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Kürtlerle barış hakkındaki bu belgesel kitabı,  
dostum ve büyüğüm iki insana adamak istiyorum.

İkisi de, sanki Türkiyeli Kürtlerin alabildiğine 
şeytanlaştırıldığı bir ortamda, 1930’larda 

yetiştirilmemişler gibi, bu Barış Süreci meselesine 
benim kuşağımdan ve daha genç olanlardan bin kere 

daha dürüst, mantıklı ve sevecen yaklaştılar.  
Ellerini taşın altına koydular. Cesaret aşıladılar.  

Örneklerini bu kitapta verdim.

1923 doğumlu Ahmet İsvan  
ve 1933 doğumlu Tarhan Erdem.

Bu abilerim ve onlar gibiler  
başımızdan eksik olmasınlar.  

Elimizden tutmaya devam etsinler.

İhtiyacımız var...

B. Oran
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SUNUŞ
(VE MANZARA-İ UMUMİYE)

Bu kitabı yazışımın sebebi

Kürt meselesi, en azından doksan yıllık çok acı geçmişiyle, Türkiye’nin 
tartışmasız en önemli sorunu. Dahası yok.

Bu sorun nasıl çıktı ve bu hale geldi? Bunun cevabı iki terimde yatıyor: 
İmparatorluk ve ulus-devlet.

“İmparatorluk” dediğimiz devlet türü farklı kimlikleri dışlamaz. Tersi-
ne, farklı kimlikler üstüne oturur. Dışlayan, imparatorluğun tersi/antite-
zi olan ve en veciz olarak “egemen etno-dinsel unsur dışındaki kimlikleri 
yasaklayan devlet türü” diye tanımlanabilecek “ulus-devlet”tir.1

Nitekim “Kürdistan” adının kullanımı, Büyük Selçuklu Sultanı Sancar’la 
(ö. 1157) başlayarak, ulus-devletçi İttihat ve Terakki 1908’de devlete hâ-
kim olana kadar Osmanlı’da bazen eyalet adı olarak ama her zaman coğrafi 
ad olarak kesintisiz devam edecek, bu isim ancak Lozan’ın imzalanıp Cum-
huriyet’in ilan edilmesiyle birlikte resmî kullanımdan kalkacaktır.

Kıyametin kopması da ondan sonrasına denk gelecektir. Bu vahim me-
sele, uzatmadan net biçimde söyleyeyim, 1924 Anayasası’yla kurulan 
Türk ulus-devletinin Kürt kimliğini inkârından itibaren patlak vermiş ve 
bu kavga bugüne kadar artarak sürmüştür.2 En az dörtte üçü Kürtlerden 

1 Bu “ulus-devlet” teriminin “ulusal devlet”le ilgisi yoktur. Aradaki farkı, İzmir’deki ilk toplantı-
da ayrıntısıyla anlatacağım. Başka toplantılarda da.

2 “Türkiyeli” teriminin geçerli olduğu Kurtuluş Savaşı döneminde yapılan 1921 Anayasası’nda 
“Türk” terimi hiç geçmezken, 1924 Anayasası’nda 12 kere geçer. 1982 Anayasası’nda ise 56 kere.
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olmak üzere ardında on binlerce ölü, yaralı, sakat, sokağa atılmış trilyon-
larca para ve heyula gibi bir kan davası bırakarak. 1923’ün antidemok-
ratik Avrupa ortamında doğan Cumhuriyet’in, günümüzün demokratik 
Avrupası’na rağmen demokratikleşmesini engelleyerek.

* * *

Konumuz Kürt meselesini anlatmak olmadığı için sadede gelirsek, bu 
kitap, bu meselenin nihayet barışçı ve demokratik yoldan halline ilişkin 
bir girişim olan Barış Süreci çerçevesinde kullanılan yöntemlerden biri-
ne dair: “Akil İnsanlar” projesi. Bu yöntemin de, Süreç açısından en “zor” 
bölge olan Ege’deki öyküsünü anlatıyor.

Yazmak isteyişim, sadece önemli bir tarihsel olayı belgelemenin de öte-
sinde, unutulmayı önlemek için. Kısa bir süre sonra, bu toplumsal tecrü-
be birçok yönden karanlığa gömülecek. Mesela, 17 Aralık 2013’te patlak 
veren rüşvet ve yolsuzluk skandalı ve buna iktidarın verdiği akıl almaz 
tepkiler daha şu anda bile bu toplumsal tecrübeyi unutturmuş vaziyette.

Yazmak istedim, çünkü sadece iki ay önce cereyan etmiş şeyleri yaz-
mak için önce bir kronoloji oluşturmam gerekiyordu, sadece bu bile on 
günümü aldı. Gezilerimiz sırasında bir defter dolusu not tutmuş ve muh-
telif ses kayıtları yapmış olmama rağmen çok şeyi unutmuştum; hangisi 
önceydi hangisi sonraydı, kim neyi nerede nasıl söylemişti...

Tuttuğum parça parça notların tabii ki çok yararı oldu ama uçak rezer-
vasyonundan randevularımızın tespitine ve toplantı programlarımıza ka-
dar her şeyimizi düzenleyen heyetimizin raportörü Erman Bakırcı’nın3 
gerçekten büyük yardımlarıyla ancak halledebildim kronoloji meselesini 
bile. Kaldı ki, hani derler ya, Tanrı da Şeytan da ayrıntıdaymış, genç bir 
insan olan Erman bile bazı önemli ayrıntıları doğru hatırlamak için epey 
ter döktü. Hatırlayamadığı yerler de oldu.

Belgelerle yazdım; notlarıma ve büyük çoğunluğunu Pervin Mısırlıoğ-
lu ve Erman sayesinde elde edebildiğim tutanaklara dayanarak.

Türkiye’nin doksan yıllık bu en büyük sorunu halledilmeye çalışılır-
ken, çözüm sürecine en soğuk yaklaşan bölge olan Ege’deki atmosferi 
resmetmek için.

3 1984 doğumlu Erman Bakırcı, ODTÜ Sosyoloji’yi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İliş-
kiler’i bitirmiş. Raportörümüz olarak katkılarını, heyetimiz başkanı Tarhan Erdem’in KON-
DA’sında çalışıyor olmasına borçluyuz.
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Ege niye “zor”du?

Aşağıda anlatacağım ilk Dolmabahçe toplantısında Başbakan Erdoğan’ın 
yaptığı açıklamaya göre, kamuoyu araştırmaları, Süreç’e en soğuk yakla-
şan bölgenin Ege olduğunu söylüyordu. Güneydoğu’da Süreç’e %81 des-
tek varken Ege’deki destek %43,5, köstekse %49’du ve bu oranlar hiçbir 
bölgede bunun kadar olumsuz değildi. Ege’ye en yakın bölge, %43’le Ka-
radeniz bölgesiydi.

Neden?
Aslında, şöyle söyleyerek başlamak daha doğru: Ege, hiç homojen bir 

bölge değil. İkiye ayrılabilir: Kıyı Ege ve İç Ege/İç Batı Anadolu. Bunların 
toplumsal yapıları ve kültürel durumları farklı. Ben bunu, Kulalı olan an-
ne tarafımdan biliyordum zaten. Ayrıca küçüklüğümde de eşi Kütahya-
Tavşanlı’da görev yapan küçük ablamı ziyaretler sırasında gözlemlemiş-
tim. Akiller olayı vesilesiyle bu gözlemleri doğrulama imkânı buldum.

İç Ege aslında Kıyı Ege’den ziyade kültürel olarak İç Anadolu’ya çok 
daha yakın. Benzer sosyo-ekonomik yapıda ve muhafazakârlıkta. Bu se-
beple, Kürt-yoğun olmayan (Doğu ve özellikle de Güneydoğu Anadolu 
dışındaki) diğer bölgelere benziyor.

Kürt-yoğun olmayan bölgelerde heyetlerin işi zordu. Dolayısıyla, aynı 
zorluğu İç Ege’de de yaşadık. Buna ilaveten Ege’nin özel zorlukları var-
dı, geleceğim oraya da.

A) İÇ EGE’DE DURUMLAR

İç Ege’deki güçlüklerin kaynağını üç başlık altında incelemek mümkün: 
Ulus-devletin şartlandırması; AKP’ye tepkiler; İstanbul dışında sivil top-
lumun yok denecek kadar zayıf olması.

Bunları anlatmaya geçmeden önce unutmadan söyleyeyim, İç Ege için 
anlatacağım durumların sadece bu alt-bölgeye özgü olduğu sanılmasın. 
Aynı şeyler Kürt-yoğun olmayan bütün bölgelerde yaşandı; buna hemen 
aşağıda geleceğim.

1) Ulus-devletin şartlandırması: Kadrolu öcüler

Biliyoruz ki insanlar, hem (iyiye doğru bile olsa) her yenilikten tedir-
gin olurlar hem de korkularının sorgulanır hale gelmesinden korkar-
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lar. Çünkü bu korkular onları birbirlerine yapıştıran çok güçlü bir et-
mendir.4

Ama sorun daha derinde: Cumhuriyet’ten bu yana ulus-devlet, vatan-
daşı istediği gibi yoğurabilmek ve kolay yönetebilmek için “farklı kimlik-
lere izin vermek ülkeyi parçalanmaya götürür” fikrini aşılayan bir milli 
eğitim uyguladı. Bunu yapabilmek için de dönemlere göre değişen “kad-
rolu öcü”ler istihdam etti: “Şeriatçı”, “eşkıya”, “komünist”, “anarşist”, 
“dış mihrakların maşası”, “vatan haini”. Son olarak da “terörist”.

Zaten 1912 Balkan Savaşı’ndan beri korku ve endişe duyan insanlar 
şuna hemen inandılar: “Kürt sorunu, Kürt kimliğinin ‘Dağ Türkleri’ de-
nerek inkâr edilmesinden değil, başka nedenlerle (devlete vergi ve asker 
vermemek için vs.) çıkmıştır.”

Bu insanlar hiç düşünmediler ki, yaptırdıkları inşaatta çalışan Muhit-
tin’e herkesin içinde durmadan “Kız! Leyla! Küreği kap da gel!” dese-
ler, Muhittin sonunda küreği kapıp kafalarına geçirir. Bunu hiç düşün-
mediler.

Bu insanlar, Kürtlere eşit davranıldığı kanaatine de samimi biçimde sa-
hiptiler ve “Kürtler cumhurbaşkanı bile olabiliyorlar” derken, “Ama Kürt 
olamıyorlar”ın farkına varamıyorlardı.

Heyetimizin başkanı Tarhan Erdem bunu birkaç yerde epeyce veciz bi-
çimde dile getirdi:

‘Biz burada bu insanlarla hep beraberiz, onlarla hiçbir problemimiz yok’ 
[diyorlar]. İşte, ‘Benim Kürt arkadaşım da var’ veya ‘Evimizde çalışan ka-
dın Kürt, onunla hiçbir problemimiz yok’ [diyorlar]. Bu safça görüşe kar-
şı, ‘Kardeşim, senin onunla problemin yok gayet tabii; onun seninle prob-
lemi var!’ deyince, gözü açılıyor, nasıl böyle bir şey olabiliyor diye.5

Ayrıca en temel sorunların halının altına süpürülmesine doksan yıldır 
alışmış halk, şimdi devletin tutumu ilk defa değişince, çözüm arandığına 
ve bulunabileceğine inanmıyordu.

Bu “öğretilmiş korku” işini başaran, söylediğim gibi, milli eğitimdi. 
Ünlü filozof Sakallı Celal’in dediği gibi, “Bu kadar cehalet ancak tahsille 

4 Kitlelerin birlik-beraberliği için büyük zaferlerin anısının sağladığı katkının yanı sıra büyük 
travmaların katkısı da çok önemlidir. Kıbrıs Türk kökenli Amerikalı Profesör Vamık Volkan’ın, 
”mukaddes korku” diye de çevrilebilecek olan, “seçilmiş travma” (chosen trauma) kavramı bu-
na işaret eder. Örneğin, bu kavram Ermeniler için “soykırım”, bugün kimi Türkler için de “Sevr 
sendromu” tarafından temsil edilir. 

5 S. İlgün, Evrensel, 06.05.2013. 
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mümkün” oldu. Anayasa hukuku okumuş, üniter devlet tanımının ne ol-
duğunu bilmesi gereken kişilerin bile üniter devletle merkeziyetçi ulus-
devleti aynı şey sandıkları bu ülkede insanlar, her gittiğimiz yerde “Üni-
ter devlet ortadan kalkacak mı?” diye büyük tepki gösterdiler.

Birleştirici kimlik, bölücü kimlik

Bu doksan yıllık eğitim tarafından “Türklük”ün en yüce değer olduğuna 
inandırılmış insanlar, esas bölücülüğün, Osmanlı’dan TC’ye geçerken ül-
kedeki en güçlü alt-kimlik olan Türk’ün kendi kendini üst-kimliğe terfi 
ettirmesi olduğunu anlamıyorlardı (bkz. aşağıdaki iki şema).

Osmanlı

Türk Kürt Ermeni Rum Musevi Roman
Arnavut, 
Çerkes, 

vd.

Üst Kimlik - Alt Kimlikler İlişkisi
(Osmanlı İmparatorluğu)
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Anlamıyorlardı ki, böyle bir kendi kendini terfi ettirme söz konusu ol-
duğu zaman, ülkedeki ikinci en güçlü kimlik yabancılaştırılmış olur. An-
lamıyorlardı ki, bu da ülkede birlik-beraberlik bırakmayabilir.

Bu insanlar, “ulusal birlik-beraberlik” projesinin kullandığı temel yön-
temin Kürtlüğü (yani ikinci en güçlü alt-kimliği) zorla asimile etmek ol-
duğunu, bunun da ülkede doksan yıldır kardeş kavgasına yol açtığını gö-
remiyorlardı.

Çünkü üst-kimliğin; diğer alt-kimliklerin rızası varsa birleştirici, bu rı-
za yoksa bölücü olacağını onlara bugüne kadar kimse söylememişti.

Olan bitene akıl erdiremiyorlardı, çünkü Kürtlerin silah bırakması-
nın eşitlik sözü almaları sayesinde olduğuna inanamıyorlardı. “Kafala-
rına taş mı düştü de silah bırakıyorlar!” diyorlardı. Bu tepkinin altında, 
Türklerin bilinçaltı üstünlük kompleksinin yattığının hiç farkında de-
ğillerdi.

Üstünlük kompleksi deyince: Osmanlı döneminde Millet-i Hâki-
me (hüküm veren, hâkim ümmet) tahtında “Müslüman” otururdu. 
1839 Tanzimat Fermanı, Millet-i Mahkûme (hakkında hüküm verilen 
ümmet[ler]) sayılan Gayrimüslimleri eşit ilan edince, Müslümanlar bü-
yük tepki göstermiş, “Müslümanlık elden gidiyor!” çığlıkları yükselmiş-

Türk

Türk Kürt Ermeni Rum Musevi Roman
Arnavut, 
Çerkes, 

vd.

Üst Kimlik - Alt Kimlikler İlişkisi
(Türkiye Cumhuriyeti)
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ti. Nitekim Ferman’ı okumaya giderken Mithat Paşa’nın ailesiyle helal-
leştiği bilinir.

İttihatçıların Cumhuriyet’i kurması üzerine 1924 Anayasası’ndan itiba-
ren o yüce tahta çıkan “Türk” de, Kürtler şimdi eşit ilan edilmek istenin-
ce aynı reaksiyonu veriyor. İki ay boyunca rastladığımız “Türklük elden 
gidiyor!” çığlıklarının sebebi buydu.

Tabii, üstünlük kompleksine çoğu zaman bir aşağılık kompleksi eş-
lik ettiği için, “Siz akilseniz, biz aptal mı oluyoruz?” sorusu da sık sık di-
le getirildi.

Dahası, bu en büyük tabu yıkılınca, temel paradigma/model/zihniyet 
bütünüyle değişeceği için eşitlik sadece Kürtlerle de kalmayacaktı. Alevi-
ler, Gayrimüslimler, Çingeneler, kadınlar, transseksüeller vd. de “Beyaz 
Türk”le6 yavaş yavaş eşit hale gelecekti. Oysa alınan eğitim bunun çok 
korkutucu olduğunu söylüyordu.

6 Cinsel kimliği bir yana bırakırsak, Cumhuriyet’in “Beyaz Türk”ünü LAHASÜMÜT olarak ta-
nımlayabiliriz: LAik olmak şartıyla HAnefi, SÜnni, MÜslüman, Türk. 

Osmanlı’da
Millet Sistemi

(1454-1839)

“Millet-i Hâkime”
(Tüm Müslümanlar,

Romanlar hariç)

“Millet-i Mahkûme”
(Gayrimüslimler)
(ikinci sınıf tebaa)


