKK arasında al 
gülüm ver gülüm arasına meseleyi mahkûm etmiş olacağız… Kürtlere yazık olur. 

İnşallah bu mesele hayırlı bir şekilde neticelenir… 

 

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Gördüğüm kadarıyla yirmi yıl önceki forumdan daha ileri şeyler söylüyoruz. 
Konuşmacıların sözlerini biraz müzakere ederek bir şeyler söylemek istiyorum. 
Abdurrahman Kurt, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve etnik vurguların 
olmaması ve sınırların gereksizliğini çözüm olarak önerdi. Yapılabilirse önemli bir 
söylem tabi AB gibi yapılabilirse barış ve huzuru temin eden en güzel teklif çözüm 
olabilir. Sayın Abdurrahim Semavi, halk meclislerinin olması gerektiğini söyledi, 
güzel bir tekliftir bu. Ve aynı zamanda ben, şu sözünü de önemsedim. Açılım aslında 
İstanbul’da, Ankara’da yapıldı aslında Güneydoğu’da da yapılmalıydı. Bu da 
önemliydi hakikaten. Çünkü çok kalındı. Sayın Korkutata, anayasal bir değişikliğin 
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olması gerektiğini söyledi. Tabi buda son derce önemli bir tespit. Sayın Şehmuz Ülek, 
Abdurrahman Kurt’un hemen hemen bir benzerini söyledi. Bölgesel yönetimler, 
devletçikleri kapsayan Konfedaral sistemin olması gerekir dedi. Bu çözüm önerileri 
son derece önemli ama bunları gerçekleştirmek için biz neredeyiz? Onu biraz 
irdelemek gerekir. Bunların gerçekleştirilmesi için üzerinde düşünülmesi gerekiyor. 
Ama sorunun çözümünde dindar kamuoyu nerede ve neler yapması gerekiyor.

Şimdi, Kürt sorunu oluştuğu zaman bildiğiniz gibi İslami kamuoyu onlarca yıl sessiz 
kaldı. Ve tabi inisiyatifi PKK almış oldu ve sonuçta buralara gelmiş olduk. Zamanında 
Marksistlerin sorunu sahiplenmesinde sonra İslami kesim sorunu sahiplendi ve şu 
anda belli bir yere geldiler. Şu anda Türkiye’de, yani biz bu sorunları konuşuyoruz, 
ediyoruz ama açıkça söyleyeyim inisiyatif PKK’nin elindedir. Çünkü sorunu 
zamanında aktif bir şekilde sahiplenmiş, şöyle ya da böyle silahı bir şekilde olayı 
gündeme getirmiş ve sahaya çıkmış, kendisini kabul ettirmiş, devletle mücadeleye 
girmiş durumdadır ve sonuçta şu an bizim gündemimiz bile PKK’nın yaptıklarını 
değerlendirmek üzerinedir. Ve açıkçası biz çok geç kaldık bir nevi atı alan Üsküdar’a 
geçti. Hepimize geçmiş olsun. Tabi yerimizde de durmuyoruz. Arkada kalanları 
toplayarak geliyoruz.

Gördüğüm kadarıyla biz, sorunu birilerine yüklemeye çalıştık doğrudur Kemalizm 
kötüdür, Kemalizm Türklerin, Kürtlerin hepimizin beynini iğfal etmiştir, yapmadığı 
kötülük kalmamıştır. Ama yaptığını yapmıştır. Yani kahrolsun Kemalizm demekle bir 
yere varılmıyorki, Kemalizm görevini yaptı bitirdi ve bir kenardadır. Yani hakikaten 
şu anda bir yenilgi durumundadır. Bizler ne yapıyoruz onu sorgulamamız gerekiyor. 
Açıkçası siyasal ve siyaset bilimi alanında gerilediğimizi kabul edip, çok ileri adımlar 
yapmamız gerekiyor, sorunlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Yani bu topluma 
bizim sahip çıkmamız gerekiyor. İşte fakiriyle, işçisiyle, zor durumda olanları, 
göçmenleri, mültecileriyle beraber, Kürtlerin sorunlarına en başta Müslümanların 
sahip çıkması gerekiyor. Şimdi İslami camia da sert bir çıkış yaptı mı? Kürt sorunu 
hakkında çok şeyler söylüyoruz ama biz çok geç kaldık.

Dindarların yapması gerekenin ne olduğu konusunda önemli bir adım atmaları 
gerekir. Akit Gazetesinin Hasan Cemal ve Ali Bayramoğlu gibi kişileri eleştirmesinin 
nedeni Kürt sorunu konusunda bu kişilerin bir şeyler söylemesi nedeniyledir. O 
yüzden İslami camiaların kendi mahallelerin dışına çıkması gerekiyor.

Yeni bir anayasa yapmak için Türkleri ikna etmek lazım. Kürtler zaten haklarına sahip 
çıktılar ve onlarda bir sorun yok, ama Türklerde bir sorun var. Yani bizler, kamuoyu 
hepimiz Türkleri iyileştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şu takıntı var: 
İlla çok İslami söylemler kullanma derdindeyiz. Örneğin Rum süresindeki ayeti sık 
sık gündeme getirmemiz, sanki yüz yıldır böyle bir sorunu ıspatlamaya çalışıyoruz. 
Bırakın bir ırkın uğradığı haksızlığı, zulmü biz adalet ve vicdan ekseninde konuşalım. 
Daha sonra İslami tebliğimiz ve benzeri şeylerimizi yaparız. İlla biz Müslümanlarla 
beraber olacağız ki ben çoğu zaman bunu yaşıyorum. Yeri geliyor bakıyorsunuz, 
ateistiyle, solcusuyla birlikte adaletin temini için dindarlara karşı mücadele ediyoruz. 
Bağımsız bir Kürdistan olacaksa da olur. Yeter ki halklar, birbirine düşman olmasın.
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ABDURRAHMAN ADIYAN

      Roboski Katliamı’ndan sonra gönlümüze ve dilimize pelesenk olan, İbrahim Halil 
Baran’ın söylediği bir söz ile konuşmama başlamak istiyorum. “Katır sırtında taşınan ölüler, 
unutursam kalbim kurusun.” Ben de, ona ilaveten “Bu sorunu unutursam benim de kalbim 
kurusun” diyorum.
     “Şiddetten çözüme Kürt sorunu ve çözüm modelleri” üzerine sunulan tebliğlerde 
Abdurrahman Kurt çok önemli noktalara değindi. Benim de katıldığım bir noktayı 
vurgulamak istiyorum: “Türk Kızılay’ına kan vermek” diye bir ifade kullandı, 
tepkisini gösterdi. Son yıllara dek sadece “Kızılay” olan bu kurumun isminin “Türk 
Kızılay’ı” olarak değişmesi bile ırkçılığın boyutlarını gözler önüne seriyor. AKP 
hükümetinin Kürtlerin yaklaşık on isteğini gerçekleştirdiğini; ama dört önemli 
isteğinin ise henüz gerçekleştirilemediğine değinildi. Örneğin, AKP hükümetinin 
istekleri gerçekleştirdiğini söylediği “TRT 6 TV” kanalına bir bakalım, ne görürüz? 
Açıkçası bu kanal düpedüz Kürtlerle alay etmektir. Çünkü orada sahih, düzgün 
bir Kürtçe yoktur. Kürtlerin anadillerinde bir TV kanalı olacaksa, bırakın da 
bunu Kürtler kendi özgünlükleriyle kendi iradeleriyle yapsınlar. Yasakladığınız, 
kimliğini inkâr ettiğiniz ve bilmediğiniz bir dil hakkında bile söz sahibisiniz. 
Hayret! Abdurrahim Semavi, İspanyolların belirli bölgede uyguladıklarının aynısını 
Türkiye’de uygulandığına yönelik bazı konulara değindi. Bence, bu çok önemli bir 
belirlemedir. Çünkü Türkiye, Kürt sorununa güvenlik sorunu olarak bakıyor. Örneğin 
1925-1950 yılları arasında konuşmacıların da belirttiği gibi bölgede Olağanüstü Hâl 
uygulanmıştır. Ayrıca 1964 yılına kadar yabancıların Güney ve Doğu Anadolu’ya 
yani Kürdistan’a gidemediklerini görüyoruz; kuşkusuz bu, şiddetin bir ölçüsüdür. 
 
     Toplumun bilinçaltına yerleştirilen bu kalıpların erimesi için bizim gerçek okumalar 
yapmamız gerekiyor. Yani fotoğrafı daha iyi görmek lâzım, diye düşünüyorum. Bu 
mesele Türkiye için bir “Kürt Sorunu” oldu ama Kürtler bunu bir Kürt sorunu olarak 
görmüyor, aksine “Kürdistan Meselesi” olarak görüyor; hatta İran, Irak ve Suriye’yle 
birlikte bir bütün olarak görüyor. 

     Kürtler muhalif bir millettir; bu da yıllarca kandırılmışlığın, aldatılmışlığın, 
ihanete uğramanın, sırtından hançerlenmenin sonucu olarak doğmuştur. Lâkin 
muhalif olmakla beraber aldanan/aldatılan bir millettir de. Sırtını sıvazladığınızda 
elinden ekmeğini alabiliyorsunuz. Nitekim mevcut sistem/ler bunun farkında, bunu 
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istismar etmekte de gecikmemişlerdir. Geçmişe dönük tahlilleri bir tarafa bırakarak, 
sadece son bir yıla yani Roboskê’ye gelelim. Çünkü orası sabrın taştığı, bir dönüm 
noktasıdır. Orada sadece otuz dört kaçakçı katledilmemiştir; otuz dört aile ve hatta 
Kürtler, Türkler ve başka milletler yani insanlık öldürülmüştür. Katliamın boyutunu 
sıradan bir kaçakçılıkla örtbas edemezsiniz. Böylesi bir kılıf çok dar gelir. İnsanlar 
bu ucuz numaraları yutmuyorlar artık. Öte taraftan 1943 yılında Van’ın Özalp 
ilçesinin İran’la sınır olan “Sedo Deresi” mıntıkasında yaşanan, hepimizin bildiği, 
“33 Kurşun” vakası var! Aradan geçen 70 yıllık süre zarfında yaşanan yoksulluğun, 
çaresizliğin, kimliksizliğin hâlâ aynı minval üzere yol aldığını da inkâr edemezsiniz. 
Halkı yoksul bırakmakta bir çeşit şiddettir. Sınırlar/ımız her geçen gün yoksulun, 
garibin kanıyla daha çok belirgin bir hale gelmiştir. “İşte, Türkiye’nin Kürtler 
üzerindeki kanlı yağlı boya tablosu; Sedo Dere’sinden, Uludere’ye… 

Üstelik bugün Müslüman bir Başbakan; Ortadoğu’da hamîlik yapıyor, İsrail’e kafa 
tutuyor, Suriye’ye el atıyor;  ama aynı Başbakan Roboskê’de olan bitenlere karşı 
şunu söylüyor: “Özürse özür, tazminatsa tazminat.” Bir meta gibi alınır satılır 
kılıyor insanı. Bu hiç de insanî bir davranış değil! Şunu soralım Başbakana, İçişleri 
Bakanı’na, Devlet ricâline; komşumuz Irak değil de, bir Avrupa ülkesi olsaydı ve 
komşumuz Müslüman değil de, Hıristiyan veya Katolik olsaydı ya da komşumuz Kürt 
veya Arap değil de, İngiliz, Fransız olsaydı hassasiyetiniz yine böyle mi olacaktı? 
Bütün bu varsayımlardan geçtik, orada ölen vatandaşlarımız yoksul Kürt değil de, 
İstanbul Bebek’te yaşayan sosyete olsaydı, yine böyle mi bakacaktınız olaya? Alınır 
satılır mı kılacaktınız; aşağılayıp, horlayacak mıydınız, yoksa “dolap beygiri” mi, 
diyecektiniz? Allah aşkına! Bebek’te değil otuz dört insan, otuz dört köpek ölseydi, 
paça(ları)nızı bozmaz mıydı, sosyete? (Sahi, şu sözüm ona hayvan severler nerede?)

    Osmanlı İmparatorluğundaki parçalanmadan 24 devlet çıkmış fakat Kürtler devlet 
olamamıştır, olmamıştır. Savaş yıllarında Osmanlı’nın tebaasında bulunan milletler tek 
tek ayrılıp, devlet kurma telâşı içerisindeyken Kürtler Osmanlı’ya sırtını dönmemiş, 
birlikte mücadele vermişlerdir. Osmanlı’dan kalakala bir Anadolu kalmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmuş, Kürtlere vaatlerde bulunulmuştur. Ne yazık ki o vaatler, çok 
kısa bir zaman sonra inkâr ve asimilasyonlarla ödüllendirilmiştir. Çünkü Ulus devlet 
zihniyetinin; ‘tek dil, tek bayrak, tek millet’ düsturu sadece Türkçülüğe çıkmıştır. Bu 
konuda büyük bir hazımsızlık vardır, faşizanlık vardır.
 
  Seksen, doksan yıl önce Türklerin, Arapların yaşadığı bu baharı bugün Kürtler 
yaşamak istiyor. Bu bahar aynı zamanda insanî bir bahardır. Gecikmiş bir 
bahardır; gecikmiş bir doğumdur. Kürtler ve Türkler bir arada yüz yıllardır birlikte 
yaşamışlardır; sosyal, kültürel, dinî, ailevî bağları söz konusudur. Bugün bir 
milyonun üzerinde evliliklerin olduğu, etle tırnak gibi iç içe geçmiş bir yapıdan 
bahsediyoruz. Kardeşkanının dökülmesi hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, 
aksine daha kötü bir gelecekle karşı karşıya getirecektir. Geçmişte yapılan hatalardan 
ders çıkarmamız, bundan sahih okumalar yapmamız gerekir. Şu an ne yapabiliriz, 
sorusunu ciddiyetle hem ricâl, hem fert düşünmeli; elini taşın altına koymalıdır. 
Şiddetle bir yere varamayız. Bu her iki kesim için de söz konusudur. Kanla, ölümle 
gelen bir bahar, bahar olabilir mi? Diyelim ki, ülkenin doğu ve güneydoğusu şu veya 
bu isim altında bir yol ayrımına gitti. Kiminle komşu olacağız? Kürtlerin komşusu 
Türkler, Türklerin komşusu Kürtler, öyle değil mi? Öyleyse gelin, birbirimizi daha 
fazla üzmeden, birbirimizin yüzüne bakacak komşuluk, kardeşlik münasebetlerini 
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tesis edelim. Bu konuda Seyda Süleyman’a katılıyorum. Ben, bu baharın şiddetle 
değil, daha güzel bir ortamda olmasını istiyorum. PKK’nın silâhlı mücadelesinin 
artık siyasî bir noktaya gelmesini, devletin operasyonlarını, silâhlı mücadelesini 
kime karşı yaptığını gözden geçirmesini istiyorum. İnsanların bu denli kan dökücü 
olmamasını istiyorum. Tüm bunları isterken Kürtlerinde hak ve hürriyetlerinin 
hakkaniyetle teslim edilmesini, insanî bir görev olarak görüyor ve gerçekleşmesini 
arzuluyorum. Nitekim verilere göre kırk bin insanın can kaybından bahsediliyor. 
Yazık değil mi? İnkâr ve asimilasyonlarla nereye kadar gider bu zulüm? Sözlerimi 
uzatmadan, bütün dillerin sahibinin Allah olduğunu hatırlatır ve bir şiirle noktalamak 
isterim:  

Tanrı Kürtçe Biliyor
 
haberiniz var mı
tanrı’nın deniz görmemiş
dilinizi bilmeyen kürt kullarından
onlar kürtçe konuşur tanrı’yla
dil sorunu yoktur aralarında
hem varlıkta hem yoklukta
xwedê mezine* der, dayanırlar 
sevgi ve itikatla tanrı’ya

tanrı kürtçe biliyor!
o bütün dillerin sahibi
ayrım yapmıyor kullarına 
kul onun, dil onun 
dağ onun, kürt onun
ağalar beyler size neler oluyor.

*Allah büyüktür

Vaktinizi fazla almak istemedim, şiirin bir bölümünü okudum. Sabırla dinlediğiniz 
için teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Emine UÇAK ERDOĞAN

 Burada herkes kalabalıklar adına ve sloganvari konuşuyor. Ben sadece kendi 
adıma konuşacağım. Duyarlılıkları atılan ‘tweet’ler üzerinden değerlendirenler 
var; bunlar neyi ölçü alıyor bilmiyorum. Ama benim için şiddet şiddettir ve onu 
uygulayanın kimliği veya mazlum olması onu haklı kılmaz. Misal Gazze’de şuan 
bir çatışma hali var. Ama eğer bir canlı bomba İsrail’de sivilleri hedef alırsa bu bana 
göre terördür.  

 Yavuz Delal güzel bir konuşma yaptı hakikat kavramını kullandı. Aslında 
hakikat yekpare bir şey değil, tam ben de bunu anlatmak istiyorum. Sadece yalanın 
değil eksik söylemenin de hakikati yaraladığını düşünüyorum. Dünden beri toplantıda 
çok doğru şeyler söylendi, ama çok eksikle söylendiği için hakikati yaraladı.  

 Tarihsel süreç ile ilgili çok şeyler yaşandı. Uzun uzun bunlara girmeyeceğim. 
Ancak yapılan konuşmalarda gördüm ki, Kürtler Türklerin en çok sevmedikleri 
tabirlerinden olan ‘kol kırılır yen içinde kalır” tavrını benimsemişler. Ben bir Kürt 
olarak bunu yapmayacağım ve hatta kimilerine göre şeytanın avukatlığını yapacağım.

 Kürtlerin yaşadıkları zulümlerle ilgili söylenen her şeye katılıyorum. 
Diyarbakır cezaevi, önceki durumlar hatta iskanlar... Zaten Birinci Dünya Savaşı’nın 
önceki durumları okunduğunda bugünlerde yaşadıklarımızdan çok farklı olmadığı 
da görülür. Bugün de hâlâ bunlar yaşanmaktadır. 

 Ama Kürtlerin özellikle yetmişli yıllarda örgütlülüğünü ve PKK’nın ortaya 
çıktığında ilk silahı buraya sıktığını aşağı yukarı herkes biliyor.  Gençler bilmiyor 
olabilir ama buradaki ağabeylerin hepsi biliyor ama anlaşılan hatırlamak istemiyor. 

 Doksanlı yıllara gelinen süreç bambaşka bir ivme kazanmıştır. Zorunlu göç ile 
ilgili yeni bir kitap çalışması yaptık. Kitabı hazırlamadan da önce de sonuçta zorunlu 
göç ile çok yakından tanıştım. Yani devletin veya sistemin nerede keskinleştiğini 
görmek lazımdır. Bir diğer husus ise PKK’nın şiddetinden bahsedilirken sadece 
son üç yılda yaşananlardan, otobüste yakılan Serap’tan bahsedilmesini ve üstelik 
PKK’nın kendi kaynaklarında bile zikredilen köy yakmaların, adam öldürmelerin 
unutulduğunu düşünüyorum. PKK iç infaz yöntemini sıkça kullanmıştır. Ajanlaştırma 



251Ⅱ. KÜRD FORUMU

denilen bir süreç var. İlk yıllarda yaşanan bu olaylarla ilgili artık PKK da kendine 
göre resmi bir tarih oluşturuyor. Ve bunun için de kalıp hazır; ajandılar.

 Bütün bunlara rağmen Kürt milliyetçiliğini sorun olarak görmüyorum. Bence 
hep Kürt milliyetçiliği için hem de Türk milliyetçiliği içinde sorun; milliyetçiliğin 
içinin boşaltılmalı, lümpenleştirilmesidir. Bu çelişkiler sadece Türkler için değil, 
Kürtler içinde geçerlidir.

 Biz bir daha geçmeyeceğimiz bir yolda dahi karşımıza çıkan taşı kenara 
koymayı Kürtlük olarak bildik öyle öğrendik ama bugün insanların geçeceği 
yollara bile bile taş koymayı, onları düşürmeyi Kürtlük olarak gören bir bilinç var. 
Dağda arkadaşları tarafından terk edildiği için ölen kızının yasını bile yaşamadan 
çocuklarının rüyalarında bile göremeyeceği 7 katlı bir pastayı Öcalan’ın doğum 
günü kutlamasında kesmeyi politik bilinç olarak görenler var.

 Bahçeli’nin takdir ettiğim bir duruşu var. Dağlıca saldırısı sırasında bizzat 
yaşadım. Serviste arkamda oturan biri ‘Gaziosmanpaşa’da bu akşam saldırmak 
için kaç Kürt evini gözüme kestirdim ama Bahçeli başkan yine talimat göndermiş 
sokaklardan uzak durun diyor” diye dert yanıyordu arkadaşına.

 Tayyip Erdoğan’ın büyük bir vebali olduğunu düşünüyorum o da 
milliyetçilikle mücadele edeceğine onlara argüman sunmasıdır. BDP’nin de bundan 
geri kalır yanı yok.

 Bu toplantının bana şöyle bir faydası oldu. Solcuların PKK’yla ilgili 
romantikliğinin nasıl şekillendiğini anlamıştık bu toplantıda Müslümanlarınkinin 
nasıl şekillendiğini anlamış oldum. Genç nesillerin PKK’yı kendi varlığının sebebi 
olarak görmesini anlıyorum çünkü bunun içine doğdular başka türlüsünü bilmiyorlar. 
Roj Tv’yi seyrederek şekillendiler. Ancak orta yaştakilerin yani daha öncesini 
bilenlerin bu forumda daha önce yaptıkları konuşmaları bile unutarak bir realitedir 
ve sorgulamadan kabul etmek gerekir tavrını çok sorunlu buluyorum.

 MAZLUMDER bu toplantıyı direk Kürdistan başlığıyla düzenlemeliydi. 
Nihayetinde gelinecek nokta budur. Ancak iki noktayı iyi değerlendirmemiz lazım. 
Şu an görünen o ki bir Kürdistan kurulursa buna en yakın PKK’dır. Ancak bir iktidarı 
yani hükümeti eleştirirken başka bir gücün altına girmek ve onun yanlışlarını kol 
kırılır yen içinde kalır gibi bir tavra bürünmeden pozisyon almak lazım.

 Önce kurulsun sonra eleştiririz kolaycılığına ve fırsatçılığına düşersek bu 
şansımız olmayacak bunu bilmek lazım. 

 İkincisi madem hakikat komisyonlarından bahsediliyor. Bunu tek taraflı 
sadece devletin yaptığı zulümler olarak değil PKK’nın kendi içindeki ve diğer 
zulümlerini de bu komisyonların içerisine koymamız lazım. Bu yüzleşme olmazsa 
hakikat eksik kalacaktır. 

 Çoğulculuktan bahsediliyor ancak farklı konuşanlara tahammül edilmiyor. 
Herkes aynı tavırda olsun aynı şeyi söylesin isteniliyor. Bu sadece AKP’nin getirdiği 
bir durum değil Kürtlerin de kendini koyduğu bir hapishanedir.
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İBRAHİM HALİL BARAN

     On beş yıl önce İslamcılıktan, siyasal İslamcılıktan istifa etmiş ve son on 
yıldan beri de İslamcıların düzenlediği hiçbir etkinliğe katılmamış biriyim. Fakat 
hep aklımda da bir soru vardı, acaba çok şey kaybettim mi diye, şu an aslında bir 
arpa boyu ilerlemediğinizi, ilerlemediğimizi görüyorum ve bir şey kaybetmediğim 
içinde seviniyorum çünkü o zaman diyemediklerimi söyleyeceğim. İslamcılıktan 
ayrıldıktan sonra, doğal olarak onun karşıtı sosyalist, Kürt sosyalist camianın içinde 
yer aldığımda da benzer sıkıntıların olduğunu gördük, orada da inanan bir adam 
olarak yer almanın sıkıntıları vardı. Fakat öyle sanıyorum sizden çok daha ileri bir 
düzeydeler. Bundan dolayı sözlerim sert olabilir, bunu üstünüze alının ve lütfen 
gocunun. 

     İslamcılar temel olarak bir ümmet devletinden bahsederler, sosyalistler de 
enternasyonalist devletten, artık ezilenlerin olmadığı bir hayal ülkeden, ütopyadan 
bahsederler ve nedense bunu hep Kürtlere söylerler. Ya da dünyanın diğer 
bölgelerinde bizim gibi mazlum milletler vardır ve onlara derler. Ayrıca Türkiye’de 
Türkçü bir düşünce de vardır, onlar da ebed müddet bir Türk devletinden bahsederler. 
Peki, nasıl olunacak bu diye sorsanız, Türkiye, sonrasında tüm Turan ülkeleri 
eklenerek derler. İslamcılar da ümmet devletini kurmak için yine Kürdistan’ı yok 
sayarak, Kürdistan’dan başlayarak, sosyalistler de yine Kürdistan’ı yok sayarak bir 
enternasyonel devlet fikri ortaya koymaya çalışıyorlar ama kimse kusura bakmasın 
Kürtler artık bunu yutmuyor. 

     Kürt sorunu nedir? Kürtler kendi vatanlarında nasıl bir sorun olarak addedilebilirler 
ki? Lütfen bu dili terk edin. Mesele nedir? Türklerin Kürt sorunu dediği şeye Kürtler 
Kürdistan meselesi diyor. Fakat kimse bunun içini de açma cesaretini göstermiyor. 
Oysa Kürtler yedi ülkeye paylaşılmıştır ve çözüm olarak birileri dört tanesinin 
sınırlarını kaldırmadan bir şeyler yapalım deniliyor. Kürtler de bu dili kullanmaya 
başladı. Bize durmadan bağımsızlıktan bahsedenler. Bunun karşılığı nedir peki? 
İran, Türkiye, Suriye Kürdistan’da işgalcidir. Dolayısıyla Kürdistan Türkiye’nin 
bir parçasıdır düşüncesini beyninizden silip atın. Hatta bu meseleyi Nijerya 
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olarak düşünün, Hindistan’da bir yer olarak düşünün. Arakan’a nasıl bakıyorsanız 
Kürdistan’da öyle bakın, Gazze’ye nasıl bakıyorsanız Cizre’ye de biraz öyle bakın. 
Gazze işgal altındadır da Cizre değil mi? Ramallah’ta mıyız Lice’de miyiz belli değil. 
Konuşmacılardan bu meseleden haberdar olmadıklarını söyleyenler oldu. Seksen yıl 
da bize yapmış olduğunuz zulmü anlamanız için mi bekleyelim? 

 Kürtler temel olarak bir siyasal akıl oluşturdular, bu akıl özellikle son otuz 
yıl PKK ile ortaya çıktı. Daha öncede benzer siyasal bir akıllar kurulmuştu: Azadi 
örgütünün Şeyh Sait başkaldırısı, Seyit Rıza, Xoybun’un Ağrı isyanları... Kürtler 
asılında bir şey deniyorlar. İslamcılık ile geliyorlar olmuyor, hilafet devleti ile 
geliyorlar olmuyor, herkesin eşit olduğu projelerle geliyor, yine olmuyor!  Peki siz 
ne öneriyorsunuz? Bu platformda söz hakkı alan herkes PKK’yı eleştirir. Hal bu ki 
PKK son on yılda en az on çözüm ileri sürdüler. Ben kendim de bir DTK üyesiyim. 
Uygulanamayacak birçok yönü olmasına rağmen, ısrarla o projeyi ortaya koyulurlar. 
Bunun karşılığında AKP ne öneriyor? Bunun karşılığında İslamcılar ne öneriyor? 
Bunun karşılığında sosyalistler ne öneriyor? On yıldır AKP iktidarda bir tanesi çıkıp 
işte bu sorunu çözmek için böyle bir niyetimiz var bile diyemedi. Ama işte PKK 
şiddetten besleniyor deniyor. Evet beslenir. Siz bu çözümsüzlük dilini sürdürdüğünüz 
sürece, siyasal Türk aklına intisap ettiğiniz sürece, ona dahil, olduğunuz sürece, 
PKK şiddetten de beslenecek, PKK vazgeçerse, Kürtler yine bir örgüt kuracak ve 
yine bu şiddeti sürdürecek. Doğrusu ben bunu da şiddet olarak görmüyorum çünkü 
her şey den önce meşru ve karşısındaki güç şiddet kullanmayan bir güç değil. Evet, 
askerler ölüyor, evet gerilla da ölüyor; bu karşılıklı bir çatışmadır, bir savaştır. Ama 
PKK sivilleri öldürmüyor. Mesela Hamas’ın İsrail’de yaptığının aynısını yapmıyor 
İstanbul’da. 

 Türkler kendilerini egemen bir dile hapsediyorlar ve Kürtleri de birer 
nesne görüyorlar. Çünkü Türkler, Kürdistan’ı müstemleke, Kürtleri de tebaa olarak 
görüyorlar. Biz Kürtler bunu reddediyoruz. Kürtlerin tümü bunu reddediyor. Bir 
siyasal akıl olarak Kürtler bunu reddediyorlar. PKK bir Kürt siyasal aklıdır. Hizbullah, 
son yayınladığı manifestosun da Kürdistani olduğunu söyleyen şeyler söylüyor. O 
da bir siyasal akıldır. Mesela en küçük Kürt gruplarından Kemal Burkay’ın PSK 
hareketi de bir siyasal akıldır. Ama kimse kusura bakmasın AKP’nin içindeki Kürt 
milletvekilleri Türk siyasal aklının devamıdır. Dolayısıyla Türk’türler. Kürtler adına 
bir talepleri var ise çıksınlar Kürdistan’da kanaryaları sevenler derneğini kursunlar, 
o zaman hakikaten Kürdistani olurlar. Böyle bir ayrımı yapmak gerekiyor. 

 Ben artık kendimi tanıtmaktan anlatmaktan yoruldum. Babamın yırtılan 
şalvarını mı anlatayım, başından alınan başlığını mı anlatayım. Bir yerlerimize 
cop sokanların şuan bir yerlerde bakan müsteşarı mı olduğunu anlatayım. Hakikat 
komisyonları mı kuruldu yüzleşme komisyonlar mı kuruldu. Latin Amerika’da 
bunlar yapıldı Konfikçiler epey çalıştılar. Yüzleşme komisyonlar vs. Raunda da 
bile yapıldı. 80 yıldır hiçbir şey olmadı 80 yılda Türkiye Cumhuriyetinin Kemalist 
sitemi 80 yılı inkar ederek Kürtleri bir şekilde elinde tuttu. Şuan ne o mühiminler 
ve aynı zamanda ne o Kemalistler bu sefer kabul ederek oy alıyorlar. Nedir mesela 
10 yılda değişen bir şey var mı? Evet ben artık korkmadan daha çok Kürt olduğumu 
söylüyorum ama kusura bakmayın bu serecin doğurduğu korkusuzluk değil bu artık 
hiçbir şey kaybetmeyeceğimin göstergesi olarak zuhur ediyor.
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 Zeynep Gazalinin zindan hatıralarıyla duygulandığınız dönemde Diyarbakır 
Cezaevinde Leyla Zana’lar tecavüze uğruyordu. Kürt kadınlarının rahimlerinden 
copla bebekleri alınıyordu. Siz bunu duymadınız burnunuzun dibindeydi. Dersimde 
ekmek karnesiyle bizzat kendim gittim ekmek karnesiyle ekmek aldım. Gıda 
ambargosunun olduğunda gıda ambargosunda siz ne kadar ekmek gönderiyordunuz. 
Bir iki husus var. Sürekli BDP’nin bölgede aldığı oydan bahsedilir evet ama bu 
hesap yanlış Kürtler adına bir talep olarak talep isteyenler arasından BDP’nin aldığı 
oy hesaplanır. Ak Parti’nin içerisinde olup Ak partiye oy veren Kürtler adına hiçbir 
talebi olmayan Kürtler var nereye koyacaksınız. Kemalistler Şey Said’e bölücü, 
gerici diyorlardı da bugün ki sitem PKK’lılara Zerdüşt bölücü demiyorlar mı? 
Kınayıcıcının sizi kınamasından korkmayın, dürüst olun ve hakikati bunun üzerinden 
bir çözüm geliştirin. Çözüm için aynı dili konuşmamız lazım bizim kuzey dediğimiz 
yere siz doğu diyorsunuz. Bizim kuzey Kürdistan dediğimiz yere siz Doğu Türkiye 
diyorsunuz, Güney doğu diyorsunuz. 1941 mi coğrafya kongresiyle Anadolu’nun 
sınırı Sivas’tan alınıp Van’a götürüldü. Siz hala bu tekrarı yapıyorsunuz. Ak Parti’ye 
Kemalist deyince kızıyorlar, İslamcılara sizde artık Kemalistsiniz deyince kızıyorlar 
1923 de kurulan Kemalizm’i 2023 de kutlamayı akıl eden kim var. Bu bir soru bu 
bir tanımlama ben buyum demek bu. Kürtler bir milletten bir siyasal varlıktan alınıp 
kültürel bir öğeye oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu dille yapıyorlar dil kaybı olabilir. 
İrlanda da İrlandaca da bir edebiyat yok İskoçya’da bir İskoçya edebiyatı yok İskoç 
diliyle bile bir edebiyat yok İngilizce düşünüyorlar ama hala bağımsız İskoçya’dan 
bahsediyorlar. Kürtçe bitebilir ama Kürtler yine bundan bahsedecektir. Bu bir 
coğrafya ve bu coğrafyaya göre bir insan şekillenmesi vardır. Bir ruh şekillenmesi 
vardır.

HÜSEYİN SARIGÜL

               Herkese selam ve saygılar.

 Gerçi ben müzakerecilerin müzakerecisi değilim ama benim gibi müzakereci 
olan arkadaşlardan İbrahim Halil Bey, “Müslümanlar Kemalistleştiler” dedi. 
Doğrudur, ancak şunu da bilmek gerekir ki, Türkiye’de Kemalistleşmeyen kimse de 



255Ⅱ. KÜRD FORUMU

kalmadı maalesef. PKK’nın kendisi de ta baştan beri Kemalist’ti zaten ve halen de 
Kemalist, solcular da Kemalistleşti, Müslümanlar da Kemalistleşti. Kısacası, bizden 
önceki konuşmacıların da söylediği gibi, zihni bu Kemalist rejim tarafından yeniden 
formatlanmayan hiçbir tolum kesimi kalmadı. Bizler zihni rejim tarafından iğdiş 
edilen bir toplum olduk. Maalesef böyle bir hakikatimiz var diye düşünüyorum.

 Şimdi ben ne kadar beceririm bilmiyorum. Mümkün mertebe bir müzakereci 
gibi durmaya çalışacağım. Söyleyeceklerimi bizden önceki beş tebliğcinin 
söyledikleri çerçevesinde tutmaya çalışacağım. 

 Ama önce tebliğ/müzakere konusunun başlığı “şiddetten çözüme Kürt 
sorunu” diyor. Öncelikle konu başlığına sadık kalmak gerekirse, şöyle düşünüyorum: 
şiddet bir direnme hakkı olarak dünyanın her tarafında meşru bir hak olarak 
tanınır. Dünyanın her tarafında derken, evrensel değerlerin geçerli olduğu dünyayı 
kastediyorum elbette. Ayrıca bütün evrensel normlarda direnme hakkı veya karşı 
şiddet bir hak olarak tanınır. Bu ta 1791 de bile Fransız anayasasının üç temel 
maddesinden biri olmuştur. 

 Ama tabii ki ne olursa olsun şiddet kullanmanın da mutlaka bir hukuku vardır. 
Şayet başvurulacaksa da şiddet bu hukuk ve ahlak içerisinde kalmak zorundadır. 
Her şeyde olduğu gibi, şiddet de doğal hukukunu aşarsa o zaman meşruiyetini de 
kaybeder. Maalesef bu coğrafyada, işte Kemalistleşmenin bir göstergesi de bu olsa 
gerek, ne PKK, ne devlet ki zaten devletin şiddeti tamamen gayrimeşruydu ve diğer 
bütün şiddet yönelimleri de oradan besleniyordu, ne de Hizbullah’ın şiddeti bu 
anlamda meşru bir şiddet değildi. En azından tamamen meşru değillerdi. 

 Belki de her şeye rağmen ilk çıktığı yıllarda PKK’nın şiddeti tercih etmiş 
olmasını anlamak mümkündü ama oraya da bir kayıt düşmek şartıyla. Peki, diğer 
Kürt gruplarını niye öldürdüler bunlar? Bir sürü Kürt grup/oluşum vardı. Hepsinin 
beynine sıka sıka öldürdüler! Belki de devleti de arkalarına alarak!.. Şimdi diyorlar 
ki, bu Kürt gerçeğinin, Kürt siyasetinin yegâne hâkimi bizleriz. Bu hakkı kim size 
veriyor? Herkes kendisini sorgulamak, evrensel hukuka tabi tutmak, evrensel ahlaka 
tabi tutmak zorundadır. 

 Tekrar ifade etmek gerekirse, bütün bunlara rağmen bugünkü PKK şiddetini 
anlamak yine de mümkündür. Kürtlere karşı ilk günahı işleyen ve hala aynı günahında 
ısrar eden taraf Türk devleti olduğu için bunu anlamak mümkündür. Fakat dediğimiz 
gibi, şiddet bir direnme hakkı olarak meşrudur ama mutlaka bu bir mücadele yöntemi 
olarak tercih edilecek diye bir şart da yoktur. Yani şiddete başvurmadan da mazlumlar, 
mağdurlar sivil itaatsizliklerle direnme tercihinde bulunabilirler. Ama şiddete meşru 
bir şekilde başvuranın bu tercihine, yöntemine de saygı duymak zorundayız.

 Bugün gelinen bu noktada bütün akil insanlar, hatta PKK’nın kendi adamları, 
PKK’nın Hüseyin Aygün’ü kaçıran sıradan bir gerillası bile, artık bu şiddetin bitmesi 
gerektiği noktasındadır. Artık bu şiddet dilini ve şiddeti bir çözüm yöntemi olarak 
gören anlayışı bence bırakmamız gerekir. Bu yönde PKK’ya da artık Kürt kamuoyu 
tarafından, hepimiz tarafından bir baskının, devlete nasıl yapılıyorsa, PKK’ya da 
dönük bir kamuoyu baskısının olması gerektiğini düşünüyorum. 
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 Şimdi geçelim müzakerecilerin söylediği konulara. 

 Aslında bir gizli müzakerecimiz daha vardı. 6. müzakereci… İlyas Bey 
sunumunu okuyunca ben, İlyas beyin kendi sunumu zannettim. Ama baktım Atasoy 
Müftüoğlu’nun tebliğiymiş. Keşke Atasoy Bey’in kendisi buraya gelebilseydi. 

 Tebliğinde ‘ırkçılığa’ o kadar çok vurgu yapmış ki doğrusu buradan 
aklıma şu geldi. Galiba biz ırkçılığın da ne olduğunu ya tam bilmiyoruz veya 
karıştırıyoruz. Nitekim ırkçılık, milliyetçilik ve ulusalcılık gibi üç temel kavramımız 
var. Yani tartışma konusu olan üç temel kavram var ve bu kavramlar konusunda 
da Müslümanların diğer birçok konuda olduğu gibi doğru dürüst bir teoriye sahip 
olmadıklarını görüyorum. Bizim asıl tartışmamız gereken konunun da kanaatimce 
bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca Kürt meselesine de değil; aynı 
zamanda etnik, kültürel, dilsel farklılıklara, çoğulculuk meselesine nasıl bakmamız 
gerektiği konusunda doğru dürüst bir teori geliştirmemiz ve bunu burada tartışmamız 
gerektiğini düşünüyorum.

 Bu kavramları biraz irdelemek gerekirse, bugün ırkçılık konusunda 
Müslümanların net olduğunu düşünüyorum. Irkçı Müslüman hemen hemen yok gibi. 
Kısaca ırkçılık, bir kavmi üstün tutma olayıdır. Yani Türk Kürt’ten üstündür veya 
Kürt Türk’ten üstündür demek gibi. Bunu diyen insanlar da mutlaka vardır ama bu 
düzeyde bir tartışmanın Müslümanlara ait olmadığını düşünüyorum. Müslümanlar 
arsında bu düzeyde bir banallık yoktur sanırım. 

 Milliyetçilik dediğimiz şey ise kabaca, kendi hakkı olmayan bir şeyi 
istemektir, denebilir. Haksız olduğu halde aidiyetini savunmak da böyle bir şeydir. 
Bu ise, açık bir yanlıştır. İslami açıdan da böyledir, evrensel değerler açısından da. 
Peygamber (as)’a; ‘kavmiyetçi kimdir?’ diye sorulduğunda çok orijinal, güzel bir 
cevap verir: “kavmiyetçi, kendi kavminden olan yanlış yaptığı halde, onun tarafını 
tutandır” der. Kavmiyetçilik yani milliyetçilik dediğimiz şey budur. Farklı bir 
nüansla söyleyecek olursak, kendi hakkı olmayan bir şeyi talep etmek veya kendine 
hak bilmektir. 

 Daha önce bir hocamızın da dediği gibi, şimdi Kürt Müslümanlar için 
Milliyetçi demek bence büyük bir bühtandır. Kürtler henüz milliyetçi olma aşamasına 
gelmediler ki. Daha biz haklarımızı alamadık ki milliyetçi olalım. Haklarınızı 
aldıktan sonra daha fazlasını istediğinizde milliyetçi olursunuz. Eğer Kürtler bugün 
taleplerinde hangi konuda hak etmedikleri bir şey talep ediyorlarsa, buyurun söyleyin 
biz de Milliyetçi olduğumuzu kabul edelim.

 Esas tartışmamız gereken konu bence ulusalcılık konusudur. Ulusalcılık 
konusunda da bizim zihinlerimiz karışık. Ulusalcılığı biz hep eleştiririz. Niye hep 
ulusalcılığı eleştiriyoruz? Çünkü diyoruz ki ulusalcılık, bir toplumu tek tipleştiren, 
tek kalıba döken, farklılıkları ortadan kaldıran bir anlayıştır da ondan. İyi hoş da peki, 
bizim ümmetçilik anlayışımızın, az önce eleştirdiğimiz ulusalcılık anlayışından farkı 
ne?

  Kabul etmemiz gerekir ki, bizim ümmetçilik tanımımızda da, ulusalcılıkta 
olduğu gibi herkesi tek tipleştiren bir anlayışımız var. Bu çok yanlış bir anlayıştır. Biz 
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bu tek tipçiliği ümmetçilik diye tanımlıyoruz. Ümmetçilik çoğulcu bir anlayıştır. Farklı 
dillerin, farklı etnisitelerin, farklı yönetsel birimlerin ve anlayışların belki de farklı 
dinlerin bile olduğu bir yapıdır. İsterseniz Medine vesikasına bakabilirsiniz. Medine 
vesikasında bunu çok net görürsünüz. Orada taraflardan tek tek bahsedilmiştir. Bir 
tarafa Müslümanlar, diğerlerine de gayrimüslimler denilip geçilmiyor. Müslümanlar 
da dâhil olmak üzere herkesten tek tek, kabile kabile isimleri zikredilmek suretiyle 
bahsedilmiştir. 

 Yine Kuranı Kerime baktığımızda da buna benzer örnekleri görmek 
mümkündür. Mesela Firavunla İsrailoğulları hikâyesini herkesin okuması gerekir. 
Türk, Kürt herkesindir. Çünkü bu Kurani kıssa, yalnızca bireylerin değil aynı 
zamanda toplumların, halkların özgürleştirilmesinden de bahseder. Köleleştirilmiş 
halkların özgürleştirilmesine, İsrailoğullarının hikâyesi tipik bir örnektir. Ki bu 
tıpa tıp biz Kürtlerin hikâyesine benzer. Şahsen her okuduğumda aynen Kürtlerin 
hikâyesini okur gibi olurum. 

 Cenabı Hak, İsrailoğullarından temsilciler seçtiğinden bahsederken 
(Maide:12) onlardan on iki temsilci seçtiğini zikreder. Niçin on iki temsilci? Çünkü 
İsrailoğulları on iki kabileden oluşuyordu da ondan. Yani İsrailoğullarından her bir 
kabileyi temsilen biri olmak üzere on iki kişi seçilmiştir. Bu son derece doğal bir 
durumdur. Peki, biz ne yapıyoruz? Bir taraftan kavim /kabile gerçeğini yadırgıyor, 
diğer taraftan da kabile ile kabileciliği, dil ile bilmem neyi bir birine karıştırıyoruz. 
Tekrar etmek gerekirse, biz aslında ümmetçiliği bir ulusalcılık formatı içerisinde 
sunuyoruz. Bu, son derece yanlış bir şeydir. Bunları tartışmamız gerekir. 

 Sürem konusunda Moderatörümüz uyarıyor, zamanımı da fazla aşmadan 
bitirmek istiyorum. Söylenecek çok şey var ama hiç olmazsa şunu da belirtmek 
istiyorum. 

 Müzakerecilerden Abdurrahman (Kurt) bey, şunu söyledi. (Öyle ya, madem 
müzakereciyiz, birazda sayın vekilimize çatalım.) Konumuzun ‘şiddet’ kısmından 
bahsettik, hem belki böylece biraz çözümden de bahsetmiş oluruz... 
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 Abdurrahman bey çözümden bahsederken; yapılacak olan yeni anayasada 
güçlü yerel yönetimler ve etnik vurgudan arındırılmış bir düzenleme önerdi. 

 Etnik vurgudan arındırılmış, hiçbir etnik vurgunun olmadığı, hiçbir etnisite 
adının dahi geçmediği bir anayasa, bir sistem, bir devlet düşünülebilinir mi? Bana 
sorarsanız, hayır!  Zira bu durum hakikatin kendisine aykırıdır. Hiçbir etnik veya 
dini kesimden bahsedilmeyen bir anayasa yapım çalışmasında hangi taraflardan 
bahsedeceğiz? Madem anayasalar toplumsal uzlaşı metinleri, o halde söz konusu 
toplumsal kesimlerden niçin bahsedilmesin? 

 Yine geliyoruz aynı noktaya. Türk Türklüğünü, dilini, kültürünü sonuna 
kadar korumalı, savunmalı, dillendirmeli, Kürt de Kürtlüğünü. Bu durum anayasal 
eşitlik içerisinde de korunmalı. Bu kültürel farklılıkları korumanın asgari limiti de 
federasyondur. Abdurrahman bey, bu PKK’lı olmayan Kürtlerin kompleksi diyor 
ama ben öyle düşünmüyorum. En alt çözüm limiti federasyondur diyorum. Çünkü 
anadilden bahsediyoruz, bir dilin, bir kültürün bir etnik kimliğin yaşayabilmesi 
için onun kendisine ait bir gettosunun, dominant bir ortamının olması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu olmadan siz bunu başka türlü yaşatamazsınız. Ama tabiî ki kimse 
Türkçülük de Kürtçülükte yapmamalı, bu başka bir konu. 

 Maalesef bize ayrılan zamanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

 Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. 

HACI YAKIŞIKLI

 Tebliğcilerin söylemi üzerinden konuşacağım. Hemen hemen oturumumuzun 
bütün tebliğcileri Kürtçe ifadelerle başladılar. Benim bildiğim yegane Kürtçe ifade, 
yanlış söylersem düzeltin “civani başi” yani nasılsınız diyorum, umarım iyisinizdir. 
Biz şimdi MAZLUMDER’ deyiz. MAZLUMDER, insanlara kimliğini sormayan 
bir kuruluş. Kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa mazlumun yanında olan bir 
kuruluş ve burası bir tahammül mülkü. Biz hem tahammül görmeye hem de tahammül 
etmeye geldik. Burada farklı fikirler mutlaka olacak ve çok güzel konuşmalar da 
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oldu. Uç noktalarda veya yumuşak diye düşündüğümüz fikirler oldu, böylece kimin 
ne düşündüğünü öğrenmiş olduk. Önemli olan da budur. 

 “Asimilasyon bitti ancak, dil geri kaldı” denildi. Asimilasyonun bitmesi, 
işkencelerin son bulması çok güzel bir durumdur. Bu dünyada hangi topluma yapılırsa 
yapılsın, hangi insana yapılırsa yapılsın, asimilasyon zaten yanlış bir durumdur, 
uygulamadır. Dil meselesine gelince, bu ancak Kürtçe bilenlerin geliştireceği bir 
olgudur ki bunun da yolu açılmıştır. 

 “Avrupa’nın kendi ümmeti var, sınırlar kalktı” denildi. Ancak, Avrupa’da 
gönül sınırları tamamen kapalıdır. Avrupa’nın elinde bir bıçak olsa ilk iş olarak 
bugün ekonomik krizdeki Yunanistan’ı haritadan keser atar. Avrupa’da büyük birlik 
ve beraberlik yok, önümüzdeki on yıllık süreçte ise var olan bu birliktelik de ortadan 
kalkacaktır. O zaman da Kürt sorununun çözümünü engelleyen en büyük unsurlar da 
ortadan kalkacaktır. 

 “Eşitlik için ya Kürtler benzeşecek ya da Türkler benzeşecek” denildi. Zaten 
büyük oranda benzeşiyoruz. Farklılıklarımız var, bunlar da aşılır.  

 “Her şeyin Türk olduğu yerde Kürt’e yer yok” sözü de bana şunu hatırlattı: 8 
yaşındaydım, o zaman sadece TRT vardı, başka kanallar yoktu. Cüneyt Arkın’ın filmi 
başlamadan önce Türk sineması yazardı. Ben ilk ayrımı orada yaşadım. Anneme de 
“Ben Türk müyüm Müslüman mıyım?”diye sordum. Müslüman olmak istiyorum 
gerçekten, ama bir yanda da Cüneyt Arkın var, adam Battalgazi. Türk olmazsam 
Cüneyt Arkın’ı çok sevemeyeceğim, ortak bağ kuramayacağım. Daha sonra neyin 
ne olduğu yaşadıkça belirdi. 
 “Devrimci değil evrimciyim” sözü de kayda değerdir. Devrimciliğin 
Türkiye’de geçerliliği yok, evrimci olmak çözüm adına daha iyi bir yoldur. Evrim 
teorisi anlamında değil tabii ki, sosyal evrimden bahsediyoruz.  

 “Çözüm parametrelerinden biri de Ak Parti’dir.”dendi. Evet Ak Parti, 
Türkiye’de büyük bir oy potansiyeli olan, Türkiye’yi ileriye taşıyan bir parti. 
Bunu partizanlık bağlamında değerlendirmiyorum, toplumun genel görüşü bu 
şekildedir. Olumlu ya da olumsuz, oy verip vermeme bağlamında söylemiyorum. 
Gerçekten büyük bir gelişme görüyorum. Bakın, Milli Güvenlik dersleri kaldırıldı. 
Geçen sene 2011 eğitim döneminde bazı İmam Hatip Liseleri’nde Milli Güvenlik 
derslerine giren subaylar başörtülü öğrencileri derse almıyordu, onlar da bahçelerde 
geziyorlardı. Mücadelesini verdik, burada da verenler oldu ve toplumun istediği 
yönde bir değişim oldu. Anadilde eğitim, savunma yıllarca konuşuldu ve bakın şimdi 
yeni yasa komisyondan geçti, toplumun istediği yönde devam edip gidecek. Sağlık 
hizmetlerini hepiniz biliyorsunuz, ben bunları propaganda için söylemiyorum, 
olan şeyleri belirtiyorum. Hastanelerde annem doktor sırasında beklerdi ben ilaç 
kuyruğunda beklerdim, bunları yaşadık. Küçücüktüm arada ezilirdim. Allah razı 
olsun bu sağlık hizmetlerini geliştirenlerden. Ben tüm bu hizmetlerin Hakkari’ye de 
Şırnak’a da Cizre’ye de verilmesinden yanayım ki tabii verilecek. 

 PKK bu toplantıda pek konuşulmadı, ama konuşulması gerekirdi. PKK bu 
toplumun arasından çekilirse birçok sorunun milletçe halledileceğine inanıyorum. 
PKK artık çekilsin aradan da sorunları beraber halledelim. 
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 Önemli bir tespit yapıldı. “PKK’nın varlığı 1980 ihtilalinden sonra Kürtlere 
uygulanan zulmün sonucudur.”denildi. Bu doğru bir tespittir. Şu şartlar altında değil 
de 10 yıl önce dağa çıkan insanların zulümden kaçarak oralara gittiğini biliyorum 
ve ben o insanların halini de anlıyorum. Ancak bahsettiğimiz bugünkü şartlar değil, 
o zamanki şartlardır, bunun altını bir kez daha çizelim. Namusuyla oynanan insanın 
şayet gidebileceği başka bir yer, makam yoksa 1 km ötedeki dağa çıkar. Şu şartlar 
altında artık dağa çıkmalar bitecektir. 

 “Açlık grevlerinin son bulması bizi çocuk gibi sevindirdi.”denildi. Buna biz 
de sevindik. Açlık grevlerini Abdullah Öcalan başlattı, keşke BDP’li milletvekilleri 
bunu bitiren taraf olsaydı. Abdullah Öcalan’a başvurmayıp bu olayı vekiller çözseydi 
onları gerçekten takdir ederdim.  Siyasi iradenin olayın içinde olarak sonuca gitmesini 
temenni ederdim. Çünkü halkın oy verdiği herkese saygı duyuyoruz. CHP, MHP hiç 
fark etmez. Halkın oyuyla seçilen herkes hangi düşünceye sahip olursa olsun saygıyı 
hak eder, çünkü bu millet kıymetli bir millettir.

 Süremiz bitiyor, daha çok şey var ama süreye riayet açısından toparlayayım. 
Bizler PKK’ya kızdık diye hiçbir Kürt vatandaşımıza yüz çevirmeyeceğiz. Bunu 
toplum genelde yapmıyor zaten, bir arada yaşama noktasında mesela İç Anadolu’da 
sıkıntı çekilmiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum, burada biraz daha meseleye geniş 
açılardan bakılsaydı; mesela Ahmet Kaya’dan hiç bahsedilmedi. 1999’da kendisine 
çatal-bıçak fırlatılıp haksızlığa uğratıldı. O çatallar bugün jilet olmadı herhalde. 
Ahmet Kaya da vatan hasretiyle gitti. Tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum.  

ALİ AKEL

 Mehmet Alkış Hoca’nın konuşmasında hem Müslüman ve hem Kürt 
olmanın, Türkiye sistemi içerisinde nasıl algılandığına ve nasıl bir ezilmişliğe yol 
açtığına dair sözlerini önemli buluyorum. Bu konuda bizzat yaşadığım bir olayı 
anlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi (1990’ların başında) binlerce köy boşaltılmıştı. 
95 ve 96’lı yıllarda, bunun şehirlerde ilk sıkıntıları ve yarattığı sonuçlar görülmeye 
başlanmıştır. 
Ben o sırada bu konuyu ele alan bir yazı dizisi çalışmasına başlatmıştım. Beş temel 
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sorumuz vardı. Toplumun hemen hemen her kesiminden insanlar vardı. Bunlardan 
bir tanesi de Ahmet Altan’dı. Bir gün çalışırken telefon geldi, “Ali AKEL sen misin?” 
dedi. Kısa bir selamlaşmadan sonra “Sen” dedi, “Böyle bir çalışma hazırlıyorsun.” 
“Evet, hazırlıyorum” dedim. “Kürt meselesine dair bir çalışma olduğuna göre 
Kürt’sün galiba” dedi. Ben de “Evet, Kürt’üm” diye cevapladım sorusunu. “Tabii, 
Yeni Şafak’ta çalıştığına göre de İslamcısın” dedi. Ben de, “İslamcı tabiri farklı 
yorumları var. Ben dinimi yaşamaya çalışan bir Müslüman’ım” dedim. Şaka yollu 
bir dille, telefondaki son sözü şu olmuştu: “Hem Müslüman hem Kürt! Sen zaten 
hapı yutmuşsun...”

 Bugün Kürt sorunu gerçekten farklı bir noktaya geldi. Örneğin, bugün AK-
Parti değil de başka bir parti olmuş olsaydı iktidarda, bugün İslamcılar arasında; 
Kürt İslamcıları, Türk İslamcıları ‘mevzuya nasıl bakıyor, bu sorunlar nasıl aşılabilir’ 
gibi bir forum düzenlenir miydi ya da bu tartışmayı bu boyutuyla yapar mıydık? 
Bu soruyu herkesin kendine sorması gerekiyor. Çünkü bugün çok farklı bir iktidar 
var. Doksanlı yıllarda bu meseleye bakış açısı aşağı yukarı şöyleydi: İslamcıların, 
Müslümanların iktidarında Kürt meselesi çözülür. Ve bugün geldiğimiz noktada 
hakikaten şunu gördük. Kürt sorunu, İslamcıların iktidarıyla da çözülecek bir sorun 
değil. Daha çok sistemsel, rejimden kaynaklanan bir sorun olduğunu ortaya çıkardı. 
Bugün bir ayrışmadan bahsediyorsak, bir zihinsel kopuştan bahsediyorsak ki, bu 
formun düzenlenmesinin temel nedenlerinden bir tanesi de budur diye düşünüyorum. 

 Türkiye’de toplumun paylaştığı değerlerin önemli oranda ortak olmasına 
rağmen toplumsal bir uzlaşıdan tam olarak bahsedemeyiz. Burada sorun, toplumun 
toplumla uzlaşamaması değil, devletin (rejimin) toplumla uzlaşamamasıdır. Sistemin, 
toplumu tek tipleştirme çalışmasının getirdiği sorundur. 
 Çözüm konusunda bazı yöntemler söylendi; bağımsızlık, yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi gibi bunların hepsi tartışılmalıdır.  

 Bu soruna ilişkin bir çözüm arayışına girerken, şunun altını çizmek 
gerekiyor: Devletin müzakere muhatabı öncelikle devlettir. Sorun, neredeyse 
yüzyıl önce kurulan bu devletin yapısından kaynaklanmaktadır. Tabi ki, bu sorunu 
yaşayan kesimlerle birebir konuşacaklar ama bu sorunun biraz önce söylediğim gibi, 
müzakere muhatabı (devlet yapısal hatasını kabul edip gereğini yerine getirmesi) 
devlettir. Kürt halkının bütün taleplerini götürüp bir örgüte endekslemek, “Ben PKK 
çizgisinde siyaset yapmayacağım” demekten, PKK çizgisinde siyaset yapmaktan 
başka bir şey değildir. 
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II. OTURUM: HAK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK BAĞLAMINDA 
“KÜRT SORUNU”

MODERATÖR: “Cüneyt SARIYAŞAR- MAZLUMDER 
       Genel Başkan Yardımcısı-”
TEBLİĞCİLER: Mehmet ARİF KOÇER, Hilal KAPLAN, İhsan ELİAÇIK, Ümit 
AKTAŞ, Yıldız RAMAZANOĞLU

MÜZAKERECİLER: Esra AYDIN, Hüda KAYA, Kadrican MENDİ, Ayhan 
BİLGEN, M.Halit ÇELİK, Şadi ÇARSANCAKLI, Sabri SAYAN, İrfan BURULDAY, 
Ali ÖNER
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MEHMET ARİF KOÇER

 Bütün temel insan hakları metinleri, insanı ve insanın onurunu koruma 
altına almaya çalışır. Aslında bütün dinler de, ideolojiler de, insanın mutluluğunu 
hedeflediği iddiasındadır. Ancak soyut olarak insanı korumak ve mutluluğunu temin, 
insanın doğal veya sonradan edindiği tüm kimliklerinin somut olarak korunmasına 
dönüşmedikçe, bir anlam ifade etmeyecektir. İnsanın yaratılıştan getirdiği ırkı, rengi, 
dili veya sonradan edindiği dini, siyasi grubu v.s. tüm kimliklerinin olduğu gibi kabul 
edilmesi ve hukuken himaye bulması gerekir.

 Kuran’ın bütün genel hitapları ve asıl tavsiyeleri insanlık ailesi içindir. Allah 
insanı kendi ruhundan üflediği varlık olarak tanımlar. Irkı, dili, rengi, cinsiyeti ne 
olursa olsun, insan olarak yarattığı varlığı, Kur’an’da layık görülen bütün değerlere 
sahip kılar. Hıristiyanlığın aksine olarak, dünyaya gelen her insanın sırtında günah 
kamburu olmadan, saf ve temiz olarak geldiğini belirtir. Kur’an bir masumun 
hayatını tüm insanlıkla denk tutan (Maide, 5/ 32, Nisa, 4/ 92- 93) üstün bir bakış 
açısına sahiptir. Bu hitaptaki kıymet verilen varlık, yalın olarak “insan”dır, vurgu 
yapılan da, insanın kıymetidir.

 Kur’an-ı Kerim’e göre, insanın ruhu ile yaratıcı arasında ezelden bir 
mukavele vardır. Kur’an’ da “misak” olarak anılan bu mukavele insan tarafından 
Allah’a “dünyaya gittiğimde, insan olmanın onuruna uygun ne kadar görev varsa 
onları aynen yerine getireceğim “şeklinde verilmiş bir sözü ifade etmektedir. Yani 
insanoğlu, bu dünyada eline tutuşturulmuş üç - beş normun veya sosyolojik kabulün 
dürtüsüyle birtakım değerleri üretmemekte, aksine ezelde bizzat yaratıcısına verdiği 
bir sözün itişiyle bu âlemde ahlaki davranıp, görev yapmakta ve değer üretmektedir. 
Kur’an-ı Kerim buna “amel” demektedir. Aslında, “Amel-i salih” de barışa yönelik 
eylem demektir. Kur’an-ı Kerimde, yalnız ve yalnız zalimlere ve zulme düşmanlık 
olduğu belirtilerek, zulüm, en büyük düşman olarak gösterilmektedir. Bu sebeple, 
yaşadığı yerde temel haklara yönelik ihlaller olmasa bile, zulmün yeryüzündeki 
varlığı “Kur’an insanı’nı”/ müslümanı rahatsız edip gayrete sevk etmelidir.

 İslam’da hukukun gayesi de, İslam dininin en önemli niteliği olan “fıtrat”a/ 
yaratılışa dayanmaktır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey Muhammed! Hakka 
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yönelerek kendini Allah’ın insanlara yaratılışta verdiği dine ver. Zira Allah’ın 
yaratışında değişme yoktur; işte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu 
bilmezler.” (Rum, 30/ 30) İslam’ın fıtrat/yaratılış olarak nitelendirilmesi, “akli 
fıtrat” anlamındadır. Çünkü İslam, inanç ve normlardan oluşur. Bütün bunlar ise 
aklidir veya aklin anladığı ve kabul ettiğine uygun olarak oluşur. Karaman, bu ayetin 
yorumunda, “İnsanın fıtratı, yani insanı insan yapan özellikleri ile dinin adeta aynı 
şey olduğu, dinin fıtrata, fıtratın dine tıpatıp uyduğu, fıtratın her zaman ve zeminde 
aynı olduğu, değişmeyeceği” nin ifade edildiğini söylemektedir.

 Fıtrat dini olan İslam’ın en çok üzerinde durduğu kavramlardan birisi de, 
hak kavramıdır. Temelde, var oluş ve vakıaya uygunluk anlamını ifade eden “hak”, 
Kur’an’da, bu iki anlam etrafında oluşmuş üç yüze yakın türeviyle yer almıştır. 
İnsanların sahip olduğu her türlü yarar anlamında olmak üzere “hak” terimi İslami 
kaynak metinlerde “kazanılmış hakları” ifade etmek için kullanılır.  Başka bir açıdan 
hak; hukuken korunan ve gerçekleşmesi sahibinin iradesine bırakılmış herhangi bir 
menfaattir. Bu sahibine bir şeyi talep etme hakkı sağlar.

 Hukuk dilinde “insan hakları” diye tanımlanan temel insani haklar, modern 
terimler ile ifade edilmiş olmasa da, Kur’an ve sünnetin koyduğu pek çok hükmün 
konusu bu haklardır.

 Hz. Ömer, Valisi Ebu Musa el-Eş’ari’ ye gönderdiği bir mektupta şöyle 
demiştir: Verdiğin bir hükümden sonra, yanıldığını anlar ve doğrusunu bulursan, 
seni hakka dönmekten hiç bir şey alıkoymasın. Hak asıldır. Hakka dönmek, batılda 
devam etmekten hayırlıdır.

 İslam’a göre, Allah katında hak, haktır. Hakkın küçüğüne büyüğüne 
bakılmaz. Küçük hak, büyük sayılan bir hak için iptal edilemez. Kur’an bir masumun 
hayatını hatta bütün insanlık için de olsa, masumun kendi rızası olmadıkça feda 
etmez. Bu sebeple hakları öncelik sonralık sıralamasına tabi tutmak ve “sonraki” 
diye sıraladıklarımızın ihmal edilmesine kapı açmak da mümkün değildir. 

Kur’an ve sünnette en çok üzerinde durulan diğer bir kavram ise adalettir. “Adl” 
kökünden gelen “ adalet “ kavramı sözlükte; “ insaflı ve doğru olmak, doğru 
davranmak, zulmetmemek, eşit olmak, eşit tutmak, her şeye hakkını vermek, 
düzeltmek, mutedil olmak, her şeyi yerli yerinde yapmak, istikamet ve hakkaniyet” 
anlamlarına gelir.

 Ayrıca, adalet kavramı, tevhid, nübüvvet, yeniden diriliş, ibadet kavramları 
ile birlikte, Kur’ân’ın işlediği, hedef edindiği, dört temel esastan da birisidir.

 Aslında adalet, hukukun da, esas idesi ve gayesidir. Bu bağlamda, İslâm 
hukukunun öncelikli amacı, adaleti gerçekleştirmektir. Bu sebeple, Kur’ân’da 
hak ve adalet mefhumları o kadar birbiri ile ilişkili ve beraber kullanılmıştır ki, 
bu iki kavram arasındaki önem sırası ve hangisinin diğerinin kaynağı veya amacı 
konumunda olduğunun tespiti bile çok güç olmaktadır.

 Eşitlik adaleti; Kur’ân-ı Kerim’de “adl”, oran (layık oluş ve hak etme) 
adaleti ise; “kıst” adını almaktadır. Adl ve kıst adaleti birbirlerini tamamlarlar. 
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“Kıstsız adalet de zulümdür, oran adaleti alanında, eşitlik adaletinin uygulanması 
da zulümdür.” Eşitler arasında ayrımcılık yapılarak layık olmayanlara kamu görevi 
yüklenmesi, eşitlik adaletinin ihlâlidir. Suçun ağırlığına bakılmaksızın her suçluya 
tek tip ceza verilmesi ise oran/kıst adaletinin ihlâli olmaktadır.

 Kutsi bir hadiste Hz. Peygamber (a.s.)’in rivayetine göre Cenab-ı Allah 
şöyle buyurmuştur: “Ey kullarım! Ben zulmü kendi nefsime haram kıldım, sizin 
aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulüm etmeyin”

 Hz. Peygamber (a.s.) Veda Hutbesinde; üç defa üst üste, “…sakın birbirinize 
zulmetmeyiniz…” diyerek, insanları zulümden sakındırmaya çalışmıştır.

 Hz. Ömer (r.a.) Enes b. el-Huleys adındaki askeri yetkiliye yazdığı cevabi 
mektubunda şöyle demiştir: “Allah, her şeyin bazı durumlarda terk edilmesine 
ruhsat vermiştir. Ancak iki şey müstesna: adaletli olmak ve zikir (Allah’ı anmak). 
Zikrin, yakında-uzakta ve sıkıntıda-bollukta terk edilmesinin hiçbir ruhsatı yoktur. 
Adalet de, yumuşak gibi görünüyor olsa bile, o daha güçlü ve zulmü daha çabuk 
söndürücüdür. O, zulümden daha çabuk ve etkili bir şekilde batılı ortadan kaldırır”

 “Ey iman edenler, adaleti titizlikle ayakta tutun; kendiniz, ana babanız ve 
yakın hısımlarınız aleyhine bile olsa, Allah için doğru şâhitlik eden kimseler olun. 
Haklarında şâhitlik yaptığınız kimseler, ister zengin, ister fakir olsunlar, Allah 
onlara daha yakındır. Hislerinize uyup, adaletten sapmayın. Eğer sözü eğriltir 
yahut şâhitlikten kaçınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisa, 
4/135) Yine Kur’ân-ı Kerim, (Maide, 5/8) de, hakkı ayakta tutma ve bir kavme 
olan kinin insanları en yüksek değerlerden olan adaletten ayırmaması gerektiği, 
emredilmektedir.

 Bediüzzaman, ancak eşitlik üzerine bina edilen bir adaletin adalet 
olabileceğini aksi takdirde adaletten ziyade burada zulmün ortaya çıkacağını 
“müsavatsız adalet adalet değildir” diyerek belirtmiştir. Aynı şekilde, kanunların 
bir kısım insanlara uygulanıyor iken, bir kısım insanlara uygulanmaması, görünüşte 
adalet iken hakikatte zulümdür. Böyle ayrımcı uygulamalar, bazı kimselerin 
diğerlerine tepeden bakmasına ve zulümlere sebep olacaktır.

 Her ne suretle olursa olsun insanların haklarına tecavüz edip onlara haksızlık 
yapanlar, zalimler grubuna girmektedir ki, Cenab-ı Allah Kur’ân-ı Kerim’in birçok 
ayetlerinde onları şiddetle yermiş ve onlar için büyük azaplar olduğunu bildirmiştir. 
“Sorumluluk, ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık 
edenlere aittir. İşte böylelerine acı bir azap vardır.” (Şura, 42/42) ; “Zalimlerin 
varacağı yer ne kötüdür” (Bakara, 2/151) ; “Zalimler için yardımcılar yoktur” 
(Maide, 5/72); “Biliniz ki Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir” (Hucurat, 49/12)
İslam hukukunda, insan hakları, adalet prensibinden hareketle ele alınmıştır. Devlet 
yönetiminin esası olan “adalet”i gerçekleştirmek için “eşitlik” ve “hürriyet” esasları 
temin edilmelidir.

Büyük insaniyet anlamındaki İslam’ın güneşi/ kaynağı, hak ve adalet ölçüsü olan 
Kur’an çok defa “ey insanlar” diye hitap eder. Bu bağlamda, başka, dinden, ırktan ve 
kültürden olanlara nasıl davranılacağı konusunda çok önemli bir ölçü, Hz. Ali’nin, 
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Mısır valisi Eşter en-Nehai’ye gönderdiği mektupta şu şekilde yer almaktadır: 
“...Halka karşı merhametli olmayı, sevgi ve iyilikte bulunmayı kendine şiar edin. 
Kesinlikle onların mallarını ganimet bilen yırtıcı bir canavar olma. O insanlar iki 
sınıftır. Birincisi dinde kardeşin, ikincisi ise yaratılışta senin hemcinsindir... Sana en 
sevimli gelen şeyler şunlar olsun: Hak hususunda orta yolu tutmak, adaleti herkese 
yaymak ve halkın rızasını kazanmaktır...”

 Bu tavsiye de göz önüne alınarak, insan haklarına evrensel açıdan 
bakıldığında; insanlık âlemine bakışta iki daireden bahsedebiliriz; ilki insanlık 
dairesi, ikincisi ise İslam dairesidir. İlk daire ikincisinden daha geniştir ve onu kapsar. 
Bu bakış açısından bir bütün olarak insanlık, Hz. Peygamber (a.s.) in ümmeti olarak 
görülür; insanların bir kısmı onu kabul etmiştir (ümmet’ül-icabe), kalanları ise hala 
davet edilmektedir (ümmet’üd-dave).Kur’an’da Âdem isminin 208 defa geçmesi de, 
insana verilen kıymeti ifade etmekte olup, bu bakışı desteklediği söylenebilir.

 Yaşadığı dönemde, insan haklarına saygılı ve sınırları belirli bir yöneticilik 
ve devlet idaresi anlayışını, bizzat Peygamber (a.s.) kendi uygulaması ile ortaya 
koymuştur. Temel haklar konusunda, “öteki” olarak tanımlanan ve ayrımcılığa tabi 
tutulan olmamıştır. Ancak, İslam’ın engin hoşgörüsünün olmadığı dönemlerde ise, 
farklı dinlerin ve kavimlerin bir arada yaşama imkânını bulamadıkları görülmektedir. 

 Mesela Endülüs İslam Devleti, Haçlı seferleri ile yıkılınca, şiddetli bir 
ayrımcılık uygulaması ile hem Müslümanlar, hem Yahudiler zorla Hıristiyan yapılmış 
veya kaçmak zorunda bırakılmışlardır. Buna karşın, İslam’ın hâkim olduğu, Kudüs 
ve Şam gibi şehirlerde ise, bu dinler ve kavimler mozayiği İslam’daki inanç hürriyeti 
ve başka din ve kavimlerin tabilerinin “öteki” sayılarak dışlanmaması sayesinde, 
kesintisiz olarak varlığını sürdürebilmiştir.

İslam medeniyetinin belirleyici olduğu dönemlerde, Müslümanların idaresinde 
çok sayıda ırk, farklı mezhep ve din mensubu yaşamıştır. Buna rağmen Müslüman 
yönetimleri tedirgin ve meşgul edecek, soruna dönüşecek, bir ırkçılık ve ayrımcılık 
tehlikesi de ortaya çıkmamıştır.

 Bazı kavramlar evrensel iken, kimi kavramlar ise yereldir ve evrensel 
kavramların yerel olarak anlaşılma yolu da her kültür için farklı olabilir. Hukukun 
ve siyasi otoritenin meşruiyeti ise, temel insan haklarıyla uyumuna ve ayrımcılık 
yapmamasına bağlı olmalıdır. Ancak, iş yapma konumundaki bireyler de, ahlaki 
sorumluluklarını üstlerine devretmemeli ve gereğini yapmalıdırlar.

 Bu bağlamda, din, mezhep, dil, ırk, cinsiyet ve siyasi görüşler insanların 
farklı kimlikleridir. Bu farklılıkların bastırılması, asimile edilmeye çalışılması, 
insana yapılan bir zulüm olduğu gibi, toplumsal barışı da zedeler, denilebilir. Hak 
ve adalet ilkeleri doğrultusunda, barış içinde bir arada yaşayabilmek için insanı 
ve değerlerini korumak gerekmektedir. Bunun için, insanlar tüm farklılıkları ile 
birlikte özel ve kamu alanı engellemesi ile karşılaşmadan, meşru sınırlar içinde, 
tam bir özgürlük ortamında yaşamalı, yaşayabilmelidir. İnsanın; “ötekileştirilerek” 
ideolojilere kurban edilmemesi gerekmektedir.

 İslam hukukunda, fıtratta mübahiyatın asıl oluşu kabul edilir. Yani yasaklayıcı 
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açık bir hüküm yok ise o şey helal ve mubahtır, onu yapmak ta haktır. 
 Batı hukuk felsefesinde ise, hakların temellendirilmesi konusunda farklı bir 
yöntem izlenmiştir. Çünkü temeldeki varlık ve insan anlayışı farklıdır. Batı’da temel 
insan hakları ve kapsamı, sosyal ve siyasi çıkar çatışmaları sürecinde belirlendiği 
halde, İslam medeniyetinde ise, başta Kitap ve sünnetin otoritesi ışığında temel 
haklar belirlenmiştir.

 Bu sebeple İslam’da “insan hakkı” kavramı; “toplumsal sözleşme” gibi bir 
“varsayım”a değil, yine Yaratıcı ve Rabb olan Allah’ın iradesine dayanır. Yaratıcı 
Allah; yeryüzünde “insan”a, “Beni Âdem” nesline “hilafet” ödevi vermiştir. (Bakara, 
2/ 30) Hilafet ödevi; Yeryüzünde “adalet”i hâkim ve devamlı kılabilme demektir. 
Adaletin gerçekleşmesi için de, Allah tarafından insanlara eşit olarak tanınmış insan 
hakkını fiilen her bireye sağlayan bir düzen kurulması şarttır. Şeriat’ın ilk anlamı 
budur: İnsan hakkını, insanın temel menfaatini koruyan hukuk demektir. Şeriat bu 
anlamda “değişmez” dir. “Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından 
tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur.”(En’am, 6/ 115) Esasen de insan 
haklarının tamamıyla güvenceye alınması için; “insan hakkı” nın özü olan temel 
menfaatleri koruyan Hukuk İlkelerinin değişmemesi gerekir. Aksi takdirde, insan 
hakkını talep eden bireyler, “artık temel ilkelerin, temel değerlerin, güçlünün 
koyduğu Pozitif Hukuk ilkeleri ile değiştiği; insan hakkının, talepte bulunan için 
korunmadığı cevabı ile karşılaşılabilirler.

 İnsan hakkı ile siyasi sözleşme arasında ilişki olmadığı, bu hakkın, Rabb’in 
bağışı olması sebebiyle, siyasi sözleşme (bey’at) ile iktidara getirilen devlet ve 
hükümet başkanı; İslam Hukuk Felsefesi’ne göre; “insan hakkı” (insanlık onuru) 
üzerinde tasarruf edemez, bu hakkın bu şekilde ortadan kaldırılmasına yetki ve 
cevaz verilmemiştir. Çünkü bu hak, insanın, hilafet ödevini yerine getirebilmesi, 
mükemmele gidiş yolculuğuna çıkabilmesi için kendisine zorunlu olarak tanınmış 
bulunmaktadır. Bu sebeplerle, bir kimsenin ismet’i/ temel haklarının dokunulmazlığı, 
her koşulda dokunulmaz olarak kalır. Hatta hakkın sahibi şahıs bile, bu haklarından 
gönüllü olarak kendisi de vazgeçemez. Bir şahsın ismet hakkının düşmesi veya 
sınırlandırılması, ancak bir başkasının ismet hakkını ihlal ettiği zaman mümkün 
olabilir.

 İslamiyet’e göre haklar aslen kazanılır. Kanunlar hakkı kazanmak için değil, 
korunmasını sağlamak içindir. Buna karşılık Batı hukukunda haklar kanunlarla 
kazanılır. Anayasalarda temel hakların kazuistik bir liste halinde gösterilmesinin 
nedeni budur. Eğer bir hak anayasada gösterilmiş ise vardır. Buna karşılık İslam 
Hukukunda, kanunlarla yasaklanmayan her konuda insanların hak ve hürriyetleri 
vardır. İslam hukuku “hakları” esas aldığı için, sadece haramları ve yasakları sayar. 
Batı hukukunda haklar mücadele ile kazanıldığı için kazanılan her hak anayasalarda 
yer almış ve sonunda uzun bir haklar listesi oluşmuştur. Ancak ne yazık ki; İlahi 
emirlerdeki ve uygulamadaki zengin örneklere rağmen, Müslümanlar insan hak ve 
hürriyetlerinin tam olarak sağlandığı bir siyasi toplum oluşturamamışlardır. Sivil 
ilişkilerde görülen geniş tolerans ve haklar, siyasi alana yansıtılamamıştır.

 İslam hukukunda eşitlik esastır. Ancak açık bir engel var ise genel kuralın 
dışına çıkılabilir. Fertler veya sınıflar arasında hukukta eşitliğin ortaya konması için 
eşitliği gerektiren durumu araştırmaya ihtiyaç duyulmaz, aksine eşitliği bozan bir 
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iddia var ise bunun açık delillerle kanıtlanması gerekir. Eşitliği ortadan kaldıran 
engeller, gerçekleştikleri takdirde bu eşitliği kaldırmada üstün bir yarar ya da 
eşitliğin uygulanması halinde bir ciddi bir zarar ortaya çıkacak olması gerekir. Bunun 
dışındaki tüm durumlarda, İslam hukukunda eşitlik esas ilkedir.

 Bu yüzden İslam hukukundaki temel ilkelerden birisi, kimseye (hiçbir şahsa 
ve hiçbir ırka)  eşitliği bozacak herhangi bir ayrıcalık tanınmamasıdır.

 Buna karşılık, ayrımcı anlayışlar ise sadece sahip oldukları etnik kimlik ya 
da inançlarından ötürü belli insanların ya da grupların, tüm insan haklarını sistematik 
bir biçimde yok sayar. Tüm insan hakları ihlalleri ayrımcı düşüncelerden beslenir, 
kaynaklanır. Önyargılar tacize ve mağdurlaştırıcı uygulamalara dönüşebilir. Böylece, 
hak sahibine hakkı verilmez, eşit olanlar arasında eşit muamele yapılmayarak 
veya farklı olanlara karşı bu farklılığı göz önüne alınmayarak (engelliler gibi) eşit 
muamele ile adaletten sapılır ve başlı başına zulüm olan ayrımcı muamelelere yol 
açılır.

 Farklı kavimlerde yaratılmış olmak, eski Müslümanlar arasında, gerçekten, 
sadece bir tanışma sebebi olarak kullanıyordu. Bir adamın isminin önüne Laz, Türk, 
Kürt, Çerkez veya Arnavut sıfatının getirilmesi onu övmek veya yermek için değil, 
tanıtmak içindi. Bunun gibi, bu ırkların yaşadığı bölgelere de Arabistan, Kürdistan 
veya Lazistan denmesi, pek tabii karşılanıyordu. Bu bağlamda, Bediüzzaman da 
Kürdistan tabirini eserlerinde çokça kullanmıştır. O bir kavmin kendi milli kimliğine 
sahip çıkmasını, dilini ve kültürünü geliştirmesini önemser, hatta teşvik eder. Fakat ırk 
temelli olarak “ulus devletler” kurmayı, ümmetin birliği noktasında hoş karşılamaz.  
Devlet denilen idari yapı altında esas bağlayıcı, din, vatan ve mesleki sınıflar 
anlamında sınıf bağlarıdır. Ancak “ulus devleti” içselleştiren ve kendi kavimleri 
için, hatta birçok farklı kavim için (Türkistanlılar, Çeçenler, Filistinliler v.s.) temel 
bir hak olarak gören insanların, hatta dindarların, Kürtler mevzubahis olduğunda 
kıyamet koparmaları ve “ümmetçilik” bahanesinin ardına gizlenmelerini, insaniyet, 
İslamiyet ve adalet noktasında anlamak ta mümkün değildir. İçi samimiyetle ve 
hukukun garantisi ile doldurulmamış soyut “İslam kardeşliği” söylemleri, mağdur 
kavimler için bir şey ifade etmeyecektir. Teorik olarak, insan hakları hukukunda 
üçüncü sınıf insan haklarından kabul edilen “her kavmin kendi kaderini tayin hakkı 
(self determinizm) tüm kavimler için olduğu gibi Kürtler için de söz konusu olan 
bir haktır. Ancak, dünyanın globalleştiği, batılı devletlerin sınırları kaldırmaya 
doğru gittiği, birleşerek güçlendiği bir dönemde, küçük “ulus devletçikler” kurmaya 
çalışmanın kavimlerin menfaatine de uygun olamayacağı açıktır. Bunun yerine 
hukukta eşitlik ilkesi içinde, özerkliğin olduğu bir idari yapılanmada, kavimlerin 
kardeşçe yaşaması sağlanabilir, “Cemahir-i müttefika-i İslamiye” idealine doğru 
gidilebilir.

 Şimdi incelediğimiz hak, adalet ve özgürlük kavramları açısından Kürt 
meselesinin tarihçesine kısaca bakacak olursak; çok dilli ve çok dinli Osmanlı 
İmparatorluğunun son dönemlerinde İttihat ve Terakki zihniyetinin “Türkçülük” 
dayatması ile yıkılma süreci hızlanmış, koca imparatorluk kısa sürede paramparça 
olmuştur. Yeni kurulan Cumhuriyet döneminde de, aynı zihniyet devam ettirilerek, o 
zamanın modası olan “ulus devlet” inşa edilmeye çalışılmıştır. Kürtler bu dönemde 
milli bilinç uyanışı yaşasa da, zor dönemlerinde Türkleri yüzüstü bırakıp ayrılmayı 
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kendilerine yakıştırmamışlar, vefalı davranmışlardır. Hilafetin devam ettiği dönemde, 
din bağını esas alarak, birlikte yaşama iradesi göstermişlerdir. Hilafetin kaldırılması 
ve ulus devlet dayatmaları ile bu sosyal bağ ciddi ölçüde zedelenmiş, Kürtlerin 
yaşadığı bölgede onlarca kıyamla buna tavır konulmaya çalışılmıştır. Ancak hepsi de 
kanlı ve acımasız bir şekilde bastırılmıştır. İlk dönemlerde hizmet götürülmeyerek 
unutulmaya/ unutturulmaya çalışılan Kürtler, daha sonraki dönemlerde ise hizmetten 
pay verilerek “Türkleştirilmeye”, asimile edilmeye çalışılmıştır. Kalabalık olmaları 
sebebiyle daha çok öne Kürtler çıkmakla birlikte, diğer kavimlerin durumları da 
pek farklı değildir. “Ulus devletin” tekçi anlayışı ile dillerine ve kültürlerine sahip 
çıkmalarına ve geliştirmelerine engel olunmuş, “tek tip vatandaşlar” inşa edilmeye 
çalışılmıştır. Bu dayatmalar, küskün vatandaşları, yaşam hakkı ve temel hakların 
ağır şekilde ihlalini, 50.000 ölüm olayı,17.000 faili meçhul cinayeti, binlerce köyün 
yakılmasını netice vermiştir. Bu acılardan kurtulmanın yolu tek tipçi “ulus devlet” 
anlayışını topluma dayatmaktan vazgeçmek, farklılıkları zenginlik olarak algılayan, 
çok dilli, çok dinli bir sosyal hayatı kabullenmek ve hukuki güvence altına almaktır.

 Kur’an-ı Kerim’de kavim meselesine bakarsak; farklı kan ve tende olmayı, 
farklı dil konuşmayı, Allah’a ait alametler, ayetler olarak sayar, bu bağlamda bu 
farklılıklara, bir kutsallık atfeder. “Yerlerin ve göklerin yaratılışı, dilleriniz ve 
renklerinizin farklılığı Allah’ın ayetlerindendir. Bunda bilenler için muhakkak 
deliller vardır.” (Rum, 22)

 Dile ait ilahi hikmeti ve bir ayet/ alamet olan dilin önemini vurgulamak, 
tebliği tesir ettirmek için de her kavme, kendi diliyle hakkı tebliğ eden peygamberler 
göndermiştir. “(Allah’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi 
yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de 
doğru yola iletir. Çünkü O, güç ve hikmet sahibidir.” (İbrahim 4)

 İnsanları tanışmaları ve dünya-ahiret işlerinde yardımlaşmaları için farklı 
etnik kökenlerde yaratan Allah’tır. Fakat farklı yaratılış, üstünlük veya noksanlık 
sebebi değildir. Önde oluşun tek ölçütü, Allah’tan korkmak ve yasaklarından 
sakınmak anlamındaki “takva”dır. “Ey insanlar sizi bir erkek ve dişiden yarattık. 
Sizi tanışasınız diye gruplara ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz ki sizin Allah katında 
en şerefliniz takvaca en ileride olanınızdır” (Hucurat, 13)

 Kur’an-ı Kerimde, farklı yaratılanlara, değişik ilahi izleri yüzlerinde ve 
dillerinde taşıyanlara, insanlığın ve İslam’ın yükselişi için “Hepiniz birlikte, sımsıkı, 
Allah’ın ipine yapışın. Parçalanıp ayrılmayın. “(Al-i İmran, 103) tavsiyesinde 
bulunur. Aksi takdirde İslam toplumunun tüm haşmeti kaybolacak ve zillete 
düşmekten kurtulamayacaklardır “Birbirinize de girmeyin ki, maneviyatınız 
sarsılmasın, devletiniz gitmesin.” (Enfal,46)

 “Yaratılıştan seçilmiş kavim” anlayışı, Yahudi geleneğinde inanılan bir 
hurafedir. İslam inanışında “ Allah mü’minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı 
güçlü, onurlu olan, (Allah) yolunda cihad eden bir topluluk getirecektir ki, Allah 
onları sever, onlar da Allah’ı sever.” (Maide,54) ayetindeki erdemleri kendisinde 
taşıyan ve ayete bu haliyle tasdik edici olan kavimler vardır. Her kavim de bu şerefe 
ulaşabilir ve fazilet yarışı ile her kavmin bu noktaya ulaşması teşvik edilir.
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 Aynı zamanda her kavim Allah’a isyan ile de “suçlu toplum, azgın kavim” 
konumuna düşebilir. Atalarını üzerlerinde buldukları yaşam ve inanış tarzıyla 
oluşturdukları hakimiyeti kaybetmek istemedikleri için hakka karşı çıkarlar. “Sonra 
bunların ardından Firavun ile ileri gelenlerine de Mûsâ ve Hârûn’u mucizelerimizle 
gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. Katımızdan onlara 
hak (mucize) gelince: «Bu elbette apaçık bir sihirdir» dediler. Mûsâ: “Size hak 
gelince, onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar, 
iflah olmazlar!” dedi. Dediler ki: “Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan 
döndüresin de yeryüzünde hâkimiyet (devlet) ikinizin eline geçsin diye mi bize 
geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz.”(Yunus, 75- 78)

 Irkçılığın kaynaklarından birisi olan bu “atalar fetişizmini” ve bununla bir 
kavme üstünlük atfetmeyi de, Kur’an açık bir dille yasaklar. “Hayır! «Sadece, biz 
babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde gidiyoruz» derler. Senden 
önce, herhangi bir şehre gönderdiğimiz uyarıcıya, şımarık zenginleri sadece: 
‘Doğrusu babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerini izlemekteyiz’ 
dediler. Ben size, babalarınızı üzerinde bulduğunuz (din)den daha doğrusunu 
getirmişsem (yine mi bana uymazsınız)? Deyince, dediler ki: Doğrusu biz sizinle 
gönderilen şeyi inkâr ediyoruz. Biz de, onlardan intikam aldık. Bak, yalanlayanların 
sonu nasıl oldu? “( Zuhruf 22- 25) Çünkü, üstünlük kişiler için olduğu gibi, kavimler 
için de ancak, Allah’ın yasaklarından sakınmaktadır.

 Bu konuda, bir kavmin başka bir kavmi hafife, alaya alması, rencide olacağı 
lakaplarla çağırması, hakkında delil olmayan şeylerle/ zanlarla suçlaması, arkasından 
kötü konuşarak çekiştirmesi de yasaklanmıştır. Çünkü necip kavim yoktur. Tüm 
insanlar ve tüm kavimler eşit ve günahsız olarak yaratılır. Sadece, erdem gösterip 
İslam’a inananların ve İslam milletinin fazilet noktasında üstünlüğü/ necabeti vardır. 
“Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, 
kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar 
kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla 
çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte 
onlar zalimlerdir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir 
kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından 
çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan 
tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok 
esirgeyicidir.” (Hucurat, 11-12)

 Bu konuda çok hassas olunmalı ve üstünlüğün ancak “takva” da olduğu 
bilinmelidir. Diriliş günü medet umacağımız tek nokta da “İslamlığımız” dır. Çünkü; 
“Sur’a üflendiği gün, onların arasında ne nesepleri kalır, ne de hiç biri, nesep ve 
yakınlık sebebiyle yardım dileyerek kimseden bir şey isteyebilir. O zaman ne yakınlık 
ne akrabalık para eder. “ (Muminun,101-103)

 Sünnette ise kavim meselesine bakacak olursak; Hz. Peygamber a.s.   insanın 
değerinin farklı bir ayet/alamet olan etnik kökene göre değil, erdeme/takvaya göre 
tayin edileceğini “Allah indinde en şerefliniz takvâca en ileri olanınızdır. Arab’ın 
Arap olmayan (acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine 
bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur, 
beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvâ iledir.” 
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Veda Hutbesinde de aynı prensibi şöyle ifade etmiştir: “Ey insanlar! Rabbiniz birdir, 
atalarınız tektir, hepiniz Ademdensiniz, Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah 
katında en değerliniz, takvaca en üstün olanınızdır.” 

 Hz. Peygamber (a.s.) takvayı öne çıkaran bir yaklaşımla, azatlı bir köle olan 
Selman Farisi için “Selman, bizden yani Ehl-i Beyttendir” buyurmuştur. 

 Kişinin kendi kavmini sevmesi, daha fazla ilgili duyması, kavim bağını aile 
bağı gibi daha fazla tanımak ve yardımlaşmak için vesile kılması, kendi kavminin 
dilini, kültürünü geliştirmeye çalışması müsbet milliyet anlayışı olup, ırkçılık değildir. 
“Rasûlullah (s.a.s.)’a soruldu: “Kişinin soyunu, sülâlesini (kavmini, ulusunu) sevmesi 
asabiyet (kavmiyetçilik, ırkçılık) sayılır mı?” Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: 
“Hayır. Lâkin kişinin kavmine zulümde yardımcı olması asabiyettir/kavmiyetçiliktir.” 
            Vasîle bin el-Eskâ (r.a.) anlatıyor: “Ben, ‘Yâ Rasûlallah! Adamın kendi 
kavmine bir zulüm üzerine yardım etmesi asabiyetten (ırkçılıktan) mıdır?’ diye 
sordum. Hz. Peygamber (s.a.s.): “Evet” buyurdu.” Hz.Peygamber a.s. böylece 
çoğu zaman yanlış anlaşılan veya yanlış anlatılan “ırkçılığın” net olarak tanımını, 
“kavmine zulümde yardım etmek” olarak yapmıştır.Kendi ırkından olan insanlara 
zulüm olan fiillerinde yardım etmek, hatta zulmüne taraftan olmak bile, “zulme rıza 
zulümdür” kuralı gereğince “ırkçılık” olacaktır.Bir insan, 

 Irkçılık hem yasaklı bir fiildir. Hem de fıtrata karşı savaş açmak eylemi 
olduğundan, yenilmeye mahkum ve toplumların mahvoluşuna sebep olacak zor 
bir eylemdir. Çünkü, “Zulüm ve haksızlıkta kavmine yardıma kalkışan kişi, kuyuya 
düşmüş deveyi kuyruğundan tutup çıkarmaya çalışan gibidir.”  

 Peygamber a.s. ırkçılık denilen zihni sapmayı ve zulüm olan fiili 
şiddetle men’eder ve inananları bu konuda ikaz ederek ırkçılık fiilinden uzak 
tutmaya çalışır.”Irkçılığa (asabiyyeye) çağıran bizden değildir; ırkçılık için 
savaşan bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen bizden değildir.” 
“Asabiyet (kavmiyetçilik) dâvâsına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ yolunda 
mücâdeleye girişen bizden değildir.”   

            Bu bağlamda, bir kavme mensup olmayı, üstünlük vesilesi bilmeyi ve 
kendince şan, şeref kazanmak için bunlarla övünmeyi de yasaklar. Çünkü iki hayatın 
temel taşı olan dine hizmet etmiş ataların olması, belki bir kavim için kıymet 
ifade eder. Ancak zulüm ve küfürde ölmüş gitmiş şahıslar ile övünmek ırkçılığı 
çağrıştıran ve yasaklanmış bir eylemdir.”Kim kâfir olan dokuz atasını onlarla izzet 
ve şeref kazanmak düşüncesiyle sayarsa, cehennemde onların onuncusu olur.”  
         
   “Aziz ve Celil olan Allah sizden câhiliyye devrinin kabalığını ve babalarla 
övünmeyi gidermiştir. Mü’ min olan, takvâ sahibidir. Kâfir olan ise şakîdir. Siz, 
Âdem’in çocuklarısınız. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Bazı adamlar, (kâfir olarak 
ölen) kavimleriyle övünmeyi terketsinler. Çünkü onlar cehennemin kömüründen bir 
kömürdürler, yahut onlar, Allah indinde burnu ile pislik yuvarlayan pislik böceğinden 
daha aşağıdırlar.”

 Bu bağlamda, İbnu Ömer (r.a.)şöyle der: “Resulullah Mekke’nin fetih 
gününde bir hitabede bulunarak şöyle buyurdu: ‘Ey insanlar muhakkak Allah sizden 
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cahiliyyenin atalarla olan böbürlenmişlik ve kibirlenmişliğini kaldırmıştır. İnsanlar 
ikiye ayrılır: İyi, müttaki ve Allah katında muhterem olanlar; kötü, huysuz ve Allah 
katında değersiz olanlar. Bütün insanlar Adem’in oğullarıdır. Allah Adem’i topraktan 
yaratmıştır. Allah şöyle buyurur: (Hz.Peygamber (a.s.m.) yukarıda kaydettiğimiz el-
Hucurat Suresinin 13.ayetini okur.)    

 Ashap döneminde yaşanan bazı olaylar da, başka kavimleri aşağılamak 
şeklinde açığa çıkan ırkçılık anlayışını insanın dem ve damarlarından tümüyle 
atmanın ne denli zor olduğunu bizlere göstermektedir. Bu konuya ışık tutan bir 
rivayette, Ebu Zer radiya’llahu anh şöyle demiştir: “(Bir kere) bir adamla sövüştük 
de onu anasından dolayı ayıpladımdı. (Velid b.Müslim’in munkatıan rivayetine 
nazaran sebbolunan(ayıplanan) zat Bilal-i Habeşi radiya’llahu anh imiş ve ona 
–Kara karının oğlu!-diye sebbetmiş. Hazret-i Bilal’in şikayeti üzerine, tevbih-i 
Nebevi (Hz.Peygamber a.s.ın ikazı) vaki olunca, Ebu Zer yanağını yere koyup: 
“Bilal ayağıyla basmadıkça yanağımı yerden kaldırmayacağım.” diyerek isti’fa-yı 
kusur (affını istemiş) etmiştir. Nebiyy-i Mükerrem salla’llahu aleyhi ve selem bana 
buyurdu ki: Ey Ebu Zer, onu sen anasından dolayı mı ayıplıyorsun? (Demek ki) sen 
içinde (henüz) Cahiliyet (ahlakı) kalmış bir kimse imişsin. 

 Hatta öyle ki, Hz. Peygamber a.s. in terbiyesinden geçen, onun boyası 
ile boyalanan ve Nübüvvet nurunu yansıttığı sahabeler bile, cahiliye döneminde 
hissiyatlarına sinen bu kavmi ile böbürlenmek ve kavim bağını öncelemek 
hastalığından etkilendikleri durumlar olmuştur. Buhari ve Tirmizi’nin sahih kabul ettiği 
bir rivayette şöyle bir olay anlatılır: Cabir b.Abdullah der ki: “Biz bir gazvedeydik. 
(Ravi bu gazvenin  Beni’l-Mustalık gazvesi olduğunu söyler) Muhacirlerden  bir 
adam Ensar’dan bir adamı tokatladı. Bunun üzerine Muhacir adam “Ey Muhacirler 
yardıma gelin “ dedi. Ensari adam da “Ey Ensar yardıma gelin ‘ dedi. Resulullah 
(a.s.m.) bunu duydu ve ‘Ne oluyor, cahiliye çağrısı yapıyorsunuz? ‘ dedi (Sahabe), 
Muhacirlerden bir adamın Ensardan bir adamı tokatladığını söylediler. Bunun 
üzerine Resulullah (a.s.m.) ‘ Onu (ırkçılığı/ Muhacir ve ensar ayrımcılığını)bırakın. 
Zira o pis kokuludur.” 

 İslam şairi Mehmet Akif Ersoy bu durumu şiirinde“Nizar evladı: Yetişin ey 
Nizar oğulları! Yemenliler de: Yetişin ey Kahtan oğulları! Dedi mi, hemen tepelerine 
felaket iner; Allah’ın nusreti üzerlerinden kalkar; hepsine birden de kılıç musallat 
olur. ” şeklinde nazım olarak anlatır.

 Irkçılık/kavmiyetçilik tarih boyunca, Müslümanların arasına fitne sokmaya 
çalışanlar için en uygun zemin ve damar olagelmiştir. Bu konuda, İmam Malik’in 
“Muvatta”ında şöyle rivayet olunuyor: Kays b.Mutatiye namında bir adam, bir gün 
Selman-ı Farisi ile Süheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi’nin de bulundukları bir sohbet 
meclisine katılmış. Ve: Evs ile Hazrec’i anlarım, bu adamın(yani Resulullah’ın) 
yardımına kalkıştılar. Ya bunlara (yani A’cemi olan bu üç zata) ne oluyor? Demiş. 
İslam’ın verdiği terbiyeye bakın ki, orada bulunan Muaz b.Cebel, başka kavimlerden 
olan bu üç zata karşı, ırk gururuna kapılmamış da hemen yerinden fırlayıp herifin 
yakasına yapışmış. O halde, Resulullah’ın huzuruna getirerek, söylediklerini haber 
vermiş. Hazret-i Peygamber gazap ederek, Mescid- i Şerife gelmiş, Ashabı toplayarak 
hutbe irad etmiş. Hutbesinde, Allah’a hamd ü sena ettikten sonra şöyle buyurmuş: 
Ey ahali! Rabbiniz yalnız bir Rab’dır. Babanız yalnız bir babadır. Dininiz yalnız 
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bir dindir. Araplık sizin ne ananız, ne de babanızdır. O, lisandan ibarettir. Her kim 
Arapça konuşuyorsa, o Araptır” demiştir. Muaz, eli hala Kays’ın yakasında olduğu 
halde: “Ya Resulullah! Bu münafık için ne buyuracaksınız? Diye sormuş, “Bırak, 
cehenneme kadar yolu var” cevabını vermişler. Bu herif sonradan irtidat etmiştir. ”  

 İslam alimlerinden, mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerine, 
yaşayarak tanıklık etmiş Bediüzzaman Said Nursi, toplumunun nabzını tutan bir 
hekim gibi, Kur’an eczanesinden ilaçlar ile çözümler sunmuştur. Her kavmin kendi 
diline, kültürüne sahip çıkmasını gerekli, hatta zorunlu görmekle birlikte, ırkçılık 
noktasına gelmemesi ve müspet milliyet sınırları içinde kalmasını istemiş ve din 
ortak paydası ile İslam Birleşik Cumhuriyetleri idealine hizmet etmeye çalışmıştır. 

 Yani, O’na göre, anadili, doğrudan doğruya vicdanlara yol bulup, anlamları 
radyum ışınları gibi zihne yerleştirdiği için öğrenmede en etkili yol,  eğitim ve 
öğretim hayatının damarlarında dolaşan kan, bir milletin gelişmişliğinin ölçüm aleti, 
edebiyat ürünlerini meyve veren bir kelime ağacıdır. Bediüzzaman bu bağlamda, 
kaderin insan üzerindeki damgasının dil olduğunu, anadili ile zihne aktarılan 
bilgilerin, taş üzerine yapılan nakışlar gibi kalıcı olup, insan için tanıdık ve cana 
yakın görüneceğini ifade eder.  Yine anadil, eğitim ve öğretime hayat verecek 
suyun/ kelimelerin aktığı oluk gibi olup, anadildeki kelimeler zihnin alışık olduğu 
sözler olduğundan, doğrudan manaya yoğunlaşılacağı için zihin zorlanmaz ve kalıcı 
bilgilere dönüşür. Anadilde yapılmayan eğitim- öğretimin, anadile kıyasla başarılı 
olmamasının önemli psikolojik sebeplerinden birisi de budur.

 Şu medeni dünyada, Kürtlerin de diğer kavimlerle birlikte, yüksek idealler için 
yarışması noktasında gerekli seviyeye gelmesinde, Kürdistan’ın değişik yerlerinde 
okullar açılmasını olumlu bulur. Ancak, bu okullar anadilde eğitim yapmadığı için 
bundan sadece Türkçe bilen çocuklar faydalanmakta, diğerleri mecburiyetle, sadece 
dini eğitim yapan medreselere yönelmektedir. Bu okullardaki öğretmenlerin Kürtçe 
bilmemeleri de, bu noksanlığı katmerlendirmektedir. Hal bu ki, hem dini ilimler ile 
kalbini, fenni ilimler ile aklını aydınlatan erdemli nesillerin yetişmesi ile Kürtler 
diğer kavimlerin seviyesine gelebilecek, dünyadaki yükselişlerin harekete geçirici 
gücü olan, fazilet yarışına hakkıyla katılabileceklerdir.

 Bediüzzaman, çocukların eğitiminde öncelikle eğitimin anadilde yapılmasını, 
sonra da “lisan-ı resmiyeye ifrağ edilmesini” resmi dile çevrilerek verilmesini 
yani en azından anadil ve resmi dili bilen çocuklar yetiştirilmesini de teşvik eder. 
Özellikle dünyanın küçük bir köye dönüştüğü günümüz dünyasında, çok dil bilmenin 
gerekliliği ve ön açıcılığını kendi döneminden tespit ve teşvik etmektedir.

 Bugün üzerinde çokça tartışılan, mahalli idarelerin güçlendirilmesi, yerinden 
yönetime geçilmesi, eyalet sistemine geçilerek, içişlerinde serbest, dışişlerinde 
merkezi yapıya bağlı olmak, özerklik anlayışlarına benzer bir tezi Prens Sabahaddin 
Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde gündeme getirmiştir. Fikirleri 
yanlış anlaşılmış, anlaşılamamış ve karşı çıkılmıştır. Bediüzzaman bu fikirlerin, 
konjünktürel olarak uygun olmadığını ancak güzel ve isabetli olduğunu fakat bunları 
uygulamak için daha çok zaman gerektiğini ve sosyal yapının benzer bir seviyeye 
gelmesi lüzumundan bahseder.
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Bediüzzaman, yerinden yönetim fikrine olumlu bakar. Ancak, seviyeleri çok değişik 
ırklar için öncelikle, her ırkın dili, kültürü ve kabiliyetlerine göre hükümetin bunları 
geliştirici tedbirler almasını, böylece kavimler arasında bir fazilet yarışının sağlanması 
gerektiği görüşündedir. Bu yarış neticesinde kavimler arasındaki sosyal, ekonomik, 
kültürel seviye farkı azalacak, hatta ortadan kalkacak ve medeni Alman devletinde 
olduğu gibi, eyalet sistemi ve yerinden yönetim fayda verebilecektir. Ancak, tıp 
ilminde belirtildiği gibi her hastalık zıddı ile tedavi edilir. İstibdat ve baskıcı anlayış 
sebebiyle sosyal hayatta var olan, merkezi sistemden nefretin olduğu bir ortamda ve 
kavimler arasındaki seviye farkının bu kadar derin olduğu bir dönemde, yerinden 
yönetime geçmek, Osmanlı toplumunun paramparça olmasına sebep olabilecektir. 
Bu ise meşrutiyetin bütün güzel sonuçlarını da yok edecek büyük bir kötülük olur. 
Bediüzzaman, İlahi bir ayet olarak farklı kavimde yaratılmış olmanın, korunması ve 
sahip çıkılması gereken bir farklılık olduğunu ancak din ortak paydası içinde, birlik 
içinde ve güçlü olmanın da önemini vurgular. Bu sebeple kavimler üstü orta paydaya, 
anayasal vatandaşlık olarak özetleyebileceğimiz Osmanlılığa vurgu yapar. Sonuç 
olarak, yine birlikteliğe, ortak yaşam iradesine ve ortak paydamız olan İslamiyet’e 
vurgu yaparak konuyu bağlar.

 “Biz ki ekseriz (çoğunluğuz), muvahhidiz (birlik içindeyiz); tevhitle 
mükellef (birlik ile görevli) olduğumuz gibi, ittihadı tesis (birliği oluşturacak) 
edecek muhabbet-i milliye (milli sevgi) ile muvazzafız (görevliyiz). Eğer unsur (ırk, 
milliyet anlayışı) lazım ise, unsur için bize İslâmiyet kâfidir.”Der.

Kişilikli bir insanın büyük insaniyet olan İslamiyet’i kabulü ve yaşamasının kolaylığı 
gibi, dilini ve kültürünü bilen, kendini tanıyan bir kavmin de, İslamiyet’i kabulü ve 
yaşaması daha kolay ve nitelikli olacaktır. Aslında milliyete hakim olan esas değer 
de, ruh da sadece İslamiyet’tir. “Zira milliyetimizin ruhu İslâmiyet’tir. Hakiki ve 
nisbi ve izafiden mürekkebidir. Başka millete benzemiyoruz.” der.

Yine Türkleri, büyük bir tehlike olarak gördüğü ırkçılık anlayışını devlet yönetiminde 
esas yapmama konusunda uyarır ve eğer aksi yönde bir uygulama yapılırsa, ancak 
onda 3 ü safi Türk olan Anadolu’da düzeltilmesi mümkün olmayan bir parçalanmanın 
meydana gelebileceğini belirterek, Türkleri başkalarını yutmakla beslenen ırkçılık 
hastalığından korunma hususunda ikaz eder.

Bediüzzaman, tüm kavimlerin aynı sofradan yemek yiyen eşit bireyler gibi, insaniyet 
sofrasına birlikte oturmaları gerektiğinin altını çizer.

Sonuç olarak; “İslamiyet cahiliyet devri ırkçılığını reddeder. Başka kavimleri 
yutmak/ asimile etmekle beslenen ve kavmine zulmünde yardım etmek olarak açığa 
çıkan ırkçılık Islama aykırıdır. 

Irkçılık hastalığının çözümünü de Hz. Peygamber a.s.“ İnsanlar tarağın dişleri gibi 
eşittirler.” diyerek, hukukta eşitliğin esas almanın gerekliliğini ve “ Hiç biriniz, kendi 
nefsi için olmasını istediğiniz şeyi, din kardeşi için de olsun istemedikçe iman etmiş 
olmaz” emri ile de empati yapmanın ve başka etnik kökenden olanları anlamanın, 
kendimiz için istediğimiz tüm hakları onlar için de istemenin ve hiçbir üstünlük 
taslamadan“tek yumurta ikizi gibi kardeşçe “ yaşamanın yolunu bizlere göstermiştir.
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HİLAL KAPLAN

 Şu an ümmetin tarih sahnesine gerçek anlamda çıkmaya başladığı bir 
dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. İslami uyanış hareketlerinde özellikle bir 
hareketliliğin olduğu görülüyor. Böyle bir durumda bize proje üretmek, söylem 
üretmek düşüyor. Bize düşen hali hazırda seküler bir dilin söylemine düşmemek 
gerekir diye düşünüyorum. Bir Müslüman olarak bundan daha fazlasını düşünmek 
üzerimize farzdır. Bu işin bir yanıdır. Diğer yanı elimizden geldiğince söz söylüyor, 
yazı yazıyoruz, insanları ikna etmeye çalışıyoruz ve ben artık şuna inandım, 
Türkiye›deki halk yığınlarını Kürt meselesinde resmi ideolojinin ezberlerinden 
arındırmak istiyorsak dini söylemleri kullanmak durumundayız. Bunun dışında 
başka hiçbir şekilde ikna etmek mümkün değildir. Yani istediğiniz kadar Avrupa 
İnsan Hakları sözleşmesinden, mahkeme kararlarından konuşun bir şey ifade etmez. 
Anadilde eğitim İnsan hakları Sözleşmesinde yazıyor diye kabul ediyor değilim. 
Dini söylemler üzerinden derdimizi anlatmak çok daha kolay olacak.

 Müslümanların bu meselede muhatap olarak alınmamasından bahsedildi ama 
gerçekten Kürt meselesi bağlamında baktığınızda hak-hukuk ve adalet çerçevesinde 
Müslümanların üretebildiği bir proje ortaya koyabildiği özgün bir söylem var mıdır? 
Ben burada da bunu sorguladım açıkçası. Ya liberal ve seküler söylem üzerinden 
ya da gayet devrimci sol jargonla aynı söylem kullanılıyor. Hani özgün bir duruş 
diyoruz, özgün bir dil diyoruz ama onun yanı da bu gayet uymuyor.

 Federasyon, ayrılıkçılık ve özerklik meselesi de Kürt’lerin hak, hukuk 
çerçevesinde çokça tartışılıyor. Hayrettin Karaman ile ilgili bir tartışmamız üzerine, 
üniter Devlet İslam’ın Şartı mıdır? Yazımda şöyle demiştim: Eğer bir halk, ayrılmak 
ister ve kendi devletini kurmak isterse, bunun önünde hiçbir ilmi ya da devletli güç 
duramaz ve o halk bunu gerçekleştirir.

 İkincisi, bizim ülkemizde Kemalist projeyle beraber iyice artan bir 
şekilde alim statüsü, toplumdan silinmeye çalışıldı ve gayet de başarılı olundu. 
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Ortada bu kadar çok karışıklığın olmasının nedeni, aslında biraz da alimlerin 
yokluğundan kaynaklanıyor. İlahiyat fakültelerinde bir sürü hoca var ama hiç biri 
çıkıp ya Uludere’de ne oldu böyle, İnsanlar yana yana öldü, çoluk çocuk mağdur 
edildi, ailenin yasına sahip çıkmak lazım. Buna benzer hiçbir cümle duymadım 
maalesef. Dolayısıyla üniter devletin mesele İslam’ın bir şartı olarak sunulması, 
federasyon bunlar büyük günahlardır, ümmeti ayırmaya gider bunun ucu dolayısıyla 
cezalandırılmalıdır gibi söylemlerin olduğu bir vasatta işte Müslümanlar niye proje 
üretemiyor sorusuna aslında kendimizden cevap vermiş oluyoruz. Belki de burada 
en çok şunu vurgulamak lazım; üniter devlet değil ama zulme karşı çıkmak en başta 
Müslümanlara farzdır. Biz zulme karşı çıkalım ki, öncelikle bunu yerine getirelim 
ki bir şeyler söylemeye hakkımız olur gibi bir bakış açısı geliştirmemiz gerekir diye 
düşünüyorum. Oturumlar boyunca gördüğüm diğer bir şey Kemalizm’in yenildiği 
söylendi. Bence Kemalizm yenilmedi ve ölmedi, içimizde yaşıyor. Her birimizde 
farklı şekillerde tabi oluyor bu. Eğer Müslüman bir çerçeveden bakacaksak hak hukuk 
ve özgürlük meselesine ve eğer; burada toplanmamızın sebebi Müslüman Türkler, 
Kürtler ya da başka etnisitelerden katılımcılar, birbirimizi anlamaksa birbirimizin 
kimliğini zalim olarak tanımlamak nelere yol açar düşünmemiz lazım. Devletin 
belki de en büyük başarısı da budur; Türk’ü, Kürt’e zalim olarak nitelemesini 
sağladı. Tabi ki Türk kelimesi, kelime olarak bagajında Şart Islahat Planı’nı da 
taşır, Dersimi katliamını da taşır, Diyarbakır cezaevini de taşır; her gün okutulan 
andımızda olduğu gibi, pek çok zulmü taşır. Ve burada benim gibi Türk olanlara 
ayrıca büyük bir sorumluluk düşmektedir. Fakat Kürt Müslüman kardeşlerimiz, işte 
Müslümanlar, Kürt meselesinde Müslüman değildirler diyerek, karşı tarafı müzakere 
etmeye tamamen kapalı bir biçimde ona hiç değişmeyecek kötücül bir özne atfetmiş 
oluyorlar. Ve hiç değişmeyecek kötücül bir öze sahip olduğunu birisiyle aslında 
konuşmamanız lazımdır, çünkü karşınızdakine inanmıyorsunuz. Bütün diyalog 
yollarını zaten kapamışsınızdır. Dolayısıyla bu, milliyetçi eğilimlere has olan bir 
yaklaşımdır. Çünkü biliyorsunuz Kürtler içinde bu tip pek çok şey söylene geldi 
yıllar boyunca ve birçok kötücül özellik atfedildi; onlar şiddete daha eğilimlidirler 
hatta barbarlar diyen bile oldu. Bu milliyetçi söyleme kapılmamak gerekir diye 
düşünüyorum. Bu tabi ki çok büyük bir imtihandır.

 Kürt meselesinde yine haklar bağlamında en önemli başlıklardan birisi 
anadilde eğitim başlığı olsa gerek. Anadilde eğitimin Türkiye’de yaşayan pek 
çok Kürd’ün talebi olduğunu anlatmak gerekiyor. Çoğunluğun talebi olmasa bile, 
bunun tanınması gereken bir hak olduğunu anlatmak gerekiyor. Bu noktada aslında 
başörtüsü yasağıyla; kendi yaşadığım tecrübe üzerinden çok rahat anlayabiliyorum. 
Dolayısıyla anadil meselesinde, anadilde eğitim belki şuan görünüyor ama anadilde 
kamu hizmeti, belediye hizmeti ve diğer bütün alanlarda tesis edilmesi gereken bir 
hak olarak tanınmalıdır. 

 Haklar meselesini konuşurken tabi ki Kürt meselesi, Kürt formu adı verildi 
ama ağırlıklı olarak PKK konuşuldu. Çünkü devlet de böyle görüyor, devlet de 
tek muhatap olarak PKK’yı görüyor. Haklar bir şekilde ya da pek çoğumuzun 
desteklediği bu haklar, bir şekilde iki tarafında pazarlık meselesi olarak görüldüğü 
şeylere dönüştü. Mesela yaklaşık dört yıl boyunca seçmeli Kürtçe ders konuşuldu 
ama AKP’li yetkililer her defasında “kursların açılmasına izin verdik, kurslara gidip 
öğrensinler” dediler. Sonra da seçmeli Kürtçe dersini onlar getirdiler. Anadilde 
savunma da bunu diğer bir örneğidir. Hatta Cumhurbaşkanı bile “efendim Türkçe 
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biliyorlarsa, Türkçe savunma yapsınlar” dedi. Şimdi de anadilde savunmayı;” 
savunmanın kutsal olduğu” gibi şeylerle tanımlamaya başladılar. Sanki başından beri 
savundukları bir şeymiş gibi gösterildi. Bu biraz hem hakların zaman içerisinde belki 
siyasete dair bir maslahatçılık faaliyeti olarak da görmek lazımdır. Ama aynı zamanda 
açık grevleri döneminde verilmiş olması ana dilde savunma hakkının pazarlık 
meselesinde halkların bu şekilde; zaten gasp edilmişti.  Zaten iade edilmesi gereken, 
devletin doksan yıllık borcu olan bir şeymiş gibi değil de, örgüt kan döktüğü için 
yapılmak zorunda kalan, işte bazı yazarların dediği gibi, boyun eğdirilmek zorunda 
kalan bir süreç sonucu elde ediliyor olması da zarar verir diye düşünüyorum. Bizim 
tahayyülümüzdeki hak kavramına zarar verir diye düşünüyorum.

 Hak meselesinde PKK merkezli konuşuyoruz dedik; madem Müslümanlar 
olarak bir araya geldik burada, şiddetin bir şekilde İslam içerisinden, çünkü İslam, 
hayattaki insana dair olan hemen hiçbir temayülü boş bırakmamıştır. Özellikle son 
dönemlerde akıtılan bütün kanlar haram gibi geliyor bana Türk, Kürt asker çocukların 
kanıda aynı şekilde, dağda ölen gençlerin kanı da aynı şekilde haramdır. Çünkü şu 
an geçtiğimiz süreçte her ne kadar Kürt haklarını savunan bir örgüt olarak tanınsa 
da, PKK’nın sadece haklar için bu kanı döktüğüne ikna olmuş değilim açıkçası. 
Ne yazı k daha geniş perspektifte ise Suriye’deki süreçle  çok bağlantılı olduğunu 
düşünüyorum ve keşke sadece haklar ve özgürlükler üzerinden konuşabilseydik. Bir 
taraftan bazı Müslümanlar işte dağda yasadışı bir örgüt var ve devlet tabi ki onlarla 
savaşacak ve hadlerini bildirecek diyor. Bir kısım Müslüman’da işte devlet hakları 
tanımadı ki, tabi ki savaşacaklar ve öyle alacaklar diyor. Bunun sorumluluğu da yine 
Müslümanların, Kürt meselesinde söz söyleyen özne olarak ortaya çıkan çok fazla; 
hem şahsiyet hem de örgütlenme bağlamında söylüyorum hiçbir hareket hiçbir proje 
ortaya koyamamış olmasına bağlıyorum. Böyle bir durumda hükümet bizi kaale 
almıyor diye sitem etmenin çok fazla bir karşılığının olmadığını düşünüyorum.

R.İhsan ELİAÇIK

Teşekkür ediyorum. MAZLUMDER’e beni bu toplantıya çağırıp söz hakkı verdikleri 
için hassetsen teşekkürlerimi arz ederim.

Şimdi kısaca söyleyeceklerimi özetlemeye çalışacağım. 20 dakikalık süre içerisinde 
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geliştirdiğimiz temel düşüncenin içerisinde özellikle Kürt ve Kürdistan meselesiyle 
ilgili fikirleri açıklamak için zaman yetmeyecek ama alabildiğine özetlemeye 
çalışacağım. 

Benim baktığım yere göre Kürdistan sorunu da aslında bir mülk sorunudur. Çünkü 
yeryüzünün en kadim ve en eski davası mülk meselesidir. Kur’anî teoloji açısından 
bakacak olursak mülk sorunu Adem’in yasak ağaca yaklaşmasından beri var. Çünkü 
yasak ağaç bizim tefsir yorumumuza göre mülkiyettir. Mülkiyet bir şeye sahip 
olmak demektir. Bir şeye sahip olma arzusu. Bir yere, toprağa, toprağın altındaki 
yer altı zenginliğine, bir halka, yönetimine, bir kadının bedenine, bir erkeğin işine, 
gücüne, parasına sahip olma arzusu… İktidar hazzı veren her şey mülk ile ilgilidir. 
Mülk sadece servet değil, onun sadece bir parçası. Bilgiyi, iktidarı ve serveti elinde 
bulunduran herkese karşı Kur’an mülkün Allah’a ait olduğunu söylemektedir. Bizim 
Kur’an yorumumuza göre Allah yere indiğinde kamu anlamına gelmektedir. Biz 
bu açıdan değerlendiriyoruz. Allah görünür dış dünyada nesnel bir olaya, duruma 
dönüştürüldüğünde kamu diye tefsir edilmesi gerekir. Kamu demek içinde canlıların 
da olduğu ağacın, kuşun, karıncanın, kelebeğin, suyun, nebatın, yağmurun ve bütün 
canlıların yer aldığı bütün herkes demektir. Mülk Allah’ındır; herkesindir. Yani mülk 
kimsenin değildir. Ali’nin, Veli’nin, Selami’nin şu halkın, bu halkın değildir. Bir 
grubun değildir, bir sınıfın değildir. Görünür, nesnel her hangi bir varlık Allah’ın 
mülkünden herhangi bir şeyi sahiplenemez. 

Bu açıdan bakıldığında benim görüşüme göre yeryüzündeki bütün sınırlar, bütün 
devletler gayrı meşrudur. Özü itibariyle bunlar kan akıtılmadıkça, bir başkasına 
zulmedilmedikçe bir yere sınır çizilemez. Bugün herhangi bir yerde, imparatorlukları 
bırak, küçücük bir devletin bile bir günlük mesaisi, güneşin doğuşundan batışına 
kadar bir günlük devlet hayatı kim bilir kaç tane haysiyete, şerefe, emeğe, alın 
terine, özgürlüğe ve cesede mal oluyor. Devletler özü itibariyle zulüm üreten 
kurumlardır. Devletler bunlardan kaçınamaz, bütün devletlerde ve servetlerde suç 
vardır. Suçsuz servet biriktirilemez, suçsuz devlet hayatı sürdürülemez. O halde 
bunlara alabildiğine sert eleştiriler yöneltilmeli ve bunların karşısında durulmalıdır. 
Ne kadar karşı durulursa o kadar azdır. Çünkü sen karşı durduğun sürece zaten bir 
türlü azalmayacaktır. Olmaya devam edecektir çünkü insanlığın en kadim davasıdır. 
Şimdi bu çerçeveden baktığımızda, genelden özele doğru geliyorum. Yeryüzünde 
4.500 tane dil konuşuluyor. Rum Suresi 22. ayetinde bunların hepsi Allah’ın ayetidir. 
Sadece o değil; bunlar arasındaki farklar Allah’ın ayetidir deniyor. (Wextîlafû 
elsinetikum we elwanikum.) Renklerinizin ve dillerinizin farklı olması ayettir. 
Farklılığı gidermeye kalktığın zaman Allah’ın ayetine savaş açmış oluyorsun. Tek 
tipleştirmeye kalkıştığın zaman Allah’ın ayetine savaş açmış oluyorsun. Kur’an 
şuûb ve kabâil diye tabir eder. Aynı dili konuşanlar şuûb oluyor, halk oluyor bunlar 
tanınmıştır. Ve bunları yeryüzünün oluşum sürecinde yaratma diye ifade ederek 
Allah’ın yarattığını söylemiştir. 

Şimdi bunlar Türkiye’de epeyce aşıldı. Ben biraz daha konuşulmayanlar üzerinde 
durmak istiyorum. 4.500 tane halk var, biri konuştuğunda diğeri anlamıyor. 4.500 
ayrı dil var, lenguistik felsefeye göre biri konuştuğunda diğeri onu anlamıyorsa, o 
ayrı bir dildir ve o dili konuşanlar da ayrı bir halktır. Onlar kendi coğrafyalara, kendi 
halklarının diliyle isimler verebilirler, vermelidirler, en tabii haktır. Eğer siz TRT-6 
izlediğinizde ana diliniz Türkçe değilse, anlamıyorsanız o dili konuşanlar sizden ayrı 



279Ⅱ. KÜRD FORUMU

bir halktır. Eğer Kürtler de şurada benim konuştuğumu anlamıyorsa ben de ondan 
ayrı bir halkım. Şâ’b, halk bu demek, bir dilin etrafında oluşmuş insanlar demek. 
Mademki dünyada bunlardan 4.500 tane var, fakat BM ‘ye göre 220 tane devlet var. 
Benim en son saydığıma göre daha da artıyor olabilir. Bu mantıken şu demektir; 
demek ki bazı halklar ortak devletler kuracaklar ve ortak ülkeler çatısı altında 
yaşayacaklar. Aksi halde 4.500 tane halkın 4.500 tane devleti ve ülkesi olduğunu 
savunmazsanız mantıken çelişirsiniz. Ya şu kavmin bir devleti olsun dediğinizde, 
içinizden Zazalar da çıktığında ‘ Ya zaten siz bizden çıktınız, ayrılık gayrılık nerden 
çıktı şimdi’ derseniz çelişkiye düşersiniz. Çünkü konuştuğunda onu anlamıyorsanız 
o ayrı bir halktır. Her halka ayrı bir devlet olacaksa, dürüst olalım 4.500 tane devlet 
olması gerekiyor yeryüzünde. Bu ise, zaten 220 tanesi dünyanın anasını ağlatmış. 
Bütün zulümler, kanlar revanlar bundan kaynaklanıyor. Benim devlet anlayışıma 
göre tüm devletler zulüm kurumlarıdır. Mülk sahiplerinin malını mülkünü korur. 
Ordular da onların silahlı tetikçisidir. Bu hale sokulmuştur. Hâlbuki böyle olmaması 
gerekirdi. Bir yerde devlet lazım mıdır? Eh zar zor bir devlete ikna olabilirim. Ama 
çook şartım var. Bunun için de zaten Adalet Devleti diye 600 sayfalık bir kitap 
yazdım. 

Şimdi yeryüzünde bütününe baktığın zaman ortak ülke-tek devlet, tek ülke değil- 
ortak ülke, ortak devlet olmaya en çok layık olan yeryüzünde Türkler ve Kürtlerdir. 
Son yapılan sayımlara göre 15 milyon Kürt vardır. 30 milyon yeryüzündeki Kürdün 
15 milyonu Türkiye’de yaşıyor. En büyük Kürt şehri de İstanbul. Türkler ve Kürtler 
hakikaten eğer yeryüzünde birkaç devlet bir araya gelip bir ortak devlet, ortak ülke 
kuracaksa buna en çok layık olan, müstahak olan, hem sosyolojik hem dini hem 
tarihi açıdan Türkler ve Kürtlerdir. Herhalde Yeni Zelandalılarla gidip de ortak 
devlet kuracak halimiz yok. Hem sınır olarak hem devlet olarak hem tarih olarak en 
çok bunlar layıktır. Fakat buna engeller var. Hangi engeller var? 

Türkiye’de Osmanlı imparatorluğunun dağılmasından sonra var olan devlet kendini 
Türk kimliği üzerinde yorumladı. Kuzey İrlanda ve İngiltere arasındaki mücadelede 
850 kişi, İspanya ile ETA arasındaki mücadelede 2200 kişi ölmüş. Birisi son 36 yılda 
biri de son 40 yılda. Türkiye’de ise son 27 yılda 35.700 kişi… Biz süreci çok kanlı 
yaşıyoruz. Bence bunu hiç haketmiyoruz. Bu bir açıdan şunu da doğuruyor. Bütün 
bu 35.000 kişi bir anadil için miydi? Bütün bu ölümler – çok kanlı yaşadığımız son 
27 yıllık, 30 yıllık süreç- Kürtçe kurslar açılsın, TRT 6 açılsın için miydi? Kürdün 
ontolojik bilincinde şu oluşuyor: Bunun sonucu bağımsız bir Kürdistan olmak! Bunu 
ancak bu temizler. O zaman ne oldu da bu 35.000 kişi öldü. Bunları demokratik 
seçimlerle, tartışa tartışa elde edebilirdik ? Dolayısıyla burada tarihe tabiri caizse 
yeni katılan bir halk olarak –evet Kürtler öyledir- Türkler yorulmuştur, yorgun 
demokrattır. 17 tane devlet kurmuşsun yeter artık da. Kürtler tarihe yeni katılan bir 
halktır. Coşkun bir halktır ve şu an Türk siyasetinin en diri kesimidir . Savaşıyor, 
vuruşuyor, koşuyor cezaevine giriyor. Yani gidin karakollara bir bakın. Kürt çocuklar 
bar bar bağırıyor. Duvarlara kan sıçratıyorlar ve cop üstüne cop yiyorlar. Dolayısıyla 
bu halk Kürdistan coşkusu içerisine girmişse bu halkı durduramazsınız ve bu sürece 
girilmiştir. O zaman buna böyle dalgakıran olmanın bir anlamı yok. Bizim Lehü’l-
Mülk söylemimiz Kürtlere karşı değil; esasen Türk egemenliğine karşıdır. 

Ben Türk, Sünni kökenli bir Müslüman’ım. Orta Anadolu’da cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün şehrinde klasik Türk, Sünni, Müslüman bir aileden geliyorum. 
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Bu sıfatlarımla bunları söylüyorum ve diyorum ki; biz –şu anda geldiğim nokta 
itibariyle- Türkle Kürt eşit hale gelinceye kadar ben Kürdün yanındayım. Neye 
mal olursa olsun. Eşitlik sağlandıktan sonra bakarız. Ona karşı da bir egemenlik 
kurmaya kalktığı an Lehu’l-Mülk söylemi o zaman ona döner. Alevi ile Sünni eşit 
hale gelinceye kadar Alevi’nin yanındayım. Müslüman ile gayrimüslim eşit hale 
gelinceye kadar gayrimüslimin yanındayım. Kadınlar ve erkekler eşit hale gelinceye 
kadar kadınların yanındayım ve nihayet en önemlisi; zengin ile yoksul eşit hale 
gelinceye kadar yoksulun yanındayım. Benim dini öğretim bunu gerektirmektedir. 
İzlediğim çizgi, hat budur. 

Şimdi bu bağımsız Kürdistan meselesi siyasi bir perspektiftir. Onun üzerine konuşup 
tartışmak gerek ama bana soran olursa kendi hak ve özgürlükleri için mücadele eden 
Kürtlere, Kürt halkına şunları tavsiye ederim: Bölgemiz Mezopotamya-Akdeniz 
coğrafyasıdır. Orada tarih başka türlü akar. Birlikte dış güçlere ve emperyalizme 
karşı savaşmak zorundayız. Türk Kürdü, Kürt Arab’ı kaybetmemelidir aksi halde 
hepimiz yem oluruz. Bu coğrafyada, bu coğrafyanın kaderi belki de daima büyük 
imparatorluklar şeklinde ayakta durabilmiştir. Ta Babil’den, Mısır’dan, Bizans’tan, 
Sasani’den Abbasi’den, Emevi’den, Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar görülmüştür 
ki büyük bütün halinde durmazsanız paramparça olursunuz. Bu coğrafyada tarihin 
siyasi akış bu şekildedir. Öyle küçücük bir Kürdistan, küçücük bir Türkistan, 
küçücük bir Ermenistan olduğu zaman buraya akınlar oluyor ve başkalarının esareti 
altına giriyorsunuz. Bunu teker teker konuşabiliriz. Türk ve Kürt arkadaşların 
bunun üzerinde iyice kafa yorması gerekir. Bu çerçeveden bakıldığında benim 
görüşüme göre imparatorluktan sonra kurulan Türk egemen siyasi aklının prizma 
kırımına uğrayarak değişiklik geçirmesi gerekiyor; yani eğer bir Türk siyasi aklı 
varsa, nasıl ki kurtuluş savaşında yeni bir akıl üretti ve Türkiye Cumhuriyeti diye 
bir şey ortaya çıktı, şimdi de yeni bir akıl üretmesi gerekiyor. Bunun değişime ve 
dönüşüme uğraması gerekiyor. Burada bir donma söz konusu. Bu aklın parametreleri 
ne olmalıdır:

1 – Egemenlik değil ortaklık anlayışına göre hareket edilmelidir. Benim görüşüme 
göre her türlü egemenlik gayrimeşrudur. Kimin adına egemenlik kullanıyorsan kullan. 
Mesela biz Allah’ın hakimiyeti diyoruz. Yani İslamcılık dönemimizde hep öyle 
derdik. Yanlış. Bu aslında Mollanın hakimiyeti demekti ... Türk milletinin egemenliği 
diyor, ülkücü; yanlış. Türk Milletinin egemenliği adına diyor mahkeme celpleri, 
öylegönderiyor bize. Kim kullanıyor bu egemenliği Türk milleti; yani Kaysersideki 
benim anam babam mı kullanıyor, hayır Kemalist elit kullanıyor… Proletaryanın 
diktatörlüğü diyorsun politbüro kullanıyor egemenliği… Kürt halkının egemenliği 
diyorsun ağa, bey, örgüt kullanıyor, parti kullanıyor. Bütün egemenlik iddiaları 
yanlıştır. Mülk Allah’ındır. Kimse bir yere gelip ona sahip olmaya kalkmamalıdır. 
Biz ne yapmalıyız bize yakışan, insan olarak: “ortaklaşmalar” yani bir araya geliriz, 
“ortaklaşacılık” yaparız, hakkımıza hukukumuza riayet ederiz, sözleşme imzalarız, 
ya da deriz ki; seninle biz beraber yaşayacağız, sakın bana egemen olmaya kalkışma. 
Ben de sana egemen olmaya kalkışmayacağım. Sen sakın kendi halkına bile olsa 
egemen olmaya kalkma. Parti adına, örgüt adına, tarikat adına, devlet adına, cemaat 
adına... Ortaklık, bir aradalık ancak böyle mümkündür. Anlaşma imzalayacağız ve 
herkes buna riayet edecek.

“Türkiye Türklerindir.” Yanlış. “Kürdistan Kürtlerindir.” Yanlış. Mülk Allah’ındır! 
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Kimse de kimsenin değildir. Ancak Kürtler ve Türkler bu bölgede yaşıyorlar. 
Herkes kendi yaşadığı bölgenin ismini kullanır ama oraya mutlak mülk iddiasında 
bulunamazsın. Ne toprağı sen yarattın, ne de Adem’den önce vardın. Hepimizin ki 
sonradan zaten. Herşey sonradan zaten. Dolayısıyla şimdi buradan baktığımızda 
mesela Türkiye diyoruz. Coğrafi isimler bölgelere verilmiş ama hepimizden ortak 
vergi toplayan bizden siyasi devletin ismi Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti. 
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz, Ege, Kuzeybatı 
Anadolu yani insanların yaşadıkları bölgelere coğrafi isimler veriyorsunuz, bütün 
bunlara hükmeden devlete Türk Devleti diyorsunuz. Halbuki tam tersi olması 
gerekir. İnsanların yaşadıkları yerlerin coğrafi isimleri yerlilerce nasıl konuşuluyorsa 
öyle olmalıdır. Örneğin Kürdistan. Zaten 1924’den sonra Kürdistan ve Lazistan 
isimleri yasaklanıyor. Kürdistan mebusu ve Lazistan mebusu vardı I. Mecliste. 
Sınırlar kutsal değil, devlet kutsal değil, isimler kutsal değil, bayrak kutsal değildir. 
Bunların hepsini değiştirebiliriz. Bunların hepsini değiştirmek mümkündür. Bana 
göre mesela şöyle olmalıdır. Misal veriyorum; Anadolu Halk Cumhuriyeti. Bunun 
kabaca doğu tarafına coğrafi olarak  Kürdistan, kabaca batı tarafına da coğrafi olarak 
Türkiye deriz. Bu ikisinin ortak devleti de siyasi olarak Anadolu Halk Cumhuriyeti. 
Böylece Anadolu Kürdün ve Türkün ortak vatanı olur... Niçin etnik kökeni herkesi 
ilgilendiren egemenlik diye ifade ettiği kuruma (devlete) veriyorsunuz. Halbuki 
etnik çağrışımların coğrafi bölgelere vermeniz lazım. Bir topluluk vardır orası 
Lazistan’dır. Bir topluluk vardır, işte orası Arnavut Mahallesi’dir. Çerkez özerk 
bölgesidir vs. İnsanlar kendi yaşadıkları yörelere birinci dereceden eşyayla ve 
dünyayla ilişki kurdukları yerlere kendi konuştukları dillerinden kaynaklanan isimler 
verirler. Oralar asıl etnik kimlikle adlandırılmalıdır. Ama bütün bunların hepsinin 
ortak siyasal kurumuna yani ortak devlete kendi etnik kökenlerinin yansıtılmaması 
gerekir. Devletin anayasa metinlerinde İslam dahil herhangi bir din ismi yer 
almamalıdır. Alevilik, Sünnilik, Ehli Sünnet dahil herhangi bir mezhep ismi yer 
almamalıdır. Türk veya Kürt herhangi bir etnik köken ismi çağrıştıracak kelime yer 
almamalıdır. Atatürk ve Hz. Muhammed dahil herhangi bir şahıs, kurtarıcı, önder, 
kahraman ismi yer almamalıdır. Adalet Devleti ortak iyinin iktidarı olmalıdır. Neden 
bahsediyorum ortak siyasi kurumdan bahsediyorum. Ama insanlar kendi bölerinde 
kendi kahramanları olur, peygamberleri olur, camileri olur, kiliseleri olur, medresesi 
olur, Kürtçe eğitim verilir, Türkçe eğitim verilir. Bunların hepsi sosyolojide vardır. 
Ortak kurum hepimizin üzerine laf söyleyeceği ortak siyasi kurumda bunlar mümkün 
mertebe bölgesel isim dışında neredeyse olmamalıdır. Bugün İspanya’nın geldiği 
noktada budur, hatta bence bunun gerisindedir. Benim söylediğim Avrupa’da bile 
yok. İran’da bunun gerisindedir ama bunun üzerine gidip bu sorunu çözmüşlerdir. 

Bu sorunu böyle çözmememiz için ne sebep var? Son olarak şunu söyleyerek 
bitiriyorum: Hacer-ul Esvet çözümü. Kürd sorunu veya Kürdistan sorunu bunlar 
benim için sorun değil. Bununla ilgili yazı yazdım. Bence o dur bu sorunun çözümü. 
Oradan esinlenerek diyebiliriz ki: Sorunla ilgili herkes bezin ucundan tutmalıdır. 
Peygamber Kabe taşını eski yere koyması için ne yapılacağı konusunda sorun 
çıkınca tam kavga edecekken veya etmişken peygambere sordular. O da dedi ki bir 
bez getirin dedi. Bezi yere serdi. Herkes ucundan tutsun dedi. Herkes ucundan tuttu. 
Götürdüler taşı yere yerine koydular. Herkesin katkısını sağlayarak bu sorunu çözdü. 
Bunu buraya yansıttığın zaman şu demektir; diyelim ki bu bez bir çözüm heyetidir 
– arkadaşlar bir şeyler söylediler onların çoğuna katılıyorum.- Bir bez sereceğiz 
bu anayasa olabilir, çözüm heyeti olur, müzakereci heyetinin genişletilmişi gibi 
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olabilir. Bir bez sereceğiz ve diyeceğiz ki: Genelkurmay bunun bir ucundan tutacak, 
Abdullah Öcalan bunun diğer ucundan tutacak. İmralı öbür ucundan tutacak, MHP 
öbür ucundan tutacak. Evet. 

 (Salondan) -Taşı kim yerleştirecek Hocam?

- Razı olsunlar da yerleştirmek kolay. Yani kamuoyu bunun baskısını uygulayacak. 
Ya diyecek ki Kürtlerin özgürlüğü sadece PKK dağda savaşacaksa olmaz. Askerin 
namusu sınırı beklemek ve silahını teslim etmiş birine el kaldırmamaktır. Gerillanın 
da namusu vardır. Eğer gerillaysan, dağda savaşıyorsan düzenli silahlı birliklerin 
dışında kimseye dokunamazsın. Dokunduğun zaman gerillanın namusu gider. Sivile 
dokunamazsın mesela. Şimdi onların da bunu yapması lazım. Ben şuan gelinen 
noktanın yine de Abdullah Öcalan’ın kafasında şekillenmiş olan noktanın bu konuda 
en ileri nokta olduğunu düşünüyorum. Ne diyor; ortaklık temelinde Demokratik 
Ekolojik Cumhuriyet diyor. Burada egemenlik anlayışını terk ettiğini ortaklık 
anlayışına geçtiğini, ekolojik temelde biraz anarşist bir tını da var. Küçük topluluklar 
halinde kimse kimseye hükmetmeden beraber üreterek falan diyor. Sorunlara kafasını 
bu aralar böyle yoruyor. Ben takip ediyorum. Bu şu sıralar ne İslami kesimde var ne 
sosyalist çevrede ne de Kürt çevrelerinde var. Yok bu. Bunlar benim de zihnimin 
döndüğü yerlerdir. Böyle egemenlik, ayrı bir ülke falan değil; ortaklık temelinde 
doğayla uyumlu küçük topluluklar halinde Demokratik Ekolojik Cumhuriyet. 
Değiştiriyorlar, geliştiriyorlar bu da bir ileri noktadır bana göre. Dolayısıyla işin 
burasında geriye düşmemek lazım diye düşünüyorum.

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.

ÜMİT AKTAŞ

Hoş geldiniz arkadaşlar. 

 Belki biraz geç oldu ama sonuçta son oturumda konuşmak da biraz 
problemli. Hepimiz değişik yerlerden geldik, farklı kültür adacıklarından, kültürel 
nişlerden. Ve bir takım temsiliyet iddialarında bulunuyoruz. Kürtlük, Türklük vs 
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ve onlar üzerinden konuşuyoruz. Açıkçası bir Türk kültür adacığında yetişmeme 
rağmen kendimi kelimenin tam anlamıyla bir Türk olarak ifade edemiyorum. Böyle 
bir tanımlamam yok. Böyle bir hissiyatım da yok açıkçası. Bir Müslüman’ım, dahası 
insanım. Olaylara da insan ve insan özgürleşmesi açısından bakmak istiyorum; çünkü 
temel sorunumuz bu aslında. Yani meselelere eğer bir Kürt sorunu veya Türk sorunu, 
bunların hakları vs açısından bakarsak, bunları asıllaştırırsak, asıl olan sorunların 
birçoğunu da kaçırırız. Gerçi bunlar bizim önümüzdeki somut sorunlarımız ama 
önümüze sadece bunları koyacak olursak, bunlar bizim temel sorunumuz olan 
o özgürleşmeyle aramızdaki mesafeyi de kapatan, bizi aktüel sorulara kilitleyen 
şeyler olacaktır. O zaman sadece kendi kültürel adacıklarımızdan dünyaya bakmak 
gibi biraz darlaştırılmış bir zihinle bakarız olaylara. Kısacası, gündelik ve acil 
sorunlarımız dikkatlerimizi dağıtıyor ve kafamızı karıştırıyor; aslında aramızdaki 
barışı engellediği gibi özgürleşmeyle aramızdaki mesafeleri de daha çok açıyor. 

 Çok da suçlayamıyorum kimseyi, suçlamaya da gerek yok esasında. Bir 
suçlu aramaya da gerek yok. Bir suç varsa o hepimize ait, ama her şeyden önce 
kendimizi bir tarihsel kesitte, coğrafyada bulduk ve o coğrafyanın, o tarihsel kesitin 
üzerimize tahmil ettiği şeyler üzerinden konuşuyoruz. Bu bir bakıma avantaj, bir 
bakıma da olumsuz bir şeydir. Bir taraftan batı’nın asimilasyonu altındayken, öbür 
taraftan belki de Kürt kardeşlerimiz şunu da ekleyecekler: “Türklerin de asimilasyonu 
altında“. Böyle katlı katlı asimilasyonlar altında kirlenmiş bir dil var önümüzde, o 
dille konuşmak zorundayız ve bu dil çoğu zaman anlaşmamızı da engelliyor. Mesela 
Ankara’dan bakarak Güneydoğu diyoruz, İngiltere’den bakılarak ise Ortadoğu 
diyoruz. O zaman tanımladığımız yerler neresi? Evet, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz 
Kürdistan dediler. Doğu Akdeniz diyebiliriz, Arap dünyası diyebiliriz. Daha güzel 
tanımlamalar var elimizde ama ne yazık ki çoğumuz bu kirlenmiş dille konuşuyoruz 
ve bu kirlenmiş dil de bizim kafamızı karıştırıyor. Örneğin Müslüman kelimesinin 
yerine, sabahtan beri oturumlarda dinliyorum muhafazakâr, dindar, mütedeyyin vs bir 
sürü kelime kullanılıyor. Müslümanlık yerine bunlar kullanılınca, muhafazakârlıkla, 
dindarlıkla Müslümanlık birbirine karıştırılıyor. O zaman bütün bu milliyetçiliklerin, 
muhafazakârların, mütedeyyinlerin vs günahlarının tümü Müslümanların sırtına 
yükleniyor. 

 Evet, ortada bir suç var ama bu suçun muhatabı tam olarak Müslümanlar 
değil. Yani Müslümanlar da en azından diğer kesimler kadar sorunlu olan bir dünyada 
yaşadılar ve bu dünyayı değiştirebilmek için hakikaten Türkiye’de en ciddi çabayı, 
her şeye rağmen en olumlu çabayı ortaya koydular. Bizzat şu an burada bulunan 
topluluk da bunun bir işareti değil mi? Ama beri taraftan gerçekten Mazlumder gibi 
alnımızın akı bir insan hakları kuruluşu, bir sivil toplum kuruluşunun dili ne olmalı, 
“insan hakları” sorunu nasıl konuşmalı? Yani burada da bir dil karışıklığı, bir kafa 
karışıklığı yok mu? Zaman zaman buna da değinildi. Ben iyi kötü bir konuşma 
metni hazırlamıştım ama dinlediklerim karşısında o metni bir tarafa koydum. Şimdi 
bunlar üzerinden konuşuyorum ister istemez. Çünkü biraz daha buradaki duyarlılığı 
yakalamak ve onun üzerinden konuşmak istiyorum. Yani bir insan hakları kuruluşu 
ki bu eğer bir Müslümanların hakları kuruluşu değil de bir insan hakları kuruluşuysa, 
elbette ki insanı ele alan bir dil kullanmak zorundadır. Bunun zorlukları da ortada, bu 
da bir problem. İnsan hakları kavramı dediğimiz zaman, insan hakları kavramı batıda 
üretilmiş bir kavram ve batıyı esas alan bir kavram. Ve ne yazık ki batı tarafından 
da kirletilmiş bir kavram. İnsan hakları kavramının tanımladığı şeyler bugün bizim 
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tarafımızdan değil, batıdaki birçok aydın tarafından da eleştirilmektedir. Batılı insanı, 
o beyaz, erkek ve hatta Nietszche’nin de deyimiyle avcı, yıkıcı, asimilasyoncu batılı 
insanı esas alan bir dildir bugün üzerinde konuşmakta olduğumuz o “insan hakları” 
kavramının dili. Bu dil de bizi asimile ediyor. 

 Öbür taraftan ise biz, her şeye rağmen, bu ülkenin umudu olarak, Türkiye’deki 
en somut ve geniş toplumsal yapı olarak, Müslümanlar ve Müslümanlık üzerinden 
bir insan hakları mücadelesi yürütmeyi de öne almalıyız. Bunu yapmak hem doğru 
bir yol hem de bizi sonuca götürmek açısından etkili bir yöntem. Çünkü ne kadar 
evrensel bir dil kurarsak kuralım sonuçta toplumsallık içerinde bir yerlere adım 
atmak istiyorsak, içinde bulunduğumuz toplumsallığın imkânlarından; tarihinden, 
kültüründen, örfünden, maddi ve manevi birikimlerinden yararlanmak zorundayız. 
İnsan hakları kavramı evrensel bir kavram olabilir ama bizim mücadelemizi 
yürüttüğümüz toplum somut ve tekil bir toplum ve dolayısıyla da mücadelemizin 
dili, öncelikleri ve örnekçeleri, bu toplumsal somutluğu dikkate almak zorundadır. 
Bu, her şeyden önce, bizim için önemli bir imkândır. Hakikaten bu ülkede dediğim 
gibi temsil açısından, cesamet açısından ve nitelik açısından en dinamik ve en geniş 
toplumsal yapıya sahip olan Müslümanlardan ümidimizi kesmiyoruz; Allah’tan 
umudumuzu kesmiyoruz. Yürüyeceğimiz yollarda ardımıza bakmadan alnımızın 
akıyla yürümeye devam edeceğiz. Bunu yaparken ötekileri, ötekileştirdiklerimizi 
veya ötekileştirilenleri suçlamak gerekli mi, bu bizi aklar mı, bu bizi doğru yere 
çıkarır mı? Tüm bunları içtenlikle, hiçbir önyargıya ve komplekse kapılmaksızın 
konuşabilmeli ve tartışabilmeliyiz. 

 Şu son sıralarda mesela açlık greviyle ilgili tutturulan dile baktığım zaman 
hakikaten yüreğim burkuluyor. Bir Müslüman olarak vicdanım sızlıyor. Efendim açlık 
grevi olur muymuş, açlık grevi Müslümanlıkta yokmuş falan filan. Kardeşim, siyasal 
bir mücadele veriyorsun sen ve bunu yaparken her türlü enstrümanı kullanıyorsun, 
her türlü enstrümanı kullanmayı meşru kabul ediyorsun. Bu durumda elbette senin 
dışındaki insanlar da bir takım enstrümanları kullanacaklardır. Cezaevine tıktığın, 
basit bir suçtan ötürü yirmi, otuz, bilemedin yüz sene hapis cezası verdiğin insanlar 
orada ne yapmalılar ve ne yapabilirler; ellerinde hangi imkânlar var? Onlar bu 
duruma düşmeye layıklar mı? Evet, taş atmışlar veya protesto gösterisi yapmışlar. 
Ama bu onları “terörist” ilan etmek ve örgütsel bir suçtan yargılamak için yeterli 
deliller midir? Meselelere neden olumlu, suçlayıcı değil de suçu önleyici; yerin 
dibine batırıcı değil de, kurtarıcı açılardan bakmayız ki? Biz Müslüman değil miyiz 
ve İslam’ın da şiarı insanları kurtarmak değil midir?

  Geçenlerde hakikaten duyduğumda içim yandı. Tunceli’ye film yapmaya 
giden genç bir hanım yapımcı, orada, film setinde bir gençle tanışıyor ve âşık oluyor. 
Delikanlı PKK’lı. Ayrıntıya girmeden kısa geçiyorum. Sonra birlikte İstanbul’a 
kaçarken yakalanıyorlar ve örgüte mensup olmaktan ötürü 30 yılla yargılanıyorlar. 
Bu işte batılı, pozitivist bir yargı mantığı, vicdansız bir yargı mantığıdır. Bir 
padişah olsaydı o çocukları affeder ve evlendirirdi. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin 
mahkemeleri otuz yıldan, örgüte yardım ve yataklıktan yargılıyor. Sorduğunuzda, 
“eh, ne yapayım elimdeki yasa bunu yazıyor” diyecektir yargıç. Mantık bu. Bakış 
açımız bu. Kirlenmişlik bu. Efendim, açlık grevine gidenleri PKK örgütlüyor, 
PKK’nın talimatıyla ölüm orucu tutuyorlar, denmekte. Kardeşim kimin talimatıyla 
yaparlarsa yapsınlar. Siz bir eylem yaparken, bir söz söylerken, sizin siyasal 
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kuruluşunuzun, genel başkanınızın talimatı dışında bir şey yapabiliyor, onun sözünün 
dışında söz söyleyebiliyor musunuz? O ağzınızı aç demediği müddetçe ağzınızı 
açabiliyor musunuz? Karşınızdaki de sonuçta bir siyasal parti. Onun da kendine özgü 
mücadele yöntemleri var. Önemli olan bu suçlayıcı dili kullanmak yerine, onları bu 
tür eylemlere zorlayan nedenler üzerinde kafa yormak, siyaset kurumunu bu yönde, 
yani bunlara yol açan sorunları çözme yönünde harekete geçirmektir.

 Arkadaşlar, PKK da özünde yalnızca bir şiddet örgütü değil. Bir siyasal 
partidir. Şiddet ise, şu veya bu ölçekte, siyasetin vazgeçilmez bir unsurudur. Ve 
hatta siyaset bizatihi bir şiddettir. Toplumsala uygulanan bir şiddettir. Bu şiddetin 
araçları, yöntemi, yolu, yordamı değişir sadece. Özü değişmez. Çünkü toplumsala 
bir şey dayatıyorsunuz. Toplumsaldan bir şey istiyorsunuz. Onu kabul edenler kadar 
reddedenler de var. Reddedenlere ister istemez şiddet uyguluyorsunuz. Bu şiddetin 
araçları değişebilir. Siz de bir orduyu örgütlemişsiniz, her türlü silahla donatmışsınız;  
karşınızdaki insanlar da kendi çaplarında bir örgütlenme yapmışlar.  PKK‘yı tasvip 
edersiniz ya da etmezsiniz, kullandığı yöntemleri beğenir ya da beğenmezsiniz, o 
ayrı mesele. Size devlet olma payesini kim veriyor? Devletler de sonuçta yapıntı 
kuruluşlardır, somut yapılar değil. Şiddeti kullanma tekelini kendilerine bahşetmiş 
olan kurgulardır. Ve devlet de sonuçta birilerinin devletidir, genelin değil. Bana göre 
somut kuruluşlar cemaattir, ailedir. Onun dışındaki kuruluşlar yapıntı kuruluşlardır. 
Dolayısıyla bir “terör” örgütü devletin muhatabı olur mu, onunla eş düzeyde 
durma hakkı var mıdır yok mudur? Buna bir devlet karar veremez ki! Buna o 
organizasyonu kim oluşturuyorsa o karar verir ve siz burada bir mantık oyununa 
girişemezsiniz. Dolayısıyla kendi elinizde tuttuğunuz hakları siyasal rant elde etmek 
için sonuna kadar bekletirken, karşınızdaki insanların da sonuna kadar susmalarını 
bekleyemezsiniz. Buna hakkınız yoktur. 

 Mesela şu esirgenen haklar, Kürtçe eğitimdi, yayındı, savunmaydı vs, on 
sene önce verilemez miydi? 20 sene önce verilemez miydi? Esasında bu “vermek” 
lafı bile iğrenç bir laf. Kimsenin kimseye bir şey bahşetme hakkı yok ki. Hepimiz 
Allah’ın kullarıyız. Ve buradaki temel sorun esasında bir onursuzlaştırma sorunudur. 
Evet, sorun Kürdün dilini konuşamaması, kültürünü yaşayamaması falan değil, 
onursuzlaştırılmasıdır. ”Talep edilen şey” de, onurlu bir hayatın, eş bir hayatın 
içerisinde yaşamak meselesidir. Dolayısıyla bunlar her insanın pazarlıksız olarak, 
kimseden talep etmeksizin sahip olacağı en doğal haklar. Adı üstünde: İnsan hakları 
ve bu hakları kimsenin kimseye vermeye, bahşetmeye hakkı ve yetkisi yoktur.

 Tabi ki burada bu meseleleri irdelerken meselenin aslında evrensel, 
küresel bir güçler mücadelesi içerisinde mütalaa edilmesi de kaçınılmaz. Yani bir 
sınıf, sınıflaştırma meselesi, ırklaştırma meselesi ve etnisite meselesi. Kürtler ile 
Türkler arasındaki mevzu daha çok bir etnisite sorunudur. 1980’e kadar terörden 
rahatsız olan, fabrikalarını çalıştıramaz hale gelmiş olan Türk burjuvazisi, terörü 
lokalleştirmiş ve bir etnik sorun haline getirmiştir. Bir sınıf sorunundan bir etnik 
sorun haline getirilmiş, böylece ülkesel bir sorun olmaktan, bölgesel bir sorun olmaya 
dönüştürülmüştür. Dolayısıyla bugün Türk burjuvazisi, Türkiye’nin o Kürdistan’ın 
dışında kalan yerlerinde rahat rahat işlerine bakmakta, paralarını kazanmaktadır. 
Stabil bir üretim ve tüketim ağı kurmuştur ve sistem, sömürü sistemi tıkır tıkır 
işlemektedir. Kendisini rahatsız eden hiçbir unsur da kalmamıştır ve Kürdistan’daki 
mücadele de tamamen askerlerle gerillalar arasındaki çatışmalara bırakılmıştır. Artık 
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bir sınıf mücadelesi, bir sendika sorunu yoktur. Esasında bu sanki nerdeyse zımni 
bir anlaşmayla ortaya çıkmış bir şeydir. Yani her iki taraf da, zaman zaman ihlaller 
olmakla birlikte, çatışmayı orada, o coğrafyada sürdürmektedir. 

 Bize düşen ise tarihin önümüze koyduğu, belki de bize tahmil ettiği bu 
mantığın, bu küresel egemenlik mantığının dışına çıkabilmek. Kapitalizmin çizdiği 
sınırların dışına çıkabilmektir. Onların dışında dünyaya bakabilmektir. Ve evet, 
aktüalite ve aktüelliğin önümüze koyduğu acil sorunlarımız için mücadele etmenin 
ötesinde, bir de ara sıra başımızı kaldırıp bu küresel mantığın perspektifinden de 
olayları tahlil edebilmeliyiz. Aksi takdirde sürekli bu önümüze konmuş olan 
ve bizi bir yerlere doğru sürükleyen yerel ve aktüel mantıkların esiri olur ve 
onların doğrultusunda hareket etmekten başka bir şey yapamayız. Burada zaman 
zaman zikredilen Avrupa Birliği modelleri, bizim için belki bir adım önümüzdeki 
şeyler ama onları önümüze bir hedef olarak aldığımız zaman, sonuçta Ömer 
(Gergerlioğlu)’in de sabahleyin söylediği gibi, onların nallarını toplamaktan başka 
bir şey yapmayız. O nedenle biz önümüze model olarak konulan Avrupa Birliğinin 
çözümlerini değil, onun daha ötesini tahayyül etmeliyiz, onun daha ötesini yapmaya 
çalışmalıyız. Sorunlarımıza iktidar mantığıyla değil, birer insan olarak bakmalıyız. 
Biz muktedirler değiliz. Biz devlet adına, hükümet adına konuşmuyoruz. Burada 
bazı toplumsal kesimlerin temsilcileri olarak (mı? O da ayrı bir konu!) bulunuyoruz. 
Dolayısıyla bizim için asıl olan şey toplumdur, toplumlardır, toplumların ilişkileri 
ve barışıdır. Toplumlardaki her şeyi de devletler belirlemez. Devletlerin, iktidarların 
bu kadar gücü yoktur. Asıl olan toplumlardır. Dolayısıyla biz toplumsal açıdan ne 
yapabiliriz onlara bakalım. Bırakalım, yok devlet şunu yapacakmış, anayasalar 
bunu yapacakmış mevzularını da birbirimize efendilik yapmak, yüreklerimize 
korku salmak çabalarından bir an önce vazgeçelim. Çünkü bu tür korkular ya da 
efendilikler, bizleri küresel sistemin madunları olmaktan kurtaramamakta maalesef.

 Arkadaşlar, anayasaların tarihi şunun şurasında iki yüz sene. İnsanlar ise 
yeryüzünde binlerce, milyonlarca sene anayasalar olmadan yaşadılar. Meseleye 
bir sözleşmecilik mantığı açısından da bakmayalım. Hele hele ezelde yapılmış bir 
misaktan falan hiç söz etmeyelim. Ezelden yapılmış bir sözleşme ne kadar doğrudur, 
o benim açımdan sorunlu bir şey. Çünkü var olmayan, bilinç sahibi olmayan, 
düşünemeyen, özgür olmayan insanların bir sözleşmesi olamaz. Bizler ne zaman 
bilinç sahibi olmuşsak/olursak, sözleşmelerimizi o zaman yaparız. Esasında kâğıt 
üzerine yazılan birtakım yasalar değildir sözleşmeler. Onları illa da birtakım yazılı 
metinlere dökmeye de gerek yok. Önemli olan içten, yürekten benimsediklerimizdir; 
birbirlerimizin yüzlerine utanmadan bakabilmemizdir. Sözgelimi bu tür ilişkileri, 
Türklerle Kürtlerin arasındaki, doğuyla batının arasındaki o fiziksel ilişkileri 
sıklaştırmak, konuşmak, dillerimizi yakınlaştırmak, ortak bir dile doğru gelmek, 
barışa doğru evirilmek. Temel ve sahici çözüm bu: konuşmak, tanışmak, bilişmek; 
aramızdaki yabanlıkları, yabancılıkları ortadan kaldırmak. 

 Burada dil derken Türkçeden, Kürtçeden bahsetmiyorum, kavramsal 
dillerimizden, fıtrî olandan bahsediyorum. Kürtçeyi, Türkçeyi bilsek dahi o 
kavramsal dile olan yabancılıklarımız, yine bizi birbirimize yabancılaştıracaktır. Her 
şeyden önce o kavramsal yabancılıklarımızı alt etmemiz gerekiyor. Neticede bugün 
Milli Görüş geleneğinden gelen bir siyasal parti iktidarda ve bu parti, kendisinden 
önceki bir geleneği devraldı. Bu geleneğin Kemalist gelenek olduğu da burada 



287Ⅱ. KÜRD FORUMU

bulunan herkes tarafından söylendi. Kemalist gelenek de nevzuhur bir gelenek 
değil, o da kendisinden önceki bir İttihatçı geleneği devraldı. O da nevzuhur değil, 
o da kendisinden önceki bir padişahlık mantığını devraldı. Yani bu sistem, bin yıldır 
bu topraklarda oluşturulan bir sistem. Bin senelik kodlardan bahsediyoruz. Siyasal 
kodlardan, iktidar kodlarından, iktidarlaşma kodlarından söz ediyoruz. Dolayısıyla 
bir açıdan Ak Partinin tüm bu siyasal kodları on senede çözmek gibi bir gücü yok. 
Hiçbir iktidar, hiçbir toplumsal kuruluş böyle bir güce sahip değil. Bunu çözmek 
elbette zordur. Ama öbür taraftan doğrudan doğruya bu kodlarla alakası olmayan 
bazı şeyleri çözemez miydi, diye düşündüğüm zaman, mesela en azından Müslüman 
duyarlılığına sahip -“Müslüman” demiyorum o kelimeyi bir tarafa koydum şimdi-, 
”Müslüman duyarlılığına sahip, o iklimden gelen” insanların hükmettiği bir ülkede, 
cezaevlerinde çocuklara tecavüz edilmesi gibi bir olay yaşanmalı mıydı? Bunlar 
bizim emanetlerimiz değil mi? Bunlara kendi öz çocuklarımız gibi bakmalı değil 
miydik? Taş atıyor diye alıp da içeri tıkılan çocuklara, orada tecavüz edilmesini 
seyretmek, böylesi bir gelenekten gelen bir iktidar açısından ne denli makul ve 
tasvip edilebilir bir durum? 

 Öbür taraftan ise hep bahsi edilen ama bir teşhis ve çözüm ortaya 
konulamayan bir Roboski meselesi var. Arkadaşlar ben bunun bir kaza falan 
olduğuna inanmıyorum. Bu, devletin sınırları kanla çizme alışkanlığının bir sonucu. 
Biliyorsunuz, daha önce de bir otuz üç kurşun meselesi vardı. Evet, Ak Parti iktidara 
geldi ve yapılmasını düşünemediğimiz bir şeyi yaptı. Otuz üç kurşunun müsebbibi 
olan General Muğlalı’nın ismini askeri kışladan kaldırttı. Güzel, ama beri yandan 
da 33 sayısını 34’e çıkardı. Ve hâlâ meclis komisyonu, Genelkurmaydan istenen 
belgeler gelmediği için talimatın kim tarafından verildiğini tespit edemediğinden 
söz etmekte. Siyaset zaten ülkemizde giderek bu duruma geldi: insanların yüzüne 
baka baka yalan söyleme sanatı haline. Bunun bir yalan olduğunu biz de biliyoruz, 
Genelkurmay da biliyor, kendileri de biliyor ama herkes bu yalana razı. Kimse bu 
yalandan rahatsız değil. Genelkurmayın niçin bunu göndermediğini herkes biliyor. 
Arkadaşlar hani askeri vesayet falan kalkmıştı. Hani askeriyenin içindeki en mahrem 
şeylere bile el konulabiliyordu, kozmik odalara dahi girilebiliyordu? Yani bir 
bombalama talimatının kimden geldiği bilinmiyor mu, bilinmeyecek mi bu ülkede? 

 Öbür taraftan o Milli Görüş duyarlılığı olsun, nerede kaldı? Müslüman 
demiyorum ama maalesef Müslümanların çoğu da bundan, bu iktidar dilinden 
etkilenmiş durumdalar, artık bazı kavramları ağızlarına almaktan korkar hale 
gelmişler. O Milli Görüş mantığının daha önceden hiç değilse zaman zaman protesto 
ettiği o NATO protestoları ne oldu arkadaşlar? Evet, bir taraftan topraklarımız 
bölünüyor diye ayağa kalkıyoruz ama öbür taraftan İncirlik’te, daha birçok yerde 
o NATO üsleri durmuyor mu? Oralar bizim toprağımız mı? Yani tırnak içerisinde 
“bizim”. İncirlik’e girebiliyor muyuz, orada neler olduğunu biliyor muyuz? Toprağın 
benim için bir kutsallığı falan da yok. Hiçbir toprak parçası da benim açımdan bu 
insanların hayatlarından daha kıymetli değildir, o ayrı bir mesele. Ama Orta Asya’dan 
çıkıp ta buralara kadar seyahat etmiş olan göçebe Türk kardeşlerimiz maalesef hâlâ 
bir yurtlanma sorunu içerisindeler ve başkalarının yurdunu çalarken de kendilerine 
haksızlık yapıldığını iddia ederek olayları örtbas etmeye çalışıyorlar. Bizler de 
hem NATO’nun bu işgallerini, işkencelerini, katliamlarını, hem de bir taraftan da, 
hakikaten konuşmaya utanıyorum artık, bu dil meselesini, ana dilde eğitim, ana dilde 
konuşma meselelerini havanda su döver gibi konuşup durmaktayız. Oysa yüz sene 
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önce o hiç beğenmediğimiz Osmanlı İmparatorluğunda bunlar tartışma konusu bile 
değildi. Fakat modern, çağdaş, batı uygarlığı seviyelerine doğru gitmiş olan Türkiye 
Cumhuriyetinde biz, yıllardır bu tip konuları tartışmak durmaktayız. Utanç verici bir 
şey ama hep konuşup durmaktayız. Belki de daha yıllarca da konuşacağız.

YILDIZ RAMAZANOĞLU

Barışa yeni bir dil gerek.  

 Dil, bir kültürün taşıyıcısıdır. İnsan tecrübelerini devralan bir yaşam alanıdır 
aslında dil. Dillerin, Kültürlerin korunması, insanların doğayı korumasıyla yakından 
ilişkilidir. Çünkü diller aynı zamanda insan ekolojisinin bir parçası. Bir dilin yok 
olması, bir yaşam biçiminin yok olması ve bir felsefenin yok olması; bu bir ölüm 
belirtisi ve soluduğumuz havanın kesilmesi gibi bir şey. Kürtlerin inkarı meselesinde 
dil en önemli alana işaret ediyor. Dilin bastırılmasına göz yummak şöyle dursun 
Kürt halkından önce Türkler buna karşı durmalıydı. Türk olmak Müslüman olmaksa 
keyfiyet itibariyle ki birçok Müslüman bunu böyle tanımlama eğiliminde, o zaman 
Allah’ın benim ayetlerimdendir dediği dilin inkarına nasıl izin verebiliriz. Göklerin 
ve yerin yaratılmasıyla birlikte anılır dillerin yaratılması Rum suresinde. Dilleri 
inkar ve asimile etme hepimizi fakirleştirdi, sığlaştırdı ve kuraklaştı kültür iklimimiz. 
Kendi elimizle daha doğrusu zalimlerin eliyle varoluş alanımıza kastettik.  

 Türkiye’de kuşaktan kuşağa Kürtçenin kaybolması Türkiye’nin çok-kültürlü 
yapısından çok şey götürdü, bir ölüm belirtisi, bir arada yaşamanın yara almasıyla 
sonuçlandı. Çünkü biz, her manada farklı dillerle zenginleşiyoruz. Son zamanlarda 
duyduğum en güzel söz şuydu: “Kürtler, bu ülkeden ayrılırsa, biz hiçbir şey değiliz.” 
Dolayısıyla onlar bizim o kadar etle tırnak kardeşimiz ki, onların dilini kaybetmesi 
tehlikesi karşısında ben Türkçemi kaybetmiş gibi hissediyorum. Anadolu’ya ilk 
gelen Ermeniler sonra Kürtler ve en son olarak da Türkler gelmiştir, en son gelen 
herkesi kovacak mı, bu insanlığımıza yakışmaz. 

 Bazı Kürt aydınları, biz aslında zorla Müslümanlaştırıldık, biz aslında 
aydınlığa tapan güzel Zerdüşt dinimiz vardı, işte parlak zamanlarımız söylemi 
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içinde. Aslında Selahattin Eyyubi ile Müslümanlığı duyuyorlar, fakat Selahattin 
Eyyubi zamanında bu imkanları biz değerlendiremedik, safdillilik yaptık ve Kürtler 
bu dili ulusal amaçları için kullanamadı, dolayısıyla ümmetçi kalıpların içinde kaldık 
hayıflanmaları var, buna yol açtı kötü politikalar. Diller arasında yolculuklar yaparak 
birbirimizi daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum.

 Barış görüşmeleri başlamak zorunda. Her doğru söz ve cümle umut bahşediyor 
çünkü buna ihtiyacımız var. Meselenin her vechesiyle konuşulabilmesi, barış için 
kararlı adımlar atılacağı haberlerinin bizzat başbakan tarafından açıklanması ve 
tutarlılık çok önemli. Birilerinin küçümsemeye çalıştığı umutlanma, sevinç duyma, 
toplumsal uzlaşma hali bu yüzden. Susan Sonntag önemli bir Amerikalı düşünürdü. 
Amerika’nın Irak’ı işgali sırasında yükselen Amerikan düşmanlığı karşısında bir 
makale yazmış ve dünyaya seslenmişti. Amerikan halkı yaşanan trajediyi, yok olan 
şehirleri, hapishaneleri, halkın katledildiğini bilmiyorlar diyordu nefreti geriletmek 
için. Can yakıcı soru şuydu: Bilmek istiyorlar mıydı bakalım? Bilmek bedel istiyor. 
Başbakan ileri geri birçok adım attı ve gördü ki hükümetin ipini çekmek için Oslo 
görüşmeleri sızdırıldığında oluşan hava unutulmazdı, tepki yerine olgunluk vardı. 
İnsanlar bilmeye ve hakların teslimine doğru uzun bir yol kat etmişti.   

 Türkiye’de Diyarbakır cezaevini, yakılan binlerce köyü, evinden olan 
bir buçuk milyon insanı, faili meçhulleri, olağanüstü hal koşullarını ve daha nice 
eziyetleri bilmeyen duymayan kalmadı herhalde. Bilmek, eşitlenmek, hakların 
teslimine rıza göstermek, yurttaşlık konseptinde bir arada yaşamak istiyor muyuz? 
Yoksa yüz yıldır gözümüze indirilmiş perdenin açılmasından korkuyor muyuz? 

 Sevinenlere umutlananlara acele etmeyin bakalım, daha durun! bundan bir 
şey çıkmaz göreceksiniz, daha kanlı günler bizi bekliyor diyen insanları görünce 
onların aslında savaş ve kan lobisinin bir parçası olduklarını görebiliyor insan. 
Rilke’nin Malte Laurids Brigge’nin Notları’nda anlattığı gibi bir sürü insan var 
ama yüz daha fazla. Çünkü bazı insanların yüzü birkaç tanedir. Birini kullanırken 
diğerlerini sakladıkları oluyor ki çocukları kullansın. Gelecek kuşaklara sirayet etsin 
çok yüzlülük. Karşılıklı olarak hep sınır ötesi operasyon, ölmemek için öldüreceksin, 
öldürürken onları insan olarak görmüyorum, mıntıka temizliği cümlelerini kurmamızı 
istiyor Savaş Baronları. Şimdi sadece iyiliğe açılan yollara, barışı terennüm eden 
sözlere dikkat kesilmenin zamanı. Tabii ki hak yolda yapılan eleştirilerin kıymetinin 
de bilinmesi lazım. Bu iktidarlar için bulunmaz bir cevherdir.   

 Sakine Cansız ve arkadaşlarına kıyanlar doğrudan sevincimize kastetti ama 
bu kez artık barış yolundan geri dönüşün olmadığını göstermek hepimize düşüyor. 
İnternette gezinirken bir belgesele rastladım, dağlarda çekilmiş. Carnets d’un 
Combattant Kurde(2005) Stefano Savona adlı bir Fransız yönetmenin çalışması. 
Çok genç yaşta insanlar kilometrelerce yürüyorlar ve konuşuyorlar kameraya. Çoğu 
babaları aileleri öldürülmüş gençler. 16 yaşlarında bir genç kız operasyon sırasında 
büyük bir kayanın altına saklanmış ve ne kadar büzüşse de ayakları dışarıda kalmış. 
Onu bulan askerle silahlarına davranmadan bir dakika bakmışlar birbirlerine. Sonra 
genç asker burada kimse yok komutanım! Deyip uzaklaşmış. Bob Dylan’ın Savaşın 
Baronları şarkısındaki an : “yüzünü gördüğümde, tıpkı benimkine benzediğini 
anladığımda” dediği. Bu ülkenin evladı olan Sakine için yüreği sızlayan Bülent 
ARINÇ nerde, öldüğüne sevinenler nerde.  
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 Zorunlu göç hikayelerinin anlatıldığı Malan Barkir’in kitabındaki Metin’in 
söyledikleri içimize işliyor. İstanbul Kadınlar Pazarı’nda karpuz satıcısı. Köyleri 
yakılıp ağır işkencelerden geçmiş olmasına rağmen dağa çıkmamasının nedenini 
açıklıyor : “Çünkü her zaman Allah’a inancım var. Kalkıp dağa çıksam ben seni 
öldüreceğim, ama senin bir kabahatin yok ki. Boşuna gelip seni neden öldüreyim? 
Bana bunu sen yapmamışsın. Bunu yapanı ben görmüyorum ama Allah görüyor, bin 
sene yaşasa yerin altına girecek”. 

 Abdullah Öcalan Ahmet Türk’e barış yolunda kaybedecek bir saniyemiz 
bile olmadığını söylemiş. Mehmet Ali Şahin savaş lobisinin çok hızlı hareket edip 
Sakine’yi öldürdüğünü, barış yanlılarının daha da hızlı hareket etmesi gerektiğini 
söylüyor. O eğer biz bu meseleyi hal yoluna koymazsak, tarih de bizi affetmez, 
gelecek nesillerimiz de, onlardan bizden diye bir şey yoktur, dağdaki insanlar da 
ölmesin istiyoruz, bıraksın silahını, derken, Selahattin Demirtaş sabırlı akıllı ve 
cesur olmamızı söylüyor. 

 Bütün barışseverler dile dikkat çekiyor, bu demektir ki artık “söz ola ağulu 
aşı yağ ile bal ede bir söz”. Her kelime anında yankı buluyor. Gültan Kışanak’ın 
üvey evlat muamelesi görmek içimize kapanmamıza sebep oldu, oysa barışın tarafını 
taraftarlarını çoğaltabilirdik demesi yaşatılan duyguların dışavurumu. Geçtiğimiz 
günlerde Bursa’da uluslararası bir kadın sempozyumunda tanıştığım Ak Parti 
Diyarbakır milletvekili Oya Eronat 2008’de PKK’nın sivillere yönelik saldırısında 
oğlunu kaybetmiş. Sur belediye başkanı Abdullah Demirbaş Kürtçeyi de dahil 
ederek iki dilde hizmet verdi diye iki kez görevinden alındı. Bir oğlu dağda diğeri 
ise askere gidiyor ve oğlun en korktuğu şey abisiyle karşılaşmak. Bu her eve ulaşan 
hepimizi köleleştiren insanlığımıza yabancılaştıran acıyla ne kadar devam edebiliriz. 
Ne uğruna!

 Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube 
Başkanı Ersin Güluçar “30 yıldır akan kanın durması için Öcalan’la görüşülmesini 
istemeyenin vatandaşlığından şüphe ederim” diyor. Haklı olarak şehitlerin ödediği 
bedellere saygı duyulmasını, eş anne baba ve evlatlarının hayata tutunması için 
projeler geliştirilmesini istiyor.  

 İslami sivil toplum kuruluşlarının ortak bir açıklamayla sürecin ve barışın 
yanında her koşulda yer alacaklarını, şeffaf ve cesur bir süreç istediklerini bildirmesi, 
Taksimde bir miting yapan barışsever örgütlerin “ama” ve “fakat” kelimeleri 
kullanılmadan kararlılıkla yol alınması talepleri… Bu kez umut her zamankinden 
fazladır. Savaşın devamından yana olan iç ve dış aktörlerin sahne almaması için 
gereken her tedbir alınır inşallah. Başarı sivil insanlar olarak başbakanın, hükümetin, 
Öcalan’ın, siyasal olarak destek veren bütün partilerin ve kurumların yanında kararlı 
ve tutarlı bir şekilde durmamızla gerçekleşebilir. Yaraların hepsinin görülmesi, 
hakikat ve hafıza çalışmalarının da başlatılması gerekiyor bir yandan. 

 Meseleye on yıllarca insan üzerinden değil devlet denilen karmaşık çıkar 
ilişkileri açısından bakıldı. İnsanlar inancının gereğini yerine getiremesin, dilini 
konuşamasın, şarkısını söyleyemesin, ayrıcalıklı imtiyazlı konumlar, üstünlük 
iddiaları elden gitmesin diye inşa edilen kuleler yıkılıyor. Bu kolay değil. Bu sürecin 
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işlemesi için şimdi belleğin tarumar olmuş kuytularından en duyarlı kelimeleri, en 
itinayla seçilmiş sözleri çekip çıkarmanın zamanı.  

Bir de eklemek istediğim bir şey var : 

 Söz aldığım için çok özür diliyorum biraz fazladan bir şey. Ben sadece Şadi 
Çarsancaklı’nın Kürtleri ve Ermenileri kovma meselesinde bana yönelik öfkesine 
şaşırdım. Çünkü Hürriyet gazetesinde “Türkiye Türklerindir” yazar ve aslında 
“Türkiye Türklerindir” yazmak hala onu yazabiliyor olmak ve buna hiçbirimizin 
bir itirazının olmaması ve bunun bir devlet politikası olması zaten zihinlerden Kürt 
halkının ve tabi ki Ermenilerin ve diğer herkesin kovulduğunu, sürgün edildiğini 
gösteriyor. Bu en azından8 manevi kovma istenci bu bir. İkincisi önce kim geldi? 
Meselesi. Bu aslında önemli değil. Biz dostça yaşadık. Önce kim geldi önemli 
değil ama ben bunu altı yaşında bir çocuktan öğrendim. Diyarbakır’da meşhur, 27 
sahabenin yattığı Süleyman camii vardır. O caminin avlusunda küçük bir çocuk 
geldi ve dedi ki bana,” ben size anlatayım mı burada ne oldu?”. Anlat dedim, işte 
anlattı. Kürtlerin geldiğini sonra Müslüman olduklarını, sahabelerin vasıtasıyla... 
Arkasından da yüz sene sonra yaklaşık… 1071’de işte Türklerin geldiklerini… 
Ben o çocuğa sordum, sen kimden öğrendin? “ben dedemden öğrendim” dedi. 
Ben onun dedesine inanıyorum. Doğru söylüyor onun dedesi. Üçüncü bir şey 
söylemek istiyorum sadece, yani bunlardan bu kadar hayıflanmamıza, kendimize 
bir şey çıkarmamıza, üzülmemize falan gerek yok ve gerçekten tarih kitapları da 
bunları bu şekilde yazıyor. Kimin önce geldiği değil ama dost yaşamışız ve yeniden 
yaşayabiliriz, asI olan budur. 

ESRA AYDIN

 Değerli katılımcılar, hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum.

 Önceki oturumda tamamı Türk olan tebliğciler bir araya gelerek, Kürtlerin 
de bulunduğu böyle bir toplantıda ‘Kürtlerin hakları var mı yok mu, varsa nelerdir, 
bunları hangi dille ne çerçevede isteyebilir?’ bize bunu anlattılar. Bu manidar bir 
durum değil midir? Bu vakıa, Türk egemen aklının bir tezahürü değil midir? 
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 Neticede yeryüzündeki en büyük sorun, görüyorum ki bu salonda da mevcut. 
Peki, nedir bu sorun? Bana göre şüphesiz yeryüzündeki en büyük sorun, insanın 
haddini aşmasıdır. Bu sözlerim değerli konuşmacılara yönelik bir itham değil, 
egemen anlayışı eleştiren bir durum tespitidir. Bu minvalde Kürdistan meselesi de 
işgalci devletlerin haddini aşmasıdır.

 Türkiye’de Kürt realitesi konuşulunca iki temel sorunlu yaklaşım söz 
konusu oluyor. Bunlardan ilki, Kürtlerin gasp edilmiş haklarını kişisel siyasi 
algılar üzerinden bir meşruiyet zeminine oturtmaya çalışan üsluptur. Burada neyi 
kastediyorum? “Bence bağımsız Kürdistan olabilir.” veya “Aslında ben olmasından 
yana değilim de;”  ya da “Yok kardeşim ben istemiyorum sizden ayrılmayı.”  
şeklinde bir yaklaşımın ardından bizim aidiyetimizi sorgulayan ifadelerdir. Bunu 
son derece rahatsız edici buluyorum. “Siz gerçekten kendinizi Kürdistan’a ait mi 
hissediyorsunuz? Kürdistan kurulduğunda gerçekten orada yaşayacak mısınız?” 
gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda kimseyi ikna edecek değiliz. Fakat 
bu üstenci dile karşı ben tabii olarak şunu sormak istiyorum; size bunu soran kim, 
neden hak dağıtma merciinde kendinizi görüyorsunuz? Önemli olan burada benim 
ne istediğim. Ben burada pozitif ayrımcılık istiyorum. Diyorum ki; eğer bu zulmü 
ben gördüysem, benim ailem, benim halkım gördüyse, burada nihai karar mercii 
de benim, benim halkımdır. Dolayısıyla eğer benim halkım bağımsızlık istiyorsa, 
benim halkı ayrılmak istiyorsa, benim halkım kardeş değil, komşu olmak istiyorsa 
sonuç da buna bağlı olmalıdır. Çünkü bu kardeşlik de bizim için can sıkıcı oldu artık. 
Hep ağabeyler Türk, hep küçük kardeş Kürt… Mademki kardeşiz, öyleyse biraz da 
Kürtler ağabey olsun.

 Neticede Kürt ve Kürdistan mücadelesi meşruiyetini en çok ahkam kesenden 
değil, İlahi olandan yani Rabbimizden alıyor.

 80 yıl önce Ankara da bir grup insan kalkıp kendilerine bütün İslami 
referanslardan uzak hatta İslami birikimleri yok etmeye geçmişin izini silmeye 
çalışan seküler bir Türk ulus devleti kurdu. Bu kurulan Türk ulus devletinin Kürtler 
nezdinde hiçbir meşruyeti yoktu. Kürtler burada seküler ulus devlete “Benim seninle 
birlikte yaşamam söz konusu olamaz.” dedi ve direnişe geçti. Bütün korkutulma ve 
yoksul bırakılmalarına karşın lokal düzeyde yenilgi ile sonuçlanan 30’a yakın isyan 
gerçekleşti. Bu isyanları analiz etmezsek lokal olmayan son Kürt isyanını da anlamakta 
güçlük çekeriz. Her seferinde Kürtler yenildi, aşağılandı ve Müslümanlar seyretti, 
karşı çıktı. Müslümanlara kızmıyorum, çünkü onlarda bu devletin ulusal tornasından 
geçmiş kimseler ve sınır korkuları vardı. O yüzden uzaktaki Müslümanların acılarını 
sarmak daha kolay ve vicdanı daha da rahatlatmaktı. Örneğin Dersim Katliamı ve 
Diyarbakır Cezaevinden bile Müslümanların yeni haberdar olmaları çok manidardır. 
Burada sorun yokmuş gibi yansıtan Kürtlerin payı yok değil. Sonuç olarak; 80 yıla 
yakındır Kürt ve Kürdistan kelimeleri şeytanlaştırıldı ve terörize edildi. 

 Bu 80 yıllık cumhuriyet tarihine bakıldığında Kürtlere yönelik katliam ve 
aşağılama politikalarının nedeni Kürtlerin kendi topraklarında egemen olmamalarıdır. 
Dolayısıyla şunu eklemek istiyorum; Kürdistan meselesi dünyada bu kadar kalabalık 
olup da kendini yönetemeyen ve çözüme kavuşmamış tek ulusal sorundur. Eğer 
gasp edilen haklar, bir ulusa yönelikse, bu haklar için mücadelemiz de ulusal bir 
mücadeleye dönüşür.
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 Bu minvalde ben de birkaç madde ile düşüncelerimi özetleyeyim;

 Kürt Davası, sömürge ve toprakları işgal edilmiş bir halkın davasıdır. 
Ortadoğu’da uluslararası bir sömürge ulus davasıdır. Ülkesi Kürdistan olan ve 
bölünen bir ülkeye sahip olan Kürt halkının davasıdır. Siyasi ve ulusal bir davadır. 
Dünyanın tüm diğer ulusları gibi kendi kaderini tayin etme, bağımsızlık ve devlet 
olma davasıdır. Kürt Davası, mazlumların ve ezilenlerin davasıdır. Bir eşitlik, adalet, 
bir hak ve hukuk davasıdır. İçeriye ve dışarıya karşı bir özgürlük davasıdır. Kürt 
Davası, bir şeref ve onur davasıdır. Ve Kürt Davası, bir küreselleşme, değişim, 
yeniden yapılanma davasıdır.

 Şimdi biz bunları söylediğimizde Kürtçülükle itham ediliyoruz. Sizin 
yaptığınız Türkçülerin yaptığından farksız deniyor bize. Açıkçası kendi adıma 
Kürtçülük yakıştırmasından gocunmuyorum! Kürtçülük dediğiniz şey benim 
gerçekliğimi yaşatıyor ve evet ben Kürtçüyüm.  Kürtler Ortadoğu’da, ümmet 
coğrafyasında eşit olmak istiyor. Böyle bakınca Türk ulusçuluğu ve Kürt 
ulusçuluğunu aynı kategoriye koyup değerlendirmek bana çok etik gelmiyor. Birinde 
devlet ve devletin o güçlü aygıtları yok, diğer halkları aşağılamıyor, yok saymıyor ve 
sistematik kıyım yapmıyor, din aşağılanmıyor. Kürtçüler ya da Kürt ulusalcıları gasp 
edilen haklarını geri almak için mücadele ediyor; Türkçüler ise Kürtlerin hakkını 
gasp etmek için mücadele ediyor. Dolayısıyla ikisi adalet nezdinde bir tutulamaz. 

 Bunun devamında şuna değinmem gerekiyor. Hala Kürt sorunu dendiğinde 
faili meçhuller, köy boşaltmaları, cezaevi uygulamaları ve kimi kültürel yasaklar 
akla geliyor. Bunlar genelde alacağımız en iyi cevaplar oluyor. Ancak yine temele 
inememiş cevaplardır bunlar. Çünkü sorun Kürtlerin kendi topraklarında egemen 
olamama sorunudur. Egemen güç işgalci olduğunun farkında değildir, ancak 80 
yıllık bütün uygulamaları tam da işgalci uygulamalardır.  

 Bir de her kesimin ortak olarak dile getirdiği bir barış söylemi mevcut. Ne 
var ki ben “barış” denince hiçbir şey anlamıyorum. Arzu edilen barış neye tekabül 
ediyor, zihnimde bunun bir karşılığı yok. Türklerin ve Kürtlerin barışacağı husus 
nedir? Her iki tarafın da şehit olarak adlandırdığı cenazeler sebebiyle mi yapacağız 
biz bu barışı? Hal bu ki biz biliyoruz, zaten sorunun çözümü her iki tarafın silahları 
bırakması ile gerçekleşmeyecek. Çünkü temelde sorun silahlı mücadele ya da 
kapılarımıza şehitlerimiz gelmesi nedeniyle devam eden bir kan davası değil. Daha 
önce de ifade ettiğim gibi sorun açıkça Kürlerinin toprağında egemen olamaması ve 
millet olmaktan kaynaklı haklarının gasp edilmesidir. Ve bu mesele doğrudan barış 
ile ilişkilendirilebilecek bir mesele değil.

 Yine sorunu ulusal temelde ele aldığım için şahsen şu sonucu önemsiyorum. 
Problemin çözümü için Türkler bize yardımcı olmak istiyorlarsa elbette yardım 
edebilirler, ancak akıl vermesinler. Ulusçu ve Türkçü reflekslerini ve korkularını 
bir yana bırakarak vahyi referans alarak bir şeyler üretsinler… Ama problemi nasıl 
çözeceğimizi bize anlatamasınlar. Çünkü biz Kürtler egemen söylemle bize akıl 
vermeye çalışanlara güvenmiyoruz.
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Hüda KAYA

 İçinde mensubu bulunduğumuz Müslüman camianın başta Roboski olmak 
üzere Kürt meselesinde, zulümler noktasında gerçekten içimizi ferahlatan tek 
manzara olan, tek etkinlik gerçekleştiren MAZLUMDER’ i, Ankara, İstanbul ve 
Bursa Şubesinin ev sahipliğinde yapılan bu toplantı ve Roboski etkinlikleri için 
gönülden tebrik ediyorum. 

 Fatih Cami’sinde Roboski için bir iftar arkasından yapılacak etkinlikte 
bıçaklı, satırlı saldırıya uğradığımızda İstanbul şube başkanımız Cüneyt ağabeyin 
orada, o ulusalcı kavmiyetçilerin, hakaretamiz söylentilere,  saldırıya karşı nasıl 
göğsünü gererek bir duruş gösterdiğine ben şahidim ve mutluyum, elhamdülillah 
Rabbim buna şahit etti. Gönülden tebrik ediyorum hepsini.

 Genel anlamda ezber oldu artık fakat ne acı ki İslami camia sınıfta kaldı. 
Roboski derken, Kürtlerin mazlumiyeti derken, herhangi bir şekilde bir konuyu ifade 
ederken aldığımız hakaretlerin, tehditlerin, aşağılamaların haddi hesabı yok. ‘Siz 
neye hizmet ediyorsunuz? ’‘Devleti karşınıza almak mı istiyorsunuz?’‘ Sizde Kürtçü 
oldunuz,  ulusalcı oldunuz’ ‘sizde mi terörist oldunuz?’ gibi söylentiler en hafifleri. 

 Konuşmacılarımızdan bazıları, Kürtlerin İslam’dan, Kürt hareketiyle 
kopartılmaya çalışıldığını ifade etmişlerdi. Bunu söylerken gözümde farklı 
manzaralar çağrışım yaptı. Özellikle son birkaç yıldır görüyoruz ki İstanbul’da ve 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde sivil cuma namazları, sivil oruçlar gibi etkinlikler 
ile dünün laik, Leninist, Marksist bir yapının nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdiğini 
ve aynı zamanda abdestli namazlı insanlar tarafından orantısız şiddete başvurularak 
adı sivil olmasına rağmen, ibadet ya da ne amaçla yapılırsa yapılsın bu ritüeller, 
etkinlikler, bu inanç göstergeleri, yapılan bu şiddet ve müdahaleleri bizlere meşru 
gösteremez ve görmezden gelemeyiz arkadaşlar. 

 Yıllardır hep şu ezber vardı, medyada, radyo televizyonlarda söylene 
gelen, Marksist, Leninist örgüt üyesi olmakla suçlanırlardı insanlar. Bugün bunu 
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diyemiyorlar farkında mıyız? Çünkü bakıyorsunuz başında başörtüyle namaz kılan 
insanlar Galatasaray meydanında oturuyorlar, namaz kılan başörtülü insanlar barış 
anneleri olarak sınırda kendilerini canlı kalkan ediyorlar. Biz bunları ne kadar 
görebildik? Ne kadar içselleştirebildik? Artık bu hareket de bir dönüşüm içerisinde 
bunu görmemiz lazım. Artık Marksizm, Leninizm söylemi yok. Sadece bir parantez 
olarak söylüyorum Abdullah Öcalan’ın ceza evinde okuduğu kitap listesini görmeniz 
bile bu halkın baskın bir irade olarak örgütün dönüşümüne sebep olduğunu ve 
Apo’nun da bu halkın arkasından neleri okumak zorunda kaldığını kendiniz teslim 
edeceksiniz. 

 Kürt hareketine ne kadar kardeşçe, Tevhitçe, insanca bir empati kurmaya 
çalışırsak çalışalım, bir yerde geliyoruz ve tıkanıyoruz. Özellikle batı şehirlerimizden 
olaylara bakan bazı arkadaşlarımız bir noktaya geliyor ve irade buyuruyorlar ve 
tamam diyorlar ‘biz sizi destekleyelim ama sizler, bize kendinizi ne kadar anlattınız 
ki’ ya da ‘ben sizi tanımıyorum ki’ demekteler. Arkadaşlar kaç tane Somalili geldi 
bize kendini tanıttı ve biz tırlar dolusu trilyonlarca yardım oraya gönderdik. Kaç 
tane Afganlı geldi bize kendini tanıttı ve derdini anlattı da biz Afganistan’a yıllardır 
hem askeri güç hem de yardımlarımızı gönderdik. ‘Siyaseti kirli’ deniliyor, ‘Kürtler 
kendilerine öz eleştiri yapmalı’ deniliyor, ‘kendi içinizdeki aykırılıkları özeleştiri 
yapın, kendinizi temizleyin biz sizi anlamaya hazırız’ deniliyor. Kendimize dönelim 
Türk siyaseti ne kadar temiz? Bizler Türk siyasetini temizleyebildik mi? Bizler çok 
mu dört dörtlük olduk? Bizim kendi içimizde eleştirecek bir halimiz yok mu da Kürt 
siyasetini hesaba çekme hakkını iradesini kendimizde buluyoruz? 

 Şunu ifade edeceğim; bakın sadece oğlum Muhammed Cihad›ın Tekirdağ F 
Tipine girmesinin sebebi olarak, Kürt hareketine destek vermek amacıyla, bombalar 
dursun, barış olsun etkinliği çerçevesinde Taksim›e adım atmasıyla beraber göz 
altına alınması, örgüt üyesi olarak yargılanması ve Tekirdağ F Tipinde hapsedilmesi 
ile, arada şunu da ifade etmeliyim ki; ben doksanlardan bu yana, Tayyip Erdoğan’ın 
isminin ortaya çıktığı, son seçim ve referandum olduğu ana kadar oy vermiş bir 
insan olarak, 28 Şubatın en ağır ceremelerine ailece muhatap olmuş birileri olarak 
geçirdiğimiz günlerin sonucunda bugünlerde ‘Elhamdullillah, artık bir şeylerin 
hesabı soruluyor, bir şeyler düzeldi’ derken, Tekirdağ F Tipi İle yüzleşmemizle, 
meğer ne dayakların ne işkencelerin ne de ithamların, aşağılamaların kesinlikle ara 
verilmeden devam ettiğine birebir şahit olduk. Ve ben İstanbullu bir Türk olarak 
Tekirdağ F Tipinde, dövülmeyen, işkence edilmeyen, anadan doğma soyulmadan, 
eli kolu kırılmadan içerde kalan tek kişinin oğlum olmasına rağmen içerdekilerin 
açlık, susuzluk, soğuk, inanılmaz ve son derece insanlık dışı hareketleri orda her 
gittiğimde gördüğüm. Müdür beyle görüşmek istememin sonuncunda gardiyanlarla 
atışmamın karşılığında karşılaştığım hakaretler, aşağılamalar sonuncunda ki, 
“görüyordum her gidişimde tamamı Kürdistanlı aileler, evlatlarının içerdeki 
şartlarını, konumlarını bildikleri halde en ufak bir şekilde ağızlarını açamıyorlar 
seslerini çıkaramıyorlar. En ufak bir ses çıkardıkları zaman evlatlarına görüş yasağı, 
mektup yasağı veriyorlar ve bunun sonuncunda kilometrelerce uzaktan gelen aileler 
görüştürülmeden geri gönderiliyorlar” Yaşanılan bütün bu zulümleri ben kendim 
ifade etmek için dayanamadım ve müdüre gidip hesabını ben kendim soracağım 
dedim. Benim gardiyanlardan gördüğüm davranışların karşılığında, ben onlara dava 
açmam gerekirken onlar bize dava açtı ve şu an mahkememiz devam ediyor. Devlet 
memuruna karşı gelmekten ve tehdit etmekten... Yaptığım tehdit ise çıkarken en son 
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sizin hepinizi Ankara’ya bildireceğim dedim ve bunu devlet memuruna tehdit olarak 
algılamışlar ve şu anda mahkememiz devam ediyor. 

 Binlerce öğrenci ve gencimiz okullarından ve hayattan koparılmış durumda ve 
hapishanedeler. Pozantılı çocukların durumu ortadadır. Öyle bir sistem ki; Zulmü yapanlar 
değil, zulmü ihbar edenler suçlu bulunuyorlar ve yargılanıyorlar. Zulmü yapanların ise taltif 
edildiği, terfi edildiği günleri yaşıyoruz maalesef. 

 İslami camiamızın duyarsızlık ve çifte standardı bunlar değil elbette. Gazze’nin 
bombalanmasında hepimiz bütün Türkiye halkı bir yürek olduk sabahlara kadar meydanlarda 
nöbet tuttuk biliyorsunuz. Dualarımız, gözyaşlarımız onlar içindi. Gün geldi sınırlarımız 
içerisinden bir köyümüzün, Roboski’nin gençleri, çocukları bombalandı. Aynı şekilde bu 
çocuklarımız içinde yandı yüreğimiz. Acılarını nasıl paylaşacağımızı bilemedik. Biz aynı 
toprakları paylaştığımız insanlarımızın acılarını paylaşıyoruz, onların hakkını arıyoruz, onlar 
için adalet istiyoruz diye duymadığımız hakaret, itham kalmadı. Kürtçülük yapmakla itham 
edildik. Bu nasıl bir anlayış ve dindarlık? Sınırlarımızın dışındaki mazlumlar bombalanırken 
sahip çıkmak insanlığa ve inanca uygun ama sınırlarımızın içinde bombalanan mazlumlara 
sahip çıkınca kavmiyetçilik ve Kürtçülük öyle mi? Mazlumlara sahip çıkmamız için o 
bombaları İsrail uçakları mı atmalı idi? Türkiye uçakları bombalayınca o insanlar mazlum 
olmayacak öyle mi? Yıllardır hepimiz Filistin, Gazze, Kudüs diyoruz, ama hiçbir zaman 
onları savunuyoruz diye ‘Arapçılık‘ yapmakla suçlanmadık. Kürt mazlumlara sahip çıkınca 
neden Kürtçü oluyoruz?

KADRİCAN MENDİ

 Arap bir babayla Türk bir annenin çocuğuyum. İki küçük anekdot vererek 
sözlerime başlamak istiyorum: Babam, kendimizi anlamaya başladığımızda bize 
Arapça öğretirdi, ama bir noktadan sonra, muhtemelen yedi sekiz yaşlarındaydım 
Arapça öğretmeyi bıraktı nedenini sorduğumda ise şunu söyledi: Arapça öğrenip 
de ne yapacaksın? Muhtemelen istikbalimden endişeleniyordu. İkinci örnek, batıda 
yaşayan bir Türk açısından meseleye nasıl temas edilebileceğine ilişkin, Annem 
mübadelede balkanlardan gelen Türk bir ailenin evladıdır. Çocukken hatırlıyorum 
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anneannem köyde olduğumuz bir gün bana, “vatanın kapısını kapat demişti” 
yine böyle sekiz dokuz yaşlarındayken. Ben de demiştim vatan neresi? Sonradan 
öğrendim ki oradan gelen Türkler vatan derken evin avlusunu kastediyorlar. 

 Bulunduğumuz yerde bizi Kürtçü olarak görüyorlar ve ben bundan hiç 
gocunmuyorum ve kendimi Kürtçü bir İslamcı olarak tanımlıyorum, ama kimlik 
olarak da kendimi Türk olarak hissediyorum; Türkçe konuşuyorum, Türkçe 
yazıyorum benim bundan bir şikayetim yok, ama siyasal olarak Kürtçü bir 
İslamcıyım. Öncelikle böyle bir beyanda bulunmak istedim. İkincisi, vakitte dar 
olduğu için affınıza sığınarak bir iki genel değerlendirme yapmak istiyorum, belki 
sosyolojik bir değerlendirme olur. Çünkü Kürt meselesi, Kürdistan meselesiyle ilgili 
söylenmesi gereken çok şey var ama bir Türk olarak biraz da haddimizi bilerek bunu 
ne kadar içeriden konuşabiliriz kaygısıyla dışarıdan birkaç tespit yapmak istiyorum. 

 Öncelikle MAZLUMDER, Kürt meselesine karşı ortaya koyduğu ilgi ve 
alaka açısından, bizim için çok büyük bir kazanımdır. Kürt formunun siyasi bir 
iması var aslında. Yani bu basına ve kamuoyuna yansıdığında da böyle algılanacak 
muhtemelen. Burada genel profile bakıldığı zaman aydınların konuştuğu görülüyor. 
Bunda da bir sıkıntı yok ama bizim aydınlarımızın şöyle bir sıkıntısı var, biz 
herhangi bir sınıfı temsil etmeyen aydınlarız maalesef. Özellikle AKP’nin son on 
sene içinde İslamcı aydınları böyle bir ofsayta düşürmesi gibi gerçek var, çünkü 
siyasal alanı ya da kitleleri, toplumu temsil edecek alanı AKP tek başına kapatmış 
durumda ve dolayısıyla buraya müdahale ettirmiyor. Burada konuşan aydınlarda o 
açığı görüyorum, çünkü bu insanlar siyasal bir geleneğin içerisinden konuşmuyorlar. 
Dolayısıyla, bende dahil olmak üzere, meseleyi kendi hikayesi üzerinden, kendi 
dokunduğu yer üzerinden anlatıyor. Türkiye’deki Müslümanların, Kürt olsun 
Türk olsun, aydınların içinde bulunmuş olduğu bir açmaz. Bu açmaz daha temel 
bir açmazdan besleniyor aslında; o da Türkiye’deki İslami camianın, cumhuriyetle 
beraber yaşadığı kırılmadan itibaren, örgütlenme biçimi, kendini ifade etme biçimi, 
ya da hayatta kalma, var olma biçimlerinin getirdiği bir gelenek, bu tamamen apolitik 
bir gelenek. Bu topluma dayanma ihtiyacı hissetmeyen, sadece kendi cemaatinin 
içinde var olmaya ve bu varlığı da devletle girmiş olduğu ilişki üzerinden devam 
ettirmeye çalışan bir gelenek maalesef. 

 Dolayısıyla AKP bu geleneği kullanmaktadır. Başörtüsü meselesinde benzer 
platformlarda yürütmeye çalıştığımız şeylerde bile biz bunu görüyoruz. Cemaati, 
mezhebi ne olursa olsun başörtüsü ortak bir mesele olduğu halde çok ciddi sorunlarla 
karşılaşıyoruz. Başörtüsü sorununu siyasal bir mesele olarak tanımlamadığımız için; 
başörtüsünün içi boşaltıldı falan gibi bir söylemin mücadeleden imtina etmek için bir 
bahane olarak kullanılması durumu ile karşılaşıyoruz. Kürt meselesinde de bu tavrı 
görüyorum.

 Kürt/Kürdistan meselesi aydınların çözebileceği bir mesele değil, çünkü bu 
siyasal bir meseledir ve uluslararası boyutu var, son iki senedir bu çok daha baskın, iç 
dinamiklerden ziyade, uluslararası dinamiklerle düşünmek gerekiyor. Kürdistan dört 
devleti ilgilendiren bir meseledir ve Kürt siyasası bu bilinçtedir. Bunu yakalamak 
lazım, bu siyasal bir meseledir ve siyasal bir meseleyi çözecek olanlar siyasal 
aktörlerdir. Bu siyasal aktörler bölgedeki Kürt siyasal hareketleridir. Aydınların, 
STK’ların çözebileceği bir mesele değildir. Dolayısıyla Kürt Müslümanların ortaya 
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koyacakları çözüm önerilerine destek vermek gerekir diye düşünüyorum.  
Bölgedeki İslami Kürt siyasi yapılar, ulemanın öncülüğünde bir araya gelip 
aralarındaki husumet ya da ihtilafları bir fıkha bağlamalıdırlar diye düşünüyorum.

AYHAN BİLGEN

 Son yirmi yıl boyunca, ikinci bir Kürt formu yapılma ihtiyacı 
hissedilmemesinden ziyade bu gün geldiğimiz nokta, başka bir tartışmayı bize 
dayattı diye düşünüyorum. Sorunun niteliğinde bir değişiklik olduğuna inanıyorum 
onu çok net biçimde söyleyeyim. Hem sorunun muhataplarından kaynaklı, hem 
uluslararası konseptten kaynaklı değişikliğin sorunun niteliğini değiştirdiğini 
düşünüyorum. Bir kelimeye hapsetmek çok zor ama bugün daha çok Türk sorunu 
olduğuna inananlardanım.  Ancak Türkiye’nin batısında atılması gereken adımlarla 
sorunun en az kan dökülebilir bir boyuta taşınabileceğini düşünüyorum. Altını 
çizmek istediğim ikinci değişiklik tehdit altında olan, hak ihlali ile karşı karşıya kalan 
aslında Kürtlerin en çok yaşadığı nüfusa sahip iller değil bence artık. Türkiye’nin 
batısında yaşayan Kürtlerdir. Yani bu sorunun geldiği evre ve muhtemel önümüzdeki 
aylarda, yıllarda karşı karşıya bulunacağımız ihlaller, Türkiye’nin batısında bulunan 
illerde yaşanacak. Kürtlerin, daha ciddi ve kara kara düşünmesi gereken, onlarla 
dayanışma içerisinde olanların, onların acısını paylaşanların, yeni yöntemler, yeni 
çözümler anlamında masaya bir şeyler koyma ihtiyacı hissedecekleri bir döneme 
doğru ilerliyoruz. Sorunun taraflarıyla ilgili bir değişim var yani. Kimseyi hedef 
almak istemem ama 1990 lı yıllarda sorunun faili olarak tarif edebileceğimiz odak 
bürokratik devletti. Daha kestirmeden söyleyeyim askerdi. Sorunun sebebi, faili 
muhatabı dünden bugüne artık sadece asker değil. Tarihsel boyutuyla söyleyeceğimiz 
çok şey hala var. Bugünde var şüphesiz. Roboski için de var başka konular için 
de var askeri suçlayacağımız noktalar.  Ama bir o kadar belki daha fazla hükümet 
etmeyi başaran odağı konuşmak zorundayız.  Tabi o zaman yirmi yıl  “az gittik uz 
gittik” pozisyonuna geliyoruz. Yani o gün belki Kürt formunda Kürt sorununun nasıl 
çözüleceğine dair tebliğ sunanlar, şu anda sorunun odağı, hatta sorumlusu pozisyonuna 
gelmiş durumdalar. Bu neyi ifade ediyor? Yani o gün çözümle ilgili arayışı olanların 
bugün yazdıkları yazılarla, yaptıkları konuşmalara siyasi platformlardaki tercihlerini 
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kullanış biçimleriyle sorunun sebebi haline gelmeleri, bugün bu soruna çare arayan 
insanların pozisyonlarını yeniden ele alması gerektiğini bana düşündürüyor. Şimdi 
askeri bürokrasi ise sorunun sorumlusu, sizin bir sivil insiyatif ile sürece müdahil 
olmanız, yani en azından vicdanen rahat olmanız, verimlilik açısından da etkin bir 
mücadele yürüttüğünüze inanmanıza yetebilir. Ama sorunun muhatabı siyasal iktidar 
olmuşsa artık, yani sadece askeri bürokrasiyi suçlayarak içinden çıkamayacağınız 
bir durum söz konusu ise, çok somut ve net bildiğiniz siyasal muhataplar varsa, 
sizin dilinizin de daha siyasallaşması gerekiyor. Sizin pozisyonun da hem bir 
toplumsal hareket hem bir siyasal muhalefet inşasını beraberinde gerektiriyor, diye 
düşünüyorum ben. Bu benim en çok altını çizmek istediğim noktadır. Bu noktanın 
tabi ki birkaç dakika içerisinde gerekçelerini saymaya çok fazla imkanım yok ama 
şunu belki belirtmeliyim. Bir kere ahlaki olarak, sorunun muhataplarını eşitleme 
alışkanlığını aşmanın yolunun siyasallaşmadan geçtiğini düşünüyorum. Yani bir 
sivil toplum pozisyonuyla ya da sadece bir hukuk mücadelesi pozisyonuyla biz bu 
sorunun sebebi olan odakla sonucunda ortaya çıkanı eşitleme  “ahlaksızlığından” 
kurtulmayacağız, diye düşünüyorum. Dayak atanla dayak yiyeni eşitleyip tarafsız 
bir pozisyon kurarak falan bir hak mücadelesi yürütemezsiniz. Hele dayak atan 
tarafın içerisinde, size daha yakın aktörler olmaya başlamışsa ve onlar sonuçta 
her ortamda neredeyse sizin platformlarınızı anlamsız görmeye başlamışsa bu 
daha da zorlaşmaktadır. MAZLUMDER yönetimindeyken en sık duyduğum şey, 
özellikle iktidar partisi milletvekilleriyle birlikte olduğumuz ortamlarda “yani artık 
MAZLUMDER’ e gerek yok çünkü Türkiye’nin insan hakları sorunları çözüldü.” 
cümlesiydi.  Bugün geldiğimiz ortamda hani gerek var mı? Yok mu? Bence bunun 
cevabını verebilmenin yolu siyasal bir dil koyarak, siyasal bir irade bir insiyatif 
alarak sorunun çözülmesinde bir mücadele ortaya koymaktır. 

 Bir üçüncü taraf olmadan, üçüncü taraf inşa edilmeden bir mesafe 
alabileceğimiz, yani biraz önceki oturumda da ifade edilen, takip edelim artık, 
sonuna kadar gidelim, işte imza toplayıp dağılmayalım, salonlarda toplanıp konuşup 
dağılmayalım anlamındaki pozisyonu, kaygıyı, acıyı aşabileceğimize inanmıyorum. 
Bunun nasıl olacağı, nasıl bir şekil, nasıl bir çalışma yöntemi, nasıl bir örgütlenme 
konusu olacağı, nasıl bir dille olacağı konusu ayrıca tartışılabilir. Ama özellikle altını 
çizerek siyasallaşmayla ahlaki tutum ilişkisini savunuyorum. Toplumsallaşmadan, 
zulme karşı mücadele etmenin artık bu vakitten sonra çok imkanının kalmadığını 
düşünüyorum.  Suriye sorunu, başka bir takım sorunların da, Müslümanların 
takındığı tutarsızlık açısından bizi test edişi, bizi sınayışı ve bizim bu sınavlar 
karşısında takındığımız tutarsız pozisyonları da düşündüğümde,  siyasallaştıkça 
netleşebileceğimizi, toplumla yüzleşeceğimizi, toplumla yüzleştikçe ancak vicdanen 
rahat edebileceğimiz bir pozisyon, bir sorumluluk ifa edebileceğimizi düşünüyorum. 
Ama bir yanlış anlama olmaması için parantez açarak bitireceğim. Bir üçüncü 
taraf olmayı, bu sorun karşısında, çatışan taraflar karşısında üçüncü taraf olmayı 
kastediyorum. Ama ezilen haksızlığa uğrayan halk karşısında bir üçüncü taraf olmak, 
devletle onlar arasında bir üçüncü taraf olmaktan bahsetmiyorum. Bunun bir “üçüncü 
yolcu” dile dönüşmemesi lazım. Türk solu bu hatayı yaptı. Bazı sol çevrelerin 28 
Şubat’ta takındığı  “ne şeriat ne darbe” tavrı gibi.  Askerlerle başörtülüler aynı güçte 
tehditmiş gibi, aynı hizaya sokularak ele alınması nasıl solcular açısından kabul 
edilemeyecek bir pozisyon idiyse, o gün çoğu sol çevre nasıl o tavrı eleştirdilerse 
bizde üçüncü yol heveslerine, hesaplarına girmeden, gerçek bir irade, adil bir taraf 
inşası içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum, teşekkür ediyorum.



 w
w

w
.m

az
lu

m
de

r.o
rg

300 MAZLUMDER

M. HALİT ÇELİK 

Efendim tabii 110 dakikalık konuşmacıların konuşmasını 7 dakika içerisinde 
müzakere etmek mümkün değil. Bu nedenle bende genel bir iki değerlendirme 
yapmak istiyorum. Bunu söylerken yani bundan sonraki sempozyumlarda formatın 
değiştirilmesinin uygun olacağını ifade etmek istiyorum. Şimdi efendim bazı 
arkadaşlarımız her kavmin kendi kaderini tayin hakkından bahsetti. Bu bahsedilen 
konu 1960’larda Birleşim Milletler ’de öngörülmüş olan ikiz sözleşmelerde ortaya 
konmuş olan bir konudur. O günün koşullarında, belki o gün ki sorunu çözeceği 
düşünülmüş ve o gün ki insanlığın düşüncesi itibarıyla ulaşılabilmiş bir nokta 
olabilir.  Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesiyle Ekonomik Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Sözleşmelerin her ikisinde de her 
kavmin kendi kaderini tayin hakkı var. Ama bugün itibarıyla, insanlığın gelmiş 
olduğu nokta itibariyle bu kavram ile ne Kürt sorununu ne de birlikte yaşamayı 
çözebiliriz.  Çünkü sosyal hayat hukuk ve ahlak üzerine oturur. Bir ırkın ise ontolojik 
olarak herhangi bir ahlakı ve hukuku yoktur. Irk mensupları sonradan kendileri 
herhangi bir ahlaka ve hukuka yönelirler. Bu açıdan ırk üzerine dayalı bir devlet 
ve sosyal hayat olmaz. Bunu sadece ırklar üzerinden ele almak ve değerlendirmek 
bu açıdan sağlıklı bir durum değildir diye düşünmekteyim. Nitekim pratiklere de 
baktığımız zaman gözlemleyebiliriz. Türkiye’nin doğu güneydoğusunda Kürdistan 
adı verilen bölgelerde Kürt nüfusu tabi ki daha yoğundur. Ama örneğin Siirt’ten 
daha fazla nüfus İstanbul’da yaşamaktadır, İzmir’de yaşamaktadır birçok doğu 
vilayetinden daha fazla nüfus. Yani siz ırk düzleminden yola çıkarak bir siyasal 
sistem oluşturmaya kalkışırsanız buradaki Kürtleri mi oraya göndereceksiniz, 
oradaki Kürtleri mi buraya geçireceksiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Sorunu 
çözecek olan husus kanaatimce şudur: Herkesin kendi hukukuna, kendi dinine tabi 
olduğu, hiç kimsenin birbirine baskı yapmadığı çok hukuklu sistemdir. Burada bu 
gün itibarıyla artık insanlar homojen olarak bir araya gelmiş değillerdir. Yani bir 
coğrafi alanda bir araya toplanmış değil. Bir apartmanda bile çok farklı hukuku ve 
dini benimsemiş insanlar birlikte yaşayabiliyorlar. Sizin bunları bir arada tutmanız 
için yine bir arada ama farklılıklarını muhafaza ederek bir çözümü buna sunmanız 
lazım. Bu ancak bu şekilde olabilir. Hiç kimsenin bir coğrafyaya toplanması, 
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homojen bir coğrafi yapının oluşturulması söz konusu olmayacağına göre herkesin 
bulunduğu yerde kendi hukukuna, kendi kavminin gereklerine, kendi diline, kendi 
kültürüne, kendi dinine sahip olabildiği ve kendini ifade edebildiği bir ortamın 
sağlanması lazım. Bunun mümkün olabildiğini ifade etmek isterim, düşünürüm. 
Ama bunun müzakeresi ayrıca yapılabilir. Uzun boylu bir durumdur. İkinci husus da 
Türklerin soruna bakışıyla ilgili bazı eleştiriler yapıldı. Ben tabii Türk olduğumun 
bir yerde bir faydasını görmüş kişiyim. Kürt sorunuyla ilgili çok çalışmalar içerinde 
bulununca bize Kürtçü diye tam da damga vurmak isterlerken Kürt olmadığımızı 
öğrenince biz bu şablonu yemekten kurtulduk. Dolayısıyla Kürt olmadığımın Türk 
olduğumun bir faydasını görmüş oldum. Bu çerçeveden çıkarak da rahat dinleyin 
etki altında kalmayın diye söylüyorum. Şimdi arkadaşlarımızdan bir kısmı diyor ki 
Türklerin Kürt sorununa bakışı desteksiz, Türk Müslümanlar biraz suçlu gibi bir 
takım şeyler söyleniyor. Şimdi burada Kürt sorunun geçmişten bugüne bu hale 
gelişinin müsebbibi birlikte yaşadığımız halk olarak bizler değiliz. Burada Türk 
resmi ideolojisidir sorunun müsebbibi. Ta İttihat Terraki’den başlayıp düşünebilirsiz 
bunu. Bu açıdan meseleye eleştiri getiren arkadaşlarımızın halkların birbirilerine 
karşı herhangi bir musibetlerinin olmayışını, bilakis bunun aşağıdan ve yukarıdan 
pompalanan bir durum olduğunu hesaba katarak ve işin geleceğini de düşünmek 
suretiyle değerlendirmelerinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Hele hele sosyal 
konularda toptancı bir bakış açısının ne kadar sağlıksız olduğu ortadadır. Ne kadar 
bölerek bir konuyu değerlendirip konuşabilirsek o kadar sağlıklı bir çözüme ve 
tahlile sanki ulaşmış oluruz diye düşünüyorum.

ŞADİ ÇARSANCAKLI

 Selamün aleyküm,

 Bu toplantıda beni rahatsız edecek kadar Müslümanlara yüklenildi. 
Müslümanlar Kürt sorununda insiyatif alamadılar, ondan sonra dil geliştiremediler 
vs…  Yani nasıl yapacaklardı, nasıl geliştireceklerdi? Bu sorunda zaman içerisinde 
gelişen iki taraf oluştu biri PKK, diğeri devlet. Niye böyle oldu niye Müslümanlar 
skalaya giremediler? Çünkü böyle olmanın bir takım gerekleri var. Bu topraklarda 
hep var; hep öyle olmuş. Mutlaka birilerini arkanıza alacaksınız; örgütsel anlamda 
alacaksınız. Bunu yapmaya “müsait” olanlar böyle yaparlar, büyüler. Bu Türkiye 
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cumhuriyeti devletinin kuruluşu için de böyledir, ittihat terakki için de böyledir PKK 
içinde böyledir. Bu gün Müslümanlar Suriye meselesinde baya işler yapıyorlar. Dün 
yapamıyorlardı. Bugün arkalarında hükümet var. Müslümanlar bu anlamda birilerini 
arkalarına almadılar birileriyle iş yapmadılar diye suçlanabilirler mi? Ta yirmi sene 
evvelinden Kürt meselesi ile alakalı forum yapmışlar. Benim başkanlığım döneminde 
elli tane toplantı yaptık oluşturmaya çalıştık. Hiçbir zamanda Müslümanlar bu 
işe ilgisiz kalmadılar. Dolayısıyla İngiliz veya uluslararası emperyalizm/devlet/
pkk üçgeni içerisinde oynan oyunda Müslümanların bir dil geliştirememiş olması 
anlaşılabilir. 

 Fakat öyle görünüyor ki İslami kesim içten içe bunu bir kişilik sorunu haline 
getirmiş. Kendini suçluyor. İslamcı Kürtler geri kalmışlık telaşıyla kendini suçluyor 
“biz yapamadık Pkk yaptı biz bir işe yaramayız” falan diye, bir de İslamcı Türk 
olanlar var; Onlar da “ayıptır söylemesi ben Türküm” diyecekler neredeyse. 

 Şimdi burada demin bazı arkadaşlar konuşmacıların Türk olmasına yönelik 
eleştiri getirdiler. Türk isen, Kürt değilsen ne haddine oturmuşsun Kürtlerle alakalı laf 
söylüyorsun?! Adam gelmiş düşüncelerini söylemiş, düşünmüş, bunu dert edinmiş, 
söylemiş… Onun sözüne de itibar edilmiş; yani konuyla alakalı bir müktesebatı var. 
Asıl olan “söz” müdür yoksa “söyleyen”in kavmî kimliği midir? Eğer onun sözünde 
bir yanlış varsa hadi eleştirelim. Zaten bunun için buradayız. Müzakere yapacağız 
yani. Aslında milliyetçilik dediğimiz şey tam tamına da budur. 

 Milliyetçilik “nereden baktığınız”la alakalıdır. Ümmette durursanız 
ümmetten bakarsınız, millette durursanız milletten bakarsınız. “Her şey Türk 
için Türk tarafından Türke göre“ bu bal gibi milliyetçiliktir. Bunu kürde de 
dönüştürebilirsiniz. Neye dönüştürürseniz dönüştürün, Nereden bakıyorsunuz hangi 
ölçekten bakıyorsunuz meseleleri nereden değerlendiriyorsunuz asıl olan odur . Bu 
anlamda Hilal KAPLAN’ın “Kemalizm ölmedi içimizde yaşıyor” sözlerine dikkat 
çekmek istiyorum. Zımni bir Kemalizm imiz var. Şimdi biz gelmişiz Ermenileri 
Kürtleri kovmuşuz sözleri de o tersinden Kemalizm’in yarattığı bir metafor gibi… 
Ya o dönemde buraya gelen Horasan erenleri? ilk gelenler? Horasan erenleri çok 
daha önceleri buradaydılar. Yani nihayetinde 1071 de Alparslan’ın ordusunda elbette 
Kürtler vardı ve çok da önemliydi ama Roma’nın ordusunda da birçok Türk vardı. 
Yani Türkler yada Kürtler burda bir şeyi temsil etmiyorlar. Burada temsil makamında 
olan Roma’ydı ve Selçuklu idi. Roma katı bir devletçiliği temsil ediyordu. 
Ermenilerin anasını ağlatmıştı, buradaki kavimlerin anasını ağlatmıştı. Ondan sonra 
gelen Selçuklu ordusu ise Horasan erenlerinin rahatlığı yada alem tasavvurunu / 
özgürlüğü temsil ediyordu. Bir yerde özgürlük öbür tarafta katı bir devlet vardı. O 
zaman/coğrafyadaki kavimler özgürlüğü seçtiler, Alparslan’ın yanında yer aldılar. 
Dolayısıyla olay kavim falan değil ve orda yardım eden Kürt kavimler de Türklere 
falan yardım etmediler, gelen Selçuklulara ettiler. Çünkü Selçuklular bir misyonu 
temsil ediyorlardı. 

 Aslında onlar Kürt olduklarının da çok fazla farkında değillerdi. Selçuklular 
da. Vakıa Selahattin Eyyübi’nin komutanı Türk idi ama Selahaddin Kürt’tü. Yani 
oradaki temsiliyet başka bir şeydi. Bu günkü anlamıyla ulus kavramı taş patlasa iki 
yüz yıllık hikâyemizdir. Türkçülük akımının mümessillerinin de birçoğu Kürt’tür. 
Ziya Gökalp’ın den tut Abdullah Cevdet’inden çık birçoğu Kürt’tür. O, o gün ki 
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pozisyondu, bu, bu gün ki pozisyon. Bir insan hakları kuruluşunda konuşuyoruz; 
Hangi pozisyonun insani olduğunu sizler takdir edin. 

 Geçen baharda milyonlarca flamingonun Türkiye’den geçerken yağmur 
bastırdığı için Beykoz’a indikleri haberlere yansımıştı. Milyonlarca flamingo. 
Üç-dört gün yağmur devam etti ve onlar burada kaldılar; Sonra da gittiler. Kendi 
kendime kuşlara bak yahu dedim; Devlet yok, Sınır yok, gümrük kapısı yok, 
kalkmışlar Afrika’dan gelmişler. Yağmur yağmış, Beykoz’a inmişler. Kimin malıdır, 
kimin mülküdür, kirası var mıdır takmamışlar bile. Yağmur bitti, kalkıp gittiler 
Avrupa’ya… Ondan sonra da ne hale getirmişiz dünyamızı ve insanlığımızı dedim. 
Ben ya da hiç birimiz hâşâ Allah’a sipariş etmedik Türk ya da Kürt olalım diye. 
Sonuçta bu dünyaya geldim, saçlarımda ağardı, gideceğim. Allah’a hesap vereceğim; 
benim bütün meselem o. Keza bu dünyada adam gibi yaşadım mı yaşamadım mı 
bütün derdim o. 

 Burada devlet felsefesi üzerinde çokça düşünmemiz lazım. Devlet nedir? 
Biz devletten ne bekliyoruz? Bu çerçevede İhsan Eliaçık’ın tebliği için kendisine çok 
teşekkür ediyorum. En azından bunu düşünmüş.  İtiraz etme hakkımız vardır elbette. 
Ancak devlet üzerine düşünürken ona yönelik beklentilerimizin kaynağı hakkında da 
düşünmemiz gerek. Devlet karşısında sahip olacağımız hak ve sorumluluklar hangi 
kriterler üzerinden belirlenecek? yani biz insan olarak mı hak sahibi olacağız yoksa 
sahip olduğumuz kavmi kimlik üzerinden mi bir hak devşireceğiz. Kuracağımız 
devlet nasıl bir devlet olacak Türk’ün devleti mi olacak yoksa adil bir devlet mi 
olacak. O devleti Türklerle birlikte mi kurmalıyım yoksa Türk ya da Kürt ya da 
Çerkez adam gibi adamlarla, adil insanlarla bir devlet kurmalıyım onlarla mı birlikte 
yaşamalıyım. Bütün bu soruları kendimize sormamız lazım aksi halde mevcut 
gündemin bizi sürüklediği yerde düşünmeye başlıyoruz. 

 Nitekim geçenlerde anadil de savunma hakkı yasalaştı çıktı. Ben tiwitter’ 
da eleştirmiştim. Hakim ile sanık arasında tercümanlık yapan kişinin iki tarafın 
anlaşabilmesi açısından çok ciddi bir handikap olacağı su götürmez bir gerçekliktir. 
Uygulamada bunun çokça örneğini yaşadık. Bir yargılamada asıl olan “Adalet”tir. 
Kullanılan dil sadece insanlar arasındaki iletişimi temine yarayan bir araçtır. Hâkim 
ile sanık ikisi de Kürt ise orada en ideal yargılama Kürtçe yapılabilir. Tercüman 
ancak çok zorunlu haller içindir ve artık başkaca bir yol yok ise mecburen tercüme 
yaptırılır. Hal böyle iken asıl olanı yani “adalet”i unutup yargılamada milliyetçilik 
adına tercümeyi zorunlu hale getirmenin kabul edilebilir hiçbir izahı yoktur. Sonuçta 
adalet dağıtılıyor orda, ben size söyleyeyim; pratikte ne olacak orada biliyor 
musunuz? Başlayacak Kürtçe savunma yapmaya, bakacak ki zapta yanlış geçiriyor 
hâkim, hemen kanal değiştirecek zorunlu olarak “yok yok ben bunu söylemedim” 
diyecek şunu şöyle yap falan. Birde bizde kürsü korkusu vardır. Garibanın eli ayağı 
titrer, müdahale edemez. Kaç defa rastlamışımdır; Hâkim, sanığı mahkum edecek 
şeyi yüzüne karşı zapta geçiyor. Ancak sanık panik halinde olduğu için olanı biteni 
anlamıyor bile… Neyse! Bu, işin pratiğidir. 

 Dolayısıyla bir hakkı savunurken, o hakkın neye tekabül ettiği, nereye 
oturduğu, nasıl sosyal hayata tezahür edeceğine dair fikrimizin de olması lazım. Çok 
uzattım kusura bakmayın. Teşekkür ederim.
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SABRİ SAYAN

Hun bi xer hatin. Ser sera, ser çava..

Değerli temsilcilerimizden Arif ağabey, İslam’da hakkın doğuştan geldiğini fakat batılı 
toplumlarda mücadele ederek elde edildiğini beyan etti. Bu beyanın üzerine birkaç husus 
geliştirmek istiyorum. Şimdi dönüp Kürt toplumuna bakıyorum, Kürtler İslam ümmetinin 
kavminden biridir. Fakat biz batılı değiliz. Bizim doğuştan sahip olduğumuz bu haklar gasp 
edildiği için batılı toplumlar gibi bizler de mecburen kardeşlerimiz tarafından mücadeleye 
itilmek zorunda kaldık ve bu haklarımız savaşa savaşa kısmen elde ettik ve savaşmaya da 
devam ediyoruz. Diğer bir husus, Hilal hanım ilahiyatçıların Uludere’de diğer olaylarda 
sessiz kaldığını beyan ediyor. Evet, doğrudur dünden beri de zaten konuşulan zaten budur. 
İslami kesimin Kürt sorunu söz konusu olduğunda üç maymunu oynadıklarıdır. Herkes bunu 
dile getirdi. Bir diğer husus da, dünden beri konuşulanın PKK ağırlıklı konuşulduğunu, 
devlette PKK’yı muhatap kabul ettiğini beyan etti. Evet, ama PKK’nın dışında muhatap 
kabul edilecek herhangi birileri olmadığı için Mecburen PKK muhatap kabul ediliyor. Bence 
PKK’nın de muhatap kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü bugüne kadar bedel ödeyen, savaşan 
PKK idi ve elini taşın altına koyan PKK idi. İhsan hocamız da devletler özü itibarıyla suçlu 
olduğunu beyan etti. Bu beyanıyla birlikte Thomas Hobbes’un Leviathan kitabını aklıma 
getirdi. 1651’ de yazmış olduğu. Thomas Hobbes bu kitabında devleti bir canavara benzetiyor 
Leviathan ismiyle birlikte. Devlet artık öyle bir hale gelmiş ki artık çığırından çıkmıştır, 
ceberrut hale gelmiştir, zorba olmuştur. Bu sefer ne yapılabilir, kendisinin deyimiyle bir 
toplumsal sözleşmeyle, Jean Jacques Rousseau’nun deyimiyle toplumsal sözleşmeyle 
devletin elini kolunu bağlamak gerekir. Bunu da anayasa ve kanunlarla yapmak gerekir. 
Şimdi Kürtlerin hak özgürlük temelinde bazı şeyler söylemek istiyorum. Bu güne kadar ki 
Kürt ulusal hareketleri, bir ulusal var olma, bir hak ve özgürlük elde etme mücadelesidir. Bu 
ulusal hareketleri değerlendirirken, bu perspektiften değerlendirmek ve eleştirmenin yerinde 
olacağı kanaatindeyim. Kürtlerin sorunları Cumhuriyetle başlamış ve halen can yakıcı bir 
sorun olarak devam etmektedir. PKK ulusal kurtuluş hareketi, bir inkarın, bir asimilasyonun 
sonucudur, bunu kabul etmek gerekir. Öcalan ve arkadaşları tarafından kurulan PKK bu güne 
kadarki en kapsamlı, en güçlü ve en organize olmuş bir yapılanmadır. Cumhuriyetin kurucusu 
Mustafa Kemal ülke işgal altındayken etrafına Kürtleri diğer grupları toplamış ve bir ulusal 
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mücadele hareketi vermiştir. Mustafa Kemal kafasındaki sinsi planı, kesinlikle deşifre 
etmemiştir. Cumhuriyet kurulduktan sonra her şeyi etnik Türk kimliği üzerine inşa ederek, 
başta Kürtler olmak üzere diğer etnik gruplara ihanet etmiş. Hilafeti ve saltanatı kaldırarak da 
dindarlara ihanet etmiştir. Yani sorunun temeli, kaynağı Mustafa Kemal’in bu ihanetlerinden 
ileri gelmektedir. Kürtler bugün hak, hukuk, adalet mücadelesi vermektedir. Kürtlerin eğitim 
hakkı, dil hakkı, kendini ifade etme hakkı ve kısmen de yaşama hakkı ellerinden gasp 
edilmiştir. Devlet daha yeni yeni gasp etmiş olduğu bu hakları yüzeysel de olsa geri vermeye 
çalışmaktadır. Şüphesiz devlet durup dururken bu hakları kendiliğinden vermedi. Kürtler 
bugün verilmiş olan bu hakları dövüşe dövüşe, bedel vere vere gasp edilmiş haklarını geri 
almışlardır. Devletin vermiş olduğu bu haklar bir lütuf değil, gasp edilmiş bu hakların zorla 
geri alınmasıdır. Kürtler hakları için mücadele ederken aynı zamanda diğer etnik gruplar 
için de dolayısıyla mücadele etmiş oluyor ve bu sayede Türkiye daha da demokratikleşiyor. 
Kürt sorunu seçmeli ders, TRT Şeş gibi lokal çözümlerle çözülecek bir sorun değildir. Fakat 
çözüme giden yolda umut verici emarelerdir ve içimizi titretiyor. Kanaatimce çözüme giden 
yol federatif bir yapıdan geçmektedir. Bu olmadığı sürece Kürtlere anadilde eğitim hakkı 
vesaire haklar verilse de Kürtlerin asimilasyonu devam edecektir. Çünkü egemen kültür olan 
Türk kültürü gerek eğitim ile gerek medya iletişim araçları ile dört bir tarafımızdan etrafımız 
sarmış bulunmaktadır. Buna eğitimli Kürtlerin kendi çocuklarıyla Türkçe konuşmalarını da 
eklersek bu asimilasyon süreci daha da katmerleşmektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 
90 yıldır devam eden asimilasyona rağmen Türkiye’de asimilasyona uğramayan, bu devlete 
karşı ciddi mücadele veren, muhalefet eden tek güç yine Kürtlerdir. Bu devlet diğer etnik 
grupları bir şekilde asimile ederek sisteme dahil etmiştir. Kürtlerin direnmeleri, bu zülme 
karşı başkaldırmaları devletin çok ama çok zoruna gitmektedir. Bedel gerekiyorsa Kürtler 
bu bedelleri canlarıyla, mallarıyla ödemişlerdir ve ödemeye de devam ediyorlar. Kimse 
bedel ödeme konusunda Kürtleri sınamasın. Kürt halk mücadelesinde emeği geçen bütün 
büyüklerime teşekkürü bir borç biliyor ve huzurlarınızda onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca 
beni sabırla dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum.

İRFAN BURULDAY

 Kürdistan meselesi son derece önemli bir konu, ama zaman zaman farklı 
yönlere evirilmesi konunun bütünselliğini yitirmesine neden oluyor. Hak, özgürlük 
ve adalet bağlamında Kürdistan meselesi nedir ve ne değildir, hak nedir, özgürlük 
nedir ve adalet nedir bütün bu kavramları kuşkusuz tartışmamız gerekiyor İslam’da 
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hak, özgürlük ve adalet bağlamından bahsedildi, kuşkusuz Kürdistan meselesine 
teolojik bir arka plan oluşturulmaya çalışıldı.

 Burada maksat farklı da olsa, aslında neticede bu meseleye teolojik bir 
arka plan oluşturmuş oldu. Kürdistan meselesi haliyle bir takım İslami kavramlarla 
ifade ediliyor, zaman zamanda demokratik bir takım kavramlarla ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla bizler Kürdistan meselesini daha akademik daha entelektüel daha politik 
ve siyasal bir zeminde tartışmamız gerektiğine inanıyorum. 

 Toplumların bireysel ve kolektif hakları vardır. Ve özellikle de bu toplumlar 
devletsiz bir ulus ya da devletsiz bir millet kavramına tekabül ediyorsa, bu durumda 
haklar bireysel ve kolektif olmak üzere ikiye ayrılır. Bura da önemli olan kolektif 
hakların ne olduğu sorusuna yanıt bulmaktır. Ya da heterojen bir toplumsal yapıda 
siyasal sistem ve bu bağlamda hukuk nasıl şekillenir? Şimdi, eğer heterojen bir 
toplumda hukuku monolitik bir yapı içerisine oturtursanız, toplumsal bir kaosa 
neden olursunuz. Ama birden çok etnik farklılığın olduğu toplumlarda bu hakikati 
gözeterek, kolektif ve ortak bir toplumsal sözleşme inşa edilirse, bu sorun ortadan 
kısmen de olsa kalkar. 
Bir aradalıktan ve hukukun çeşitliliğinden bahsedildi, ben, bunu birlik paradigması 
olarak adlandırıyorum. Hukukun çeşitliliği konusu akla şunu getirir: Heterojen 
toplumda hukuk çeşitlidir ve dolayısıyla hukuku tek biçime indirgeyemezsiniz. Bu 
hukuk mevcut toplumsal yapı içerisinde bütün etnik yapıların, bütün kimliklerin, 
ya da dinsel mezhebi bütün farklılıkları içine alabilecek bir yapıya sahip olmak 
zorundadır. 

 Hukuku kimler inşa eder? Hukuku egemen güç inşa edemez, çünkü hukuk 
dediğimiz şey monolik değildir, dolayısıyla hukuku farklı olan bu etnik yapıların, 
dinsel ve mezhebi yapıların kolektif çalışmasıyla şekillenebileceğini, şekillenmesi 
gerektiğini söyleyebiliriz. 

 Kürdistan meselesi kuşkusuz hem siyasal, hem hukuki hem sosyal, hem 
dinsel ya da devletsiz bir ulusun sorunudur tanımlaması getirebilirsiniz. Dolayısıyla 
böyle bir soruna karşı, bizlerin ortaya koyabileceğimiz iki yol vardır: Birincisi demin 
söylediğimiz gibi heterojen yapının korunup muhafaza edilmesi ve hatta bu heterojen 
yapının anayasal bütünsellik içerisinde hukuken garanti altına alınması gerekir. 
Şimdi, asıl mesele hukuku inşa etmektir. Türkiye’de yeni bir anayasa tartışması 
gündemde, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum, ama bir anayasa 
tartışması var. Kürtler, bu anayasa tartışmalarında kurucu özne, kurucu aktör olmak 
zorundalar. 

 Eğer Kürtler, bu anayasada kurucu unsur ya da kurucu aktör olmasalar bu 
durumda Kürtlere ikinci bir yol görünür. Böyle bir durumda Kürtler, Kürdistan’da 
kendi siyasal, politik, ekonomik iktidarlarını inşa etme hakkına sahip olurlar. Ya da 
kesrette vahdet ve hatta herkesin bildiği bir terim. Toplumun çoğulculuk temelinde 
şekillenmesi, her bireyin her etnik yapının, her mezhebi yapının, kendi sosyo-kültürel 
dinamikleri üzerinden kendini şekillendirmesidir.

  Eğer vahdet dediğimiz olgunun yapıcısı, inşa edicisi, biçimleyicisi ya da 
formlayıcısı olarak Türk devleti olarak düşünürsek, bu anayasanın toplumsal bir 
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bütünsellik içerisinde yani bütün etnik toluma yönelik olacağından bahsedemeyiz. 
Her ötekinin bir hakikati vardır, hakikati olmakla birlikte bir hüviyeti vardır. Kürtleri 
hakikatsiz, mahiyetsiz ve hüviyetsiz düşünebilir miyiz?  Etnik kimlikleri reddetmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Siyasal sistem egemenliği paylaşmadığı süre içerisinde 
ve Kürtleri kurucu unsur ve Kürtlerin hakikatini kabul etmediği sürece, halkların 
kardeşliğinden, barıştan, birlikten, demokratik bir yapıdan, İslami bir yapıdan asla 
bahsedemeyiz. 

ALİ ÖNER

 Sevgili Başkan, teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. 
Herhalde insan sabrının son noktasına denemek dedikleri durum bu olsa gerek. Son 
noktasına kadar sabrınıza zorluyorum. Ben doğal bir müzakereci olmaya çalışacağım. 
Onun için korsan tebliğ sunmayacağım. Tebliğci arkadaşların söylediklerini 
müzakere etmeye çalışacağım. 

 Arif Koçer hocam, İslami bir teorik çerçeve oluşturmaya çalıştı ve bu 
teorik çerçeve; “İslam kardeşliği, İslam’ın hak ve adalet dili üzerine” oldu. Hilal 
Kaplan’da “dini söylem, halkı ikna edebilir” anlayışının tezahürü olan konuları 
tebliğinin ana eksenini oluşturdu. Ama 1985-1986 tarihlerinde Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerin köy, kasaba ve il cami girişlerinde duyuru panoları vardır (Bu 
bütün camilerde bulunulur duyuru için). Bu panolar, özellikle Kürdistan’da “terörü 
lanetleme ve ifşa etme” panoları olarak kullanılır ve bölge insanları da bu panoları, 
“terörü lanetleme ve ifşa etme” panosu denirdi. O panolarda “Ermeni döllerinin” 
Müslüman çocuklarını nasıl katlettiğinin resimleri olurdu ve altlarında hadislerle 
ve ayetlerle bunun nasıl lanetlendiğini yazarlardı. Bu dini söylem, inan ve İslam’ı 
önemseyen kişileri ister istemez devlete yakınlaştıran ve devletin yapıp ettiklerini 
masumlaştıran bir zihniyete sürüklendiğini gördüm. 

 Dini söylem ya da din,  bazen zalimin elinde bir zulme dönüşebiliyor. 
Bunu ciddiye almalıyız, zalimler sürekli din üzerinden mazlumun sırtına kambur 
olmuştur. Yine biz İslam tarihi boyunca bu dine inanan, bu ayetleri okuyan ve 
Peygamberin dizi dibinde oturan insanların bile, “savaştığınız yerlere girmeden önce 
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orada ezan okunup okunmadığına dikkat edin, eğer ezan okunuyorsa sakın halkına 
zarar vermeyin” diyen bir dinin Halid Bin Velid komutasındaki ordunun beldede 
ezan okunduğu halde girip ve oradaki Müslümanları katlettiğini ve aynı zamanda o 
kabilenin reisinin eşiyle aynı gece evlendiğini, nikah kaydığını da biliyoruz. Onun 
için İslam, bizim bulunduğumuz yer itibariyle bize bir şey kazandırıyor. Halid 
Bin Velid geldiği kültürü tam üzerinden atamamış ve bu yüzden Halife tarafından 
azarlanıyor.  

 Ne yazık ki gelenekler, örfler,  yetişme tarzımız, kültürümüz İslam’ın 
belirleyicisi oluyor. Onun için bu teorik çerçeve, normal pratik hayata aktarımında 
istene sonucu vermeyebiliyor. Yılların oluşturmuş olduğu dışlayıcı ve ötekileştirici 
algı bizim için temel sorun gibi görünüyor. Yoksa Türklerin ve Kürtlerin hakları 
anlamında kendi aralarında bir problemleri olmadığını düşünüyorum. Ama Hilal 
Kaplan’ın çok güzel söylediği gibi; “Kemalizm hiçbir zaman ölmedi içimizde 
yaşıyor” anlayışının oluşturmuş olduğu ağır yükün öyle hemencecik hafifleyeceğini 
zannetmiyorum.  

 O Kemalist anlayışın bizi dini söylemiyle olayları hangi perspektiften 
bakmamız gerektiğini de buyurmuş durumdadır. Bize bir dil ve zihin miras 
bırakmıştır, okula giden her birimiz bu süzgeçten geçerek olayları nasıl görmemiz ve 
nasıl değerlendirmemiz gerektiğini bilinçaltımıza yerleştiren bir anlayış bırakmıştır. 
Onun için sizin olayı değerlendirmeniz sizin kendinizi bulup bulmamanızla alakalı bir 
durumdur. Türkleşen Kürtler, Kürtleşen Türkler bu algının neresinde olduğunu bize 
gösteriyor. Ben daha çok sistemin tahkim gücünün belki de Türk kavramı üzerinden 
dayatıldığı ve çok kullanıldığında dolayı buraya göndermelerde bulunuyoruz. Bu 
Türk, ırki anlamda Türk olduğu anlamına gelmez. Çünkü sistem, kendini Türk olarak 
ifade ediyor ve Türkleri öncelediği için bizde Türk kavramını ırki anlamda değil 
Kemalist sistemin inşa ettiği “Türk” kavramı üzerinde konuşuyoruz an azında ben bu 
kavramı bu anlam üzerinden kullanıyorum. O “Türk” kavramının içine birçok Kürt 
de girmektedir. Bu ayırımın önemli olduğuna inanıyorum. Malcom X’in “ev zencisi” 
ve “tarla zencisi” metaforu tamda bunun karşılığı diye düşünüyorum. Bugün “tarla 
zencisi” olan Kürtleri belki BDP temsil ediyor, bir kısım sisteme entegre olmamış 
Müslüman Kürtler temsil ediyor, İslami Kürtler temsil ediyor, azda olsa Müslüman 
Türkleri ve sisteme entegre olmamış solcuları temsil ediyor. Ama büyük bir kısmı şu 
anda “ev zencisi” konumundadır. 

 Self-determinizm konusuna Arif Hocam değinirken, “bu İslam birliğini 
bozar” dediler. Ama ne yazık ki bugün bir İslam birliğinden bahsedemiyoruz. 
Olmayan şey nasıl bozulabilir, yıllardır Müslümanlar Kürtler zülüm görünce” biz 
kardeşiz, bizi bölmesinler” anlayışıyla kardeşlerinin diline bile sahip çıkamadılar. 
Herkesin bir ulus devleti var. Bir Müslüman olarak bugün ülkeler arasında çizilmiş 
yapay sınırlar beni bağlamıyor, yani benim bir sınırım yoktur. Benim Türkiye 
Cumhuriyeti ya da Kürdistan ya da Arap, Irak sınırım yoktur. Bir Müslüman olarak, 
Müslümanların olduğu her yerdeyim ben. Ama bugün eğer bütün halklar bir sınırla 
hapsolmuşsa bırakın Kürtler de bir nokta da kendi kurdukları devlete hapsolsunlar. 

 Âlimlerimiz yok dedi Hilal Kaplan. Roboski’de insanlar katledilirken 
ilahiyatçılarımızdan ses çıkmadı. Doğrusunu söylerseniz benim bir çıkış beklediğim 
de yok. Zaten yukarıda da söylediğim gibi yetişme tarzımız böyle bir çıkış yapmamızı 
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engelliyor. Sistem, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla birlikte sisteme iyi kul olacak 
bireyleri yetiştirmeyi arzulamıştır. Bunun için Milli Eğitim temel maddelerini, 
ilkelerini belirlerken de ülkeye iyi vatandaş, halim selim vatandaş yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Onun için ilahiyatçılarımız da burada yetişmekte ve din üzerinden 
kariyer yaptıklarından dolayı da din bir amaçtan bir araca dönüşüyor ve ne yazık ki 
orada da bir ses çıkmıyor. 

 İhsan ELİAÇIK tebliğini sunarken beni şaşırtmadı. Neden dolayı, bu 
kullandığı retoriğin değişmemesinden kaynaklanıyor onun için İhsan ağabeyin Kürt 
Sorununu bir mülk meselesi çerçevesinde değerlendirebileceğini düşünüyordum 
ki öyle de oldu. Aslında söylemler çok güzel, hayaller çok güzel. İnsan yerinde 
otururken kıpır kıpır eden şeyler söylüyor. Ama gerçeklik bunu kabullenmemizi 
zorlaştırıyor. Tarihi gerçeklerde İhsan’ı yalanlıyor. Çünkü egemenlik/mülk hep 
olagelmiştir.   Ben de egemenliğin insanı bozduğu fikrine katılıyorum, egemenliğin 
toplumu yozlaştırdığını ve zulme kaynaklık ettiğini hatta modern ulus devletlerin 
hep zulüm kaynağı olduğunu, devletin bizzat kendisinin tahakküm ettiği şeyin de 
Ümit Aktaş’ın da dillendirdiği gibi siyaset ve devletin ürettiği siyaset de bizzat 
şiddet içerdiğini düşünüyorum. Ama kusura bakmasın söylem hayaldi, gerçek 
oldu diyemeyeceğim İhsan Ağabey. Hayaldi, hayal kalacak. Çünkü mevcut durum, 
bizim böyle bir anlayışı inşa etmemize hiçbir zaman müsaade etmedi/etmeyecek. 
Adem’in evlatları Habil ile Kabil’in savaşı zaten güç/mülk mücadelesiydi. Bu göz 
ardı edilemez. İnsan doğası bunu gerektiriyor. 

 Ümit Aktaş’ı uzun süredir tanıyorum. Yakında da takip ediyorum.  
Birçok tebliğini dinledim ama burada ilk kez bu kadar heyecanlı ve beni de 
heyecanlandıran bir konuşma yaptı yani ender rastlanan konuşmalarından biriydi 
bu. Ben konuştuklarının altına imzamı atıyorum. Ama şiddet meselesini biraz açmak 
istiyorum. Fakat kendisine gelen soru üzerine açıklama yaptığından daha fazla 
girmeye gerek kalmadı. 
Evet,  33 kurşun meselesi var, Kürtlerin yüreğini yakan ve Türkiye’de yakın tarihle 
alakalı olan herkesin bildiği.  Onun için çok dillendirildi ve dillendirilmeye de 
devam ediliyor. Roboski katliamından sonra herhalde 34 kurşun ya da bomba, 34 
kurşun değil paramparça edilmiş 34 cesedin meselesi okunacak. Ama ne yazık ki 
bu 34 ceset, Türkiye’de istenen sonucu vermedi. Bu terör olayına istenen tepkiler 
gösterilmedi, belki iktidarın tutumundan kaynaklanan korku ya da yandaşlıkta 
olabilir. Filistin’de bombalar yağdığında bizim İsrail terörüne, siyonist terörüne 
gösterdiğimiz haklı tepkiyi burada göremedik. Meydanları bu masum parçalanmış 
bedenleri kuruma adına göstermedik. Devletin şiddet politikası ve PKK şiddet 
politikasında vicdanlarımız zedelendi sanırım. Devletin Roboski’de öldürdüğü 
insanların devlet terörü olarak nitelendirilmemesi de acı verici bir durum olarak 
dillendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. 

 Yıldız Hanım dil üzerinden meseleyi konuştu. Dil Allah’ın ayetlerindendir 
ve dilin inkarı, dinin inkarıdır aslında. Bu Müslümanlar tarafından da silikte olsa 
yıllarca dillendirildi. İnsanları dil üzerinden asimile edebilirsiniz. Cengiz Özakıncı’n 
bir kitabı var “Türklerde Dil ve Din” diye. Okuduğumda çok hoşuma gitmişti, dili 
olmayanın dini olamayacağına ve dilin mutlaka zihinde bir karşılığının olması 
gerektiği üzerineydi. Kendisi ulusalcı ama o kitabı dini anlama bazında bahsederken 
Türkçeyi koruma adına yazılmıştı belki ama tüm dilleri koymak gerekir oraya. Yani 



 w
w

w
.m

az
lu

m
de

r.o
rg

310 MAZLUMDER

kelimelerin oluşturmadığı bir şey söz konusu olunca onu karşı tarafın zihninde bir 
yeri yoksa anlamsız ve anlaşılmayan bir şeydir. Bugün birçok fıkrayı Türkçeye 
çevirip anlattığımızda çok anlamsızlaşıyor. Dini de siz, yetişme tarzınız, ana dili 
neyse sizin zihninizde böyle bir resim oluşuyor ve siz o resim üzerinden hayatınızı 
ikame ediyorsunuz, pratiğini gerçekleştiriyorsunuz ve bu noktada da dil olmayınca 
din problemli bir yerde olur.

 Son yıllarda bazı Kürt yazarlar Zerdüştlük’e itibar gösteriyor. (Oturum 
başkanı sürenin bittiğini söylüyor) Bitiriyorum. Kürt ulusal hareketi, Türk ulusal 
hareketinin birebir kopyasıdır. Onun için Türkçülük nasıl Şamanizm’e göndermelerde 
bulunup ve tek adam çerçevesinde bir devlet inşa ettiyse Kürtlerde aynı şekilde bu 
Kürt ulusal hareketini tek adam çerçevesinde ve Zerdüştlük dini çerçevesinde bir 
toplum inşa etmeye çalışıyor. 

 En son şunları belirteyim. Ben Şeyhmus Ülek’in konuşmasında devrim 
bekliyordum, hayal kırıklığına uğradım. Yavuz Delal’in zihninin çalışma şeklinden 
dolayı çok farklı ve zihinleri alt üst edecek bir konuşma bekliyordum onda da hayal 
kırıklığına uğradım. İbrahim Halil Baran’ı tanımıyorum ama oluşturmuş olduğu 
kavramsal çerçeve tartışılmaya değer diye düşünüyorum. 

Sabrınız için teşekkür ediyorum. 

SONUÇ BİLDİRGESİ 
Birincisi 1992 yılında Ankara’da düzenlenen Kürt Forumu’nun ikincisi, 17-18 Kasım 
2012 tarihlerinde, İslami camianın farklı kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla, 
İznik’te gerçekleştirilmiştir.

Forum boyunca genel olarak; anadilde eğitim, temsilde adalet, yönetimde adem-i 
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merkeziyet, sorunun travmatik etkilere neden olan boyutları ve Kürt meselesinin 
ulusal sınırları aşan bir Kürdistan meselesi olduğu üzerinde durulmuş, aşağıdaki 
hususların kamuoyunun dikkatine sunulmasına karar verilmiştir.

1. İslam kardeşliğinin birinci şartı eşitlik ve adalettir. Kürtler, nasıl ki insanlık 
ailesinin eşit bir unsuru ise aynı şekilde İslam milletinin de eşit bir unsurudur.

2. Kürt meselesi, Kürtler ve ülkedeki diğer kesimler için bir travmaya dönüşmüştür. 
Psikolojik ayrışmayı derinleştiren bu travmanın ortadan kaldırılması adına devlet, 
kısıtlanan, engellenen ve gasp edilen bütün hakları iade etmeli ve başta Kürtler 
olmak üzere bütün mağdurlardan resmi özür dilemelidir.

3. Şiddet, sorunun çözümü önündeki en temel engellerdendir. Ancak, şiddetin devam 
ediyor olması gasp edilen temel hak ve özgürlüklerin iade edilmemesinin gerekçesi 
olamaz.

4. Devlet, bütün kurum ve yasalarıyla, etnik çağrışım yapan vurgulardan 
arındırılmalıdır.

5. Eşitlik ve adalet bağlamında en büyük sorun olarak karşımızda duran anadilde 
eğitim ve kamu hizmetlerine anadilde erişimin sağlanması herkesin en doğal 
hakkıdır. Kamu otoritesi bu hakkın kullanımı için düzenlemeler yapmak ve gerekli 
şartları tesis etmekle mükelleftir.

6. Değiştirilen bütün bölge ve yer isimleri iade edilmelidir.

7. Üniter ulus devlet yapısı kutsal değildir. Kürt meselesinin çözümünde, ‘üretilmiş 
kutsalların’ insan hayatından önemli olmadığı gerçeği dikkate alınarak, bütün siyasi 
ve idari alternatif modeller tartışılabilmelidir.

8. Mevzuat, ceza yargılaması ve infaz sisteminin bir baskı ve sindirme aracı olarak 
kullanılmasına son verilmelidir. 

9. Kürt meselesinin eşitlik ve adalet temelinde çözümü için bugüne kadar yapılan ve 
bundan sonra yapılması gereken bütün düzenlemeler anayasal/yasal güvence altına 
alınmalıdır.

10. Kürt meselesi bağlamında yaşanan ihlal ve zulümlerin tespiti ve tazmini için 
bağımsız ve icrai yetkisi olan bir komisyon oluşturulmalıdır.

11. Son yıllarda atılan olumlu adımların ve sıraladığımız bütün bu hususların kalıcı 
olabilmesi için sistemin etnik temele dayalı kurucu paradigması, hak ve adalet 
ekseninde yeniden düzenlenmelidir.

12. Anayasa çalışması tüm kesimlerin taleplerine cevap verecek yeni bir toplumsal 
sözleşme olarak ele alınmalı ve bir an önce sonuçlandırılmalıdır.

13. Sorunun mağduru olarak özgürlük ve haklarından mahrum bırakılmış kişilerin 
siyasi ve sosyal yaşama katılımlarının önünü açacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
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KAPANIŞ KONUŞMASI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Çok kıymetli dostlar iki günlük yoğun programın sonuna geldik, çalışmamızı 
başarıyla tamamlamamızı nasip eden cenab-ı Allah’a şükrediyorum. Çok tarihi bir 
forum düzenlediğimize inanıyorum. Konuşmacılar zaman zaman yirmi yılda bir 
mi bu işi yapacağız diye sitem ettiler. İlk forum ile bugün tamamladığımız forum 
arasında yirmi yıl geçmiş olması, elbette ki MAZLUMDER’in  Kürt meselesine 
dönük ilgi azlığına işaret etmemektedir. MAZLUMDER’i salondaki herkes bilir. 
Biz bu toplantıya çağırdığımız insanları da bilerek çağırdık, davet ettik. Hem 
MAZLUMDER’in hem de burada bulunan birtakım çevreleri temsil ettiğine 
inandığımız insanların Kürt meselesi konusunda hiçbir duyarlılık kayıpları şimdiye 
kadar hiç olmadı. Zaten MAZLUMDER’in şimdiye kadar yapmış olduğunu 
çalışmaların çoğunun da Kürt meselesine bağlı hak ihlallerden kaynaklandığını 
herkes biliyor. O bakımdan yirmi yıl sonra 2012 de yapmakta olduğumuz bu forum, 
açılış konuşmasında da bir miktar değindiğim gibi, tıpkı 1992’deki Kürt formunda 
olduğu gibi, zamanlama açısından çok önemli tarihi bir kavşak noktasında gerçekleşti. 
O yüzden bu forumun ilk forumdan yirmi yıl sonrasına tekabül etmesinin duyarlılık 
kaybı değil sadece bir zamanlama meselesi olduğunu yinelemek isterim.  Bu önemli 
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kavşak noktasında, değerli arkadaşlar, Suriye meselesi özelinde oluşan ve tabi dört 
devleti, Azerbaycan’la beraber düşünülürse beş devleti, hatta Ermenistan’la birlikte 
düşünüldüğünde altı devleti ilgilendiren bu devasa konu tarihi ve siyasi önemi en 
yüksek konu haline geldi. Şimdilik en azından büyük ölçüde dört devlette yaşayan 
Kürt halkının Suriye krizi özelinde ümmet hukukunu ihlal edecek bir savrulmaya 
doğru iteklenmesi tehlikesi görülüyor. Burada hakları talep etmeyi, doğal haklara 
ilişkin bir davada ve talepte bulunmayı elbette bir savrulma olarak ifade etmediğimi 
söylemeye gerek yok. Ama bu talebin, temel hakların kullanılmasına dair meşru 
talebin, yerel siyasi otoriteler ve komşu Müslüman halklar nezdinde yeterli desteğe 
ulaşmaması,  bu tarihi dönemeçte, bölgeyi dizayn etmek isteyen küresel aktörler 
açısından önemli bir imkana dönüşme riskini çok daha arttırmıştır. Dolayısıyla 
yirmi yıl sonra bu forumu yapıyor olmamızın böyle bir önemli kavşakta bulunuyor 
olmamızdan kaynaklandığını bir kez daha ifade etmek isterim. İki gün boyunca 
beş oturumda çok kıymetli tebliğler sunuldu, müzakereler yapıldı, tebliğcilerimize 
ve müzakerecilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bursa şubemize, 
böylesine güzel bir mekanda tarihi bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür 
ediyorum. Ben şimdi bildiri oluşturma heyeti tarafından hazırlanmış kapanış 
bildirgesini okuyacağım. Bildiri, bir bildiride de olması gerektiği şekilde soyut ve 
dokunması gerektiği konulara dokunacak şekilde de somut olacak şekilde hazırlandı.  
Semih BİTEN, Kaya KARTAL, Sezgin TUNÇ, Üstün BOL, Yaşar SOYALAN, 
Halime KÖKÇE ve Beytullah Emrah ÖNCE kardeşlerimiz burada ki konuşmaları 
olabildiğince özetleyerek çalıştılar ve bu metni hazırladılar. Teşekkür ediyorum. 
Şimdi metni müzakereye açacağım ve on beş dakikalık bir müzakereden sonra 
oylarınıza sunarak bildiriyi nihai hale getirmiş olacağız. 

Ahmet Faruk ÜNSAL
MAZLUMDER Genel Başkanı 

Foruma, farklı islami kesimleri temsil edebilecek isimler davet edilmiş, ancak davet 
edilen isimlerin bir kısmı çeşitli mazeretlerle katılamamışlardır.

FORUMA DAVET EDİLEN İSİMLER

Abdullah DENİZ
Abdullah ÜNALAN

Abdurrahim SEMAVİ
Abdurrahman ADIYAN
Abdurrahman ARSLAN

Abdurrahman KURT
Ahmet MERCAN

Ahmet NAZLI
Ahmet ÖRS

Ahmet YILDIZ 
Ali AKEL

Ali BULAÇ
Ali ÖNER

Aslan DEĞİRMENCİ
Aydın IŞIK

Ayhan BİLGEN
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Ayhan GEVERİ
Ayşenur TOPTAŞ
Ayşe PEHLİVAN

Beytullah Emrah ÖNCE
Burhan KAVUNCU
Burhaneddin CAN
Bülent YILDIRIM
Cahit KOYTAK
Cemal UŞŞAK
Cevat ÖZKAYA
Cihan AKTAŞ

Ekrem DUMANLI
Emine UÇAK ERDOĞAN

Emre BERBER
Esra AYDIN

Fatma BOSTAN ÜNSAL
Fehmi KORU

Fermani ALTUN
Hacer EROĞLU
Hacı YAKIŞIKLI

Halil İbrahim BARAN
Hamza TÜRKMEN

Hasan ORTAÇ
Hasan POSTACI

Hasan ÜNAL
Haşim HAŞİMİ

Hayrettin KARAMAN
Hidayet Şefkatli TUKSAL

Hilal KAPLAN
Hüda KAYA

Hüsamettin KORKUTATA
Hüseyin SARIGÜL 

Hüsnü AKTAŞ
İbrahim KARAGÜL 
İbrahim SEDİYANİ

İhsan ARSLAN
İhsan ELİAÇIK

İrfan BURULDAY
İzzet SALDAMLI
Kadrican MENDİ
Kazım SAĞLAM
Kürşat ATALAR
M. Halit ÇELİK
M.Arif KOÇER

Mahmut Fevzi FIRAT
Mahmut HANPOLAT

Mehmet ALKIŞ
Mehmet BEKAROĞLU

Mehmet Can ÇAĞLAYAN
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Mehmet Emin EKMEN     
Mehmet GÖKTAŞ
Mehmet PAMAK
Mehmet ŞAHİN 

Metin MENGÜŞOĞLU
Muhyeddin KAYA
Mustafa AKMEŞE

Mustafa İSLAMOĞLU
Mustafa KARAALİOĞLU

MUSTAFA YEŞİL
Müfit YÜKSEL

Necat ÖZDEMİR
Nesip YILDIRIM

Nihal BENGİSU KARACA
Nurettin ŞİRİN

M.Nurullah UNAN
Osman BOSTAN

Osman TUNÇ
Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Ömer KÖSE
Prof. Dr. Abdullah Ekinci

Rafet CANDAN
Rahmetullah ÇALIŞKAN

Ramazan DEĞER
Ramazan KAYAN

Rasim ÖZDENÖREN
Reha RUHAVİOĞLU

Sabah KARA
Sabiha ÜNLÜ
Sabri SAYAN

Serdar Bülent YILMAZ
Sezai KARAKOÇ
Süleyman ÇEVİK

Süleyman KURŞUN
Şadi ÇARSANCAKLI

ŞehmuS ÜLEK
Ümit AKTAŞ

Yaşar KAPLAN
Yavuz DELAL

Yıldız RAMAZANOĞLU
Yılmaz ENSAROĞLU
Yusuf TANRIVERDİ 
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