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“Kürt Aç ”
Faruk Alpkaya, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Asl nda, süreç daha 2005 y nda bir grup ayd n PKK’ya silah b rakma ça
yapmas , Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’ n Diyarbak r gezisi ile ba lam .
Ancak, AK Parti’nin hükümet olur olmaz ba layan ve sertle erek süren
seçkinler aras  iktidar mücadelesi, siyasi iddeti besleyen en önemli kaynak
olan “Kürt Sorunu”na el at lmas na bir türlü olanak vermedi. 2007 y nda
gerçekle tirilen Cumhurba kanl  seçimi büyük bir krize dönü tü ve erken
seçim karar  alan AK Parti, seçimlerde elde etti i büyük zaferden sonra
Abdullah Gül’ün Cumhurba kan  seçilmesini sa layabildi. Seçimlerin ard ndan
ba layan “Ergenekon Operasyonu” ise, iktidar mücadelesinde en iyimser
ifadeyle yasal s rlar  zorlayan bir seçkin hizbinin eylem ve propaganda
gücünü büyük ölçüde budad . Bu süreçte aç lan AK Parti’yi kapatma davas n
“devlet yard  kesintisi” ile sonuçlanmas yla birlikte AK Parti’nin eli büyük
ölçüde rahatlad  ve “Kürt Sorunu”nun çözümü için harekete geçti.
26 ubat 2009 tarihli yap lan Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde, geçmi
bildirilerden farkl  olarak, art k standartla  “bölücü terör ile mücadele”
de erlendirmesi yerine u sat rlar yer al yordu: “Irak’ta son dönemde vuku
bulan geli meler ve Irak ile i birli inin, güvenlik, enerji ve ekonomi boyutlar
ba ta olmak üzere güçlendirilmesi amac yla yürütülen temaslar ele al nm r.”1

MGK’nin ilk bak ta çok da anlam ta mayan bu aç klamas  bir süre sonra
Cumhurba kan  Abdullah Gül’ün a ndan biraz netle ti. Abdullah Gül, 10
Mart 2009’da Tahran’a giderken “Kürt Sorunu” hakk nda soru soran
gazetecilere unlar  söyledi: “Yak nda çok güzel eyler olacak. Bu meseleyi
sadece s r d na yüklemek yanl  olur.” Abdullah Gül’ün bu sözleri o
günlerde  pek  de  tart lmad ,  hatta  baz  gazeteciler  çok  da  yeni  bir  ey
olmad  söylediler. Örne in, Ankara’n n etkili gazetecilerinden Fikret Bila,
aç klamadan birkaç gün sonra unlar  yazd :

“Cumhurba kan  Gül’ün, “Kürt sorununda güzel eyler olacak” derken
kastetti i neydi? Yeni bir aç mdan, projeden mi bahsediyordu?

1 Bu ve izleyen MGK bas n bildirileri MGK’n n resmi internet sitesinden al nm r.
Bkz.:  http://www.mgk.gov.tr/Turkce/basinbildirileri2009.html (20.08.2009).

http://www.mgk.gov.tr/Turkce/basinbildirileri2009.html
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Gül’ün, somut bir projeden söz etmedi ini söyleyebiliriz. Örne in, TRT’nin
24 saat Kürtçe yay na geçmesine benzer bir somut projeden söz etmiyor.
Gül’ün kast  bu konuda Türkiye’de de en anlay  ve olu an yeni ortam.
Özellikle devletin yakla n eskiye oranla daha samimi ve gerçekçi
oldu unu ifade etmeye çal yor. Art k konulara tabu eklinde bak lmad ,
her eyin tart labildi ini, her konuda samimi fikirlerin ortaya
konulabildi ini kastediyor.
Nitekim geli meler de Cumhurba kan  Gül’ü do ruluyor. Kültürel zeminde
at lan ad mlar, eskiyle k yasland nda devletteki yakla m de ikli ini
gösteriyor.”2

Gül’ün aç klamas n ard ndan ya anan geli meler, daha do rusu bu konuda
hiçbir geli me olmamas , Fikret Bila’n n saptamas  do rular nitelikteydi.
Türkiye’nin gündemi 29 Mart’ta yap lacak yerel seçimlere odaklanm .
Geçmi  y llardan farkl  olan tek ey 2004’te tekrar eyleme geçen PKK’n n,
seçim döneminde eylemsizlik haline geçti ini aç klamas , daha sonra da bu
durumu 45 günlük sürelerle uzatmas  olmu tu. Bu arada, AK Parti’nin bütün
çabas na ra men, DTP yerel seçimlerden yönetti i belediye say  artt rarak

km . Yerel seçimlerden hemen sonra, 4 Nisan’da Mardin’in Maz da
ilçesinin Zang rt Köyü’nde 45 ki i katledildi. Daha sonra “Kürt Aç ”n n
koordinasyonuyla görevlendirilecek olan çi leri Bakan  Be ir Atalay, hemen
olay yerine giderek “bu olay terör sald na benzemiyor” dedi. “Halbuki bu,
PKK’nin üzerine at lmak üzere planlanan bir katliamd . ‘Olay terör sald na
uymuyor’ aç klamalar  da bununla ilgiliydi. çi leri Bakan ’n n aç klamalar yla
bu senaryonun önü al nm  oldu.”3

Ayn  günlerde, ABD’nin yeni Ba kan  Barack Obama Avrupa’ya
gerçekle tirdi i ilk gezisinde Türkiye’ye gelmi  ve TBMM’de bir konu ma
yaparak unlar  söylemi ti:

“Kimse hataya dü mesin. Irak, Türkiye ve Amerika’n n kar nda ortak bir
terörizm tehdidi var. Buna Irakl lar  bölmeye ve ülkeyi parçalamaya çal an
El Kaide de dâhil, PKK da. Terörizmin hiçbir hakl  sebebi olamaz. Amerika
Ba kan  ve bir NATO müttefiki olarak PKK’yla mücadelede size gereken
deste i sa layaca za söz veriyorum. Bu durum, Türkiye ve Irak hükümeti
ve tabii Kürt liderlerle i birli i kurulmas  çabalar  ve sizin Türkiye’deki

2 “Gül’ün Tahran’a Verdi i Mesaj,” Milliyet, 13 Mart 2009.
3 smail Be ikçi, “Kürt Sorunu Hakk nda Alg lamalar, Tart malar,”  http://www.

kurdistan-post.org/Niviskar-op-viewarticle-artid-1891.html (20.08.2009).
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Kürtlere e itim ve f rsat alanlar  yarat lmas  konusundaki süregelen
çabalar zla desteklenmeli.”4

Barack Obama ‘tarihi’ olarak nitelenen bu konu mas ndan sonra o güne kadar
Ba bakan Recep Tayyip Erdo an taraf ndan kabul edilmeyen DTP Genel
Ba kan  Ahmet Türk Erdo an’la görü mü tü. Obama’n n ziyaretinden sonra
“Kürt Sorunu” Türkiye’nin gündeminden büyük ölçüde dü tü, ekonomik kriz,

sizlik ve “Ergenekon Davas ” gibi konular ön plana ç kt . Ancak, “Kürt
Sorunu,” Irak’taki geli meler ba lam nda her MGK toplant nda gündemde
kendisine yer buldu: 28 Nisan’da yap lan toplant da “Irak ile olan ili kiler[…]
ve bu çerçevede Irak’tan kaynaklanan terör ile mücadelede gelinen a ama bütün
boyutlar yla” de erlendirildi. 30 Haziran’da yap lan toplant da ise “terörle
mücadele boyutu dâhil, Türkiye-Irak ili kilerindeki son geli meler etrafl ca” ele
al nd .
May s ba nda Milliyet gazetesi yazar  Hasan Cemal Kuzey Irak’a giderek
çe itli görü meler yapt , bu arada PKK’nin yöneticilerinden Murat Karay lan ile
de görü tü. zlenimlerini bir dizi yaz yla aktaran Hasan Cemal dizinin son
yaz u sat rlarla bitirdi:

“Silahlar susmal !
29 Mart öncesinde ya anan son 25 y n en sakin k nda oldu u gibi silahlar
susmal . Dünkü yaz mda belirtti im gibi, parmaklar teti e uzunca bir süre
basmamal . ki taraftaki ‘ ahinler’in muhtemel provokasyonlar na kar
olanca uyan kl k içinde ve perde arkas nda ciddi bir diyalog mekanizmas
kurulup, i letilmeli!”5

Gene de, konu, PKK’nin eylemsizlik halini uzatt  aç klamalar  bir yana
rak rsa, Abdullah Öcalan’ n “Kürt Sorunu”nun çözümü için 15 A ustos’ta

bir yol haritas  aç klayaca n duyurulmas na kadar uzun süre gündemin arka
ralar nda kald .6 Bu aç klamay  gerek kö e yazarlar n gerekse hükümet

4 “ABD Ba kan  Obama TBMM’de Konu tu,” Amerika’n n Sesi.
http://www.voanews.com/turkish/archive/2009-04/2009-04-06-voa10.cfm?moddate=
2009-04-06 (20.08.2009).

5 “O Kadar Güç mü? Parmaklar Tetikten Çekilse Silahlar Susmu  Olmaz m ?,”
Milliyet, 9 May s 2009.

6 MHP Genel Ba kan  Devlet Bahçeli, konu gündemin arka s ralar ndayken,
Cumhurba kan ’n n aç klamas ndan yola ç karak geli meleri ele tirmi ti:
“Cumhurba kan  Gül'ün Kürt sorunu tan yla sözde çözüm için ümit da tt  ve
müjde verdi i bu ortamda, Türk Devleti'nin, Türk hükümetinin ve kendisinin mutab k
kald klar  zemin hangisidir? Kimlerle anla lm , kimlerin onay  al nm r? Hangileri
milletimize dayat lmaya çal lacakt r? Süreç kimlerle olgunla lm r? Kime
sorulmu , kimlerle mutab k kal nm r? Kaç lmamas  gereken f rsat nedir? MHP ve

http://www.voanews.com/turkish/archive/2009-04/2009-04-06-voa10.cfm?moddate=
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üyelerinin aç klama ve yorumlar  izledi ve “Kürt Aç ” giderek gündemin en
önemli konusu olmaya ba lad .7 20 Temmuz’da D leri Bakan  Ahmet
Davuto lu gazetelerin Ankara temsilcileriyle bulu tu ve konuyla ilgili sorular
yan tlad :

“Abdullah Öcalan’ n 15 A ustos’ta (PKK’n n 1984’te Eruh ve emdinli’ye
bask n düzenledi i tarih) aç klayaca  belirtilen yol haritas n, Irak ve ABD
ile yürütülen ve çözüm aranan sürece dahil olup olmad  sordum. u
yan  verdi:
‘Türkiye’nin kendi iradesiyle bulaca  çözümler vard r. Hangi zeminlerde
konu aca z bellidir. Bunlar da Bakanlar Kurulu ve Milli Güvenlik
Kurulu’dur. Ba ka zemin aramamak laz m. Türkiye’nin zeminleri bellidir.’
Davuto lu, mral ’y  dikkate alan bir hava içinde de il. Çözümün
Ankara’da ve anayasal zeminlerde bulunaca  dü üncesinde.”8

Nihayet, Cumhurba kan  Abdullah Gül, 27 Temmuz’da Kayseri’ye yapt  bir
özel ziyaret s ras nda bir gazetecinin “Türkiye'de güzel eyler olacak
dediniz, oluyor mu?” diye sormas  üzerine unlar  söyledi:

“Bunlar n hepsi olacak. Herkes güzel eylerin olmas na yard mc  olur.
Herkes yard mc  da oluyor, herkes. Türkiye için güzel eyler olacakt r.
Bunlar tart larak, konu ularak, büyük bir sorumluluk duygusu içinde hep
yap lacak eylerdir. Bu aç dan bütün devlet organlar  ba ta olmak üzere
Türkiye'nin dü ünen insanlar , ayd nlar , entelektüelleri, yazarlar , çizerleri
görüyorsunuz, gayet canl  bir tart ma da yap yor. Önemli olan burada
ülkemizi problemlerden nas l kurtarabiliriz ve ülkemizin önünü nas l
açabiliriz, bütün vatanda lar  nas l kazanabiliriz, Türkiye'nin bütün

aziz milletimiz Cumhurba kan  Gül ve Ba bakan Erdo an'dan bu sorular n cevab
acilen beklemektedir.” “Kürt Aç zaha Muhtaç,” Yeni afak,
http://yenisafak.com.tr/Politika/?t=13.05.2009&i=186054 (26.08.2009).

7 Ertu rul Özkök, 18 Temmuz’daki yaz  bu konuya ay rd  ve unlar  yazd :
“Ben Öcalan’ n yapaca  aç klamay  merakla bekliyorum.
Çünkü hâlâ una inan yorum.
Kürt sorununun çözümünde onun çok önemli bir rolü olabilir.
Türkiye’nin bugüne kadar Öcalan’la gerçekçi bir ili ki kurmaya çal mamas  tarihi
bir yanl k olarak görüyorum.

llard r ben dahil hepimizin resmi tezi onu "çeteba ", "eleba ", "bebek katili"
fatlar yla adland rmak oldu.

Hiç ku kusuz, PKK cinayetleri iki-üç neslin ona kar  tutumunu derinden etkiledi.
imdi önümüzde bu sorunu çözmek için daha uygun bir psikolojik iklim var.”
mral ’da Hareket Var,” Hürriyet, 18 Temmuz 2009.

8 Fikret Bila, “Davuto lu’na Göre mral  Zemin De il,” Milliyet, 21 Temmuz 2009.

http://yenisafak.com.tr/Politika/?t=13.05.2009&i=186054


225

vatanda lar n Türkiye Cumhuriyeti'ne olan aidiyet duygusunu nas l
güçlendirebiliriz. Herkes, ben bu ülkenin en erefli vatanda m diye nas l
bunu hisseder, yap lacak eyler bunlard r. Asl nda Türkiye'nin
demokratikle me süreci, reform süreci de bununla ilgilidir. Ülkemizin çok
meseleleri vard r, her ülkenin çe itli meselleri oldu u gibi. Türkiye bu çe itli
meseleleri demokrasinin standartlar  yükselterek, kendine öz güven
duyarak, farkl klar  zenginlik olarak halledecektir. Bu da herhalde
Türkiye Cumhuriyeti vatanda  olan herkesin, sorumlu olan herkesin en
mutlu olaca eylerdir. Problemlerimizi çözersek, o zaman Türkiye'nin
önünün ne kadar daha büyük aç k oldu unu, bütün Türkiye Cumhuriyeti
vatanda lar n, bütün Türk vatanda lar n, Türk insan n ne kadar çok
daha özledi i standartlara, noktalara süratle ula  görece iz. […]
'Türkiye'nin kendi s nt lar  problemlerini kendisinin çözmesi iradesidir.
Türkiye'nin birçok meselesi vard r. Bu meselelerimizi çözmekte bizim kendi
inisiyatifimizde ne kadar çok gerçekle irse, o kadar çok do ru olur. Bunlar
da u ekilde olacakt r. Türkiye'nin demokratik standartlar  toplu ekilde
yükseltilince, problemler otomatik olarak zaten çözülecektir. Buna böyle
bakmak laz m. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti vatanda  olan herkesin
do udan bat ya, kuzeyden güneye herkesin bu ülkeye olan aidiyetini
peki tirmek, herkesi kendi ülkesinde mutlu mesut yapmak. Mutlu ve mesut
olman n yollar  vard r. Bir taraftan zenginlik olacak. Ekonomik kalk nma söz
konusu olacak, herkes müreffeh olacak. Di er taraftan demokratik standartlar
en yüksek seviyede olacak. Bütün bunlar gerçekle ti inde do udan bat ya
bütün vatanda lar n etnik yap  ne olursa olsun Türküm der, Kürtüm
der, ba ka bir ey söyleyebilir. Bunlar olabilir ama herkes Türkiye
Cumhuriyeti vatanda r ve Türkiye Cumhuriyeti vatanda  olan herkes,
Türkiye'nin e it vatanda r. Anayasam za göre zaten her ey aç kt r. Hiçbir
fark söz konusu de ildir ama problemler, demokratik standartlarla ilgili
problemler vard r. Ba ka konularla ilgili problemler vard r.”9

Türkiye-ABD-Irak Üçlü Mekanizma Ana Komite toplant  Ankara’da
gerçekle tirildi. Toplant n ard ndan çi leri Bakan  Be ir Atalay ve Irak
Ulusal Güvenlik Bakan irvan El Vaili ortak bir bas n aç klamas  yapt lar.
Atalay, aç klamada yürütülen “demokratik aç m ve bu sorunun çözümüne
yönelik çal malar n devam etti ini, […] bu konuda bir aç klama yaparak
çal malar konusunda kamuoyunu bilgilendirece ini” söylerken; Vaili konunun

9 “Türkiye çin Güzel eyler Olacak,” Sabah, http://www.sabah.com.tr/Siyaset/
2009/07/27/turkiye_icin_guzel_seyler_olacak (20.08.2009)

http://www.sabah.com.tr/Siyaset/
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“Türkiye’nin iç meselesi” oldu unu belirtti.10 Ayn  gün Ertu rul Özkök tekrar
konuya dönerek sorunun ve çözüm yollar n tart lmas  destekledi ini ve
“e er siyasiler u veya bu nedenle, oy korkusu veya ahsi korkudan bu sorunu
çözecek cesareti gösteremiyorsa, art k halk, ayd nlar, sivil toplum örgütleri
aya a kalkmal . PKK terörüne kar  mücadelede cesurdum. imdi silahlar n

rak lmas  konusunda da ayn  cesareti göstermemiz gereki[yor]” diye yazd .11

29 Temmuz’da Türk Sanayicileri ve adamlar  Derne i (TÜS AD) Yönetim
Kurulu Ba kan  Arzuhan Do an Yalç nda  ba kanl ndaki heyet, DTP Genel
Ba kan  Ahmet Türk'ü, TBMM'deki makam nda ziyaret etti. Ziyaretten sonra
bir gazetecinin, “Hükümet, çözüm yolunu haz rlarken Öcalan'  muhatap almal

?” sorusuna Türk, “Tabii ki... Toplumda, kamuoyunda, herkesçe ‘Öcalan
nas l bir yol haritas  ortaya koyacak?’ diye merakla bekleniyor. O kadar
merakla bekleniyorsa, elbette ki rolü de önemi de olacak. Bunu, gözard
edemeyiz, gerçekçi olmam z laz m” kar  verdi. Türk, “Muhatap al nmal

?” sorusunu ise “Tabii ki bunun ortaya koyaca  formüller önemlidir” diye
yan tlad .”12

30 Temmuz’da çi leri Bakan  Be ir Atalay merakla beklenen bas n
toplant nda unlar  söyledi:

“Kürt meselesi olarak adland lan meselenin vatanda lar n demokratik
haklar n geni letilmesi ve peki tirilmesiyle, nerede ya arsa ya as n her
vatanda n kendisini devletin e it ve hür ferdi olarak hissetmesini
sa lamakla çözülebile-ce ine biz inan yoruz. Bu nedenle çözüm sürecinin
yönü demokratikle medir.
Demokratikle me ad mlar  toplumun tüm kesimleriyle birlikte atmak
istiyoruz. Bu mesele sadece partimizin ya da hükümetimizin de il tüm
toplumun meselesidir. Herkesin bu süreçte lütfen y  de il yap  olmas ,
çözüme katk  sa lay  bir tutum içinde olmas  gerekir ve biz bunu
bekliyoruz. Buradan tüm siyasi partilerimize, ayd nlar za, yazarlar za,
sivil toplum örgütlerimize, sendikalar za, medyam za k saca konuya kafa
yoran tüm toplumsal ve siyasi aktörlere de seslenmek istiyorum, gelin bu
sürece kat n. Milletimize çok a r bedeller ödeten, sofram zdan lokmalar
eksilten ve gelece imize ipotek koyan bu sorunu hep birlikte çözelim.

10 “Türkiye Irak’a 150 Ki ilik Terörist Listesi Verdi,” Yeni afak, http://yenisafak.
com.tr/Politika/Default.aspx?t=28.07.2009&c=2&area=4&i=201409 (26.08.2009)

11 “Cesur Türkler, Cesur Kürtler,” Hürriyet, 28 Temmuz 2009.
12 “TÜS AD’dan DTP’ye Ziyaret”, Yeni afak, http://yenisafak.com.tr/Ekonomi/

Default.aspx?t=29.07.2009&c=3&area=6&i=201626 (26.08.2009)

http://yenisafak.com.tr/Ekonomi/
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Say n Ba bakan z' n 2005 y nda Diyarbak r konu mas yla ba latt
demokratik aç mlar  geli tirme hususunda azimli, sab rl , cesur ve kararl
ad mlar atmak niyetindeyiz. Bu konuda ba lat lan çal malara tüm kurum ve
kurulu lar n katk  sa lanmakta olup, al nacak tedbirlerin bir devlet
politikas  olarak hayata geçirilmesine büyük önem addediyoruz. Bu
çerçevede ilgili kamu kurum ve kurulu lar zdan katk lar istenmi  olup,
al nan öneriler de erlendirilmeye ba lanm r.
Çal malar zda çe itli ülkelerin bu konudaki tecrübelerini inceliyoruz.
Daha geçen hafta sveç'te, spanya çi leri Bakan  ile tekrar baz  konular
payla m. Tabii o ülkelerin birikimlerini, tecrübelerini de biz iyi inceledik,
de erlendirdik ve de erlendiriyoruz. Ancak hiçbir ülkenin benimsemedi i
yöntemi ülkemize aynen uygulamak gibi bir dü üncemiz yok zaten böyle bir
ey de mümkün de il. Biz kendimize özgü, ülkemizin ve insan n
artlar na uygun kendi modelimizi uygulamaya çal yoruz. Türkiye'ye ve

kendimize güveniyoruz. Bu çal malar n sonucunda in allah çözüm
konusunda dünyaya örnek olacak bir Türkiye modeli de biz olu tururuz.”13

Aç  koordine etmekle görevlendirilen çi leri Bakan  Be ir Atalay bu
aç klaman n ard ndan ilk görü mesini 1 A ustos’ta bir grup gazeteciyle yapt ;
bu görü meyi siyasi partilere, sendikalara, sivil toplum örgütlerine yap lan
ziyaretler izledi. MHP Genel Ba kan  Devlet Bahçeli, ilk toplant  üzerine
yap lan görü melere ve geli melere aç kça tav r ald :

“25 y ldan bu yana Suriye, Kandil, PKK odaklar  ziyaret edip onlarla
görü erek, tek yanl  Türkiye’de PKK’ya yanda k yapanlar, hiçbir dönemde
Türk milletinin milli ve manevi de erlerine sahip ç kmayanlar, imdi çi leri
Bakan ’n n Kürt Aç  projesinde devletin güvenli ini tehdit edecek
grubun içerisine gelerek Türkiye’de demokratik aç m bahanesiyle
bölünmeye gayret gösteriyorlar, cesaret veriyorlar”

diyerek toplant ya kat lan gazetecileri “12 Kötü Adam” olarak tan mlad .14

5 A ustos 2009’da, Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Ba kan
fat yla, 2007 seçimlerinden beri kendisinden randevu isteyen DTP Genel

Ba kan  Ahmet Türk ile görü tü. Görü mede, Ba bakan Erdo an, “Eksik ve
hakl  taraflar varsa bunlar konu ulabilir. Diyalog çok önemli, ancak, sa kl
ekilde yürütülebilmesi için iddetin mutlaka ortadan kalkmas  gerekiyor”

diyerek Türkiye’nin en önemli sorununun çözüm yerinin me ru zeminler ve
TBMM oldu u vurgusunda bulundu. DTP Genel Ba kan  Türk ise, “Elimizden

13 “Azimli Sab rl  Kararl  ve Cesuruz,” Yeni afak, http://yenisafak.com.tr/Politika/
Default.aspx?t=30.07.2009&c=2&area=4&i=201773 (26.08.2009)

14 “Çal taya Giden Gazeteciler ‘12 Kötü Adam’,” Hürriyet, 2 A ustos 2009.

http://yenisafak.com.tr/Politika/


Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 64-3228

geleni yapmaya haz z. Bu sorunun çözümü konusunda önemli bir aktör
oldu umuz kabul edilmeli. Sadece görü lerimizi not etmekle yetinmeyin.
Çünkü biz Kürtlerin temsilcisiyiz” diye konu tu. Türk, “Güven probleminin

lmas nda diyalog çok önemli. Bu anlamda bu görü me bir t kanmay
önlemi , sürecin önünü açm r. Güvene dayal  diyalogun devam ndan
yanay z” dedi.15 CHP Genel Ba kan  Deniz Baykal, bu görü me üzerine, o
güne kadar ‘içeri i belli olmad ’ için kar  ç kt  “Kürt Aç ”na
“Görü menin muhatab  hiç ku ku yok PKK’d r. PKK’n n çe itli biçimlerde
yans mas r. Bunu saklayarak, gerçe i örtbas ederek bir yerlere varmak
mümkün de ildir. Önce bu tip i lerde samimiyet, dürüstlük esast r. Ba bakan’ n
dillinin alt ndaki baklay  ç karmas  laz md r” diyerek aç kça cephe ald .16

Sürecin ba ndan beri aç ma destek konusunda en aç k tavr  alan
Cumhurba kan  Abdullah Gül, Bitlis’e yapt  gezi s ras nda Güroymak’  tarihi
ad  olan “Nor in” olarak and  ve “Ba  kuma gömmeyelim. Gerçeklere
bakal m. Bugün Türkiye’nin en önemli meselesi budur. Bunu bilerek hareket
ediyorum. Bu olay zihnimin en önemli bölümünü i gal ediyor. Bütün çabam z
çözümdür” diyerek herkesi sürece destek olmaya ça rd .17 Ancak, hükümetin
koordinasyon ile görevlendirdi i çi leri Bakan  Be ir Atalay’ n CHP ve MHP
ile görü me iste i bu partiler taraf ndan daha ba tan reddedildi.18 Buna ra men,
Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, 11 A ustos’ta partisinin grup toplant nda
duygusal bir konu ma yaparak siyasi sonucu ne olursa olsun, bu meseleyi
çözmeye kararl  olduklar  aç klad .19 Recep Tayyip Erdo an, birkaç gün
sonra CHP ve MHP genel ba kanlar  bir kez daha sürece kat lmaya ça rd :
“Bu devlet politikas  olacak. Kap lar  kapatmay n, sürecin d nda kalmay n.
Bedeli ne olursa olsun bu meseleyi in allah çözüm yoluna koyaca z.”20

15 “Umutlar z Artt ,” Milliyet, 6 A ustos 2009.
16 “Kandil’le Görü me Yap yor,” Hürriyet, 6 A ustos 2009.
17 “Ba  Kuma Gömmeyelim,” Hürriyet, 10 A ustos 2009.
18 “Randevu stemeye Haz rlanan Atalay’a CHP ve MHP’den Ret,” Hürriyet, 11

ustos 2009.
19 “Bedeli Ne Olursa Olsun Yapaca z,” Hürriyet, 12 A ustos 2009.
20 “Bedeli Ne Olursa Olsun,” Hürriyet, 15 A ustos 2009. Hürriyet gazetesi Genel

Yay n Yönetmeni Ertu rul Özkök ise, konuyu daha geni  boyutlu ele almak
gerekti ini belirten bir yaz  ile tart maya kat ld :
“Hay r arkada lar.
Kürt sorununun çözümü, bir demokratikle me meselesi de ildir.
Daha önce bir insanl k meselesidir.
O mesele de ancak, gerçek demokrat, ho görülü insanlar, partiler ve liderler
taraf ndan çözülebilir.
Etnik meseleleri b çakla keser gibi çözmü  çok say da totaliter rejim de vard r.
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CHP ve MHP’nin süreci sert bir biçimde ele tirmeleri, sürece kat lanlar  “hain”
olarak tan mlamalar , Ba bakan Erdo an’ n ise her bedeli ödemeyi göze alarak
bu sorunu çözecekleri aç klamalar  aras nda Milli Güvenlik Kurulu 20

ustos’ta toplanarak konuyu görü tü ve u aç klamay  yapt :
“A. Türkiye’nin güvenli ini yak ndan ilgilendiren önemli iç ve d
geli meler gözden geçirilmi tir. Bu ba lamda, Kurul’un önceki
toplant lar nda da yap lan de erlendirmelerin nda; devletimizin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlü ünü peki tirmek, ki ilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutlulu unu sa lamak üzere, çi leri Bakanl  e güdümünde
yap lan çal malar hakk nda Kurul’a bilgi sunulmu  ve çal malar n devam
tavsiye edilmi tir.
B. Son geli meler nda, Irak’taki durum de erlendirilmi , Türkiye-Irak-
ABD aras nda olu turulan üçlü mekanizma sürecindeki geli meler gözden
geçirilmi , Irakl  gruplarla yap lan temaslar n yarar na i aret edilmi ,
Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik birli i Konseyi toplant
haz rl klar  hakk nda bilgi al nm r.”21

MGK’n n bu aç klamas  gazeteler taraf ndan sürece destek olarak
de erlendirildi.22 MHP Genel Ba kan  Devlet Bahçeli ise aç klamay  Mondros
Mütarekesi’ne benzeterek aç n ‘devlet politikas ’ oldu u yakla  kabul
etmeyeceklerini vurgulad  ve sessiz kalan MGK’n n asker üyelerini göreve
davet etti:

“Bir konunun Cumhurba kan  ve Ba bakan taraf ndan savunuluyor ve bunun
da bir yüksek kurulda konu uluyor olmas  da o konuyu milli ve me ru hale
getirmeyecektir. Nitekim milletimize esaret dayatan Mondros Mütarekesi’nin
de devlet yönetiminin r zas  ile hayat buldu u bilinen en ac  gerçeklerden
birisidir.

Çünkü onlar için, bir hakk  geri almak, vermekten daha kolayd r.
Halepçe’ye at lan zehirli gazdan geriye kalan foto raflar  unutmad k.
Kürt sorununun kal  çözüme ula mas  için bütün Türk halk n çözümü olmal r.
Yani kimsenin yenmedi i, kimsenin yenilmedi i bir çözüm.
 Bunu da ancak ho görülü, ço ulcu, demokrasiye hayat n her alan nda inanm ,
kolektif bir ak l  ve duygu ba arabilir.” “Gece Treni,” Hürriyet, 13 A ustos 2009.
Bu arada Abdullah Öcalan’ n 15 A ustos’ta aç klamas  beklenen “yol haritas ”n n
gecikece i duyurulmu tu.

21 http://www.mgk.gov.tr/Turkce/basinbildiri2009/20agustos2009.html (28.08.2009).
22 “Üniter Yap artl  Destek,” Hürriyet, 21 A ustos 2009; “MGK’dan Destek,” Yeni

afak, 21 A ustos 2009; “MGK’dan Tam Destek,” Milliyet, 21 A ustos 2009;
“MGK ‘Aç ma Devam’ Dedi,” Ak am, 21 A ustos 2009.

http://www.mgk.gov.tr/Turkce/basinbildiri2009/20agustos2009.html
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Milli Güvenlik Kurulu, kendisine görev, yetki ve sorumluluk veren bir
kanunla kurulmu  Anayasal kurulu tur. Ancak bu kurulu un, devletin ve
milletin bekas na halel getirecek köklü ve kal  tavsiye kararlar  almas  ve
buna da devlet politikas  denilmesi kabul edilemez bir yakla md r.
Bildiride yer alan, hükümet taraf ndan ba lat lan sözde aç m, f rsat ve
çözüm denilen y m sürecinin ‘devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü ünü peki tirmek’ olarak tan mlanma çabas  yap lanla söylenenin
taban tabana z dd r. Bu tarihi sapmaya onay verenler ve ta yanlar kadar
sessiz duranlar veya ses ç k[ar]mayanlar da a r ve tarihi vebal alt ndan asla
kurtulamayacaklard r.”23

CHP Genel Ba kan  Deniz Baykal da, k sa bir sessizlikten sonra, aç n
Türkiye’yi Yugoslavya’ya benzetece ini söyleyerek Cumhurba kan  ve Milli
Güvenlik Kurulu’nun süreci desteklemesini ele tirdi:

“Ba lat lan süreç, Türkiye’yi olumsuz etkilemeye ba lad ; gerilim kendisini
gösteriyor. Bu gerilimin Ba bakan , Cumhurba kan , Milli Güvenlik
Kurulu’nu da kapsam  içine ald  üzüntüyle görüyorum. Bunlar n hepsi
Türkiye’de art k gerilimin taraf  haline dönü meye ba lam lard r. Toplumda
da ciddi sorular sorulmaya ba lam r. ‘Bu çal malar n sonunda etnik
ayr man n, bölünmenin gündeme gelip gelmeyece i kayg ’ Türkiye’nin
her yerindeki insanlarda ortaya ç yor. Bölünme kayg  toplumsalla yor.
Üniter devlet sözü, milli kimli in bölünmesi dü üncesini kamufle etmek için
kullan lamaz. Devlet üniter, ama millet parçalanm , millet etnik kimlikler
millile tirilerek, siyasalla larak da lm ... Öyle bir ey olamaz. Türkiye
gerçekten tarihi bir dönüm noktas ndad r. Nitekim mral ’dan yap lan
aç klamalar, ‘Yapmakta oldu umuz i  Atatürk’ün devlet kurmas na e it
de erde bir i tir’ denilmektedir. Evet, gerçekten öyledir. E er bu dü ünceler
hayata geçirilir, Türkiye milleti çözülmek istenir ve bu konuda ad mlar
at rsa bu, Türkiye Cumhuriyeti anlay n art k sonuna gelinmi  oldu u
ortaya [koyar]. Bu ayr man n sonunda güzellik, karde lik, bar , demokrasi,
insan haklar  ç kar diye dü ünenler vahim bir yan lg  içindedirler. Bu sürecin
sonunda çat ma, gerginlik ç kar. Irak’ta, Yugoslavya’da ne ç kt ysa
Türkiye’de de o ç kar.”24

CHP ve MHP sözcülerinin sürece yönelik ele tirilerine MGK’y  da katmalar
ve TSK’n n sessiz kalmas  ele tirmeleri üzerine Genelkurmay Ba kan lker
Ba bu , Zafer Haftas  dolay yla sessizli ini bozdu. Yapt  aç klaman n

23 “Bildiriye Mondros’lu Hat rlatma,” Hürriyet, 22 A ustos 2009.
24 “Yugoslavya Gibi Oluruz,” Hürriyet, 25 A ustos 2009.
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önemli bir bölümünü konuya ay ran Ba bu  hükümete, muhalefet partilerine ve
kamuoyuna mesajlar verme yolunu seçti:

“Anayasa'n n de tirilmesi teklif bile edilemez olan 3'üncü maddesinde
ifade edildi i gibi ‘Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütündür. Dili Türkçe'dir.’ Türk Silahl  Kuvvetleri, ATATÜRK taraf ndan
bizlere emanet edilen ve Anayasa'n n 3'üncü maddesinde de belirtildi i
ekilde; Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus-devlet ve üniter-devlet yap n

korunmas nda taraft r ve taraf olmaya da devam edecektir.
Ülkelerin ve milletlerin bütünlü ünün korunmas n bir bedeli vard r. Türk
Silahl  Kuvvetleri; bu bedelde kendisine dü en tarihi görev ve
sorumluluklar n bilinci içerisindedir.
Bugüne kadar bölücü terör örgütü ile mücadelesinde 5003 evlad ehit
veren Türk Silahl  Kuvvetleri, Anayasa ve yasalar çerçevesinde, bölücü terör
örgütüne kar  bugüne kadar dünyada e ine hiç rastlanmayan bir ba ar  ve
özveriyle yürüttü ü mücadeleye bundan sonra da artan bir kararl kla devam
edecektir.
Türk Silahl  Kuvvetleri, bölücü terör örgütüne kar  yürütülen mücadeleyi
kararl kla sürdürürken, güvenlik alan n d nda kalan ekonomi, sosyo-
kültürel ve uluslararas  alanlarda da devlet taraf ndan gerekli tedbirlerin
al nmas n önemli oldu una inanmaktad r.
Türk Silahl  Kuvvetlerinin bu konularla ilgili görü leri bilinmekle birlikte,
emsalsiz Büyük Zaferi kutlad z bu hafta münasebetiyle, bu konulara
ili kin dü ünce ve duru umuzun bir kez daha ifade edilmesinde yarar
görülmektedir.
Türk Silahl  Kuvvetleri;
- Ulus-devlet ve üniter-devlet yap na hiçbir gerekçeyle zarar verilmesini
kabul edemez.
- Kültürel farkl klara sayg r. Ancak kültürel farkl klar n
siyasalla lmas , ba ka bir ifadeyle siyasal temsil arac  olmas ,
toplumsal siyasal kimlik unsuru haline getirilmesini, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas  içinde mümkün göremez.
- Terör örgütü ve destekleyicileriyle ili ki kurulmas na yol açabilecek hiçbir
faaliyet içinde bulunamaz.
- Demokrasinin sundu u f rsat alanlar  kullananlar n, bireylerin en temel
hakk  olan ya am hakk  hedef alan terör faaliyetlerini hiçbir nedenle ho
görmelerini kabul edemez.
- Usul ve yöntem esas  belirler, noktas ndan hareketle takip edilecek usul ve
yöntemlerde özenli olunmas n gere ine inan r.
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- Her konuyu tart abilme özgürlü ünün, devletin varl  riske sokacak,
ülkeyi kutupla maya, ayr maya ve çat ma ortam na sokacak konular
içermemesi gerekti ine inan r.”25

Genelkurmay Ba kan ’n n bu aç klamas  siyasi partiler kendi bak
aç lar ndan yorumlama çabas  içine girerken, Ertu rul Özkök bir kez daha
konuya de inerek Türkiye’nin bir karar an na girdi ini, art k geri dönmenin ya
da hiçbir ey yapmadan idare etmenin mümkün olmad , büyük
siyasetçilerin böyle anlarda ortaya ç kaca  yazd :

“Elbette benim de vazgeçemeyece im çizgiler var.
Elbette Baykal’ n da, Bahçeli’nin de baz  endi elerini payla yorum.
Ama hepimizin üzerinde anla abilece i çizgiler üzerinde bir çözümün
mümkün oldu una bütün kalbimle inan yorum.
O yüzden diyorum ki;
Buradan asla geri dönmemeliyiz.
Yola devam etmeliyiz.
Bu kan  durdurmal z.
25 y l boyunca bunca kana, bunca sava a, dövü e ra men bir tek Kürt’ün
kap  i aretlemeyen, kom usuna sald rmayan bu büyük milletin kendine
yak an bar  kendi iradesiyle kurabilece ini bütün dünyaya ispat etmeliyiz.
Ben bu cesarete sahibim.
Siyasilerden de ayn  cesareti bekliyorum.”26

Ba bakan Recep Tayyip Erdo an da ayn  gün yapt  “Ulusa sesleni ”
konu mas nda çözüm konusunda kararl  olduklar  vurgulayarak herkese
çözüm için çal ma ça  yapt :

“En ba ta ifade etti im gibi bu meseleyi her türlü istismardan, her türlü
polemikten uzak ele almak; çare aray lar na samimiyetle, hassasiyetle
katk da bulunmak hepimizin ortak görevidir.
Bizim kimseye her eyi biz yapal m, kural  biz koyal m, çerçeveyi biz
çizelim gibi bir dayatmam z yok. Çünkü biz Türkiye’nin tamam  de iliz.
Biz herkese bir ça da bulunuyoruz.
Gelin bu ülkenin kanayan bütün yaralar na, evet, tekrar söylüyorum, bütün
yaralar na merhemi hep birlikte bulal m diyoruz.

25http://www.tsk.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_8_Mesajlar/
2009/ 30agustos_zafer_bayrami_mesaji_25082009.html (28.08.2009).

26 “Ben, Ertu rul Özkök,” Hürriyet, 27 A ustos 2009.
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Burada siyasi istismar yap lmaz, burada siyasi rant hesab na girilmez.
Herkesi çözümün bir parças  olmaya ça yoruz.
Geçmi teki kli eler bir i e yaramad , gelin yeni bir aç m gerçekle tirelim,
bu yak  meseleye akl selimi getirelim diyoruz.
Neden olmayaca  y llarca konu tuk, gelin bugün de nas l olaca
konu al m diyoruz.
Bu mesele bu milletin meselesidir, bu ülkenin meselesidir, gelin bir ucundan
tutun da bu a rl  bu ülkenin üstünden kald ral m diyoruz.
Tarih boyunca diz k p ayn  sofraya oturmu , ayn  türküyü beraberce
söylemi , vatan  savunmak için ayn  cephede saf tutmu  bu insanlar n gönül
ahengini bozan nedir, gelin birlikte bulal m diyoruz.
Bu mesele demokrasi meselesidir diyoruz, çözümü aray p bulmak görevi
herkesten çok milletten vekâlet alanlara dü er diyoruz.
Bu meseleyi her türlü önyarg dan, her türlü polemikten, her türlü asabiyetten,
her türlü istismarlardan uzak biçimde gelin milletin huzuruna getirelim
diyoruz.
Üniversitelerimiz konuyu tart n, ayd nlar z, sanatç lar z, sivil toplum
kurulu lar z, medyam z, yediden yetmi e bütün insanlar z bu konuyu
hakk  vererek bir daha dü ünsün diyoruz.
Vatan topra n bir kö esindeki bir yara gün gelir bütün vücudu sarar,
kangrene çevirir, gelin daha fazla geç kalmadan o yaray  hep birlikte saral m
diyoruz.
Gelin yanl  neyse, hata neyse, kusur neyse, çok geç olmadan bütün bu
yanl klar  düzeltelim diyoruz.
Gelin bu ülkeyi demokrasisiyle, adaletiyle, özgürlü üyle, refah ve
istikrar yla, bar  ve karde li iyle dünyaya örnek bir ülke haline getirelim
diyoruz.
Olumsuzluklar üzerine çözüm bina edilemez.
Yanl lar üzerine do ru bina edilemez.”27

Bu sat rlar yaz rken, Türkiye’deki siyasi aktörler “k rm  çizgileri”ni çizerek
pozisyonlar  belirlemi  ve pazarl k alan  olu turmu tu. Genel kan , özellikle
psikolojik boyutu önplana ç km  düzenlemelerle Anayasa’n n üçüncü maddesi

lmadan gerçekle tirilecek a amal  bir sürece girildi i yönündeydi. Umulan

27 http://www.bbm.gov.tr/Forms/p_NewsAnouncementDetail.aspx (20.08.2009)

http://www.bbm.gov.tr/Forms/p_NewsAnouncementDetail.aspx
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ise, ilk elde iddetin d lanmas , sonra da Avrupa Birli i sürecinde “Kürt
Sorunu”nun çözümüydü. Peki “Kürt Sorunu” neydi?
***
“Kürt Sorunu,” yak n zamana kadar, ilk ve as l olarak, geçmi i eski (17.
yüzy lda yaz  edebiyata sahip), kalabal k (tahminler 20 ila 40 milyon aras nda
de mektedir) ve ulusçuluk ideolojisiyle yüz y l önce tan  bir halk n
modern devletlerin olu turdu u devletleraras  sistemde temsil edilmemesi
sorunudur. kinci olarak, Kürtlerin ya ad  co rafyan n 17. yüzy lda ran ile
Osmanl  devletleri aras nda ikiye bölünmü  oldu u gerçe idir. Üçüncü olarak,
Birinci Dünya Sava ’ndan sonra, Osmanl mparatorlu u’nun tasfiye sürecinde
imparatorluk co rafyas nda ya ayan Kürt nüfusunun üç ayr  modern devlet
(Türkiye, Irak ve Suriye) aras nda bir kez daha bölünmü  olmas  ve her devletin
egemenli inde bulunan bölgedeki Kürt nüfusunun o devletin temel etnik
yap na asimile edilmesi çabas r. Kürt nüfus, bulunduklar  bütün ülkelerde,
bu asimilasyon çabalar na kar  zaman zaman ayaklanarak direnmi , ancak
geçici ba ar lar d nda bir ey elde edememi ti.
1968’de hemen bütün dünyada saman alevi gibi parlay p sönen ayaklanmalar
sonucunda, o güne kadar bütün muhalefet hareketlerinin temel strateji olarak
belirledi i “önce devleti ele geçir/devlet kur, sonra dünyay  de tir” anlay
sorgulanmaya ba land  ve bu sorgulamadan “çevre,” “kad n,” “insan haklar ,”
“bar ” ve di er kimlik haklar  savunan toplumsal hareketler güçlenerek ç kt .
Ortaya ç kan yeni toplumsal hareketler, ele ettikleri ba ar larla, sorunlar n en
az ndan bir k sm n devlet iktidar  ele geçirilmeden de çözülebilece ini
gösterdi.28 1989’da “Sosyalist Sistem”in çökmesiyle birlikte, devlet odakl  ve

amal  bir “kurtulu ” anlay n ç kmaz sokak oldu u kesinle ti. Bu
ko ullarda, 1990’da toplanan Avrupa Güvenlik ve birli i Konferans  Paris
Zirvesi’nde kabul edilen Pari art  ile birlikte Avrupa’da ve bütün dünyada
yeni bir dönem ba lad :

“Biz, Avrupa Güvenlik ve birli i Konferans ’na taraf Devletlerin Devlet
ya da Hükümet Ba kanlar , köklü de ikliklerin ve tarihi beklentilerin
yerald  bir dönemde Paris’te biraraya geldik. Çat ma dönemi ve
Avrupa’n n bölünmü lü ü art k sona ermi  bulunuyor. li kilerimizin
bundan böyle sayg  ve i birli i üzerine kurulaca  ilan ederiz.

28 Wallerstein, Immanuel/Arrighi, Giovanni/ Hopkins, Terence (1995), Sistem Kar
Hareketler ( stanbul: Metis Yay nlar ) (çev.: S. Sökmen, B. Somay, C. Kanat).
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Avrupa, kendisini geçmi in miras ndan kurtar yor. nsanlar n cesareti,
halklar n iradelerinin gücü ve Helsinki Nihai Senedi’ndeki fikirlerin kuvveti
Avrupa’da yeni bir demokrasi, bar  ve birlik dönemi açm r.
Bugün, halklar n onlarca y ld r besledikleri umut ve beklentilerin
gerçekle tirilmesi; insan haklar na ve temel hürriyetlere dayal  demokratik
sisteme kesin ba k, ekonomik özgürlük ve sosyal adalet yoluyla refah ve
tüm ülkeler için e it güvenlik zaman r. [...]
Milletlerimizin tek yönetim sistemi olarak demokrasiyi kurmay ,
sa lamla rmay  ve güçlendirmeyi taahhüt ederiz. Bu çabam zda a daki
hususlara sad k kalaca z;
nsan haklar  ve temel hürriyetler, tüm insanlar n do umlar yla birlikte

iktisap ettikleri vazgeçilmez haklard r ve kanunlarla garanti alt na
al nm lard r. Bunlar n korunmas  ve geli tirilmesi devletin ba ta gelen
görevidir. Bunlara sayg , zorba bir devlete kar  as l güvenceyi olu turur.
Bunlara uyulmas  ve tam olarak uygulanmas  hürriyetin, adaletin ve bar n
temelidir. [...]

Ulusal az nl klar n etnik, kültürel, dil ve dini kimliklerinin korunaca ,
ulusal az nl klara mensup ki ilerin bu kimliklerini ayr ma tabi tutulmaks n
korumaya ve geli tirmeye haklar  oldu unu teyit ederiz.”29

Paris art ’n n ilan ndan sonra, Avrupa Birli i, merkezi kurumlar
güçlendirerek h zl  bir büyüme sürecine girmeden hemen önce, 1993’te
toplanan Kopenhag Zirvesi’nde üyelik k staslar  yeniden belirledi:

“Aday ülkeler:
Demokrasiyi,
Hukukun üstünlü ünü,
nsan Haklar ,

Az nl klara sayg  gösterilmesi ve korunmas ,
leyen bir piyasa ekonomisinin varl  ve Birlik içinde piyasa güçleri ve

rekabetçi bask  ile ba edebilecek kapasiteyi garanti eden kurumlar n
istikrar  sa lam  olmal r.”30

Avrupa Birli i, böylece,  ba lad  duyurulan yeni döneme kendini uyarlayan
ilk yap  olmay  ba ard , oniki olan üye say  1995’te onbe e, 2004’te

29 http://www.byegm.gov.tr/icerikdetay.aspx?Id=134 (30.08.2009)
30 http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=302&l=1 (30.08.2009).

http://www.byegm.gov.tr/icerikdetay.aspx?Id=134
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=302&l=1
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yirmibe e ve 2007’de de yirmiyediye ç kard .31 Bu arada üyelik ba vurusunu
1987’de yapan Türkiye, 2005’te aday ülke olarak kabul edildi ve tarama
sürecinin ard ndan üyelik müzakerelerine ba lad .32

“Sosyalist Sistem”in çöktü ü, Türkiye’nin Avrupa Birli i maceras  ya ad
dönemde, Irak’ n Kuveyt’i üzerine 1991’de gerçekle tirilen Birinci Körfez
Harekat  sonras nda ilan edilen güvenli bölgelerden kuzeydekinde bulunan Kürt
nüfus geçen dönemde yerel devlet organlar  olu turarak kendi kendini yönetme
konusunda Türkiye’nin de deste iyle belli a amalar kaydetmi ti. 2003’te
gerçekle tirilen kinci Körfez Harekat  sonucunda Saddam Hüseyin
liderli indeki BAAS rejimi y ld  ve ABD i gali ko ullar nda Kürtlerin de
kurucu unsur oldu u yeni bir devlet kuruldu, Kürt bölgesi h zla geli meye
ba lad . Suriye’de ise BAAS rejiminin kurulmas ndan beri vatanda  kabul
edilmeyen Kürt nüfus bu dönemde örgütlenme ve hak talebi yolunda ad mlar
att . ran ise, imparatorluk miras n etkisi ve rejimin dinsel niteli iyle uyumlu
bir biçimde Kürt nüfusun baz  kolektif haklar  sa lama konusunda en ileri
ülke konumundayd .
Bütün bu geli meler dünyan n en kalabal k devletsiz halklar ndan biri olan Kürt
halk n dört ayr  devlet s rlar  içinde ya ad  sorunlar n tamamen
farkl la mas  ve ya ad klar  serüvenin birbirinden iyice ayr mas  sonucunu
do urdu. Türkiye, bu ko ullarda, asl nda Cumhuriyet’in kurulu undan itibaren
en önemli sorunu olan, son yirmibe  y ld r kanl  bir çat maya yol açan kendi
“Kürt Sorunu”nu ABD, Irak, Irak Kürdistan Federe Devleti ve Suriye ile dirsek
temas  içinde çözmeye kalk . Görünen o ki, ortaya ç kacak çözüm k sa
vadede Kürtlerin “Kürt Sorunu”nu çözmeye yetmeyecek, ama orta vadede en
az ndan Suriye’deki Kürtlerin vatanda  olmas  ve temel haklara kavu mas yla,
Irak’taki Kürtlerin geleceklerinden daha çok güven duymas yla ve Türkiye’de
ya ayan Kürtlerin Avrupa Birli i üyesi bir devletin “az nl k haklar na sayg
gösteren ve koruyan istikrarl  kurumlar na” kavu mas yla sonuçlanacak.
Ku kusuz, ortaya ç kacak çözümde en büyük fedakarl  geçmi teki temel
sorunlar  olan “devletsizlik” halini- PKK ve onu kendi siyasal temsilcileri
olarak gören kesim ikna edilebildi i oranda- kabul ederek Kürtler yapacak, ama
anla lan bu süreçte en az söz hakk na sahip olan kesim de onlar olacak...

31 Avrupa Birli i’nin niteli i, yetenekleri ve gelece i sürekli bir tart ma konusudur.
Bu tart malarda, ku kusuz, ortaya ç kan yap n henüz olu um halinde olmas n
da rolü büyüktür. Bu tart malarda en önemli saptamalardan birini Ça lar Keyder
yaparak, Avrupa Birli i’ni gönüllü olarak kurulan bir dünya-imparatorluk olarak
tan mlam r: Keyder, Ça lar (2003), Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birli i’ne

stanbul: leti im Yay nlar ).
32 http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=264&l=1 (31.08.2009).
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Ancak, ya ad z belirsizlik ortam n gelece i öngörmeyi her zamankinden
daha çok güçle tirdi i de bir gerçek. Önemsiz görülen ya da kolayca

labilece i dü ünülen bir aktörün yapaca  küçük bir hamlenin bile
öngörülemez sonuçlar do urabilece i ko ullarda ya ad  hiç
unutmamam z gerekiyor.
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