
TÜRKİYE: PKK’NIN SİLAHLI MÜCADELESİNE SON VERMEK  

Avrupa Raporu N°213 – 20 Eylül 2011 

 



 

İÇİNDEKİLER  

ÖZET VE ÖNERILER ............................................................................................................ I 

I.  GİRİŞ .................................................................................................................................. 1 

II.  MEVCUT KRİZ ................................................................................................................ 3 

A.  2011’İN SICAK YAZI ..................................................................................................................... 3 
B.  ÖNCE TÜM YANLIŞ YOLLARIN DENENMESİ ................................................................................... 4 

III. DEMOKRATİK AÇILIM ................................................................................................ 5 

A.  İLERİ DOĞRU YAVAŞ ATILAN  BÜYÜK BİR ADIM ............................................................................ 6 
B.  KAMUOYU DESTEĞİNİN ARTMASI ................................................................................................. 7 
C.  ÜST ÜSTE GELEN BAŞARISIZLIKLAR .............................................................................................. 8 

IV. DİL, EĞİTİM VE MEDYA ............................................................................................ 11 

A.  TEHDİT Mİ KURBAN MI? ............................................................................................................. 11 
B.  YAVAŞ BİR BAŞLANGIÇ .............................................................................................................. 13 

1.  Medya ........................................................................................................................................ 13 
2.  Eğitim ......................................................................................................................................... 14 
3.  Resmi Hizmetler ........................................................................................................................ 16 

C.  ANAYASA REFORMU .................................................................................................................. 17 

V.  SİYASETE KATILIM .................................................................................................... 18 

A.  MECLİSTEKİ TÜRKİYELİ KÜRTLER .............................................................................................. 19 
B.  SİYASİ ALANI AÇMAK ................................................................................................................. 19 

1.  Seçim Barajı ............................................................................................................................... 20 
2.  Siyasi Partiler Yasası ................................................................................................................. 21 
3.  “Demokratik Özerklik”in dayanılmaz muğlaklığı ..................................................................... 22 

VI. ŞİDDET SARMALINI KIRMAK .................................................................................. 24 

A.  HÜKÜMETİN KATI GÜVENLİK ODAĞININ AÇILMASI ..................................................................... 25 
B.  KÜRT MİLLİYETÇİ SİLAHLI MÜCADELESİNE SON VERMEK ........................................................... 26 
C.  HUKUĞA BAĞLI KALINMASI ....................................................................................................... 28 

VII.  HUKUKİ TAKİBATTAN DİYALOĞA ..................................................................... 30 

A.  TERÖRLE MÜCADELE KANUNU ................................................................................................... 31 
B.  AF ............................................................................................................................................. 33 
C.  ÖCALAN ÇIKMAZI ...................................................................................................................... 35 

VIII. SONUÇ .......................................................................................................................... 37 

EKLER 

A. TÜRKİYE  HARİTASI .................................................................................................................. 38 

B. KISALTMALAR ........................................................................................................................... 39 

C. INTERNATIONAL CRISIS GROUP HAKKINDA ...................................................................... 40 

D. 2008’DAN BU YANA CRISIS GROUP AVRUPA RAPORLARI VE BRİFİNGLERİ ............... 41 

E. CRISIS GROUP MÜTEVELLİ KURULU .................................................................................... 42 
 



 

 

Avrupa Raporu N°213 20 Eylül 2011 

TÜRKİYE: PKK’NIN SİLAHLI MÜCADELESİNE SON VERMEK 

ÖZET VE ÖNERİLER 

Şiddetin aniden artması, Kürdistan İşçi Partisi’nin (Partiya 
Karkerên Kurdistan, PKK) 27 yıldır devam eden silahlı 
mücadelesine müzakere yoluyla son verilmesi planlarını 
suya düşürdü. Türkiye’de Haziran ortasında yapılan se-
çimlerden bu yana çatışmalarda 110’dan fazla kişi öldü, 
ülke çapındaki etnik sürtüşme fikirleri sertleştirdi, hükü-
met PKK üslerini bombalamaya ve yakın zamanda kuzey 
Irak’a bir kara harekâtı gerçekleştirmekten söz etmeye 
başladı. PKK, yeni terör saldırıları dalgasına bir an önce 
son vermeli ve Türk makamları, her türlü şiddeti durdur-
mak amacıyla bu tırmanışı kontrol altına almalı. Sıcak 
savaş ve askeri taktikler, Kürt sorununu 1990’larda çöze-
medi ve şimdi de çözemeyecek. Çözüme, geçtiğimiz on 
yılda yapılan ve Türkiyeli Kürtlere eşit haklar vermeyi 
kısmen başaran anayasa, dil ve hukuk alanlarındaki re-
formları daha da ileri götürerek ulaşılabilir ancak. Son 
zamanlardaki şiddet göz önünde bulundurulduğunda 
olumlu bir dinamiğe geri dönmek için iki tarafın da zihin-
sel olarak somut ve stratejik bir atılım yapması gerekiyor. 
İki taraf da kendisinin 1984’ten bu yana 30.000’den fazla 
insanın ölümüne neden olan silahlı çatışma sarmalına ka-
pılmasına izin vermemeli. 

Türkiyeli Kürtlerin milliyetçi hareketi, Türkiye içinde ya-
sal ve şiddetten uzak bir mücadeleye kati olarak angaje 
olmalı ve seçilmiş temsilcileri, Türkiyeli Kürtlere uzun 
süredir tanınmayan evrensel haklarını verebilecek ülke 
çapındaki reformların yapılabileceği tek yer olan meclis-
teki yerlerini almalılar. Türk makamları, tüm Türkiyeli 
Kürtleri tam saygı gören vatandaşlar olduklarına ikna 
edecek olan radikal yasal, toplumsal ve siyasal önlemleri 
hayata geçirmeliler. Şiddet yanlısı olmayan milliyetçilere 
ulaşmalılar ve cezaevindeki lider Abdullah Öcalan da da-
hil olmak üzere PKK ile uzun süredir devam eden silah 
bırakma müzakerelerini terk etmemeliler. PKK’nın son 
zamanlardaki saldırılarını önlemek için kararlılıkla hare-
ket etmekte haklı olsalar da yetkili makamlar, göze göz 
dişe diş tavrı nedeniyle tırmanan şiddetin tuzağına düş-
mekten kaçınmalılar. Türkiye’nin kuzey Irak’taki PKK 
kamplarına karşı yaptığı pek çok büyük harekât geçmişte 
hiçbir şeyi çözemedi. Daha güçlü taraf olan yetkili ma-
kamlar, bunun yerine çatışmaya son vermek için fırsatlar 
yaratmakta öncülük etmeli. 

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) geliş-
tirdiği Demokratik Açılım vaatleri, 2009’un sonlarından 
itibaren tüm eksikleri, hataları ve başarısızlıklarına rağ-
men ilerisi için en iyi yol olmayı sürdürüyor. Bu çaba, 
yüzde 15-20 olduğu tahmin edilen Kürtçe konuşan nüfus 
ile devlet arasındaki çatışmanın açtığı yaraları iyileştir-
mek üzere Türkiye’nin yaptığı en güvenilir girişim olarak 
kabul ediliyor. Elinizdeki raporda Kürtçe televizyon ya-
yınına erişimin genişletilmesi, Kürtçe konuşma yapabil-
me hakkının yasada yerini alması ve Türkiye’deki ceza-
evlerinde işkencenin neredeyse tamamen ortadan kaldı-
rılmasının gözetilmesi de dahil olmak üzere bu girişim 
kapsamında şimdiye dek atılan ondan fazla somut adım 
ayrıntılarıyla ele alınıyor. Diğer adımlarsa Kürt şehirle-
rinde yeni bir özgürlük hissine, Öcalan ile üst düzey gö-
rüşmeler yapılmasına ve Kürtlerin çoğunlukta olduğu gü-
neydoğuda federal bir yapının uygulanmasını veya tam 
barışın ardından Öcalan’ın cezaevi koşullarının değişmesi 
gibi önceleri konuşulması yasak olan fikirlerin anaakım 
yorumcular tarafından tartışmaya açılabilmesine yol açtı.  

Silahlı mücadeleyi sona erdirmek üzere yine görüşülmek-
te olan bir anlaşmanın ana hatları – savaşa son verilmesi, 
önemli yasa değişiklikleri yapılması, af ve Türkiyeli 
Kürtlerin yasal Türk sistemi içinde çalışmayı kabul etme-
leri – her iki taraf için de en iyi uzun vadeli sonuç olmayı 
sürdürüyor. Ne var ki bu reformları yaparken yetkili ma-
kamlar, seçilmiş belediye başkanları ve milliyetçi parti 
üyeleri de dahil yüzlerce Türkiyeli Kürt milliyetçiyi tu-
tukladı. 3.000’den fazla milliyetçi aktivist, parmaklıklar 
ardında ve bunların pek çoğu, AKP’nin sorumlu olduğu 
yasalar yürürlükteyken fikirlerini şiddete başvurmadan 
açıkladıkları için “terörist” olarak ceza almış durumdalar. 
Öte taraftan Demokratik Açılım’ın köşe taşı olması gere-
ken adım, yani Ekim 2009’daki çığır açıcı PKK affı, Tür-
kiyeli Kürt milliyetçilerin bunu propaganda amacıyla kul-
lanması üzerine başarısızlıkla sonuçlandı. 

AKP’nin nispeten açık fikirli yaklaşımı, partinin Türkiye-
li Kürtlerin oylarının yarısını kazanmasını sağladı; ancak 
hükümetin daha da ileri gitmesi ve diğer yarısını ve onla-
rın temsilcileri olan Kürt milliyetçi hareketindeki karar 
alıcıları da sürece tam anlamıyla dahil etmesi gerekiyor. 
Kürt dillerine ve kültürüne saygılı eğitim seçenekleri 
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sunmalı ve Kürt milliyetçileri terörist diye haksız yere ce-
zaevine gönderen yasaları yeniden kaleme almalı. Ayrıca 
politikalarının tüm askeri, hukuki makamlar ve devlet or-
ganları tarafından tam olarak uygulanmasını garanti altına 
almalı. Aksi takdirde Haziran 2011 seçimlerinden sonraki 
gelişmelerin gösterdiği üzere milliyetçiler ikna olmaktan 
uzak ve tehdit altında hissedecek ve uzlaşmaya dayalı bir 
çözüme ulaşmaya hazır olmayacaklar.  

AKP’li liderler ayrıca, Kürt sorununu çözmede reformun 
elzem olduğu, evrensel hakların verilmesinin taviz demek 
olmadığı, Türkçe’nin ülkenin resmi dili olarak zarar gör-
mediği, hemen hemen tüm Türkiyeli Kürtlerin birleşik bir 
Türkiye’de yaşamaya devam etmek istedikleri yolunda 
genel Türk kamuoyununu ikna edebilmek için seslerini 
yükseltmeliler. Hükümet, güvenlik güçlerine PKK’lı mili-
tanları öldürmekten ziyade mümkün olduğunca canlı ya-
kalamaları yönünde emir vermeli ve yasal Kürt milliyetçi 
partisini en geniş kapsamda sürece dahil etmeli. 

Öte taraftan PKK ise saldırılarına derhal son vermeli. Da-
ha geniş anlamdaki Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketinin, 
sivilleri, memurları ya da devriye gezen polis veya asker-
leri hedef almanın, Kürtlerin arzuladığı ve hak ettiği daha 
fazla hakkı elde etmelerini sağlamasının mümkün olma-
dığını açıkça ortaya koyması gerekiyor. Bunun yerine da-
ha ziyade Barış ve Demokrasi Partisi’nden (BDP) seçilen 
milletvekilleri, meclisteki yerlerini almalı ve hükümetin 
vaat ettiği anayasa reformları yoluyla değişim sağlamaya 
odaklanmalılar.  

Türkiyeli Kürt milliyetçiler, taleplerinde belirgin ve açık 
olmalılar ve örneğin PKK militanlar için af konusu gibi 
anlaşmalara sadık kalmalılar. Türkiye, Suriye, Irak ve 
İran’ın topraklarını bölerek bağımsız bir Kürdistan kurma 
fikrinden samimiyetle vazgeçtiklerine ve Türkiye içinde 
demokratik bir gelecek için uğraş verdiklerine dair Türki-
ye’nin batısındaki kamuoyunu ikna etmeliler. Odak nok-
tası, savaşı sona erdirmeyi ve barışçıl araçlarla evrensel 
haklara ulaşmayı hedef almış, yasal, ulusal bir siyasi parti 
geliştirmek olmalı. 

Uluslararası toplum üyeleri artık bu çatışmada yalnızca 
dolaylı roller oynuyorlar. 2007’den bu yana ABD, PKK’lı 
savaşçıların çoğunluğunun konuşlandığı dağlık Irak sını-
rında havadan keşifle gerçek zamanlı istihbarat sağlaya-
rak NATO müttefiki olan Türkiye’yi destekliyor. AB 
devletleri, PKK’nın Avrupa’da para toplamasına ve yan-
daş kazanmasına izin vermenin tehlikelerinin geçtiğimiz 
yıllarda farkına vardılar. Ne var ki Türkiye, Kürt sorunu-
nu sadece askeri yöntemler kullanarak çözmeye karar ve-
rirse kendini bölgedeki demokratik standartları belirleyen 
ülke olarak inandırıcı şekilde takdim edemeyecektir. 
Meşru güvenlik önlemlerinin yanı sıra Türkiyeli Kürt va-
tandaşlarının evrensel insan haklarını tam anlamıyla tat-
min etmeli. Türkiye için geçmişte Kürt istikrarsızlığının 
dış kaynağı olan iki ülkeden Suriye’deki güvenlik duru-

mu kötüye giderken ve ABD’li askerler Irak’tan çekilir-
ken Ankara, bu en acil ve tehlikeli sorununun içteki ana 
kökenlerini çözmek üzere cesur adımlar atmak için kaçı-
nılmaz bir zorunlulukla yüzleşmeli.  

ÖNERİLER 

Türk makamlarına: 

1. Aşağıda sıralanan adımlar aracılığıyla tüm etnik 
gruplara evrensel haklar tanımayı ve Kürtlerin başlı-
ca ihtiyaçlarını karşılamayı uzun vadede amaç edin-
diğini açıkça ifade eden reform programını yeniden 
başlatmalı: 

a) Türk anayasasından, Siyasi Partiler Yasası’ndan 
ve diğer mevzuattan etnik ayrımcılığı ima eden 
her türlü ifadenin çıkarılması; 

b) Yalnızca Kürt milliyetçi fikirleri destekleyecek 
biçimde gösteri yapan, konuşan ve yazanların te-
rörist atfedilerek orantısız cezalara çarptırılma-
masını veya cezaevine girmemesini garanti altına 
alacak şekilde Terörle Mücadele Kanunu, Ceza 
Yasası ve diğer mevzuatın değiştirilmesi; 

c) Türkçeyi eğitimde ilk ve resmi dil olarak korur-
ken yeterli talebin olduğu tüm okullarda Kürt-
çe’nin ve diğer dillerin kullanımının yasallaştı-
rılması ve 

d) Yerel meclisin çoğunluğunun oylamayla bu yön-
de karar vermesi durumunda belediye ve illerde 
Kürtçe ve diğer dillerde belge ve hizmetler su-
nulması. 

2. Kuzey Irak’taki PKK kamplarını havadan bombala-
maktan kaçınmalı ve halkın karadan harekât yönün-
deki baskısına direnmeli veya böylesi bir harekât ol-
duğunda bunun Iraklı ve diğer uluslararası müttefik-
lerle koordinasyon halinde yapılmasını ve sivillerin 
ve sivil bölgelerin vurulmasından mutlaka kaçınıl-
masını sağlamalı. 

3. PKK militanları mümkün olduğunca canlı olarak ele 
geçirmeyi amaçlayarak silahlı muhaliflere karşı aske-
ri yaklaşımdan uzaklaşarak kanunları uygulayan bir 
yaklaşımı benimsemeli; kapsamlı bir af programı ha-
zırlamalı; eski militanların rehabilitasyonu için prog-
ramlar hazırlamalı; güneydoğudaki protestolarda gö-
rev yapan polise şiddet içermeyen yöntemler konu-
sunda eğitim vermeli ve çatışma kapsamındaki tüm 
cinayetleri ve zulmü tam olarak araştırmalı. 

4. Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketiyle, özellikle de 
meclisteki yasal temsilcileriyle diyalog ve uzlaşmayı 
hedeflemeli; ve meclise girmek için gereken yüzde 
10 seçim barajını indirmeli. 
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5. Soruna dair medyada yer alan etnik içerikli sansas-

yonları engellemeye çalışmalı ve medyanın tamamı-
na eşit muamele yapılmasını sağlamalı. 

6. Tüm belediyelere eşit muamele yapılmasını ve mali 
yardımlardan eşit şekilde yararlanmalarını sağlamalı. 

Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketine: 

7. PKK’nın saldırılara son vermesinde, ateşkese geri 
dönmesinde, silahsızlanmaya ve nihayetinde militan-
ların topluma geri kazandırılmasına hazırlanmasında 
ve bu arada kuzey Irak’taki üslerini ve mevzilerini 
sivil bölgelerden uzak tutmasında ısrar etmeli. 

8. Türkiyeli Kürt milliyetçi partiler, yasal kanallar ara-
cılığıyla çalışacaklarını kamuoyu önünde taahhüt et-
meli ve: 

a) Siyasi boykotlara son vermeli ve milliyetçi ba-
ğımsız milletvekillerinin meclise girmesine izin 
vermeli; 

b) Evrensel haklara ulaşmak ve belirli bir etnisiteyi 
kayıran ayrımcı ifadeleri çıkarmak amacıyla ana-
yasal ve yasal reformlar konusunda şevkle çalış-
malı; 

c) Türkiye’nin batısındaki kamuoyunu alevlendire-
cek açıklama ve eylemlerden kaçınmalı; ve 

d) Demokratik Açılım’ın yeniden başlatılması için 
AKP ile birlikte çalışmalı ve taş ve molotof kok-
teylleri atmak da dahil gösterilerde şiddet kul-
lanmaya son vermeli. 

9. Kürtler açısından sorunun, Kürtçe yaygın eğitime bir 
an önce geçilmesi değil, Kurmanci ve Zazaca lehçe-
lerinin resmi olarak tanınması ve öğretmenlerin bu 
tür anadilleri okullarda kullanabilmeleri olduğunu 
vurgulamalı. 

10. Yasal Kürt milliyetçi partileri güçlendirerek ve mev-
cut devlet yapıları içerisinde çalışarak Türkiyeli Kürt 
milliyetçi hareketin bölücü bir gündeme sahip oldu-
ğuna dair izlenimi yok etmeli. 

11. Yasaların iyileştirilmesi, yönetimin yerelleştirilmesi, 
yerel yönetimin güçlendirilmesi için belirli öneriler 
getirmeli ve ülke çapında yönetimi iyileştirecek ve 
eğitim ve ekonomi alanlarında Türk vatandaşlarının 
büyük çoğunluğunun takdirini kazanacak planlar ha-
zırlamalı. 

İstanbul/Brüksel, 20 Eylül 2011
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TÜRKİYE: PKK’NIN SİLAHLI MÜCADELESİNE SON VERMEK 

I. GİRİŞ 

Kürdistan İşçi Partisi’nin (Partiya Karkerên Kurdistan, 
PKK) isyanı ve bununla bağlantılı olan Türkiyeli Kürt-
lerin durumu, Türkiye’nin iç siyasetindeki en önemli 
sorun.1 1984’ten bu yana en az 30.000 kişinin ölümüne 
yol açtı.2 12 Haziran 2011 seçimlerinin ardından yükse-
len gerilimde 62 Türk polisi ve askeri ve 170’e yakın 
PKK3 militanı çatışmalarda hayatını kaybetti. 17 Ağus-
tosta başlamak üzere birkaç gün boyunca Türk savaş 
uçakları, kuzey Irak’taki PKK üslerine saldırılar düzen-
ledi. Türk medyası, kuzey Irak’a bir kara saldırısı dü-
zenlemesi için hükümet üzerinde baskı yapıyor ve ve 
hükümet, daha sert karşı tedbirlerin kapıda olduğunu 
açıkça ifade ediyor.  

Tırmanış, geçmişteki başarısız politikalara dönme teh-
likesini barındırıyor: Türk makamlarının uzun süredir 
yürüttüğü etnik Kürt kimliğini baskı altında tutma ve 
terörle askeri yöntemlerle mücadele etme çabası4 ile 
Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketinin silahlı mücadeleye 

 
 
1 “Buna ister terör, ister güneydoğu, isterseniz Kürt meselesi 
deyin, bu Türkiye’nin en önemli meselesidir. Mutlaka halle-
dilmelidir”, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yeni Şafak, 9 
Mayıs 2009. 
2 Resmi olarak, hükümet tarafı olarak adlandırılan tarafta öl-
dürülen 11.700 kişi arasında çoğunluğunu Türkiyeli Kürt si-
villerin oluşturduğu 5.700’den fazla sivil, 4.200 asker, devle-
tin desteklediği 1.300 köy korucusu ve 200 polis bulunuyor. 
PKK çok nadir olarak ölü ve yaralılarının sayısını veriyor ve 
Türk hükümetinin verdiği öldürülen 30.000 PKK’lı rakamı, 
1990’lardaki abartılı iddiaları da içinde barındırıyor gibi gö-
rünüyor. Üst rütbeli bir Türk general, değişik vesilelerde ölen 
PKK’lı sayısını 30.000 ile 40.000 olarak telaffuz ediyordu. 
Bir yorumcu şunları söylüyor: “rakamlardaki bu karmaşa, 
[Türkiye’nin] [Kürt] sorununa dair hiçbir politika ve strateji-
sinin olmadığının bir başka göstergesidir”. Hüseyin Yayman, 
“Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası”, Siyaset, Ekonomi ve 
Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Şubat 2011, s. 57. 
3 Bu rakama Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuzey Irak’ta altı 
gün süren hava saldırılarında öldürdüğünü tahmin ettiği “90-
100” militanın 90’ı da dahil edildi. PKK, bu saldırılarda yal-
nızca üç militanını kaybettiğini söyledi.  
4 Kürtleri asimile etmek ve etnik kimliklerinden vazgeçmeye 
zorlamak gerektiğine dair Türk resmi belgelerinin Türkçe bir 
derlemesi için bakınız Hüseyin Yayman, a.g.e., s. 63-170. 

ve terör taktiklerine bel bağlamaktan vazgeçmemesi.5 Ne 
var ki daha 2009’da aynı taraflar, bu yıkıcı çatışmaya son 
vermeye daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşmışlardı. Bu-
nun ana dinamiğini, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 
Demokratik Açılım adı altında esasen Kürt halkının yararı-
na olan ve görünüşte PKK ile müzakereye dayanan bir çö-
zümü de içeren bir dizi reform oluşturuyordu. 

Bu rapor, Türk makamlarını Türkiyeli Kürt milliyetçi hare-
ketiyle karşı karşıya getiren girift mücadeleyi konu alıyor. 
Bir tarafta Türk hükümeti, silahlı kuvvetler, devlet bürokra-
sisi ve yargı, diğer tarafta ise Türkiyeli Kürtlerin yasal siya-
si partileri, yasadışı asiler ve onlara sempati besleyen mil-
yonlarca Türkiyeli Kürt bulunuyor. Türkiye, 1965’ten bu 
yana genel nüfus sayımlarında etnik verileri toplamıyorsa 
da6 toplam 74 milyonluk nüfus içinde Türkiyeli Kürtlerin 
sayısının on bir ile on beş milyon arasında olduğu ve bunun 
yaklaşık yarısının güneydoğuda7, diğer yarısınınsa batı şe-
hirlerinde yaşadığı tahmin ediliyor.  

Ne var ki Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketi, monolitik bir 
yapı göstermiyor. Baskın kişi, PKK lideri Abdullah Öcalan. 
Karizma, acımasız taktikler, kendini idame ettirme yeteneği 

 
 
5 Türkiye’nin Kürt sorunu üzerine önceki raporlar için bakınız 
Kriz Grubu Orta Doğu Raporu Nº81, Türkiye ve Iraklı Kürtler: 
Çatışma mı İşbirliği mi?, 13 Kasım 2008; Kriz Grubu Avrupa 
Raporu Nº197, Türkiye ve Avrupa: Belirleyici Yıla Girerken, 15 
Aralık 2008; ve Kriz Grubu Avrupa Raporu Nº184, Türkiye ve 
Avrupa: Geleceğe Doğru, 17 Ağustos 2007. 
6 “Türk Hükümeti, etnik kökene dair nitel veya nicel verileri top-
lamamakta, bulundurmamakta ve kullanmamaktadır. Etnik köke-
ne dair bölümlenmiş verilerin özel bir grubu hedef alan özel ön-
lemlere yönelik politikalar üretilmesine imkan sağlayacağı kabul 
edilse de …. bunun bilhassa uzun süre farklı çokkültürlü toplum-
larda yaşamış uluslar için hassas bir konu olduğuna inanılmakta-
dır …. Türkiye, farklılıkları ölçmekten ve bunlara göre politikalar 
üretmekten ziyade yasama ve politika yapma çerçevesinde ortak 
yönlere ve ortak arzulara odaklanmıştır”. BM Irk Ayrımcılığının 
Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin sonuç gözlemlerine dair hü-
kümetin yorumu, 30 Mart 2009. 
7 Güneydoğu Anadolu, Türkiye’nin yedi idari bölgesinden biri ve 
çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu sekiz şehri barındırıyor: Adı-
yaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Şanlıurfa 
ve Şırnak. Komşusu olan Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Ağ-
rı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, 
Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van’da da etnik Kürt ağır-
lıklı nüfus bulunuyor.  
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ve Türkiye’ye düşman devlet ve kuruluşların zaman 
zaman verdiği destek, onu geçtiğimiz yüzyılın ya da 
daha da öncesinin en çetin ve korkulan Türkiyeli Kürt 
lideri haline getirdi.8 1999’da yakalanması ve resmi 
makamlarla bir barış anlaşmasına ulaşamaması birden 
fazla güç merkezinin ortaya çıkmasına yol açtı: dağdaki 
PKK militanları, kuzey Irak’taki PKK üssü ve Türki-
ye’deki cezaevlerinde bulunan üyelerinin yanı sıra Av-
rupa’da sürgündeki Türkiyeli Kürtler. Bir başka önemli 
aktör ise Türkiyeli Kürtlerin en büyük, yasal siyasi par-
tileri olan ve PKK ile çelişkili ve çoğu zaman da ona 
hizmet eder görünen bir ilişki içinde bulunan Barış ve 
Demokrasi Partisi (BDP). Bir diğeri ise yüzlerce Türki-
yeli Kürt sivil toplum kuruluşunu ve derneği bir araya 
getiren, milliyetçilik yanlısı bir platform olan Demok-
ratik Toplum Kongresi (DTK). AKP de dahil olmak 
üzere diğer partilere oy veren pek çok Türkiyeli Kürt, 
milliyetçi hedeflere sempatiyle bakıyor, ancak PKK’nın 
taktiklerini nefretle karşılıyor.9 

Orta Doğu’daki 25-30 milyon Kürtçe konuşan insan, 
yeryüzünde devlete sahip olmayan en büyük ulus ola-
rak tanımlanabilse de alt grupların tarihleri, kültürleri 
ve arzuları arasında pek çok fark mevcut.10 Türkiyeli 
Kürtlerin hakimiyetinde olan ve kuzey Irak ve Türki-
ye’de yaklaşık 3.000-5.000 militanı bulunan PKK, 
Türkiye’nin dışında da apaçık desteğe sahip, ancak ne 
kendisi ne de ona bağlı gruplar bölgedeki Kürt halkının 
ve çıkarlarının ufak bir kısmından daha fazlasını temsil 
edebiliyor. Türkiye’de dahi özgür seçimler hep gösteri-
yor ki Türkiyeli Kürtlerin yarısından azı, PKK’nın mil-

 
 
8 “Öcalan haddinden fazla uzun sürdü ve analizleri …. do-
lambaçlıydı. Ancak Öcalan aynı zamanda Kürt mücadelesi-
nin geleceğini de basitleştirdi[:] sorun ortadaydı – Türki-
ye’nin Kürt bölgesini kolonileştirmesinin yanı sıra emperya-
lizm ve kapitalizm. Ve çözüm, silahlı mücadele ve sosya-
lizm”. Aliza Marcus, Faith and Belief: The PKK and the 
Kurdish Fight for Independence [Kan ve İnanç: PKK ve Kürt 
Hareketi] (New York, 2007), s. 38. 
9 “Kendi kalplerinde bütün Kürtler hâlâ [Kürtlerin haklarının 
tanınmasını] istiyorlar … fakat bağımsızlık bir politika ya da 
hedef değil. Türkler bu sığ zihin yapısında olduğu sürece bu, 
[bağımsızlığı, federalizmi istemek] katliam demek olur. 
Kürtler artık çok yorgun; daha fazla savaş için istek kalma-
dı”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Zeynel Abidin Kızılyap-
rak, Türkiyeli Kürt aydın, İstanbul, Mart 2011. 
10 “Türkiye’deki Kürtler hiçbir zaman birleşik bir grup veya 
tutarlı siyasi bir kimlik olarak hareket etmediler”. Nüfusu 
toplam 25-30 milyon olan Kürtlerin yaklaşık yarısı Türki-
ye’de yaşarken, sekiz milyonu İran’da, dört ile beş milyon 
arası Irak’ta, iki milyonu Suriye’de ve iki milyonu Avrupa ve 
Asya’da yaşıyor. Bakınız Nicole F. Watts, Activists in Office: 
Kurdish Politics and Protest in Turkey (Seattle, 2010), s. xi-xii. 

liyetçi, laiklik yanlısı ve sosyalist dünya görüşünü paylaşan 
milliyetçi partilere oy veriyorlar.11 

PKK artık Türkiyeli Kürtlerin geleceğini Türkiye içinde 
aradığını iddia ediyor ki bu da Kürtleri bir araya getiren 
herhangi bir yapı ihtimalinin zayıflığını yansıtıyor. Türkiye-
li Kürtlerin daha fazla haklara kavuşmaları ve Irak’ta Kür-
distan Bölgesel Yönetimi’nin 1991’den bu yana özerk ol-
ması, Iraklı ve Türkiyeli Kürtler arasında moral dayanışma-
yı ve ticari etkinlikleri arttırdı, ancak bir yandan da dilleri 
arasındaki farklılığı belirgin hale getirdi.12 İş dünyası, siya-
set ve iletişim ağları, Türkiyeli Kürtleri Irak, İran ve Suri-
ye’deki etnik akrabalarından ziyade daha çok Türkiye’nin 
batısındaki büyük metropollere doğru yönlendiriyor.13 

 
 
11 Kürtlerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 15-20 olarak tah-
min edilirken Kürt milliyetçisi partiler, ülkedeki oyun sürekli ola-
rak yaklaşık yüzde altısını alıyorlar. “PKK ile bir sorunumuz var. 
Onlar Stalinist. İnsanları dükkânlarını kapatmaya zorluyorlar, in-
sanlardan zorla para topluyorlar. Ve BDP, PKK ile aynı”. Kriz 
Grubu’na verilen mülakat, Türkiyeli Kürt İslamcı aktivist, Van, 
Haziran 2011. 
12 “[Kuzey Irak’a] kolayca gidebiliyoruz. Ama oraya giden kızlar 
döndüklerinde oradakilerin ne kadar faklı olduğunu söylüyorlar. 
Kürtlük sadece genel bir sıfat”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
Nebahat Akkoç, Kürt kadın hakları aktivisti, Diyarbakır, Nisan 
2011. 
13 Bir “Kürt ekonomik ve kültürel sahası”nın ortaya çıktığı görü-
lürken bir uzman, Iraklı Kürt ile Türkiyeli Kürt toplumları arasın-
da “büyük farklar” olduğunu gözlemliyordu. Nicole F. Watts, 
a.g.e., s. 174. 
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II. MEVCUT KRİZ 

A. 2011’İN SICAK YAZI 

Yeniden ortaya çıkan Türk-Türkiyeli Kürt krizinin iç 
içe geçmiş pek çok kökeni mevcut. Bunların en sonun-
cusu, Demokratik Açılımın ilk aşamasının başarısızlığa 
uğraması ve bunun 12 Haziran 2011 genel seçimlerin-
den bu yana gösterdiği gelişme oldu. Ancak Türklerin 
1923’te Cumhuriyetin kurulmasından hemen sonra baş-
layan ve devam eden Türkiyeli Kürtlere karşı baskısı-
nın ve PKK’nın Türk devletine karşı 1984’ten bu yana 
sürdürdüğü şiddet içeren mücadelesinin de payı var.14 

Hazirandaki seçim, başlangıçta çözüm için yeni bir fır-
sat olarak değerlendiriliyordu. Başbakan Erdoğan lider-
liğindeki AKP, bir rekorla oyların yüzde 49.9’unu aldı 
ve mecliste büyük bir çoğunluk elde ederek iktidarı ye-
niden kazandı. Seçim kampanyasında yeni ve daha li-
beral bir anayasanın da yardımıyla Kürt sorununu çöz-
me sözü verdi. Anamuhalefetteki Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP), tarihindeki en geniş Kürt yanlısı plat-
forma ev sahipliği yaptı. Çoğunluğu Barış ve Demokra-
si Partisi’nden (BDP) ve hareketin liderlerinin büyük 
kısmı olmak üzere bir rekorla 36 Türkiyeli Kürt milli-
yetçi, meclise girdi.  

Ne var ki başarı hızla krize dönüştü. En radikal BDP’li 
vekillerden olan Hatip Dicle’nin milletvekilliği, seçim-
lerden üç gün önce verilen PKK terörüne ilişkin bir hü-
küm nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşü-
rüldü. Seçilmiş diğer Türkiyeli Kürt milliyetçiler, bunun 
haksızlık olduğunu düşündüler, zira Terörle Mücadele 
Kanunu’nun hukuki dayanağı (bakınız aşağıdaki VII.A 
başlığı) tartışmalı ve aynı Yüksek Seçim Kurulu, onun 
milletvekili adaylığına açıkça izin vermişti.15 Seçilen 
diğer beş BDP milletvekili, (Kürt milliyetçi hedefleriy-

 
 
14 Martin van Bruinessen, Agha, Shaikh and State: The Social 
and Political Structures of Kurdistan [Ağa, Şeyh ve Devlet] 
(Londra, 1992); Aliza Marcus, Blood and Belief: The PKK 
and the Kurdish Fight for Independence [Kan ve İnanç: PKK 
ve Kürt Hareketi] (New York, 2007); Robert Olson, The 
Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said 
Rebellion [Kürt Milliyetçiliğinin Kaynakları ve Şeyh Sait İs-
yanı] (Austin, 1989); Hugh Pope ve Nicole Pope, Turkey 
Unveiled: A History of Modern Turkey [Çıplak Türkiye: Mo-
dern Türkiye’nin Kısa Tarihi] (New York, 2011), s. 245-280; 
Jonathan Rugman, Ataturk’s Children: Turkey and the Kurds 
[Atatürk’ün Çocukları: Türkiye ve Kürtler] (Londra, 2001); 
Nicole F. Watts, a.g.e. 
15 “Bu, hukuk açısından tartışılabilir ancak siyasi açıdan ka-
bul edilemez bir karardır … herkes Diyarbakır halkının ira-
desine saygılı olmak zorundadır”. Aralarında iş adamları, 
doktorlar ve sivil toplum aktivistlerinin de bulunduğu ve ço-
ğunluğu güneydoğuda bulunan 133 sivil toplum örgütünün 
açıklaması, 27 Haziran 2011. 

le ilgisi olmayan diğer partilerden başka üç adayın da oldu-
ğu gibi) duruşma öncesi veya önleyici tutuklama kararı ne-
deniyle meclisteki yerlerini derhal alamadılar.16 Tüm BDP 
milletvekilleri meclisi boykot kararı aldılar ve Türkiyeli 
Kürtlerin yaşadığı en büyük şehir olan Diyarbakır’da grup 
olarak toplanma kararı aldılar. Türk yetkilileri ve Türkiyeli 
Kürt milliyetçi hareketi, karşılıklı olarak hasmane açıklama-
lar yaptıkları bir döneme girdiler.17 

İki tarafın da güç kullanımına yeniden öncelik verdiğinin 
sinyalleri; seçimlerin öncesinde, Mayıs ayının başında or-
dunun pusularla Tunceli’de yedi PKK’lıyı ve sonrasında 
Şırnak yakınlarında Irak sınırında on iki PKK’lıyı daha öl-
dürmesiyle görülmeye başlanmıştı. İki olayda da orduda ölü 
ya da yaralı olmamış, militanların neden canlı olarak ele ge-
çirilemediği de dahil olmak üzere neler olduğuna dair hiçbir 
ayrıntı verilmemişti. Hatta bazı yetkililer, ordunun aşırı ha-
reket ettiğine inanıyordu.18 Şiddet, Kürt toplumunun görü-
şünü sertleştirirken19 PKK’nın ölümle sonuçlanan baskınları 
da ülkenin batısında yaşayan Türklerin çoğunluğunun fikir-
lerine yakın zamanda aynı etkiyi yaptı. 

Sonrasında PKK, 4 Mayıs’ta Erdoğan’ın seçim otobüsüne 
saldırdı, başbakan otobüste değildi, helikopterle gidiyordu, 
ancak bir polis memurunu öldürdü. Bunun ardından sınır 
bölgelerine yakın askeri birliklere saldırılar geldi. 5 Tem-
muzda PKK’lı olduğu düşünülen silahlı kişiler, Hakkari’de 
sokakta iki Türk astsubayını öldürdü; 9 Temmuzda PKK, 
yolu kapatarak iki askeri ve bir sağlık çalışanını kaçırdı; da-
ha sonra 14 Temmuzda PKK, onları kaçıran şüphelileri ta-
kip eden bir askeri birliğe pusu kurdu. Çatışma, Diyarba-
kır’ın Silvan ilçesinin kupkuru tepelerinde yangına yol açtı, 
on üç askerin ve en azından iki militanın ölümüne neden ol-
du. Kötü bir tesadüf eseri, daha önce aynı gün içinde Kürt 
milliyetçi hareketinin en önemli sivil toplum platformu olan 
Demokratik Toplum Kongresi (DTK), bölgede “demokratik 
özerklik” ilan etmişti. Türk siyasi liderler ve gazeteler, 

 
 
16 Duruşmalar ancak birkaç ayda bir yapılabildiğinden duruşma 
öncesi veya önleyici tutuklama, yıllarca devam edebiliyor.  
17 “[BDP] aday gösterecek başkasını bulamadı mı? Bu kişi hüküm 
giymiş ve [meclis açısından] hüküm giymiş kişileirn durumu bel-
lidir …. Zamanında yanlış bir adım attıklarını söyledik biz, ama 
dinlemediler”. Erdoğan, Hürriyet Daily News, 29 Haziran 2011. 
“Eğer önümüzdeki yakın günler içinde Türk devleti ve hükümeti 
bu büyük haksızlığı ortadan kaldıran bir girişim geliştirmezse, bu, 
halkımıza karşı resmen bir savaş ilanı anlamına gelecektir”. Murat 
Karayılan, PKK’nın dağ kadrosunun lideri, Today’s Zaman, 24 
Haziran 2011. 
18 Kriz Grubu’na verilen mülakatlar, üst düzey AKP yetkilileri, 
Ankara ve İstanbul, Mayıs-Haziran 2011.  
19 Tunceli’deki ölümlerden sonra militanların Diyarbakır’daki ce-
nazesinde onbinlerce kişi “İntikam!” gibi sloganlar haykırdı. Şır-
nak’ta yaşayan halktan pek çok kişi, orduya meydan okuyarak 
dağlık Irak sınırınının diğer tarafına geçti ve PKK’lıların cesedini 
alıp getirdi.  
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PKK’ya hakaretler yağdırdılar20 ve onu çözüm ümitle-
rini ortadan kaldırmak amacıyla vurkaç saldırılarına 
başvurmakla suçladılar.21 Sonraki iki gün boyunca in-
ternette sosyal medyada yer bulan yanlış ölüm haberle-
rine veya abartılan iddialara tepki reven Türk milliyet-
çisi gençlik çeteleri, en azından yedi büyük ilde BDP 
parti binalarına ve bazı Kürt işyerlerine saldırdı.22 15 
Temmuzda İstanbul Caz Festivali kapsamındaki bir 
konserde tanınmış bir Kürt şarkıcı, yuhalayan ve Türk 
milli marşını söyleyen dinleyiciler tarafından sahneyi 
terk etmeye zorlandı.  

PKK, Ağustos ve Eylül aylarında şiddeti tırmandırdı. 
Yol kapatmalar yeniden sıkça uygulanmaya başlandı ve 
militanlar ondan fazla kişiyi kaçırdı.23 PKK, Diyarba-
kır’da bir karakola yaptığı saldırıyla birkaç asker ve po-
lisi öldürdü, Van’da bölgedeki bir kaymakamın bulun-
duğu araç konvoyuna pusu kurdu, Bitlis’teki bir kay-
makamın konutuna roket ve silahlı saldırı düzenledi, 
Hakkari’de görevi dışında bulunan ve alışveriş yapan 
iki polis memurunu öldürdü ve Tunceli civarında bir 
yolu kapatarak 56 yaşındaki bir köy korucusunu kaçırdı 
ve öldürdü. Eylül ayında Tunceli’de akşam saatlerinde 
yapılan bir futbol maçında açtığı taramalı ateşi sonu-
cunda sahadaki bir polis memuru ile seyirciler arasında 
bulunan eşini öldürdü, üçü ağır yaralı olmak üzere se-
kiz kişiyi de yaraladı.  

En ölümcül saldırı 17 Ağustosta yaşandı ve dikkatle 
planlanmış bir pusu sonucunda Hakkari yakınlarında 
bir askeri araca açılan ateş sonucu sekiz asker ve bir 
köy korucusu öldürüldü. Ertesi gün Türkiye, kuzey 
Irak’ta bulunan Kandil Dağı’ndaki PKK üslerini bom-
balamaya ve bunun yanı sıra sınır ötesi top atışlarına 
başladı. Eylül ayında sınır ötesine doğru askeri birlikle-
rin hareketlendiği bildirildi ve sınır ötesi bir operasyo-
nun yakın zamanda başlayacağı haberleri geldi.  

 
 
20 “Katil Sürüsü”, Star gazetesinin manşeti, 15 Temmuz 
2011. “Artık herkesin safını iyi belirlemesi lazım. Ya demok-
rasiden yana olacağız ya da bu türlü kan ve kin kusanlarla 
beraber olacağız”. Cemil Çiçek, meclis başkanı, Bugün, 14 
Temmuz 2011. 
21 Farklı tüm kaynaklara dayanarak haber veren, sıradışı bir 
ajansa göre “gazetelerin ilk sayfalarında dikkat çeken ortak 
noktalardan biri, Silvan'daki çatışmanın barış sürecini balta-
layan, erteleyen tek etken olarak vurgulanması … seçilmiş 
milletvekillerini Meclis dışında bırakan yargı kararları ve 
[Kürt siyasi aktivistlerinin] hiç hız kesmeden süren tutukla-
maları, barış sürecini etkileyen faktörler açısından bir anda 
görünmez hale gelmiş durumda”. Bağımsız İletişim Ağı 
(BİA), 15 Temmuz 2011. 
22 Polis binaları korudu ve birkaç kişi yaralandı.  
23 PKK, 9 Temmuz ile 6 Eylül arasında 16 kişiyi kaçırdı. Al-
tısı serbest bırakıldı, biri (taksi şoförü) ölü bulundu ve doku-
zu hâlâ kayıp. Bağımsız İletişim Ağı (BİA), 6 Eylül 2009. 

B. ÖNCE TÜM YANLIŞ YOLLARIN DENENMESİ 

Türk makamları ve Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketi, sadece 
güç kullanarak karşı tarafı yenmeye çalıştı, ancak bu, yal-
nızca yeni çatışmaların ortaya çıkmasına yol açtı. İçinde bu-
lunduğumuz döngünün 1980’lerin başında darbenin ardın-
dan iş başına gelen askeri hükümet döneminde başladığı, 
1990’ların ortasında şiddetin zirveye tırmandığı ve 2000’lerin 
sonunda Demokratik Açılım nedeniyle nihayetinde olumlu 
bir yöne doğru girdiği öne sürülebilir. 

1980-1983 arasındaki askeri yönetim döneminde cinayetler, 
işkence ve küçük düşürme, Diyarbakır’daki ve güneydoğu-
nun diğer yerlerindeki cezaevlerinde bulunan Türkiyeli 
Kürtleri radikalleştirdi. Bu kötü muamele, Türk kamuoyu-
nun geniş kesimleri tarafından yeni yeni anlaşılıyor.24 Bazı 
Kürtler Avrupa’ya kaçtı ve burada yeni bir aydın ve elit ke-
sim kök salmaya başladı. Bazıları ise Türkiye’nin Soğuk 
Savaş dönemi düşmanı olan Suriye’ye kaçtı. Şam, bu kişiler 
arasında en önemlisine, Abdullah Öcalan’a kucak açtı ve 
Öcalan’ın 1970’ler boyunca oluşturduğu küçük bir solcu, 
Türkiyeli Kürt devrimci grubu 1978’de PKK’yı kurdu.  

Türkiye’de 1984 yılında yaptığı ilk baskının ardından PKK, 
saldırılarının sıklığını gitgide arttırdı. 1991-1999 arasını 
kapsayan ikinci dönemde şimdiye kadar görülen ölüm ve 
yaralanmaların büyük çoğunluğu yaşandı ve PKK, Körfez 
Savaşı sonrası karmaşa içinde olan Irak’ta üsler ve cephane 
elde etti. Türkiye’de o dönemde iktidarda olan koalisyon 
hükümetleri, çekişme içine girdi ve karar alma gücü zaman 
içinde bu isyana son vermeye kararlı olan emniyet amirleri-
nin kontrolüne verildi.25 Güvenlik güçleri, 3.428 köy ve 
mezrayı boşalttı26 ve çatışma nedeniyle yaklaşık bir milyon 
Türkiyeli Kürt evlerini terk etmek zorunda kaldı.27 Cezaev-
lerindeki mahkûmlara sistematik işkence yapıldı ve yüzler-
ce milliyetçi, karanlık ölüm timleri tarafından öldürüldü. Bu 

 
 
24 2009’da tamamlanan, yönetmenliğini Çayan Demirel’in yaptığı 
ve Diyarbakır cezaevindeki kötü muameleleri anlatan “Diyarbakır 
5 No’lu Cezaevi: 1980-1984” isimli belgesel, 2010 Ankara Film 
Festivali’nde en iyi belgesel ödülünü kazandı.  
25 “Terörle böcek ilacıyla mı mücadele edecektik?” Mehmet Ağar, 
içişleri eski bakanı ve emniyet müdürü, Eurasia News, 29 Kasım 
1998. 
26 “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da boşaltılan yerleşim birimleri 
nedeniyle göç eden yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan 
meclis araştırması komisyonu raporu”, TBMM Göç Komisyo-
nu’nun meclise sunduğu rapor, 14 Ocak 1998. 
27 Türk hükümetinin verdiği daha düşük olan 355.000 rakamı, 
doğrudan güvenlik güçleri tarafından göç ettirilen kişileri kapsı-
yor; en yüksek tahmin olan 4.5 milyon ise dolaylı olarak etkilenen 
herkesi içine alıyor. Bu rakamların ayrıntılı bir değerlendirmesi 
için bakınız: “Profile of Internal Displacement: Turkey”, Global 
IDP Database of the Norwegian Refugee Council [Norveç Mülte-
ci Konseyi’nin Zorla Yerinden Edilmiş Kişilere Dair Küresel Ve-
ritabanı], 2005. 
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askeri yaklaşım, Türkiye’nin Öcalan’ı teslim etmemesi 
durumunda Suriye’ye savaş açmakla tehdit ettiği 1998 
yılında doğal olarak doruk noktasına ulaştı. Şam, PKK 
liderini sınırdışı etti, ancak Türkiye’ye göndermedi. 

Sıcak savaş safhası, Öcalan’ın Kenya’da ele geçirildiği 
1999 yılında sona erdi.28 PKK, ateşkes ilan etti ve kriz, 
müzakere yoluyla çözüme ulaşma yolunda resmi ma-
kamların hoşnutluğuna yol açtı. 2004’te artık AB ve 
ABD tarafından terör örgütü kategorisine alınmış ve 
hüsrana uğramış olan PKK, ateşkese son verdi; tek ta-
raflı ilan ettiği, sallantılı ateşkeslerle birlikte arada bir 
sivilleri hedef alan terör saldırıları, yol kenarlarında 
bomba patlatma ve zaman zaman bağlantı içinde oldu-
ğu gruplarla birlikte sınır birliklerine vurkaç saldırıları 
gerçekleştirme taktiğine geçti. Türk silahlı kuvvetleri, 
kuzey Irak’ta PKK’ya karşı hava saldırılarına tekrar 
başladı ve Şubat 2008’de büyük bir kara operasyonu 
gerçekleştirdi.29 Ne var ki görünen yüzeyin altında pek 
çok tavır değişmeye başlamıştı:  

İnsanların zihniyeti her zaman hemencecik değiş-
mez. Fakat 30 yıl süren çatışmada çok şey değişti 
…. Artık Türkler, Kürtlerin kim olduğunu biliyor. 
Türklerin Kürtlerin “kuyrukları olduğuna” dair 
alaycı ifadeleri artık söylenmiyor, evinizi veya kızı-
nızı Kürtlere vermeme gibi davranışlar artık görül-
müyor. İki halkın ortak meslekleri, ortak başkenti 
var. PKK, bağımsız Kürdistan hedefinden vazgeçti 
… devlet de statüko siyasetini bıraktı. Savaşlar, aynı 
zamanda iki halkın birbirini tanımasını da kapsıyor.30 

 
 
28 Öcalan, birçok ülkeye sığınmaya çalıştı, Rusya, Yunanis-
tan, İtalya ve sonra yakalanmasından önce Yunan diplomat-
lar tarafından misafir edildiği Kenya’ya geçti.  
29 Bakınız Kriz Grubu raporu, Türkiye ve Iraklı Kürtler, 
a.g.e., s. 8-10.  
30 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Abdullah Demirbaş, Sur 
Belediye Başkanı, Diyarbakır, Mayıs 2011.  

III. DEMOKRATİK AÇILIM 

AKP’nin Kasım 2002 seçimlerinde kazandığı zafer, yeni bir 
yaklaşıma yol açtı. On yıllık bir süre içerisinde ilk defa tüm 
Türkiye’yi kapsayan bir parti, Kürtçe konuşan bölgelerde 
önemli ölçüde destek buldu. Partinin ideolojisi, ortak Müs-
lüman kimliği ya da vatandaşlığa bağlı kardeşliği vurgulu-
yor, etnisite ikinci planda kalıyordu.31 Parti liderlerinin 
1990’lardaki feci olaylarda pek fazla sorumluluğu yoktu 
ve AB uyum reformlarının insan hakları ihlallerini önemli 
ölçüde durdurduğu bir dönemi başlatmışlardı.32 

Hızlı ekonomik büyümenin güneydoğudaki etkileri de 
AKP’ye yardımcı oldu. Diyarbakır ve Van’da artık yeni 
özel hastaneler, alışveriş merkezleri açılıyor ve on yıl kadar 
önce kesinlikle bulunmayan canlı bir zenginlik hissi yerle-
şiyor. Gençler, ışıklandırılmış şehir merkezlerinde hatta Irak 
ve İran’a yakın olan Türkiye’nin dağlık bölgesindeki 
Hakkkari’de bile gece geç saatlere kadar geziyorlar. Yürü-
yüş grupları, Hakkari-Van arasındaki dağlık yeşil bölgede 
her yıl beş günlük bir yürüyüş turu düzenliyor. Bu fikri akla 
getirmek birkaç yıl önce mümkün değildi.  

Bununla beraber Türkiye’nin tamamı, AB ile katılım müza-
kerelerini başlatabilmek amacıyla yapılan ve hukuk siste-
minin tamamen elden geçirilmesi de dahil olan 2000-2004 
reformlarının yararlarını gördü.33 Olağanüstü Hal Bölgesi 
(OHAL), Türkiye’nin güneydoğusunda yürürlükte olan son 
iki ilde de kaldırıldı,34 idam cezası kaldırıldı, daha özgür bir 
radyo televizyon yayını ve eğitime dönük bazı ilk ve kısmi 
adımlar uygulandı.35 Bir işadamı şunları söylüyordu:  

 
 
31 “[Kürtlük] bir alt kimliktir. Alt kimliği üst kimlikle karıştırma-
mak gerekir. Hepsi bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşları olarak görülmeli”. Erdoğan’ın Diyarbakır’da yaptığı ko-
nuşma, 21 Ağustos 2005. Bazıları bunu, Müslüman ümmetin or-
tak bir parçası olmayı temel alarak dayanışmayı sağlamaya çalı-
şan ümmetçi yaklaşım olarak nitelendiriyor.  
32 “Artık çok az sayıda işkence vakası oluyor”. Kriz Grubu’na ve-
rilen mülakat, Emin Aktar, avukat ve Diyarbakır barosu başkanı, 
Diyarbakır, Mayıs 2011. 
33 Şubat 2008 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi’nde AB, Türki-
ye’nin “ülkenin güneydoğusundaki durumu düzeltmek başta ol-
mak üzere bölgeler arasındaki eişitsizlikleri azaltmayı hedefleyen 
ve Kürt kökenliler de dahil olmak üzere tüm Türkiye vatandaşları 
için ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklar yaratmayı amaçlayan 
kapsamlı bir plan geliştirmesini” istiyordu.  
34 1925’ten bu yana bu bölge çoğu zaman bir çeşit sıkıyönetim 
veya olağanüstü hal içinde oldu ve yabancılar 1964 yılına kadar 
tamamen yasaklıydı.  
35 Türkiye’nin Kürtçe yayına verdiği ve küçük bir devlet kanalın-
da günde 45 dakikalık bir yayınla sınırlı olan izin, AB’ye verilen 
bir sözün sonucuydu. “Bunu geçirmek diş çekmek gibi olmuştu; 
bitmek bilmedi; herkesin bir itirazı vardı. Şimdiyse [24 saat Kürt-
çe yayın yapan] TRT6 var ve kimse bir şey söylemiyor”. Kriz 
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AB, Kürt sorununu çözmeyecek, fakat doğru de-
mokratik alt yapıyı sağlayacak. AKP, [Kürtler için] 
bazı şeyler yaptı çünkü AB hukuku bunu gerektiri-
yordu. Bu, Türkiye ve Kürtler için iyi bir şey. Biz, 
sorunların çözümü için gerekli olan demokrasiyi is-
tiyoruz.36 

A. İLERİ DOĞRU YAVAŞ ATILAN  
BÜYÜK BİR ADIM 

2005’te Erdoğan’ın Kürt politikasında değişiklik 
yapılabilceğine dair verdiği sinyal, Temmuz 2009’da 
Demokratik Açılım’ın başlatılmasına yol açtı.37 2005-
2006’da cezaevindeki PKK lideri Öcalan ile inkişafi 
görüşmeler yapan askeri ekibin yerine başında kendisi-
ne yakın istihbarat görevlilerinin bulunduğu yeni bir 
ekip atadı.38 2007’deki seçimin ardından taslağında pek 
çok etnik ayrımcılık imasının çıkarıldığı yeni anayasayı 
destekledi.39 Ne var ki AKP, önceliğini Abdullah Gül’ün 
cumhurbaşkanı seçilmesine verdiği için söz konusu 
anayasa girişimi başarısızlığa uğradı. Mart-Temmuz 
2008’de AKP, Anayasa Mahkemesi’nde kendisine kar-
şı yürütülen kapatılma davası nedeniyle siyasi hayatta 
kalma mücadelesi verdiğinden dikkatini bu alana vere-
medi.40 

AKP, Kürtlere yaptığı açılımı PKK’ya karşı sürdürdü-
ğü askeri mücadeleyle birlikte götürdü. Ekim 2007’de 
Erdoğan, ulaşılması zor, dağlık Irak-Türkiye sınırındaki 
her türlü hareketliliği insansız uçaklar ve uyduların sağ-
ladığı canlı video görüntüleri için ABD ile müzakere 
etti.41 Aynı zamanda Türkiye’nin 1990’ların başından 

 
 
Grubu’na verilen mülakat, Beşir Atalay, içişleri eski bakanı, 
Ankara, Mayıs 2011. 
36 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türkiyeli Kürt işadamı, 
Diyarbakır, Mayıs 2011.  
37 “Kürt sorunu benim de sorunum … bu alanı rahatlatacağız. 
Türkiye her zaman güvenlik penceresinden baktı; biz, farklı 
bir pencereden bakacağız”. Erdoğan’ın Diyarbakır’da yaptığı 
konuşma, 12 Ağustos 2005. 
38 Bununla birlikte PKK ile Avrupa’da ve kuzey Irak’ta da 
temas kuruldu. Cengiz Çandar, “Dağdan iniş – PKK Nasıl 
Silah Bırakır: Kürt sorunu’nun şiddetten arındırılması”, 
Türkıye Ekonomi ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Haziran 
2011. 
39 Bu taslakta Türkçenin (“devlet” dili değil) resmi dil olaca-
ğı ifade ediliyor; her şeyden önce tüm etnik kimliklerin ve 
dillerin eşit olduğunu vurgulanıyor; ve bir bireyin “Türkiye 
vatandaşı” veya “etnik ve dini fark gözetmeksizin Türk” ola-
rak adlandırılabileceği öneriliyordu.  
40 “Mart 2008’de [İslamcılık iddiasıyla AKP’ye karşı Yüksek 
Mahkeme’de açılan] kapatma davasının yanı sıra iç muhale-
fet bizi hakikaten perişan etti”. Kriz Grubu’na verilen müla-
kat, Beşir Atalay, içişleri eski bakanı, Ankara, Mayıs 2011.  
41 “Makamımız, istihbarat paylaşım operasyonumuzla des-
teklediğimiz PKK’ya karşı askeri başarının, söz konusu 

itibaren başarılı bir ticaret ilişkisi geliştirdiği Iraklı Kürtlerle 
siyasi ilişkileri normalleştirdi.42 PKK’nın ana kampı kuzey 
Irak’ta bulunduğundan ve Iraklı Kürtler Türkiyeli Kürtler 
üzerine önemli bir etkiye sahip olduğundan bu yakınlaşma, 
hem stratejik hem de ahlaki bir değer taşıyordu.43 Türki-
ye’nin İran ve Suriye ile olan koordinasyonu da artış gös-
terdi.44 

AKP, 24 saat Kürtçe yayın yapan devlet televizyonunu aça-
rak Türkiyeli Kürtleri kazanma çabasına Ocak 2009’da ye-
niden başladı. Mart 2009’da Cuhurbaşkanı Gül, yaklaşan 
Demokratik Açılımı işaret etti ve yakında “iyi şeylerin” ola-
cağı sözünü sürekli tekrarladı.45 Kuzey Irak’ta ulaşılamayan 
dağ üssünde bulunan ve örgütün dağdaki siyasi ve askeri 
komutanı olan Murat Karayılan, PKK’nın da barış istediğini 
ilan etti.46  

AKP’nin Demokratik Açılım kitapçığına yazdığı önsözde 
Erdoğan, bu politikanın tek amacının, ölen insanların yanı 
sıra ülkeye 300 milyon dolara mal olan bu yıkıcı iç çatışmaya 
son vermek olduğu konusunda şüpheye yer bırakmadı: 

Sonu gelmez tarışmalara, ölümlere, acılara son noktayı 
koymak için cesur ve güçlü bir iradeyi ortaya koyuyo-
ruz. Hesabi değiliz, hasbiyiz, samimiyiz … istiyoruz ki 
… bu ülkede artık gençler ölmesin … istiyoruz ki davul 

 
 
[Deokratik] açılımı keşfetme ve Masut Barzani ve diğer Iraklı 
Kürtlerle doğrudan ilişki kurma konusunda sivillere siyasi ortamı 
sağladığı görüşündedir”. ABD’nin Ankara’daki büyükelçiliği ta-
rafından gönderilen ve Wikileaks’in açıkladığı 0261123 nolu bel-
ge, 26 Ocak 2011. Yine de PKK’nın Türkiye’yi yıkmak isteyen 
yabancı güçlerin maşası olduğuna dair şüpheler Türkler arasında 
güçlü. Örneğin bakınız, “‘No way!’ to those seeking to destabilise 
Turkey” [Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışanlara ‘Asla Ol-
maz!’”, Today’s Zaman, 21 Ağustos 2011. 
42 Bakınız Kriz Grubu Raporu, Türkiye ve Iraklı Kürtler, a.g.e. 
43 “Bu bir paradigma değişimiydi”. Kriz Grubu’na verilen müla-
kat, Türk yetkili, Ankara, Mart 2011. 
44 “İran gerçekten de yardım etti. Kendilerinin de [PKK ile bağ-
lantılı İranlı Kürt isyancılar] olan PJAK ile büyük sorunları var; 
İran dedi ki ‘birlikte çalışabiliriz’. Aynısını Suriye’den de gör-
dük”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Beşir Atalay, içişleri eski 
bakanı, Ankara, Mayıs 2011. İran, PKK’nın İran topraklarını pan-
Kürtçü sistemin bir parçası olarak gören ideolojisini, PKK’nın 
İran karşıtı isyancıların oluşturduğu Kürdistan Özgür Yaşam Par-
tisi’ne (Partiya Jiyana Azada Kurdistanê, PJAK) verdiği desteği, 
ve Ağustos 2011’de Türkiye-İran gaz boru hattının bombalandığı 
ve PKK’nın üstlendiği iki saldırı da dahil olmak üzere saldırıları 
tehdit olarak görüyor. İran, Temmuz-Eylül 2011 arasında yürüttü-
ğü büyük operasyonlarda olduğu gibi sınırına yakın Irak’taki 
Kandil Dağı’nda bulunan PKK/PJAK üslerine sık sık operasyon 
düzenliyor.  
45 “Önümüzdeki günlerde Kürt sorununda birçok iyi şey olacak”, 
Yenı Şafak, 11 Mart 2009. “Devletin bütün görevlileri, siviller ve 
askerler, istihbarat, hepimiz bugün her konuyu olduğu gibi bu ko-
nuyu da kendi aramızda açık seçik konuşuyoruz. Böyle ortamlar-
da iyi şeyler olur, şimdi de olacak”. Yenı Şafak, 9 Mayıs 2009. 
46 Hasan Cemal’in röportajı, Milliyet, 5 Mayıs 2009. 
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zurnayla, düğün alaylarıyla askere yolladığımız yav-
rularımız ay yıldızlı tabutlar içinde dönmesin… ana-
lar ağlamasın …. Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir 
vatandaşının kendisini birinci sınıf hissetmesini ve 
ülke için … ter dökmesini istiyoruz.47 

B. KAMUOYU DESTEĞİNİN ARTMASI 

Temmuz 2009’da Erdoğan, Demokratik Açılım’a son 
şeklini vermek üzere birkaç bakanla konutunda bir ara-
ya geldi.48 29 Temmuzda İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 
medya önünde yaptığı açıklamada “vatandaşlarımızın 
demokratik haklarının genişletileceğini ve güçlendirile-
ceğini ve her bir vatandaşımızın, nerede yaşarsa yaşa-
sın, devletin eşit ve özgür vatandaşları olarak hissetme-
lerinin sağlanacağını” duyurdu.49 1 Ağustosta sivil top-
lum aktivistleri ve aydınların oluşturduğu büyük bir 
grup, projeyi tartışmak üzere Ankara’daki Polis Aka-
demisi’nde Atalay ile buluştu.50 O günkü iyimserlik, 
deneyimli köşe yazarı ve Kürt sorununda uzlaşmanın 
önde gelen Türk savunucularından Hasan Cemal tara-
fından şu şekilde aktarılıyordu: “ilk kez Türk hükümeti 
Kürt sorununa bu kadar ciddiyetle yaklaşıyor”. 

Başbakan Erdoğan, mecliste bu fikre anlamlı sözlerle 
destek verdi.51 Kürt meselesinde AKP’nin desteğinde 
yapılan ender bir meclis görüşmesinde içişleri bakanı, 
aralarında ayrımcılıkla mücadele için bir komisyon ku-
rulması, Türkçe dışındaki dillerde özel televizyon ka-
nallarının tam gün yayın yapmasının önündeki engelle-
rin kaldırılması ve yeni ve ayrımcılığa karşı bir anaya-
sanın hazırlanmasının bulunduğu bazı reformlar için 
söz verdi. Erdoğan, bu süreci “Türkiye için yeni bir 
başlangıç” olarak tanımladı.52 

 
 
47 “Demokratik Açılım Süreci”, AKP, Ankara, Şubat 2010.  
48 “Orada bu işe koyulmaya karar verdik. Bana döndü. Bu işi 
çözmenin yerinin meclis solduğunu söyledi; partiyle konu-
şun, sivil toplumla konuşun dedi. Büyük bir desteğimiz var-
dı; son derece cesaret vericiydi”. Kriz Grubu’na verilen mü-
lakat, Beşir Atalay, içişleri eski bakanı, Ankara, Mayıs 2011. 
49 Basın toplantısı, CNN Türk, 29 Temmuz 2009.  
50 Türkiyeli Kürtler, “devlete olan güvenlerini kaybetmişler-
di. Bu, PKK’nın işine yaradı. İlk defa olarak devlet kendiyle 
hesaplaştı ve ‘Ben yanlış yaptım’ dedi’”. Kriz Grubu’na veri-
len mülakat, üst düzey Türk yetkili, Ankara, Mayıs 2011. 
51 Erdoğan, Kürtlerin ve Türklerin ortak İslam dinini övdü, 
destanda anlatılan bir savaşta aynı tarafta olduklarını hatırlat-
tı, ünlü Kürt şarkıcı Şivan Perwer’i övdü ve Kürt coğrafyası-
nı şairane ifadelerle tanımladı. “Biz artık Dicle ve Fırat gibi 
barışa ve kardeşliğe koşmak istiyoruz …. Bu sorunun çözü-
münü aramayacaksak, hangi sorunları çözmeye çalışacağız 
bana söyler misiniz? …. Maliyeti ne olursa olsun başaraca-
ğız”, meclis grubunda yaptığı konuşma, 11 Ağutos 2009. 
52 Meclis görüşmesi, 13 Kasım 2009.  

Öcalan, cezaevinden bir uzlaşmaya karar verdiğini kamuo-
yuna duyurdu: “Kürtler devletin varlığını tanıyacak, kabul 
edecek. Devlet de Kürtlerin demokratik ulus olma hakkını 
kabul edecek. Böylece orta bir yerde buluşacak, uzlaşacak-
lar …. ben eskiden Kürtler devlet kurarsa her şey hallolunur 
diye düşünüyordum … [ama şimdi] bana [Iraklı Kürtleinki] 
gibi bir federal devleti verseler de kabul etmem”.53 15 
Ağustos 2009’da ayrıca barışa giden 55 sayfalık bir yol hari-
tası olarak nitelendirdiği bir metni, Türk yetkililere verdi.54 

Bakan Atalay, Demokratik Açılım’ın amacının ayrıntılı bir 
plandan daha fazla ilham verici olması olduğunu55 ve belli 
düzeyde bir belirsizliğin başlığının geçmişinde dahi oldu-
ğunu söylüyordu.56 Konuyu devletçi, solcu, İslamcı ve diğer 
ideolojik modellerden kurtardığı için bir Kürt aydın tarafın-
dan takdirle karşılanan girişim, yumuşak bir yaklaşım sergi-
ledi.57 Temmuz 2009’daki ilk görüşmenin öncesinde katılan 
bir işadamına hiçbir şey hazırlamaması özel olarak isten-
mişti. Atalay’ın Türkiyeli Kürt sosyolog Mazhar Bağlı’yı 
şahsen davet etmesi üzerine bir yurtdışı seyahatini iptal edip 
Polis Akademisi’ne gitmesi için yalnızca iki günü olmuştu; 
daha sonra AKP’de önemli bir yetkili olarak atanan Bağlı, 
Türkiye’nin 81 ilinin tamamını gezerek partinin bu politika-

 
 
53 Abdullah Öcalan’ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama, 
Bağımsız İletişim Ağı (BİA), 17 Ağustos 2009. 
54 Plan, ateşkesi; af koşullarını belirlemek üzere meclis tarafından 
yetkilendirilmiş bir Gerçekleri Araştırma ve Uzlaşma Komisyonu 
kurulmasını; PKK militanlarının çekilmesini ayarlamak üzere ço-
kuluslu bir gücü; PKK’lı mahkûmların cezaevinden çıkarılmasını; 
yasa ve anayasa değişikliklerini; meşru siyasete girebilecek PKK 
üyelerinin kademeli olarak ülkeye geri dönmesini ve “Abdullah 
Öcalan’ın durumu”na makul bir çözüm getirilesini öngörüyordu. 
Cengiz Çandar’dan alıntılar, “Dağdan iniş”, a.g.e., s. 91-95.  
55 “Tematik bir fikrimiz yoktu”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
Beşir Atalay, içişleri eski bakanı, Ankara, Mayıs 2011. “Kürt giri-
şimi, düşünülmeden, içi doldurulmadan başlatıldı. Bu çok tipik bir 
AKP işi”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Hasan Kanbolat, Orta-
doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), Ankara, Mart 
2011. “Bu, yazılamaz. Bu toplumsal bir şeydir. Bu, kamuoyunun 
hazırlanması, böylelikle empatinin ortaya çıkması, böylelikle fe-
derasyon, anadilde eğitim gibi her şeyin tartışılabilmesi demektir. 
Yazılı bir metin şimdi mecliste kabul edilemez ve sonra da seçim-
lerde oy kaybedersiniz. O yüzden hiçbir şey başaramazsınız. Şim-
di talepler ve tepkiler ortaya çıkıyor. Hükümet, neyin yapılıp ne-
yin yapılamayacağını öğreniyor”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
İhsan Arslan, Diyarbakır eski AKP milletvekili, Ankara, Mart 
2011. 
56 Girişim, Atalay tarafından “Demokratik Açılım”, medya tara-
fından “Kürt Açılımı” ve nihayetinde AKP tarafından “Ulusal 
Birlik ve Kardeşlik Projesi” olarak adlandırıldı.  
57 “Eğer Türkiye normal bir devlete dönüşürse oturup konuşabili-
riz. Kürtler, AB sürecini bu nedenle istiyorlardı. Benim inancım, 
son derece çevik ve açık olan Türk toplumunadır, devlete ve onun 
ağır, kanuncu zihniyetine değil. Aslında çözüm budur. Hukuki 
özgürlükler kadar psikolojik özgürlüklere de ihtiyacımız var”. 
Kriz Grubu’na verilen mülakat, Zeynel Abidin Kızılyaprak, Tür-
kiyeli Kürt aydın, İstanbul, Mart 2011. 
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sını anlatmaya çalışacaktı.58 Sosyoloji eğitimi almış olan 
Atalay, toplamda 500 kişi ile biraya geldi ve bölgede 
merkezden atanmış birçok yetkiliyi değiştirdi.59 Katı-
lımcılar, onun samimiyetinden kuşku duymuyorlardı:  

Cumhurbaşkanıyla, meclis başkanıyla, Diyarbakır’a 
geldiğinde Başbakan’la toplantıların hepsine katıl-
dım, içişleri bakanıyla beş kez konuştum. [Içişleri 
bakanıyla olan] ilk görüşmenin üç saat sürmesi 
planlanmıştı, yedi saat sürdü. Herkes ne istediğini 
söyledi, Öcalan’ın serbet bırakılmasını mı yoksa ev 
hapsine çevirlmesini mi istiyorlardı, faili meçhul ci-
nayetler, cezaevi koşulları, yoksulluk, af. Çok dik-
katli dinledi ve not aldı.60 

Demokratik Açılım’ın üç ana başlığı vardı: dil, eğitim 
ve medya; ceza adaleti ve af konusu; ve siyasete katı-
lım. İki yıl sonrasında AKP’nin Kürt sorununda attığı 
ondan fazla ileri adım, yeni ve gerçek bir yaklaşım ola-
rak değerlendirilebilir.61 AKP liderleri açıkça bunu bu 
şekilde ve ayrıca Türkiye’nin uluslararası saygınlığını 
pekiştirmenin bir yolu olarak görüyorlar.62 Partinin 
yaklaşımının temel özelliği, Kürtlerin ayrımcılık ve 
haksız davalara maruz kaldıkları hissinin nedenlerini 
ortadan kaldıracak yasal reformlar önermekti.63 Yine de 
İslam kardeşliği64 ve bazı kültürel haklara odaklanırken 
güvenlik konusunda çok az taviz verdi.65 Ve birkaç ay 

 
 
58 “İlk adım, psikolojik engelleri kaldırmak olmalıdır. Kürt 
sorununu kabul etmek ve tanımak …. [Uzlaşma için] en uy-
gun düzey nedir? Sınır nedir? Bunlar bilinmiyor”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
59 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Beşir Atalay, içişleri eski 
bakanı, Ankara Mayıs 2011.  
60 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Nebahat Akkoç, Kürt ka-
dın hakları aktivisti, Diyarbakır, Nisan 2011.  
61 “Ak Parti’nin Kürt meselesine çözüm önerisi olarak sun-
duğu müşfik ve lütufkar (+ azıcık desantralize) Cumhuriyet 
fikri, CHP, MGK, ‘yandaş’ ve ‘candaş’ medya gibi büyük 
aktörlerin onay verdiği bir genel fikre dönüşmüş bulunuyor”. 
Mesut Yeğen, Şehir Üniversitesi, “Kürt siyaseti: Yeni deniz-
lere doğru”, Taraf, 5 Haziran 2011. 
62 “Bunu çözmeden bölgede model ülke olamayız”. Beşir 
Atalay, basın toplantısı, CNN Türk, 29 Temmuz 2009. 
63 Kriz Grubu’na verilen mülakatlar, AKP ve hükümet yetki-
lileri, Mart-Mayıs 2011. 
64 “Birbirimize karşı din kardeşliğimizden kaynaklanan ahla-
ki bir yükümlülüğümüz söz konusudur”, Mehmet Görmez, 
Diyanet İşleri Başkanı, Diyarbakır’da yeni “Dini Yüksek İh-
tisas Merkezi” açılışında yaptığı konuşma, Today’s Zaman, 1 
Mayıs 2011. 
65 “Partinin en büyük kazancı, açık bir Kürt politikasının ol-
mamasıdır. AKP’nin sahip olduğu şey, farklı bir söylem ve 
kapalı bir politikaydı…. Kürt temsilcileriyle irtibata geçmek 
ve siyasi bir çatışmanın varlığını kabul etmek yerine sorunun 
pragmatik yoldan yönetilmesini tercih etti”. Kerem Oktay, 
“The patronising embrace: Turkey’s new Kurdish strategy” 

içinde girişim kesintiye uğradı ve iki tarafı da buruk ve kar-
şısındakinin samimiyetini sorgular vaziyette bıraktı. 

C. ÜST ÜSTE GELEN BAŞARISIZLIKLAR 

24 Ekim 2009’da Demokratik Açılım’ın aslında yapması 
gereken ilk iş olan Türkiye-Irak sınır kapısı Habur açıldı. 
Türk yetkililer ve PKK liderleri, PKK’nın “dağdan inmesi-
nin” yani isyanın bitmesinin öncül bir adımı olarak 34 Kür-
dün dönüşünü aralarında müzakere etmişlerdi. Bunlardan 
sekizi PKK miltanıydı; 26’sı kuzey Irak’ta 10.000 civarında 
yaşayanı bulunan ve PKK’nın idaresindeki mülteci kampı 
olan Mahmur’dan geliyordu.  

PKK militanları, üniformaları içinde geldiler. Dönemin ana 
Türkiyeli Kürt partisi Demokratik Toplum Partisi, (DTP), 
destekleyen binlece kişinin kutlamaya gelebilmesi için oto-
büsler gönderdi. Üst düzey milliyetçi yetkililer ve af isteyen 
PKK militanları, bir otobüsün üstüne çıkarak Ankara’daki 
liderlere “barış mesajı” götüreceklerini ve ülkenin diğer yer-
lerini gezeceklerini söylediler. Türkiyeli Kürt milliyetçi ha-
reketi, Türkiye’de adli sicilleri en temiz olan savaşçıların 
seçildiğini söylüyor,66 geri dönenlerin siyasete girmekte öz-
gür olacaklarını anladığını ifade ediyor ve duygu gösterile-
rinin onlarca yıldır süren çatışmanın sona erebileceği için 
duyulan doğal bir coşku olduğunu söylüyordu.67 

Geri dönenlerin sessizce köylerine gidecekler konusunda 
PKK ile anlaşmış olduklarını düşünen Türk yetkililer (bakı-
nız aşağıdaki VII.B başlıklı bölüm), sansasyon peşindeki 
Türk medyasının yaptığı yayınlarla Türkiye’nin batısındaki 
kamuoyu tarafından PKK’nın zafer kutlamaları olarak algı-
lanmasının68 da ardından ihanete uğramış, öfkeli ve çabaları 
baltalanmış hissettiler.69 AKP’nin kardeşlik söyleminin 

 
 
[Himayeci kucaklama: Türkiye’nin yeni Kürt stratejisi], kurdish 
aspect.com, 8 Mart 2011. 
66 Murat Karayılan, PKK’nın dağdaki gerilla lideri, Hasan Ce-
mal’e verdiği röportaj, Milliyet, 26-27 Haziran 2011. 
67 “Ilımlı bir gösteriydi. Ve bizim denetimimizde değildi. İnsanlar 
kendileri gittiler, barış istiyorlardı. Ama Erdoğan sınavı geçemedi. 
Habur’dan sonra değişti. Müzakerecilerine dedi ki ‘siz beni riske 
sokuyorsunuz!’ [Kürt reformu] konusunu kendi açtı, ama sonra 
yine kapattı”, Kriz Grubu’na verilen mülakat, Ahmet Türk, dene-
yimli Türkiyeli Kürt lider, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
68 Hükümetin düşüncesinin içyüzü ve PKK ile bir müzakere yo-
luyla uzlaşma isteğinde samimi olarak görülme isteği, PKK ile 
Norveç’te muhtemelen 2010 veya 2011’in başlarında yapılan ve 
iki tarafın da beşincisi olduğunu inkâr etmediği görüşmenin 50 
dakikalık kaydında görülebilir. Türk hükümetinin temsilcisi, yet-
kililerin zaman kazanmaya çalışmadığının, Başbakan Erdoğan’ın 
siyasi risklere rağmen bu sorunu çözmeye kararlı olduğunun, an-
cak Habur olaylarının büyük bir kamuoyu desteği kaybına yol aç-
tığının defalarca altını çiziyordu. Görüşmenin tam metni Taraf 
gazetesinde yayınlandı. 13 Eylül 2011. 
69 “Anlaşma bu şekilde değildi ve hiçbir şekilde kabul edilemez-
di”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türk yetkili, Mayıs 2011. 
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sembolizmini kullanma gayretleri, iki tarafta da yaşa-
nan çok sayıda ölüm ve aralarında bir şekilde hem Türk 
hem de Kürtlerin bulunduğu şehitlerin annelerinin göz-
yaşları, aksi yönde sonuç verdi, Türkiye’deki sokak 
gösterilerinde aleyhinde kullanıldı ve önemli siyasi mali-
yetler doğurdu.70 Açıkça görüldü ki AKP’nin Türkiyeli 
Kürt partilerle olan zayıf koordinasyonu ve yeni uzlaş-
ma politikasını kamuoyuna açıklamakta isteksiz olması 
onun işini güçleştirdi. Türkiyeli Kürtlerin Avrupa’da 
sürgünden dönmesi, İstanbul havaalanında Kürt milli-
yetçilerinin kutlamasına dönüşme ihtimali gisterdiğinden 
iptal edildi.71 Sekiz PKK militanının yirmi yıla kadar ve 
mültecilerin on beş yıla kadar hapisle yargılandıkları72 
davaların açılmasıyla birlikte Haziran 2010’da af çabası 
hezimete uğramış oldu.73 

Türkiyeli Kürt aktivistlere karşı yeni bir tutuklama dal-
gası, Demokratik Açılım’a yeni bir darbe vurdu. Henüz 
Nisan 2009’da başlayan bu dalgayla mahkemeler, 
PKK’nın organize ettiği ve Kürdistan Topluluklar Bir-
liği (Koma Ciwakên Kürdistan, KCK) (bakınız aşağı-
daki V.B(3) başlıklı bölüm) adıyla bilinen Kürt ağının 
bir tutumunu dile getiren herhangi bir açıklamayı “terö-
rist” olarak yargılamaya başladı. Aralık 2009’da yetki-
liler, aynı suçlamayla birkaç belediye başkanını ve se-
çimle görevine gelmiş çok sayıda milliyetçi yetkiliyi 
tutukladı, kelepçeli halde kameraların önünde sıraya 
dizdi. Nihayetinde çoğunluğu yalnızca düşüncelerini 
barışçıl bir şekilde ifade ettikleri için 3.000’den fazla 
Kürt aktivist parmaklıklar ardına konuldu.74 Hareketin 

 
 
“Yaptıkları bizi içten yaraladı. Ahmet Türk’e bunu kötüye 
kullanmamasını söylemiştik. Ama göstericileri oraya getiren 
[Türkiyeli Kürt partisinin] otobüsleriydi. İşler, Habur’dan 
sonra kötüye gitti”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Beşir 
Atalay, içişleri eski bakanı, Ankara, Mayıs 2011. 
70 Bir kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 51’i Demok-
ratik Açılım’a karşı ve AKP’nin popülaritesi Ağustos ile Ka-
sım 2009 arasında yüzde 7.1 arasında düşüş gösterdi. Zeynep 
Aydoğan, “The symbolic politics of the Kurdish democratic 
opening”, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, San Francisco 
State University, Eylül 2011. 
71 “[Benim gibi ılımlılar] dedi ki bir grup Türk aydınla buluş-
sunlar, ortak bir açıklama yapsınlar, sessizce onları yemeğe 
götürsünler sonra da eve gitsinler; fakat [milliyetçi] Kürt ta-
rafı böyle olmasını istemedi”. Kriz Grubu’na verilen müla-
kat, bağımsız Türkiyeli Kürt işadamı, Van, Haziran 2011. 
72 “Hükümet çok risk aldı. Tüm ülkenin psikolojisini tatmin 
etmek zorundasınız. Eğer Habur olmasaydı olaylar bu şekil-
de gelişmezdi”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, üst düzey 
AKP’li yetkili, Mayıs 2011. “[Affı] bu noktaya getirmek çok 
zor olmuştu. Bu kadar kolay harcamak yanlış oldu”. Kriz 
Grubu’na verilen mülakat, Türkiyeli Kürt işadamı, Van, Ha-
ziran 2011. 
73 Hürriyet Daily News, 13 Temmuz 2011. Grubun neredeyse 
yarısı sınırı geçerek Irak’a dönmüştü bile. 
74 “Tutuklamalar aralıksız devam ediyor. Kesin rakamları 
veremiyoruz çünkü sürekli değişiyor. Son sayıma göre ta-

liderleri, geçtiğimiz on yıllarda yapılan toplu hapislere geri 
dönüş karşısında öfkelendi.75 Uzlaşma yanlısı olan Diyar-
bakırlı bir işveren bile tepkisine şöyle dile getiriyordu:  

Bu bir felaket. [Yetkililere] dedim ki, “PKK’nın silahla-
rını bırakmasını istiyorsunuz, o halde bunu neden yapı-
yorsunuz? ‘İyi olanları’ etrafınıza toplayıp sonra da ‘kö-
tü adamları’ kendi içinde toplayamazsınız”. Vali de dedi 
ki “ama KCK’ya emirleri [PKK] veriyor”. Cevabım şu 
oldu: “Tabi ki! Ne bekliyorsunuz?”76 

Sonrasında 11 Aralık 2009’da Anayasa Mahkemesi, büyük 
oranda milliyetçi veya PKK yanlısı açıklamaları nedeniyle 
Kürt milliyetçi partisi DTP’yi kapattı, iki liderinin 
milletvekillliğini düşürdü ve 36 DTP üyesini 5 yıl boyunca 
herhangi bir siyasi partiye üye olmaktan men etti.  

Bu sorunlar üzerine Türkiyeli Kürtler, daha önceki ve daha 
az iddialı çabalarda da olduğu gibi 2009 girişiminin de söy-
lem açısından dolu, ancak içerik açısından boş olduğu hissi-
ne kapıldılar.77 AKP’nin 2011 seçimleri öncesinde daha 
milliyetçi hale gelmesi ve Erdoğan’ın listesinden iki Kürt 
yanlısı adayı çıkarması78, Öcalan’ın çok sayıda ömür boyu 
hapis cezasının azaltılması planlarını reddetmesi79 ve kendi-
sine kalsa PKK liderini asmış olacağını söylemesi80 üzerine 
hayal kırıklığı daha da arttı. Türkiye, örneğin Kıbrıslı Türk-
ler için kolektif hakları talep ederken Erdoğan, Kürt soru-

 
 
mamı ya BDP’li yetkililer ya da seçmenleri olmak üzere 3.000’in 
üzerindeydi”.Kriz Grubu’na gönderilen e-posta, Meral Danış, 
BDP hukuk komisyonu başkanı, 15 Ağustos 2011. 
75 “[Çatışmayı sona erdirmede] PKK en büyük faktördür. Onu si-
lahlı bir güç olmaktan çıkarmalıyız. Ama şimdi 3.000 kişiyi tutuk-
ladılar, hepsi KCK ya da PKK’li olmakla suçlanıyor ama bunlar 
tam da silahlı mücadeleyi bırakma sürecinde olan insanlardı. Er-
doğan bunun için düğmeye bastı. AKP demokrasiden korkuyor”. 
Kriz Grubu’na verilen mülakat, Abdullah Demirbaş, Sur Beledi-
yesi başkanı, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
76 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Diyarbakır, Mayıs 2011.  
77 “Neredeyse her on yılda bir ‘açılım’ oluyor. İlk olarak 1950’de, 
Kürtler ilk defa seçildiklerinde başladı. 1960’ların sonlarında 
[Kürtçe] kitap ve plaklar vardı. [En üstteki siyasiler] 1990-92’de 
yine daha fazlasını söz verdiler … içerikleri her zaman mütevazı 
oldu …. komşumuz olan Türklerin sözlerine ve yalanlarına alış-
tık”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Kendal Nezan, Paris’teki 
Kürt Enstitüsü başkanı, Nisan 2011. 
78 AKP’nin 2011 listesindeki Kürt milletvekillerinin “hepsi ‘be-
yaz’ [eğitimli, burjuva] Kürt. Kürt sorunuyla hiçbir alakaları 
yok”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Bölgesel ekonomiden so-
rumlu bir Türk yetkili, Van, Haziran 2011. 
79 AKP, “bu konuda asla bir değişiklik yapamaz. Asla. Mevcut 
durumuna devam edecek”. Erdoğan, Today’s Zaman, 9 Haziran 
2011. 
80 Kral FM, 9 Haziran 2011.  
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nuna kolektif haklara dayalı çözümleri reddetti.81 AB 
yetkilileri de şüpheci olmaya başladılar.82 

AKP, suçun bir kısmını başka yere yönlendirmeye çalı-
şıyor. Demokratik Açılım’dan sorumlu bakan, polisin 
bazı belediye başkanlarını tutuklarken gösterdiği aşağı-
layıcı tutuma zaman zaman öfkelendiğini söylüyordu;83 
bir güvenlik yetkilisi, tutuklamaların zamanlamasının 
planlanmamış bir rastlantı olduğunu ifade ediyordu;84 
ve Kürt bir AKP üyesi, KCK davalarının Demokratik 
Açılımı başarısızlığa uğratmak isteyen eski “derin dev-
letin” bir çabası olduğundan şüpheleniyordu.85 

Reformların kısıtlı oluşunu eleştirirken dahi bazı Kürt 
milliyetçiler, AKP’nin çabalarının geçmişteki tüm di-
ğerlerine göre daha ileri gittiğini kabul ediyorlardı. 
Bunlardan biri, “statüko değişti”86 derken bir diğeri 
“demokratik alan yarattığını”87, diğeriyse “AKP’den de 
öteye giden [yeni] bir devlet konsensüsünü temsil etti-
ğini” ifade ediyordu;88 ancak bir başkası, “Erbil’deki 

 
 
81 “Bu ülkede benim Kürt kardeşlerimin sorunu vardır, ama 
Kürt sorunu yoktur”. Erdoğan’ın Muş’ta yaptığı konuşma, 30 
Nisan 2011. 
82 “Referans noktası olarak 1990’ların ilk yıllarını alırsanız 
çok büyük ilerleme kaydettiler. Artık Kürt konuları hakkında 
konuşabiliyorlar. Demokratik Açılım’dan bu yana ne yapıl-
dığı ayrı bir konu. İlan edildikten yalnızca dört ay sonra, 
Aralık 2009’da bir tutuklama dalgası oldu. Kutuplaşmış bir 
toplumdan söz ediyorsunuz. Bu bir açmaz”. Kriz Grubu’na 
verilen mülakat, AB’li yetkili, Brüksel, Mart 2011. 
83 “[Seçilmiş Kürt yetkililerin kelepçeli fotoğraflarının polis 
tarafından dağıtıldığını] gördüğümde çok sinirlendim. Sanki 
benim yaptıklarımı sabote ediyorlardı. Diğerlerine, ‘burası 
Türkiye, herşeyi kontrol etmiyoruz’ diye açıklamaya çalışı-
yorum”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Beşir Atalay, içişle-
ri eski bakanı, Ankara, Mayıs 2011. 
84 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türk yetkili, Ankara, Mart 
2011. 
85 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Mazhar Bağlı, Kürt sosyo-
log ve AKP’nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, Diyar-
bakır, Mayıs 2011. “Derin devlet”, tek parti yönetimindeki 
erken Cumhuriyet dönemine uzanan, 2000’lerin ortalarına 
dek Türkiye’deki olaylarda güçlü bir etkisi bulunan ve ha-
kim, bürokrat, ordu mensupları ve Kemalist aydınlardan 
oluştuğuna inanılan gayriresmi bir ağı ifade ediyor.  
86 “Herkes televizyonda Demokratik Açılım’ın boş olduğunu 
söylüyor. Ben katılmıyorum. Taşlar yerinden oynadı …. 
Başbakanın bunlar söylemiş olması önemlidir”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, Nebahat Akkoç, Kürt kadın hakları 
aktivisti, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
87 “Evet, somut bir şey yok, fakat en küçük demokratik deği-
şim bile önemlidir …. Eğer on beş yıl önce bana bunları tar-
tışabileceğimizi söyleseydiniz size inanmazdım”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, Türkiyeli Kürt işadamı, Diyarbakır, 
Mayıs 2011. 
88 “İyi mi kötü mü diye tartışmak saçma. [Atalay’ın] cesur ve 
yaratıcı olması ve sürekli omuzunun üstünden Erdoğan’a 
bakmaması … iyi bir şey”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 

[Irak Kürdistanı’nın en büyük kenti] Türk konsolosunun 
eşinin televizyonda bir Kürt bayrağının önünde dans etme-
si” gibi hayal edilemeyecek değişikliklerin yaşandığı bir 
“detant ortamı” olduğunu hissediyordu.89 

Çatışmalar artsa da ve masada oturanlar artık öfke ve hayal 
kırıklıklarını ifade ediyor olsalar da90 müzakere edilen uz-
laşmanın temel öğeleri – mücadeleye son verilmesi, önemli 
yasa reformlarının yapılması, af ve Türkiyeli Kürtlerin yasal 
sistem içerisinde çalışmaları – iki taraf için de uzun vadede 
en makul hedef olacaktır.91 Başarıya ulaşmak için Türkiyeli 
Kürtlere yapılan her türlü açılımın kararlı, açık ve kapsamlı 
olması gerekiyor. 2009-2010’da atılan ve aşağıda anlatılan 
bazı yararlı adımlara rağmen süreç, parçalı bir yaklaşımın 
çok sayıda kısıtlamasının olduğunu ortaya koydu. Türkiyeli 
Kürt bir siyasetçinin sözleriyle:  

Şu şekilde bir öncelikler listesi yapmak söz konusu de-
ğildir: önce sen [PKK] silahlı mücadeleyi bırakacaksın, 
sonra silahsızlanacaksın, sonra da ben san haklarını ve-
receğim ve ekonomik sorunlarını çözeceğim. Ekonomik, 
toplumsal, siyasi ve PKK’nın [sivil siyasete] dönüşümü, 
hepsinin aynı anda ve birlikte yapılması gerekir.92 

 

 
 
Zeynal Abidin Kızılyaprak, Türkiyeli Kürt aydın, İstanbul, Mart 
2011. 
89 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Kendal Nezan, Paris’teki Kürt 
Enstitüsü’nün başkanı, Nisan 2011. 
90 “Bıçak kemiğe dayandı”. Erdoğan, Anadolu Ajansı, 14 Ağustos 
2011. Bu sırada cezaevindeki PKK lideri Öcalan, “taşeron olmak 
[mesajları iletmek]” istemediği için artık görüşmelerde muhatap 
olmaktan çekileceğini söylüyordu, avukatlarına yaptığı açıklama, 
27 Temmuz 2011. 
91 Bu plan, “konuyla ilgili birçok çevre açısından hâlâ “PKK So-
runu”nun nihai çözümü bakımından geçerliliğini büyük ölçüde 
halen korumaktadır”. Cengiz Çandar, “Dağdan iniş”, a.g.e., s. 50. 
92 Galip Ensaroğlu, AKP Diyarbakır milletvekili, Taraf, 25 Hazi-
ran 2011. 
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IV. DİL, EĞİTİM VE MEDYA 

Türkiye’de genel olarak konuşulan Kürtçe lehçeleri 
olan Kurmanci ve Zazaca artık yasaklı değil, ancak 
resmi olarak çok sayıda kısıtlamanın bulunması serbest 
de olmadıkları anlamına geliyor. Anayasa ve yasalar, 
resmi yerlerde Kürtçe’nin ve Kürtçe’de olup Türkçe’de 
olmayan harflerin (q, w ve x) kullanılmasına izin ver-
miyor. Örneğin bu durum, mağaza ve işletmelerin 
Kürtçe isimlerini tescil edememesi ve Kürtçe’nin ilk ve 
orta öğretimde hatta anaokulunda öğretilmesinin veya 
başka şekilde kullanılmasının yasaya aykırı olması an-
lamına geliyor.  

Ne var ki Türkiye’nin Kürtleri resmi olarak reddederek 
“dağ Türkleri” veya “kendilerini Kürt zannedenler” 
olarak adlandırdığı yahut Ankara’nın Kürtçe’yi ilkel bir 
Türk lehçesi olarak gördüğü günler geride kaldı. Ben-
zer şekilde Türkiyeli Kürtlerin yaşadığı en büyük şehir 
olan Diyarbakır, geçen yüzyıldaki açık savaş hali, ça-
tışmalar ve kötü muamelelerin ardından oldukça değiş-
ti. Diyarbakır’da ana caddelerin birindeki metal bir za-
fer anıtının üzerinde bulunan eski bir levhanın üzerinde 
hâlâ “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” yazsa da levha artık 
paslanıyor ve Kürt belediye, ağaç dallarının üzerini 
örtmesine izin veriyor. Önde gelen köşe yazarlarından 
Şahin Alpay’ın ifade ettiği gibi, “artık inkâr yok. Artık 
bu, kimliği tanıma meselesi”.93 

Kürtlerin büyük bölümü, kendi dillerini kullanma hak-
larının resmen tanınmasının derinlerde yatan ayrımcılı-
ğı sona erdirmenin en iyi yolu olduğunu düşünüyor. 
İçişleri eski bakanı Atalay, yaptığı araştırmada Kürt so-
rununu çözmenin en önemli anahtarının dil olduğunu 
gördüğünü söylüyordu. “Konuştuğum ilk insanlardan 
biri [ünlü Türkiyeli Kürt yazar] Yaşar Kemal’di. Dedi 
ki ‘bunun yüzde 90’ı dil. Bunu çözerseniz, iş büyük 
oranda biter’”.94 

Uluslararası alanda Türkiye’nin kuruluşunu kabul eden 
1923 Lozan Antlaşması, Türkiye’nin bütün vatandaşla-
rının özel hayatlarında ve ticarette herhangi bir dili ser-
bestçe kullanmalarına izin vermesini öngörüyor.95 Ne 

 
 
93 Kriz Grubu’na verilen mülakat, İstanbul, 8 Nisan 2011.  
94 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Beşir Atalay, içişleri eski 
bakanı, Ankara, Mayıs 2011.  
95 Türk milliyetçiler, Lozan Antlaşması’nın azınlık dillerine 
ilişkin gereklerinin yalnızca gayrimüslüm azınlıklar olan 
Rum, Ermeni ve Yahudi topluluklarını kapsadığını ve bunla-
ra tam olarak riayet edildiğini ileri sürüyorlar çoğunlukla. 
Ancak bu, “tüm Türk vatandaşlarının gerek özel gerek ticari 
ilişkilerinde, din, basın ya da her türlü yayınlarda veya ka-
muya açık toplantılarda dilediği herhangi bir dili kullanması-
na karşı hiçbir kısıtlama konulmayacağını” belirten antlaş-
manın çok dar bir yorumu. 

var ki Kürtçe için tüm hakların tanınması, eğitimde, medya-
da ve hizmetlerin sunulmasında yepyeni ve devrimci bir 
yaklaşımı gerektiriyor. Sivil toplum örgütleri ve iş dünya-
sından gruplar, ancak son on yıl içinde Kürtlerin etnik ve 
kolektif haklarının yanı sıra dil alanındaki haklarına ve si-
yasi özgürlüklerine saygı gösterilmesi ve af çıkarılması ge-
rektiğini söylemeye başladılar. Daha küçük ancak yine de 
önemli bazı azınlık grupları olan Araplar, Lazlar ve (Türki-
ye’de Çerkez olarak bilinen) çeşitli Kuzey Kafkas ülkele-
rinden göç edenlerin konuştukları dillerin de korunması ge-
rekiyor. Ancak Kürtler, diğerlerine göre çok daha büyük, en 
kaynaşmış ve sesini duyuran grup.  

A. TEHDİT Mİ KURBAN MI? 

Pek çok Türk, Kürtlere kendi anadillerinde konuşmalarına 
ve eğitim almalarına izin verilmesinin bölünmenin ilk adımı 
olduğuna inanarak büyüyor.96 Çok az sayıda Türk bunun 
mantığını anlayabiliyor.97 Kürtler arasında farklı lehçeler 
var ve dilin kendisi de dünyadaki yerini bulmakta güçlük 
çekiyor.98 Merkezi Diyarbakır ile Irak’ın kuzeybatı ucu ol-
mak üzere Türkiye’de yaygın olan Kürt dili Kurmanci ol-
makla birlikte Türkiyeli Kürtlerin yaklaşık üçte biri Zazaca 
konuşuyor, ki bu da Tunceli etrafında yoğunlaşıyor ve farklı 
bir dil olarak addedilecek kadar farklılıklar barındırıyor.99 
Iraklı Kürtlerin dörtte biri ile üçte biri arasında bir oranın 
konuştuğu Kurmanci’nin yanı sıra kuzey Irak’ta konuşulan 
ve güney Kürtçesi olarak da bilinen ana lehçe, Sorani.100 

 
 
96 “90’lı yıllarda, PKK’ya karşı yürütülen sert siyasetleri uygula-
yan asker-sivil herkesin dilinde aynı şey vardı. Ne zaman ‘Kürt 
sorunu’ndan ve Kürtlerin makul taleplerinden söz etseniz, ‘Bu bir 
salam dilimi taktiğidir … bağımsız bir ulus yaratma yolunda adım-
lar parça parça atılır’ deniyordu. İsmet Berkan, “Dağda şahin ovada 
güvercin siyasetine şans vermeli mi?”, Hürriyet, 23 Ağustos 2011. 
97 “Kürtler, dillerini korumak istiyorlar. 1000 yıldır devam eden 
asimilasyon taktiklerine rağmen bu dili hâlâ konuşuyoruz. Ama 
artık tehdit altında olduğundan korkuyoruz”. Kriz Grubu’na veri-
len mülakat, Ahmet Türk, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
98 Tüm bölgedeki Kürtlerin en geniş tanımıyla yalnızca 240 Kürt 
romanı bulunuyor ve ilki 1935’te kaleme alınmış. Abidin Parıltı, 
Kürt Romanı Okuma Kılavuzu’nun yazarı, Taraf gazetesine verdi-
ği röportaj, 17 Mayıs 2011. 
99 Resmi istatistiklere rastlamak zor, ancak Diyarbakır’da 2005’te 
yerlerinden edilmiş 400 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 
yüzde 64’ünün anadili Kurmançi, yüzde 33’ünün Zazaca ve yüzde 
3’ünün Türkçe. Yüzde 80’i Türkçe biliyordu. “Forced Migration 
and Diyarbakır” [Zorla Göç ve Diyarbakır], Kalkınma Merkezi 
Derneği, Mart 2010. 
100 Sorani, genellikle Arap harfleriyle yazılırken Türkiyeli Kürtle-
rin Kurmançi’sinde çoğunlukla Latin harfleri kullanılıyor. On 
Iraklı Kürt televizyonu içinde örneğin altısı tamamen Sorani yayın 
yapıyor ve dördü sadece Kurmançi kısa bir haber bülteni veriyor. 
Kriz Grubu’na verilen mülakat, Kendal Nezan, Kürt Enstitüsü 
başkanı ve Kurd1 televizyonu yöneticisi, Paris, Nisan 2011. 
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Şimdiye dek tanınan dil hakları, devleti çökertmedi. 
Türkiye’nin batısındaki büyük şehirlerde Kürtçe artık 
sokaklarda açıkça konuşuluyor, fakat çelişkili bir du-
rum olarak, tabelalarına Kürtçe yazmaya tenezzül eden 
çok az dükkânın olduğu Van101 veya koşulların gizlice 
Türkçeyi egemen dil haline getirdiğinden şikayet eden 
aydınların bulunduğu Diyarbakır102 gibi Kürtlerin ço-
ğunlukta olduğu şehirlerde daha az duyuluyor:  

Kürt olmanın, Kürtçe konuşmanın korkunç birşey 
olduğuna inanarak büyüdüm. Kürt, ‘kaba, köylü’ 
demekti. İnsanlar Kürt olmamaya çalışıyorlardı. İn-
sanlar, çocukları da aynı acıları çekmesin diye on-
larla Kürtçe konuşmayı bıraktılar. Şimdi dört yaşın-
daki çocuklar, okul öncesi eğitime gitmek zorunda-
lar; bazıları anaokuluna daha da erken gönderiyor. 
Eğitim Türkçe olmak zorunda. Bu yüzden Türkçeyi 
artık çok erken yaşta duymaya başlıyorlar. [Devletin 
Kürtçe televizyonu] TRT6 oldukça devletçi, köhne 
ve çizgi filmlerin hepsinin modası geçmiş. Televiz-
yondaki tüm iyi programlar Türkçe ve daha onlarca 
Türkçe kanal var televizyonda. [PKK yanlısı] Roj 
TV’ye gelince, aslında [tekrara dayalı ve siyasileş-
miş programlarıyla] Kürt kültürünü mahvetti. Bu 
nedenle oğlumla Kürtçe konuştuğumda bana tuhaf 
tuhaf bakıyor ve Türkçe cevap veriyor.103 

Kürtlerin bir halk olarak durumu, en az dilleri kadar 
karmaşık. Türkiyeli Kürtlerin yarısından fazlası Türki-
ye’nin batısında yaşıyor ve ikinci veya üçüncü nesil, 
Kürtçe’yi iyi konuşma yeteneklerini kaybediyorlar. 
Diyarbakır’ın 2009’dan bu yana serbest şekilde Kürtçe 
yayın yapan, milliyetçi televizyon kanalı Gün TV dahi, 
yayınlarının yarısını Türkçe yapmayı tercih ediyor.104 
Kürtçe kullanan medya, Türk medyasıyla gazete 
 
 
101 Dükkânların üzerinde Kurmançi ve Zazaca kelimelerin 
özel olarak kullanılması açık şekilde yasaklanmıyor, ancak 
Kürtçe’deki üç harfin (q, w ve x) gayriresmi şekilde kullanı-
mına bile yetkilier karşı çıkıyorlar. İşyerlerinin tescilinde ve-
ya devletin izni gereken herhangi bir durumda Kürtçe’ye izin 
verilmiyor. Buna karşılık inşaat şirketleri, yeni binalara (içle-
rinde q, w ve x harfleri olmayan) Kürtçe isimler veriyorlar. 
Kriz Grubu’na telefonda verilen mülakat, Diren Keser, Gün 
TV, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
102 “Eşim Kürtçe bilmiyor, bu nedenle evde Türkçe konuşu-
yoruz. Çocuklarım Türkçe konuşulan bir yuvaya gidiyorlar. 
Ama büyükannem sadece Kürtçe biliyor. Bu yüzden çocuk-
larım büyükanne ve dedeleriyle sadece işaret diliyle konuşa-
biliyorlar”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Vahap Coşkun, 
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mayıs 
2011. 
103 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türkiyeli Kürt avukat, 
Mayıs 2011.  
104 Kanal, yayınlarını beş saati Zazaca olmak üzere genellikle 
Kurmançi dilinde yapıyor. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
Diren Keser, Gün TV genel yayın yönetmeni, Diyarbakır, 
Mayıs 2011. 

standlarında ve radyo dalgalarında nispeten daha özgür bi-
çimde rekabet edebiliyor, ancak Türkçe’nin hakimiyeti he-
nüz tam anlamıyla ortadan kalkmadı. Üstelik İstanbul’da 
çekilen cazibeli televizyon dizileri, Türkçe’nin kuzey 
Irak’ta ve ötesinde geniş kesimler tarafından anlaşılmasını 
sağladı. 

PKK üzerine çalışan bazı Türk ve yabancı uzmanlar, önce-
liğin tüm Kürtlerin Türkçe konuşmalarının sağlanması ol-
duğuna inanıyorlar ve çok dilli devletlerin idaresinin zor ol-
duğunu ileri sürüyorlar.105 Ne var ki bu, muhafazakâr bir 
bakış açısı ve bireylere ve gruplara özel ve kamusal alanda 
kullanacakları iletişim dilini seçmelerine izin veren ülkele-
rin sahip olduğu deneyimle çakışıyor ve Türkiye’nin gurur 
duyduğu üzere BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) ve Avrupa Konseyi üyesi olarak verdiği uğraşları 
baltalıyor.106 Türkiye, aralarında Rusça, Özbekçe ve Arap-
ça’nın bulunduğu birçok dilin konuşulduğu bir göç alan ül-
ke haline geliyorken Kürtçe’ye uygulanan özel baskının 
meşrulaştırılması gitgide daha da zor olacaktır. 

Her türlü siyasi eğilimden gelen Kürt aktivistler, anadilde 
eğitim hakkı üzerine odaklanıyorlar,107 ancak bunu, hakimi-
yet amacından ziyade marjinalleştirilme korkusuyla birlikte 
dil miraslarını yok olmaktan kurtarmak amacıyla yapıyorlar: 

Kürtçe eğitim olmak zorunda. Herkes istiyor bunu, aksi 
takdirde bu dil yok olacak. Bir dili kişisel çabalarla kur-
taramazsınız. Hasar zaten yüksek. [Fransa’ya] olağanüs-
tü düzeyde milliyetçi Kürtler ziyaret ediyor, Kürt adları 
falan da var. Ama Kürtçe konuşamıyorlar. Eğer okulda 
Kürtçe öğrenmezlerse, kırsal nüfus yok olursa, Breton 
veya Korsika dili gibi olma riskini taşıyor.108 

 
 
105 “Dil, milli birlikte elzemdir. Yalnızca Kanada, iki dilliliği idare 
edebilir, o da zorla. Belçika’ya bakın. Bu, bir ülkeyi parçalara bö-
lebilecek bir virüstür. Müzakere edilemez. Ulusun çimentosudur”. 
Kriz Grubu’na verilen mülakat, Fransız terör uzmanı, Paris, Nisan 
2011. 
106 Dil hakları, uluslararası bir insan hakkı olarak ilk defa 1948 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer buldu. Türkiye, bu bil-
dirgeye ilk imza koyan ülkelerden biri oldu. Dil hakları açısından 
önem taşıyan diğer belgeler arasında UNESCO’nun Dil Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nin yanı sıra Avrupa Konseyi’nin Avrupa 
Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı ve Ulusal Azınlınkları Korunma-
sı için Çerçeve Sözleşmesi bulunuyor. Türkiye, Avrupa Konseyi 
üyesi olmasına rağmen bu metinlerden hiçbirini imzalamadı.  
107 “Eğer biri tam Kürtçe eğitim istiyorsa, alabilmeli … çocukla-
rımız artık Kürtçe konuşmuyor”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
Mehmet Mehdi Oğuz, Mustazaflar ile Dayanışma Derneği 
(Mustazafder), Van, Haziran 2011. 
108 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Kendal Nezan, Kürt Enstitüsü 
başkanı ve Kurd1 televizyonu yöneticisi, Paris, Nisan 2011. 
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B. YAVAŞ BİR BAŞLANGIÇ 

Kürt dili, eğitim ve medya konularındaki ilk özgürlük-
ler, 2009’daki Demokratik Açılım öncesinde, Türki-
ye’nin AB üyelik müzakerelerini başlatabilmek için ge-
reken koşulları yerine getirmek üzere 2000-2004 ara-
sında yaptığı reformlarla başladı. Dil özgürlüğü, 
AB’nin endişelerinin başında gelen konulardan biri ol-
mayı sürdürüyor.109 Daha öncesinde Erdoğan, Kürtlerin 
dilde eşitlik taleplerinin altında sadece saygı görme ar-
zusu yattığını kavramıştı. İstanbul’da 2010’da önde ge-
len yazarlar, oyuncular, şarkıcılar ve sinemacılarla top-
lantılar düzenledi ve onlardan eserlerinde Kürt ve gü-
neydoğu temalarına yer vermelerini istedi. Müzisyenle-
re, “sizin şarkı ve türküleriniz sağır duvarları aşacak 
güce sahiptir” dedi.110 Ne var ki yapılanlar çoğunlukla 
yavaş ve gönülsüz kaldı. Kürt millyetçi hareketindeki 
pek çok kişi, kaydedilen tüm ilerlemenin diş ve tırnak-
larıyla verdikleri mücadelenin sonucu olduğuna, Türk 
makamlarının haklarını tanımasından, merhametinden 
veya açılımından kaynaklanmadığına ve yalnızca daha 
fazla mücadelenin daha fazla değişim getirebileceğine 
inanıyorlar.111 

1. Medya 

Demokratik Açılımı haber veren ilk büyük adımlardan 
biri, 24 saat Kürtçe yayın yapan TRT6’nın Ocak 
2009’da açılması oldu. Kürtçe yayın yapan ve çanak 
anten veya uydu anteni gerektiren çok sayıda diğer uy-
du kanalının aksine karasal yayın yaptığından başta kır-
sal kesimde yaşayanlar olmak üzere geniş bir izleyici 
kitlesi kazandı. Türkiye’yi şiddetle eleştiren bir Türki-
yeli Kürt milliyetçisi, bunun kısıtlı ve İslamcı sözcük 
dağarcığına rağmen ileri doğru bir adım olduğunu ka-
bul ediyordu.112 Ancak TRT6, Avrupa’dan 1995’te ya-

 
 
109 AB’nin 2010 Türkiye ilerleme raporuna göre “genel ola-
rak Türkiye’nin azınlıklara dair yaklaşımı kısıtlı olmayı sür-
dürüyor. Avrupa standartlarına uygun olarak dil, kültür ve 
temel haklara tam saygı ve koruma henüz tam olarak başa-
rılmış değil. Türkiye, azınlıklara karşı hoşgörüyü geliştirmek 
veya kapsayıcılığı arttırmak için daha fazla çaba göstermeli”, 
s. 32. AB, Kürtleri Türkiye’deki bir azınlık olarak görüyor. 
Eğitim konusunda ise ilerleme raporu, son derece açıksözlü: 
“Uygulamada anadili Türkçe olmayan çocuklar, özel okul-
larda veya devlet okullarında anadilllerini öğrenemiyorlar”, 
s. 33. 
110 Bağımsız İletişim Ağı (BIA), 20 Şubat 2011. 
111 “Bu kazanımları, Türk devletinin bahşettiği bir şey olarak 
değil de AB’nin de biraz yardımıyla mücadelemizin bir mü-
kâfatı olarak görüyoruz”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Di-
ren Keser, Gün TV genel yayın yönetmeni, Diyarbakır, Ma-
yıs 2011. 
112 “’Kürdistan’ gibi ‘bölücü’ bazı sözcükleri içeren bir liste-
leri var. Ama genel olarak oldukça olumlu. İnsanları orada 
çalışmaya teşvik ediyorum”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 

yın yapmaya başlayan ve on dört yıldır üstünlüğü elinde tu-
tan, ailelerinin evlerinde televizyon hemen her daim açık 
olan tüm bir Kürt nesline eğitim veren, PKK yanlısı uydu 
kanalı Roj TV ile rekabet etmekte zorlandı.113 

Anaakım devlet televizyonu kısıtlı bir örnek oluşturdu. Mil-
liyetçi Kürt lider Ahmet Türk 2009’da mecliste Kürtçe ko-
nuştuğunda yayınını durdurdu, 1983 tarihli Siyasi Partiler 
Yasası’nın siyasi kampanyalarda yalnızca Türkçe kullanıl-
masına izin verdiğini belirtti. Türk, başbakanın güneydoğu-
daki seçim konuşmalarında Kürtçe kelimeler kullandığında 
devlet televizyonu için sorun olmadığından şikayet etti ve 
Nisan 2009’da Türk, mahkemede beraat etti.114 

Türk yetkililer ayrıca özel kanallara Kürtçe yayın yapma 
hakkı verme konusunda cimri davrandı. Diyarbakır’daki 
milliyetçi kanal Gün TV, örneğin 1994’te yalnızca Kürtçe 
müzik yayını yaparak başladı. Bir yıl sonra kapatıldı. 
2001’de yeniden açılan kanal, 2003’te Kürtçe televizyon 
kanalı açabilmek için başvuru yaptı. İzin, eş anlı Türkçe alt-
yazıları da vermek gibi oldukça zorlu bir koşulu yerine ge-
tirmesi şartıyla ancak 2006 yılında verildi, bu koşul 2009’da 
kaldırıldı. Kanalın yöneticisi, yasal uyarı ve kurallardan 
oluşan kalın bir dosyayı hâlâ elinde bulunduruyor.115 

4 Nisan 2009’da yapılan bir polis baskını sonucunda bilgi-
sayarlar, CD’ler ve kayıtlar alındı ve pragramlar sorumlusu 
Ahmet Birsen, KCK tutuklamalarının ilk gecesinde tutuk-
landı. Aradan iki yıl geçmesine ve şiddet içeren hiçbir olay-
la bağlantı olmamasına rağmen Birsen, terör suçlamasıyla 
hâlâ tutuklu bulunuyor.116 

Değişim oldu, ancak mantık, mentalite değişmedi. Basın 
konusunda bir gazeteyi daha davası devam ederken bir 
aylığına kapatıyorlar artık. Yerel bir kanal olarak ulusal 
kanalların yaptığı gibi [PKK’nın] herhangi bir resmini 

 
 
Kendal Nezan, Kürt Enstitüsü başkanı ve Kurd1 televizyonu yö-
neticisi, Paris, Nisan 2011.  
113 1995’te MED-TV olarak kurulan ve 2004’ten bu yana Roj TV 
adıyla yayın yapan kanalın şu anda merkezi Danimarka. Türk hü-
kümeti, Ağustos 2011’de başlayan bir dava süreci de dahil olmak 
üzere kapatılması için ilgili makamlara durmaksızın baskı yapı-
yor. Burada Türkiye’nin ana sorunu, Avrupa’daki yargı sisteminin 
bir örgütün fikirleri için barışçıl yollardan gösterilen sempatinin o 
örgüte üye olmakla aynı anlama geldiği görüşünü paylaşmaması.  
114 Mahkeme, meclisteki konuşmanın kampanyaya girmediğine ve 
Kürtçe’nin mecliste serbest olduğuna hükmetti.  
115 Genellikle ilgili düzenleyici, Gün TV’yi ihlallerden dolayı ce-
zalandırıyor ve kanalı bir veya daha fazla haber bülteni yerine ya-
sal bir uyarı yayınlamaya zorluyor. Yayıncı, dört davayla karşı 
karşıya. Bunlardan biri, PKK’lı bir militanın cenaze törenini 
“PKK’nın tehdit eden ve korkutan yönünü göstermeden” yayın-
laması nedeniyle, bir diğeri de Kürt aşk türküsü “Amara”yı yayın-
layarak Öcalan’ı övdüğü iddiasıyla açıldı. Kriz Grubu’na verilen 
mülakat, Diren Keser, Gün TV genel yayın yönetmeni, Diyarba-
kır, Mayıs 2011. 
116 Aynı mülakat. 
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veya posterini göstermiyoruz. Programları, biri yan-
lışlıkla “Kürdistan”, “Sayın Öcalan”, “şehit” veya 
“özgür ulus” der diye birkaç saniye geriden ve eli-
miz kesme düğmesinin hemen üzerinde yayınlıyo-
ruz. Bu, bir tür sansür.117 

Medya da Türkiyeli Kürtlerle Türkler arasındaki geri-
limi tırmandırıyor. Bu gerilimde AKP’li bir lidere göre 
“sorunun özü”, “Kürtlerin Türk halkına değil ama Türk 
devletine düşman olması. Ancak Türkler, Kürtlerin 
kendisine düşman oldu.”118 Kürt sorunu konusunda yıl-
larca asgari düzeyde haber yapan İstanbul merkezli 
Türk medyası, 2000’li yılların ortasından itibaren gitgi-
de daha fazla milliyetçi ve sansasyona daha eğilimli ha-
le geldi. Ordunun saldırıları, askerlerin eğitim sırasın-
daki kahramanca görüntüleriyle birlikte veriliyor ve 
düşmanı havaya uçurmaya ve asker postallarına vurgu 
yapılıyor. Üst rütbeli askerler dışında ölen askerlerin 
cenazeleri eskiden dikkat çekmezken şimdilerde bu tür 
cenazeler, bilhassa ağlayan anne ve eşleri vurgulayarak 
köylerde ve küçük kasabalarda medya olaylarına dö-
nüştürülüyor. Tüm bunlar, kaçınılmaz şekilde duygula-
rın kabarmasına yol açıyor.119 Tehlikeli şekilde ırkçı, 
Kürt karşıtı propaganda filmleri, YouTube’da on bin-
lerce kez izleniyor, ancak bunları kapatmak konusu pek 
tartışılmıyor.120 

Genel olarak habercilik, dengeli olmaktan çok uzak ve 
çatışma haberleri güvenilir değil.121 On iki askerin öl-
dürüldüğü ve sekizinin esir alındığı Ekim 2007’de 
medya, esir alınan askerlerden birini, Kürt kimliği ne-
deniyle hemen ihanetle suçladı. Bunun hemen ardından 
Türkiye’nin batısında Kürtlere ve Kürtlerin sahip oldu-
ğu işyerlerine yapılan küçük çapta saldırılarda belirgin 
bir artış görüldü. 2011’de BDP’li bir kadın milletveki-
 
 
117 Aynı mülakat.  
118 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Ankara, Mayıs 2011.  
119 “Bölgedeki insanlar için güvenlik bir mesele değil. Mese-
le, herşeyin televizyonda büyütülmesi. Ben şahsen burda 
[Van] İstanbul’da olduğumdan daha güvende hissediyorum. 
Artık geceleri [ana caddelerde] araba süreken sorun çıkmı-
yor. [Türkiye’nin batısında] Kürtlerden duyulan korku, man-
tıksız ve akıl dışı. Batıdaki arkadaşlarım diyorlar ki, ‘burda 
nasıl yaşıyorsun, korkmuyor musun?’ Ben de diyorum ki, 
‘Burda korkmuyorum, batıdan korkuyorum. Çünkü bölücü-
lük oradan geliyor’”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Bölge-
sel ekonomiden sorumlu bir Türk yetkili, Van, Haziran 2011. 
120 Takma adı “Kürdlerifenasikeriz” olan popüler bir kullanı-
cı, “Kürt Açılımı: En iyi Kürt ölü Kürttür” başlıklı bir video 
yüklemişti. Videoda dijital ortamda PKK üyelerinin fotoğraf-
ları “gebertilmeden önce” maymun kafalarıyla değiştirilmiş-
ti. Sayfanın sonundaki notta “Tarihsizler, köpekler. Ya 
Türk’e biat edecekesiniz ya da gebereceksiniz. Zafer yalnız 
Türk’ündür!” yazıyordu.  
121 Örneğin gazetelerde güneydoğudan verilen resimler ve 
televizyonda gösterilen videolar, nadir olarak anlatılan olayla 
eşleşiyor. 

linin bir gösteri yürüyüşü sırasında bir Türk polis memuru-
na tokat atması sahnesi defalarca tekrarlandı; ancak onun 
öncesinde Kürt kalabalığa karşı amansızca kullanılan göz 
yaşartıcı bombalar ve tazyikli su gösterilmedi.122 Haziran 
2011’de haber kanalı NTV, televizyonun yakılıp kül edile-
ceğine dair milliyetçi tehditlere yol açan, haber spikeri Banu 
Güven’in Kürt sorununu ele alması ve Öcalan lehine konu-
şan bir Kürt aydın ile röportaj yapması üzerine onunla olan 
sözleşmesine son verdi.123 

Kasım 2009’da Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ya-
sasında yerel düzeyde özel ve devlet kanallarında Kürtçe 
(ve diğer dillerde) yayın yapılmasının önündeki kısıtlamala-
rı kaldırmak için değişiklik yapıldı.124 AKP’nin Demokratik 
Açılım ile yeni bir ton kazandırmasının ardından PKK kar-
şıtı söylem biraz dindi.125 Türk makamlarının özgür ifade ile 
terör eylemleri arasındaki farkı ortaya koyabilen adil yasalar 
için çalışmaya devam etmesi (bakınız aşağıdaki VII.A baş-
lıklı bölüm) ve Kürt gazetecilerin Türk meslektaşlarına göre 
faklı standartlara tâbi oldukları hissine kapılmalarına neden 
olan baskın ve davalara son vermesi gerekiyor.  

2. Eğitim 

Türkiye’de ilk veya orta öğrenim seviyesinde Kürtçe eğitim 
verilmiyor.126 Yetkililer, Kürtlere dil konusunda haklar 
vermenin haksızlık olacağını, zira ülkede konuşulan “bin-
lerce olmasa da yüzlerce farklı anadil” için aynısını yapma-
ya “imkan ve kapasitelerinin” olmadığını belirtiyorlar.127 
Yine de milyonlarca Türkiyeli Kürt, Türkiye’nin anadili 
Türkçe olmayan en büyük etnik grubunu oluşturuyor. 
2004’te katılım müzakerelerine başlamak için uyulması ge-
reken AB’nin insan hakları yükümlülüklerine uyum sağla-
 
 
122 “Ona vurmamalıydı. Ama ağlıyordu da. Sadece o sahneyi gös-
terdiler … Avrupa’nın tamamında muhtemelen bir yılda kullanı-
lan biber gazından daha fazlasını güneydoğuda geçtiğimiz ay kul-
landılar”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Ahmet Türk, deneyimli 
Türkiyeli Kürt lider, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
123 NTV, siyasi baskıya maruz kaldığını reddetse de “çok sayıda 
Türk gazeteci, artan oto-sansürden … söz ediyor”. Ayla Albayrak, 
“Zipped-Lips in Turkish Media” [Türk Medyasındaki Kilitli Du-
daklar], Wall Street Journal, 18 Temmuz 2011. 
124 Yasa değişikliği aynı zamanda yukarıda sözü edilen altya-
zı/ardıl tercüme zorunluluğunu ve de çocukları eğitimi ve dil eği-
timi konularındaki programlardaki kısıtlamaları kaldırdı.  
125 “Geçtiğimiz yıl içinde [Öcalan’a] televizyonda ‘bebek katili’ 
veya ‘terörist elebaşısı’ demediler”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
İsmail Durgun, Hakkari barosu başkanı, Hakkari, Haziran 2011. 
126 Anayasanın 42. Maddesi, “Türk vatandaşlarına Türkçe dışında 
bir dilin anadil olarak öğretilmesini” yasaklıyor. Resmi olarak 
yalnızca Türk olmayan vatandaşlar İngilizce, Fransızca, Almanca, 
Yunanca ve Ermenice gibi dillerde eğitim veren özel ilköğretim 
kurumlarından yararlanabiliyorlar. Türk vatandaşları, Türk müf-
redatını İngilizce, Fransızca veya Almanca öğreten birkaç özel 
orta öğretim kurumuna gidebiliyorlar, ancak bu okullara girmek 
zor ve genellikle metropollerde yaşayan elit bir kesime özgü.  
127 Hükümetin yaptığı yorum, a.g.e 
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mak için hükümet, Diyarbakır’da on sekiz yaşından 
büyüklere yönelik özel Kürtçe kurslarının açılmasına 
izin verdi. Ancak bu, uzun sürmedi, çünkü kurslara pa-
ra vermek istemiyorlardı ve bazı Kürt milliyetçilerine 
göre128 öğrenciler ve çalışanlar taciz ediliyordu.129  

Eylül 2009’da üniversiteleri ve diğer yüksek öğrenim 
kurumlarını düzenlemekle sorumlu Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK), Kürtçe’nin ilk olarak bir kamu kuru-
munda çalışılmasına izin verdi. Hükümet, (Kürtçe ke-
limesini kullanmaktan kaçınarak) Yaşayan Diller Ensti-
tüsü adını verdiği birimi, Diyarbakır gibi büyük bir 
Kürt kentinde değil orta büyüklükte bir şehir olan Mar-
din’deki130 Artuklu Üniversitesi’nde açtı.131 Aynı yılın 
Aralık ayında küçük bir il olan Muş’ta Kürt Enstitü-
sü’ne, Bingöl’de ise Zazaca Enstitüsü’ne izin verildi. 
En azından Hakkari’de yapılan bir üniversite konferan-
sı tamamıyla Kürtçe yapıldı. Ancak Başbakan Erdoğan, 
Kürt dilinde yapılacak genel eğitimi redetti.132 

Türkiyeli Kürtlerin en popüler olan “anadilde eğitim” 
talebini hayata geçirmenin pek çok yolu mevcut. En 
makul olanı, çok dilliliğe çok yönlü bir geçiş öngörü-
yor.133 Yeterli talebin olduğu yerlerde devlet, gençlerin 
 
 
128 “Polis, önünde bekliyor, insanları tehdit ediyordu”. Kriz 
Grubu’na verilen mülakat, Türkiyeli Kürt işadamı, Van, Ha-
ziran 2011. 
129 Herkes aynı fikirde değildi. “Baskı gördüklerini sanmıyo-
rum. Polis baskını gibi şeyler olmadı. Benim kreşlerimde de 
tamamıyla aynı kurallar uygulanıyordu. Eğer kapı 2 cm darsa 
bu durumda müfettişler bunu değiştirmen için seni zorlayabi-
lirler. Buna itiraz edebilirsiniz, ama kurallar bunlar ve herkes 
için geçerli …. Eğer bir şeyler kazanmak için mücadele ver-
diyseniz hemen vazgeçmemeniz gerekir”. Kriz Grubu’na ve-
rilen mülakat, Nebahat Akkoç, Kürt kadın hakları aktivisti, 
Diyarbakır, Nisan 2011. 
130 “Doktora programını 2010’da başlattık, yüksek lisansı da 
üç ay önce. Böyle birşeyi daha önce hayal bile edemezdik. 
AKP’nin Jakoben yargıyı ve güçlü devlet geleneğini değişti-
ren çalışmaları, ister muhafazakâr ister Müslüman olsun başka 
Kürt aktörlerin ortaya çıkmasını sağladı. Her ilde bizimki gibi 
bir üniversite var. Kürt sorunu konusunda da çalışıyorlar. 
PKK artık tek aktör değil, dahası İslam’a daha fazla yaklaş-
mak zorunda kaldı”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Serdar 
Bedii Omay, Artuklu Üniversitesi rektörü, Mardin, Mayıs 2011. 
131 Diyarbakır barosu, kendi şehrinde de bir Kürt enstitüsü 
için dilekçe vermişti, ancak üniversite bu talebi destekleme-
di. “Hükümet istiyor, ancak üniversiteleri zorlayamayız. 
[Merkezi üniversite otoritesi] buna bakıyor, kaç profesör ol-
duğuna. Kürt çalışmaları alanında kaç tane doktora bulabilir-
siniz?”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Beşir Atalay, içişleri 
eski bakanı, Ankara, Mayıs 2011. 
132 Örneğin bakınız “Demokratik Açılım Süreci”, AKP, An-
kara, Şubat 2010.  
133 Çok dilli eğitimin toplumsal yararlarının kapsamlı bir an-
latımı, Türkiye’deki öğretmenlerin tanıklıkları ve Fransa 
(Korsika), İspanya (Bask) ve Çin (Uygur)’dan ilgili dersler 
ve geçiş için ayrıntılı öneriler için bakınız Vahap Coşkun, M. 

evde konuşageldikleri dilden dışarıda karşılaştıkları dile ge-
çiş yapabilmeleri için anaokulundan itibaren Kurmanci, 
Zazaca, Arapça ve diğer yerel dillerde öğretmen ve kaynak 
sağlamalı.134 Böylece anadillerine hakimiyetleri artar ve iyi-
leşirken çocuklar, birinci sınıftan itibaren Türkçe öğrenecek 
ve Kürtçe’nin yasalar ve hakim kültür nedeniyle bir kenara 
itildiği orta sınıf ailelerdeki gerilimin büyük bir kısmı yok 
edilmiş olacak.  

Anaokullarımızda iyi eğitim almış Kürtçe öğretmenlerin 
yanı sıra Türkçe öğretmenlerinin de bulunduğu bir or-
tamda iki dil birden kullanılırsa ne olacağını sessizce test 
ettik. Çok güzel işledi. Sonunda tüm çocuklar iki dilli 
oldu. Sanırım izlenmesi gereken yol bu. Öğretmenlerin 
olması gerekiyor. Eğitime artık başlanmalı.135 

Türkiyeli Kürtlerin kendi dillerinde eğitim alma temel hak-
kını ele alan daha radikal bir yaklaşım, devletin her düzeyde 
– ilköğretim, orta öğretim ve lise- ve Türkiye’deki mevcut 
müfredatının tercümesiyle ve özel eğitimci öğretmenlerle 
çalışan model Kurmanci ve Zazaca okulları üzerinde çalış-
ması olabilir. Elbette ki bu tür okullar, ülkenin resmi dili 
olan Türkçe’yi öğrenmek için gereken önlemleri alacaktır.  

Ne var ki Kriz Grubu, Kürt aydınlarla yaptığı mülakatlarda 
sadece Kürtçe seçeneğine uygulamada oldukça az ilginin 
bulunduğunu ortaya koydu.136 Görüşülen kişilerin çoğu, iki 
dilli veya çok dilli eğitimi tercih ediyordu.137 İki dilli eğiti-
min maliyeti yüksek ve mükemmel öğretmenler ve yeni ki-
taplar gerektiriyor. Ancak bu yatırım, Türkçe’yi ülkenin 

 
 
Şerif Derince ve Nesrin Uçarlar, “Dil Yarası: Türkiye’de Eğitim-
de Anadilinin Kullanılmaması Sorunu ve Kürt Öğrencilerin De-
neyimleri”, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, 
Mart 2011. 
134 “Eğitim iki dilde olmalı ve ilkokullarda başlamalı. Çocuklar 
Türkçe öğrenmekte çok zorlanıyorlar; aslına bakarsanız ilk iki yıl-
ları tamamen Türkçe öğrenmekle geçiyor. Kürtçe’yle birlikte 
olursa bu altı ayda biter. Tabi ki bunun sonucunda milliyetçi fikir-
ler çıkacaktır. Ama buna insancıl yaklaşmak lazım”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, Serdar Bedii Omay, Artuklu Üniversitesi 
rektörü, Mardin, Mayıs 2011. Okulda erken yaşlarda Kürtçe yar-
dım verilmesinin önemi, “Forced Migration and Diyarbakır” [Zor-
la Göç ve Diyarbakır] başlıklı raporda vurgulanıyor. Kalkınma 
Merkezi Derneği, Mart 2010 
135 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Nebahat Akkoç, Kürt kadın 
hakları aktivisti, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
136 “Öğretecek çocuğumuz olmayacak. Anadilde eğitim isteyen 
insanlar bile çocuklarını göndermeyecek. Bu onları rekabetin dı-
şında bırakır. Kürtçe yerel ve kısıtlı bir dil. Ama bir hak olarak 
verilmeli, desteklenmeli ve saygı gösterilmeli”. Kriz Grubu’na 
verilen mülakat, Bölgesel ekonomiden sorumlu bir Türk yetkili, 
Van, Haziran 2011. 
137 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Ahmet Türk, Türkiyeli Kürt 
siyasetçi, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
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resmi dili olarak zayıflatmayacağı gibi Türk-Türkiyeli 
Kürt çatışmasını ele almada da büyük bir adım sağlaya-
caktır.138 

Anadilde eğitim konusunda herkes hemfikir. [Yetki-
lilere] dedim ki eğer tereddüt ederseniz herşey kö-
tüye gider. Kürtçe öğretmenlerimiz yok, o halde 
sadace seçmeli ders olarak koyun. Bunu bu yıl ya-
parsanız insanlar için anlamlı olur; insanlara güven 
verirsiniz. Bunun yerine üniversitelerle işe başlıyor-
lar. Aynı TRT6 gibi. Eğer bunu on beş yıl önce aç-
mış olsalardı belki işe yarardı.139 

Kürtlerin nüfusun önemli bir kısmını oluşturduğu böl-
gelerde Kurmanci ve Zazaca devlet okullarında ve özel 
okullarda seçmeli ikinci dil olarak sunulmalı Kürt kül-
türü, edebiyatı ve tarihi de seçmeli ders olarak okutul-
malı veya zorunlu müfredatın parçası olmalı.  

3. Resmi Hizmetler 

Çoğunlukla siyasal olmayan davalarda olmak üzere 
mahkemelerde Türkçe bilmeyenlere tercüme hizmeti 
sunulsa da Türk kanunları, vatandaşlarına Kurmanci ve 
Zaza dillerinde resmi hizmet vermeyi uzun yıllar red-
detti.140 Kamu hizmetini yerel dillerde vermek için ilk 
resmi girişim, Diyarbakır’daki Sur belediyesinin çok 
dilli hizmet vermek üzere karar almasıyla Ekim 
2006’da yapıldı.141 Bunun üzerine içişleri bakanlığının 
yaptığı şikayet haklı bulundu,142 Sur Belediye Başkanı 
Abdullah Demirbaş görevinden alındı ve belediye mec-
lisi feshedildi. Ne var ki bir yıl sonra valilik, telefon 
sisteminde Türkçe ve Kurmanci hoşgeldiniz mesajları 
koymaya başladı. 
 
 
138 “İnsanların resmi dili yani Türkçeyi öğrenmesi gerekecek. 
Daha sonra isteyenlere gönüllü olarak Kürtçe de öğretilebilir. 
‘Kürtçe’ talebinde bulunmuyoruz. ‘Anadilde eğitim’ talebin-
de bulunuyoruz. Buna Arapça, Çerkezce herşey giriyor”. 
Kriz Grubu’na verilen mülakat, Emin Aktar, Diyarbakır Ba-
rosu başkanı, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
139 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Emin Aktar, Diyarbakır 
Barosu başkanı, Diyarbakır, Mayıs 2011.  
140 Cumhuriyetin koyduğu çok sayıda kısıtlamanın tam bir 
anlatımı için bakınız Muharrem Erbey, “Kürtçe’nin Kamusal 
Alanda Kullanılması Önündeki Engeller”, Koerdisch Insti-
tuut te Brussel, Kasım 2007. Mahkemeler, Kürtçe yapılan 
savunmaları genellikle “bilinmeyen bir dilde” oldukları ge-
rekçesiyle reddediyor. Avukatlar, bu kısıtlamanın özellikle 
Türkçeyi akıcı şekilde konuştuğu bilinen kişilerin davaların-
da görüldüğünü söylüyorlar.  
141 Formlar ve hizmetler, zaman zaman İngilizce gibi başka 
bazı dillerde de verilebiliyor; ancak Kürtçe, Türkiye’nin ta-
nıdığı bir ülkenin ana resmi dilleri dışında diğer tüm dilleri 
yasaklayan hukuk dili tarafından uzun yıllar yasaklanmıştı.  
142 “Yerel dilleri resmi dillere dönüştürme gayreti … anaya-
saya ve yasal mevzuata aykırıdır”. Danıştay kararı, 22 Mayıs 
2007.  

20 Haziran 2009’da içişleri bakanlığı, mahkûmların cezaev-
lerindeki ziyaretler sırasında veya telefon görüşmelerinde 
herhangi bir dil konuşmalarına izin verdi ve bu karar, Kürt 
mahkûmların Türkçe konuşamayan aile üyeleri için büyük 
bir sevinç yarattı. Temmuz 2011’de bir mahkeme, iyi eği-
timli bir Türkiyeli Kürt milliyetçinin savunmasında Kürtçe 
kullanmasına izin verdi.143 Bu sorun, sembolik olmaktan 
ibaret değil. Hakkari belediyesi, kendilerine gelen ziyaretçi-
lerin yarısının sadece Kürtçe konuşabildiğini tahmin ediyor.144 

Ocak-Şubat 2011’de Türkiye’nin güneydoğusunda birkaç 
BDP’li belediye ve il meclisi, hem Türkçe hem Kürtçe olan 
tabelalar koymaya başladı, derhal resmi soruşturmaya ma-
ruz kaldılar ve yetkililer, anayasayı ihlal ettiklerine işaret 
ettiler. Diyarbakır’da il genel meclisi, cumhuriyet dönemin-
de dayatılan Türkçe yer adlarını Kürtçe, Ermenice veya di-
ğer dillerdeki orijinal isimleriyle değiştirmeye karar ver-
di.145 Vali, mahkemenin bu uygulamaya karşı verdiği kararı 
kazandı146, ancak altlarında eski isimlerin de yazılı olduğu 
tabelalar ana caddede kaldı.147 Van’da belediye genel mecli-
si, “Şehir Parkı”nın ismini “Feqîyê Teyran Parkı” olarak 
değiştirerek eski bir Kürt bilgininin adını verdi.148 Türki-
ye’nin Kurmanci’nin Latince yazımında kullanılan q, w ve 
x harflerinin bulunduğu resmi yayınları tanımama politikası 
uyarınca vali, bu ismin “Fekiye Teyran” olarak değiştiril-
mesini istedi.149  

Sözkonusu sorun, yeni bir anayasanın belediyelerin ve diğer 
yönetim birimlerinin iki dilde hizmet vermelerini yasal hale 

 
 
143 Yüksekova’nın BDP’li eski belediye başkanı, bir fidan dikme 
töreni sırasında söylediği şu sözler nedeniyle yargılanmıştı: “Bu 
fidanların özgür ortamda büyüyeceği ve Kürt halkının önderliğiy-
le beraber bu ağaçların altında barışın destanının anlatılacağı gün-
ler yakındır”. Bağımsız İletişim Ağı (BIA), 26 Temmuz 2010. 
144 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türkiyeli Kürt belediye yetki-
lisi, Hakkari, Haziran 2011. 
145 Başta güneydoğudaki Kürt bölgeleri ve bir zamanlar önemli 
sayıda Ermeni, Rum, Gürcü ve diğerlerinin yaşadığı kuzeydoğu 
bölgesi olmak üzere 15.000’den fazla yerin adı, Anadolu’yu Türk-
leştirmek isteyen cumhuriyet yöneticileri tarafından değiştirildi. 
Bakınız Sevan Nişanyan, “Hayali Coğrafyalar: Cumhuriyet Dö-
neminde Türkiye’de Değişen Yeradları”, Türkıye Ekonomi ve 
Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), 8 Temmuz 2011. 
146 Yasa değişinceye kadar “yer adları, içişleri bakanlığının işidir. 
Halk oyunun sonuçlarını bakana iletmek zorundayım. Ve bakan 
bunların hiçbirini reddetmedi”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
Mustafa Toprak, Diyarbakır valisi, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
147 Bu tür hareketler, “Kürtlerin öfkesini arttırıyor …. [İçişleri Ba-
kanı] Atalay, isterseniz yer adlarını değiştirin demişti”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, Mazhar Bağlı, Kürt sosyolog ve AKP’nin 
Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
148 Sorun, yeni ismin Kurmançi yazımındaydı.  
149 Şimdilik Kürt bilgenin adının iki türlü yazımı da parkın giri-
şinde duruyor. “Vali, biz parka bu ismi vermeye karar vermeden 
sadece bir ay önce ‘Fekiye Teyran’ isminde üç günlük bir festival 
düzenlemişti”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Bekir Kaya, Van 
belediye başkanı, Haziran 2011. 
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getirmesine kadar çözülemeyecektir. Nihayetinde tüm 
Türkiye vatandaşları, günlük hayatlarında tercümesine 
ihtiyaç duydukları resmi belgelerin –Kurmanci ve 
Zazaca ile sınırlı olmasa da bu diller başta olmak üzere 
– kendi anadiline tercümesini talep etme hakkına sahip 
olmalı. İlk adım olarak yerel meclislerin bu yönde karar 
aldıkları kasaba ve köylerde belediye ve illerin verdik-
leri hizmetler ve işaretler, yerel dillerde tedarik edilme-
li.  

C. ANAYASA REFORMU 

Hiçbir Türk hükümetinin Kürt sorununu ülkenin yasal 
kısıtlamalar labirentinden çıkarması kolay olmayacak-
tır. Dil konusundaki kısıtlamalar, pek çok yasa ve mev-
zuatta yer alıyor. En başta da anayasanın “Türk vatan-
daşlarına Türkçe dışında herhangi bir dili anadil olarak 
öğretmeyi yasaklayan” 42. Maddesi geliyor.150 Kurmanci, 
Zazaca ve diğer yerel dilleri kendi alfabeleriyle birlikte 
yasal hale getirmek, muhafazakâr yöneticilerin ve mah-
kemelerin reformları baltalamalarını önlemek amacıyla 
çok sayıda yasanın tutarlı biçimde değiştirilmesini ge-
rektirecek. 

Anayasa, başlamak için doğru nokta.151 AKP’li bir yet-
kili bunun mümkün olduğundan kuşku duyuyordu,152 
ancak diğerleri daha cesur bir duruş sergiliyorlardı.153 
Mevcut metin, AB’nin koşullarını karşılamaktan uzak 
ve Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynakla-
nan, etnik gruplara tam eşitlik sağlama taahhüdünü ye-
rine getirmesini engelliyor.154 Kürtler, iyi bir başlangıç 

 
 
150 “[1924’ten bu yana] Türk anayasaları, Türkiye’de Kürtle-
rin eşit yurttaşlar olarak entegre olmalarını engelledi. Yeni 
bir anayasa, ilk adımı temsil ediyor ve o olmaksızın Türkiye 
her zaman iç çekişmeler, şiddet ve istikrarsızlık içinde yaşa-
yacaktır”. Henri Barkey ve Direnç Kadıoğlu, “The Turkish 
Constitution and the Kurdish Question” [Türk Anayasası ve 
Kürt Sorunu], Carnegie Endowment for International Peace, 
1 Ağustos 2011. 
151 “Türk etnik kimliğine dair tanımları çıkarın. Irka dayalı 
bir anayasa olmaz. Eğer herkes Türkse, tek bir ırk varsa orda 
demokrasi olmaz”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Ahmet 
Türk, deneyimli Türkiyeli Kürt lider, Diyarbakır, Mayıs 
2011. “Kürtlerin bir halk olduğunu artık herkes kabul ediyor. 
Anayasaya sadece bir ırkı koyamazsınız. Ya orada yaşayan 
tüm ırkları sayarsınız ya da hiçbirini koymazsınız”. Kriz 
Grubu’na verilen mülakat, Nurettin Bozkurt, Mazlum-Der 
derneğinin şube genel sekreteri, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
152 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Mayıs 2011. 
153 Kürt kimliğinin reddedilmesinin üzücü bir hata olduğunu 
kaydettikten sonra Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Di-
yarbakır’da bir topluluğa “etnik kimliği gündeme sokan ve 
bunu bir ideoloji haline getiren bir anayasadan kendimizi 
kurtarmak zorundayız” dedi. Taraf, 16 Mayıs 2011. 
154 Örneğin bakınız BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Orta-
dan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme; Henri 

noktasının Kurtuluş Savaşı sırasında hazırlanan ve etnik 
açıdan hiçbir ayrımcı ifade içermeyen, okullar ve sağlık 
hizmetleri dahil olmak üzere merkezi yetkilerin önemli bö-
lümünü il meclislerine aktaran 1921 anayasası olduğunu 
ifade ediyorlar.155 

1982 anayasasını değiştirmek, 2007 ve 2011’de AKP’nin 
seçim kampanyasının en büyük sözüydü ve meclisin yeni 
seçilen başkanı Cemil Çiçek, bunun partinin “en büyük işi” 
olacağını söylüyordu.156 Bu minvalde Türkiye’nin iç siyasette 
reform yapma ve AB’ye katılım sürecini yeniden canlan-
dırma niyetini sınıyor.157 Türk yetkililer, toprak kaybetmek-
ten endişe duymak yerine hakları genişletmenin yollarını 
bulmalı. Ayrıca ortamdaki şiddet artarken Kürt meselesiyle 
ilgilenmeyi ertelememeliler.158 

Hükümet bu kez yeni ve denenmemiş bir şey yapmak is-
tiyorsa, “terör bitmeden yeni haklar verici ilerleme sağla-
namaz ” ezberini gözden geçirmeli … [aksi takdirde hü-
kümetin yeni katı stratejisi], “öteden beri var olan eski stra-
tejiyi yani PKK’yı ve onun siyasi uzantılarını hiçbir bi-
çimde muhatap almayıp meseleyi bir ‘ayrılıkçı terör’ me-
selesi olarak ele almak stratejisi” olarak tanımlanabilir.159 

Anayasanın 3. Maddesi, açıkça “Türk devletinin … dili 
Türkçedir” diyor. Kürtlerin çoğunluğu, bu maddenin “resmi 
dili Türlçedir” olarak değiştirilmesinden memnun olacak-
tır.160 Ülkenin vatandaşları tanımlanırken etnik unsurlar ba-
rındıran Türk kelimesi yerine daha tarafsız olan Türkiyeli 
veya Türkiye vatandaşı kullanılabilir.161 Anayasanın ilk üç 

 
 
Barkey ve Direnç Kadıoğlu, a.g.e., Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı’nın (AGİT) kurucu metinlerinden olan Yeni Bir Avrupa 
İçin Paris Şartı’nda (1990) yer alan yükümlülüklerine işaret işaret 
ediyor.  
155 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Vahap Coşkun, Diyarbakır Si-
yasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mayıs 2011. 
156 Today’s Zaman’a verdiği mülakat, 4 Temmuz 2011.  
157 “Biz bunu farklı biçimde ifade ederdik. Ancak [etnisiteler ara-
sında] eşitlik olmalı …. [Eylül 2010’daki] anayasa referandumun-
da hemen hemen hiç kimseye danışmadılar. Kürt sorunu olmasa 
bile Türkiye’nin uğraşması gereken pek çok şey olurdu. Bir aday 
olarak bazı konulara dikkat etmek zorundasınız. İlk aşamada ya-
pılması gereken, tüm partiler ve toplumun tüm kesimleriyle bir 
danışma ortamının, iyi yapılanmış bir danışma sürecinin yaratıl-
masıdır”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, AB yetkilisi, Brüksel, 
Mart 2011. 
158 Aşağıda anlatıldığı üzere AKP, 2007 ve 2010’da anaysayı re-
form etmek üzere oldukça sağlam teminatlar verdi, ancak yalnızca 
önemli değişiklikler yapmakla yetindi. 
159 İsmet Berkan, “Dağda Şahin Ovada”, a.g.e. 
160 Örneğin “resmi dil” formülü, Ergun Özbudun ve ekibinin Baş-
bakan Erdoğan için 2007’de hazırladığı 2007 anayasa taslağında 
kullanılmıştı.  
161 Kürtlerin anayasada “kurucu halk” olarak resmen tanınmaya 
dair eskiden dile getirdikleri ve rahatsızlık veren talepleri, Türki-
ye’de çok sayıda başka etnik grubun varlığı nedeniyle ortadan 
kayboldu. “‘Kurucu halk’ olmak için talepte bulunmak ne anlama 
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maddesinin değiştirilemeyeceğini belirten 4. Maddesi-
nin kaldırılması gerekecektir, ancak bu şimdiye dek 
AKP için çok ileri bir adımı oluşturdu.162 Ne var ki ha-
rekete geçmemek bir seçenek değil, zira 3. Madde, te-
mel bir hak olması gereken iki dilli Kürtçe tabelalar 
koymak isteyen belediyelere karşı hukuki dayanak ola-
rak kullanılıyor.163 

Bazı Türkiyeli Kürtler, “Türk ulusu” (Madde 7) veya 
“Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türktür” (Madde 66) gibi diğer bazı anayasa ifadeleri-
nin yerine daha tarafsız ifadeler istiyorlar. Anayasanın 
başlangıç bölümü “esasında yalnızca bir etnik ve kültü-
rel kimlik olduğunu varsayıyor” ve İspanya, Romanya, 
Macaristan ve Bulgaristan gibi farklı yerli etnisitelerin 
çıkarlarını dengelemeye çalışan ülkelerin anayasalarına 
benzeyecek şekilde değiştirilmeli.164 

Süreç, kapsayıcı olmalı ve sivil toplum gruplarının, da-
ha da önemlisi BDP’nin dolaşıma soktuğu pek çok 
anayasa taslağını göz önünde bulundurmalı. Anayasa 
önemli ölçüde değiştirilse veya yeni bir anayasa yazılsa 
dahi bu yalnızca başlangıç olacaktır. Diğer yasalar, 
mevzuat, tüzükler ve yerleşmiş gayriresmi uygulamala-
rın tamamının değiştirilerek Kürtlerin haklarını garanti 
altına alması ve etnik ayrımcılığın tüm izlerini yok 
edilmesi gerekecek (örneğin bakınız aşağıdaki V.A(2) 
başlıklı bölüm).  

 
 
gelir? İnsanlar ailelerinde Ermeniler ve diğer hikayeler oldu-
ğunu keşfediyorlar. Burda hepimiz biraz Ermeniyiz! İnsanlar 
kendi kimlikleriyle, tarihleriyle yüzleşiyorlar”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, Nebahat Akkoç, Kürt kadın hakları 
aktivisti, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
162 “Demokratik Açılım Süreci”, AKP, Ankara, Şubat 2010. 
163 Örneğin Van valisi parkın isminin Türkiye Kürtçesinin 
ana lehçesi olan Kurmanci’nin Latin alfabesiyle yazımını 
reddederken tarafından anayasanın 3. Maddesine atıfta bu-
lunmuştu.  
164 Henri Barkey ve Direnç Kadıoğlu, a.g.e. 

V. SİYASETE KATILIM 

Türkiyeli Kürtlerin siyasete katılımına ilişkin çoktandır sü-
regelen kriz, Haziran 2011’deki genel seçimlerin ardından 
yeniden zirveye ulaştı. Yukarıda belirtildiği üzere 36 
BDP’li “bağımsız”, Türkiyeli Kürt milliyetçilerin desteğiyle 
seçilmelerine rağmen birinin milletvekilliği düşürüldü, be-
şinin yemin edebilmeleri için duruşma öncesi tutuklulukları 
kaldırılmadı. Bunun sonucunda 36’sı da boykot etme kararı 
aldı. Bu sert karar, BDP’nin Eylül’de yaptığı yıllık kongre-
sinde duyuruldu. Çatışmaların artmasının ve milliyetçilerin 
“Demokratik Özerklik” ilan etmelerinin ardından AKP sab-
rını kaybetti ve uzlaşmacı jestleri göz ardı eder gibi göründü.165 

Bu durumda bile ordu ve PKK olmak üzere yalnızca iki gü-
cün var olduğu 1990’ların kanlı ve hukuksuz ortamıyla kar-
şılaştırıldığında uzlaşma çabalarının dayanak alabileceği 
daha geniş bir siyasi temel mevcut. AKP ile BDP arasındaki 
mücadele, çok daha siyasi bir hale büründü. Orta bölge ge-
nişledi.166 Ayrıca buna benzer diğer çatışmalarda olduğu gi-
bi tam barışa ulaşmanın yıllar süreceği de açıkça görülü-
yor.167 Bu nedenle BDP’nin meclise dönmesi, Türkiye’nin 
tüm vatandaşlarını eşit şekilde kucaklayan yeni bir anayasa 
için burada kalıp çalışması ve Türkiyeli Kürt derneklerin ve 
Kürt yanlısı yayınların BDP’nin siyasetin Ankara’daki ana 
damarına dahil olması için gönderdiği güçlü mesajlara ku-
lak vermesi son derece önemli.168 

 
 
165 “Terör örgütü ve uzantıları şunu çok iyi bilmelidir ki bir defa, 
hiçbir zaman, çok açık ve net söylüyorum, bu kötü niyetli davra-
nışlar bizden hiçbir yerde, asla iyi niyet beklemesin … bunların 
her zaman ortaya koydukları teklifler, dünyanın hiçbir yerinde gö-
rülmeyen bir dedikleri bir dediklerini tutmayan yaklaşım tarzları-
dır. Ve hiçbir zaman AK Parti ve AK Parti iktidarı onların bu gay-
rı samimi tekliflerine bir masaya oturacak değiliz”. Başbakan Er-
doğan, Yeni Şafak, 16 Temmuz 2011. 
166 “Diyarbakır artık eskisi gibi birbirine rakip iki kamptan ibaret 
değil. Ortada, kim barışın dilini konuşursa onu gözleyen büyük 
bir grup var”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Nebahat Akkoç, 
Kürt kadın hakları aktivisti, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
167 “Britanya ve İspanya’ya deneyimlerini sordum. Britanya’nın 
deneyimi özellikle yararlı oldu. En önemli nokta, [Başbakan 
Tony] Blair’in [muhalefetin] desteğini almasıydı. Bana dediler ki 
bu işi ki yılda yapamazsınız. Good Friday Anlaşmasına ulaşma-
mız beş yıl, silahsızlanmaya varmamız ise bir dört yıl daha aldı. 
Eskiden öldüren insanlar şimdi artık kabinede”. Kriz Grubu’na 
verilen mülakat, Beşir Atalay, içişleri eski bakanı, Ankara, Mayıs 
2011. 
168 Örneğin güneydoğuda çalışan 200 sivil toplum örgütü, bir ara-
ya gelerek BDP’den ve diğer milletvekillerinden meclisin Ekim 
2011’de resmen açılmasından önce artan şiddeti tartışmak üzere 
olağanüstü bir oturum yapmalarını istedi. Today’s Zaman, 21 
Ağustos 2011 
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A. MECLİSTEKİ TÜRKİYELİ KÜRTLER 

Geçtiğimiz on yıllar içinde meclisteki sandalyelerin 
yaklaşık altıda biri Kurmanci veya Zazaca konuşan ve-
killere ait oldu, ki bu rakam Kürtlerin toplam nüfustaki 
oranına denk düşüyor. 2007-2011 döneminde mecliste 
AKP’nin 60 Kürt milletvekili ve Kürt kökenli beş ba-
kanı bulunuyordu. 1989’a dek kendi ayrı Kürt kimlikle-
rini özgürce ifade edemeyen Kürt milliyetçileri, genel-
likle soldaki Türk partilerinden siyasete giriyorlardı. 

BDP’nin bir milletvekilinin vekilliğinin elinden alın-
ması üzerine 2011’de meclisi başlangıçta boykot etmesi 
anlaşılabilir bir durumdu. Ne var ki şimdi yeni bir ana-
yasa üzerinde çalışma zamanı geldi. İki taraf da anaya-
sada ve sonrasında yasalarda yapılacak reformlarda acil 
ve ortak çıkarlarının olduğunu kabul etmeli. AKP, Tür-
kiyeli Kürt milliyetçileri yasal ve anaakım olana yön-
lendirmek istiyor – ki bunu 2009’da PKK’lıların affa 
dahil olabileceğini ve nihayetinde siyasete girebilecek-
lerini kabul ettiğinde göstermiş oldu – ve bu nedenle de 
BDP ile daha küçük meselelerde sürtüşmekten kaçın-
malı. Eğer BDP yeni ve özgürlükçü bir anayasa konu-
sunda ciddiyse meclis Ekim’de toplandığında oradaki 
yerlerini almalı. 

Türkiyeli Kürt hareketi, hem içeriden biri olarak Türki-
ye’nin demokrasisi ve siyasi partilere merkezi devlet 
tarafından sağlanan yardımdan faydalanmaya hem de 
daimi olarak dışarıda kalarak hükümet ve resmi kurum-
larla işbirliği yapmayı reddetmeye devam edemez. 
Kürtlerin sırf sayılarının fazlalığı nedeniyle taleplerinin 
göz ardı edilmesi mümkün olmasa da Türkiye’de uzun 
süredir baskı altında olan diğer etnik gruplara göre169 
sayısal olarak kendisi için daha fazlasını talep etmeme-
li. BDP’li belediyelerin yetkilileri, en azından ziyarete 
gelen hükümet üyeleriyle bir araya gelmeli, sokaklara 
çöp yığmamalı ve dükkânların kepenk kapatmasını teş-
vik etmemeli.170 Herşeyden önemlisi, milliyetçiler 
“Demokratik Özerklik” gibi hedeflerle neyi kast ettikle-
rini açıklığa kavuşturmalı ve BDP’nin PKK’nın bir 
aracı değil, güvenilir bir siyasi muhatap olarak imajını 

 
 
169 “Lazlar, Arnavutlar, Romenler, Çerkezler, Gürcüler, 
Zazalar var. Pek çoğunun kendi dernekleri mevcut. Bunların 
hepsi de baskı gördü …. Ama bunların içinde hâlâ farklı bir 
şey isteyen Kürtler var …. Uyuşturucu ve haraç sayesinde 
nakit paraları olan sadece onlar. Hastaneleri, otelleri, resto-
ranları satın alıyorlar. Türkler [aşırı sağcı milliyetçiler] de 
aynısını yapıyorlardı – paraları ve silahları vardı. PKK da 
böyle …. Kürtler bir an önce olgunlaşmalı. ‘Hepsini ben isti-
yorum’ tavrı olmaz”. Hasan Kanbolat, Ortadoğu Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (ORSAM), Ankara, Mart 2011. 
170 “Mevcut sistemden daha fazla yararlanmalılar. Paralarını 
alıyorlar fakat [farklı biçimde davranırlarsa] daha fazlasını 
alabilirler”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Bölgesel eko-
nomiden sorumlu bir Türk yetkili, Van, Haziran 2011. 

toplum nezdinde oluşturmalı.171 Eğer ülke çapında inandırı-
cılık kazanmak ve siyasi hayatta bir rol oynamak istiyorsa 
ortamı bozan değil, çözümün parçası olmalı. 

Öte taraftan AKP ise yönetime dair olağan konularda Tür-
kiyeli Kürtlerin görüşü, aleyhine dönmeden önce BDP’ye 
ulaşabilmeli.172 Demokratik Açılım’ın kesintiye uğraması, 
partinin tek taraflı olarak Kürt sorununa bir çözümü daya-
tamayacağını173 ve başta BDP olmak üzere Türkiyeli Kürt 
milliyetçi hareketiyle kimlik ve dile ve yerel yönetime dair 
evrensel normların benimsenmesinde tam bir işbirliğiyle ça-
lışması gerektiğini gösterdi. 

Kürt [Demokratik] Açılımını başlatırken AKP, düşünce 
kuruluşlarına, akademisyenlere, güvenlik bürokratlarına 
danıştı, Diyarbakır’da görüşmeler yaptı, Kürt meselesi-
nin çözümüne dair yazılmış tüm raporları okudu. Ne ya-
pılması gerektiğini bilecek kadar bilgi topladılar. AKP, 
sorunun çözümünü zamana yayacağı, ağırdan alabileceği 
bir süreç olarak görüyor. Her adımda riskleri değerlendi-
riyor …. ancak Kürtlerin temel hukuki ve siyasi taleple-
rini ele alan ve PKK militanlarına bir gelecek sözü veren 
siyasi bir çözüm olmaksızın barış olmayacaktır. AKP 
hükümetinin fark edemediği nokta budur.174 

B. SİYASİ ALANI AÇMAK 

Türkiyeli Kürt milliyetçilerin tüm kesimlerinin siyasete ka-
tılımını kolaylaştırmayı ne kadar istediği konusunu AKP 
netliğe kavuşturmadı. “Devletin” esas olarak milli istihbara-
tın başında olan kişi aracılığıyla Öcalan ile doğrudan temas 
kurduğunu kabul eden ilk hükümet oldu.175 Erdoğan, 2011 
seçim kampanyasındaki milliyetçi popülizmine rağmen 
Kürt gerçekleri konusunda aşırı sağcı milliyetçileri karşısına 

 
 
171 “BDP’ye söylüyoruz, örgüt [PKK] sizi dinlesin diye, tersi de-
ğil; aranıza ufak bir mesafe koyun; kararlı olmaya çalışın. Ama 
alaycılar, hep ‘emredersiniz komutanım’ gibi tipler …. PKK ör-
güttür. BDP, [bunun bir parçası], KCK başka bir parçasıdır. Baş 
aktör, Öcalan”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türkiyeli Kürt 
işadamı, Diyarbakır, Mayıs 2011 
172 “Geç kalmak sorunu çözmüyor. Yeni nesil artık haklardan 
bahsetmiyor; egemenlikten bahsediyor”. Kriz Grubu’na verilen 
mülakat, Vahap Coşkun, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırma-
lar Enstisüsü, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
173 “AKP bazı iyi işler yaptı, fakat bunu o kadar tek yönlü bir zih-
niyetle yaptı ki insanlar kabul etmiyorlar”. Kriz Grubu’na verilen 
mülakat, İsmail Durgun, Hakkari barosu başkanı, Hakkari, Hazi-
ran 2011. 
174 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Dilek Kurban, Türkiye Eko-
nomi ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), İstanbul, Mart 2011.  
175 Öcalan’ın 1999’da yakalanmasından itibaren ordu, cezaevin-
deki PKK lideri ile görüştü. “Görüşmeler devam ediyor, iyi niyet-
leri var, [ancak devam eden yasaklar, tutuklamalar ve askeri bas-
kı] güven vermiyor”. Aysel Tuğluk, önde gelen Türkiyeli Kürt 
milliyetçi ve Öcalan’ın avukatı, Bağımsız İletişim Ağı (BIA), 28 
Nisan 2011. 
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alabilecek birkaç Türk siyasiden biri.176 AKP, saygın ve 
emektar muhalif Kemal Burkay’ın İsveç’teki sürgünden 
dönmesini isteyerek Kürtlerin siyasetteki temsiliyetine 
daha fazla çeşitlilik kazandırmaya çalıştı.177 Erdoğan, 
AKP’nin diğer partilere göre yasal Türkiyeli Kürt hare-
ketine daha açık olmasıyla övünüyor,178 ancak bu her 
zaman açıkça görülmüyor ve anlaşılıyor ki bununla ki-
şisel olarak mümkün olduğunca az ilgisinin olmasını 
istiyor.179 

Onlarca yılın bıraktığı deneyim gösteriyor ki Kürt so-
runu, yerleşik, dirençli ve popüler milliyetçi hareketi 
atlatarak çözülemez. Bunun yerine PKK üyelerinin da-
hi şiddet içermeyen, sivil alana girmesi teşvik edilme-
li.180 AKP, milliyetçilerin etkisinin yalnızca güç kul-
lanma tehdidine dayandığını öne sürüyor, ancak on bin-
lerce kişi Diyarbakır’da Mayıs ayında öldürülen dört 
militanın cenazesinde toplandığında ve kentin tamamı 
kepenkleri kapattığında bu, PKK’nın itaatsizliği ceza-
landırma yetisinden duyulan korkudan daha fazlasını 
yansıtmaktaydı.181 

Bazı Kürtler için AKP, BDP ve PKK’yı bir kenara ite-
rek Kürt sorununu sessizce çözmeyi amaçlıyor.182 Bu 
 
 
176 “Şehit, şehit, şehit... Senin başka bir şeyin yok mu? Sen 
hep şehitlerden beslenmeye çalışıyorsun, diğeri de terör ör-
gütünden beslenmeye çalışıyor … bir demokrasi mücadele-
sini olgunlaştıramazsın”. Erdoğan, meclis grup toplantısında 
yaptığı konuşma, 12 Temmuz 2011. 
177 Örneğin dönemin içişleri bakanı Atalay, Burkay’ı Ağus-
tos 2010’da şahsen arayarak davet etti. İlk ziyaretini Ağustos 
2011’de yaptı.  
178 “Benim meclis grubum muhtemelen BDP ile en çok görü-
şen grup, pek çok konuda. Ama asla samimi değillerdi. Bir 
çözüm noktasına gelindiğinde istiyor gibi görünmüyorlardı”. 
Erdoğan’ın röportajı, 32. Gün, 5 Haziran 2011. 
179 “Erdoğan ve BDP sadece bir kez bir araya geldi. Onlarla 
yalnızca AKP’nin başkanı olarak görüştüğünü vurguladı. Di-
ğer partiler de onu taklit etti. BDP’nin elini dahi sıkmıyorlar. 
Bu sadece Öcalan’ı güçlendiriyor”. Kriz Grubu’na verilen 
mülakat, Vahap Coşkun, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araş-
tırmalar Enstitüsü, Mayıs 2011. 
180 “PKK artık askeri bir gruptan ibaret değil. Sivil bir örgüt. 
[Yetkililere] PKK’nın kendini yasallaştırmasına izin verin 
dedik”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, önde gelen Türkiyeli 
Kürt avukat, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
181 “Ofis’e bakın, Diyarbakır’ın kalbi, beyni, her yer kapalı! 
Örgütü tasvip etmeyebilirler ama bir tepki vermek zorunda 
olduklarını, dökülen kana karşı saygı göstermek zorunda ol-
duklarını hissediyorlar”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, ön-
de gelen Türkiyeli Kürt avukat, Diyarbakır, Mayıs 2011.  
182 “Bazı görüşmeler oluyor. MİT ve ordu. Görüşmeler iyi 
niyetli, fakat Öcalan, görüştüğü kişilerin hiçbir yetkisinin 
olmadığını söylüyor. Bizi oyalıyor gibi görünüyorlar. Bunla-
rın düzeyi nedir, içeriği nedir? Bütün kapıları kapatmışlar. 
Öcalan’a verilmiş hiçbir proje yok. Önerileri biz getiriyoruz, 
onlar reddediyorlar, biz de sürece olan inancımızı yitiriyoruz. 
Bir açılımdan bahsediyorlar, ama ortada proje yok. Biz gö-

durum, Kürt milliyetçi hareketinin Demokratik Açılım’a 
son derece şüpheli yaklaşmasına neden oldu, oysa önemli 
üyeleri, 2009’da çok daha olumluydu. Polisin seçimle işba-
şına gelmiş BDP yetkililerinin sıradan suçlular gbi yan yana 
dizilerek çekilmiş fotoğraflarını Aralık 2009’da dağıttığında 
ise BDP bu resmi dev bir poster boyutunda büyüttü ve Di-
yarbakır’daki bir belediyenin binasına asarak altına “irade-
me dokunma” yazdı. 

Başlangıçta uzlaşmaya varacaklarını hissediyordum. Ar-
tık bunu hissetmiyorum. Anadilimizde eğitim istedik. 
Hayır dediler. Siyasi özgürlükler istedik. Bu, yargının işi 
dediler. Gerçekleri Araştırma ve Uzlaşma istedik. Cevap 
vermediler. Yüzde on barajının azaltılmasını istedik. 
Bunun istikrarsızlık getireceğini söylediler. [Hükümet 
yanlısı Kürt milislerden oluşan] Köy Koruculuğu siste-
mini kaldırın dedik. Cevap yok. Bu Demokratik Açı-
lım’da hiçbir şey yok. Boş. İçini doldurmak zorundalar.183 

1. Seçim Barajı 

AKP’nin atabileceği erken, cesur ve dikkat çekici bir adım, 
partilerin meclise girebilmek için geçmeleri gereken seçim 
barajını, oy verme sietemini nisbi temsiliyetle birlikte kul-
lanan pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi yüzde 10’dan 
yüzde 5’e indirmek olabilir.184 Türkiye’nin kısmen 
1950’lerdeki aşırı yetkilere sahip hükümetlerin tekrarlan-
maması ve temel olarak da 1970’lerdeki istikrarsız hükü-
metler sorununu çözmek için 1983’te yürürlüğe koyduğu 
baraj, Avrupa Konseyi üyeleri arasında185 en yüksek olanı. 
Bu baraj, zaman zaman işe yaradı,186 ancak ters etki gösterir 
hale geldi. 

Mevcut durumda seçim barajının kurbanları, Türkiyeli Kürt 
partileri.187 Baraj yüzünden meclise girebilmek için her se-
çim bölgesinde adaylarını bağımsız adaylar olarak seçime 
sokuyorlar, ancak bu, siyasi partilerin radyo ve televizyonda 
yaptıkları yayınlardan veya yurtdışında yaşayan seçmenle-
rinin oyundan yoksun kalmaları anlamına geliyor, zira bu 

 
 
remiyoruz. Tek gördüğümüz, bizi susturma girişimleri”. Kriz 
Grubu’na verilen mülakat, Ahmet Türk, deneyimli Türkiyeli Kürt 
lider, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
183 Adı geçen mülakat.  
184 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 33. maddesi.  
185 İkinci en yüksek oran, yüzde 8 ile Liechtenstein, ardından yüz-
de 7 ile Rusya ve Gürcistan. Çoğu yüzde 5’i veya daha azını ter-
cih etti. Yumak ve Sadak/Türkiye davası, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) kararı, 8 Temmuz 2008. 
186 Nisbi temsilin seçim barajı olmaksızın uygulandığı 1960’dan 
sonraki on dokuz yıl içinde yirmi hükümet işbaşına geldi; Yüzde 
10 barajının uygulamaya sokulduğu 1983’ten bu yana geçen 28 
yılda ise sadece sekiz hükümet kuruldu. 
187 Örneğin 2011’de seçim barajını en az farkla geçen parti olan 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), oyların yüzde 13’ünü aldı; ba-
rajın altında kalan Türkiyeli Kürt partisinin ardından gelen İslam-
cı Saadet Partisi (SP), oyların yalnızca yüzde 1.22’sini kazandı.  
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seçmenler sadece parti listelerine oy verebiliyorlar. Bu 
durum, seçim sonuçlarını çarpıtıyor188 ve Kürtlere karşı 
ayrımcılık yapıldığı hissini kuvvetlendiriyor.189 2002 
seçimlerinde Kürt milliyetçilerinin başında olduğu itti-
fak, oyların yüzde 6.2’sini kazandı ancak mecliste san-
dalye kazanamadı.190 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 
2008’de verdiği bir kararda özünde demokrasiye aykırı 
bir şey olmadığını belirtirken yüzde 10 barajının “aşırı” 
olduğuna hükmediyordu; karara karşı çıkan dört hakim, 
demokratik hakların seçim barajı nedeniyle engellendi-
ğini öne sürdü.191 

Seçim barajları konusunda bağlayıcı bir yetkisi olma-
makla birlkte Avrupa Konseyi, “yerleşik demokrasiler-
de yüzde 3’ten yüksek bir seçim barajının olmaması 
gerektiği” tavsiyesinde bulundu.192 Konsey’in Venedik 
Komisyonu, “seçim barajlarının ulusal azınlıkların tem-
sil edilmesini etkilememesi gerektiği” uyarısını yaptı.193 

 
 
188 Bazıları, seçim barajı olmasaydı BDP’nin mecliste 36 de-
ğil 50 sandalye kazanacağına inanıyor. Henri Barkey, “Win-
ners and Losers in Turkey’s Election” [Türkiye’deki Seçim-
lerde Kazanan ve Kaybedenler], Carnegie Endowment for 
International Peace, 13 Haziran 2011. Nispi temsiliyet siste-
minin çarpıklığı nedeniyle Diyarbakır’da AKP, Haziran 2011 
genel seçimlerinde oyların yüzde 32.9’unu alarak beş san-
dalye kazanırken oyların yüzde 62.1’ini alan BDP’nin ba-
ğımsız adayları sadece altı sandalye elde edebildirler. Ne var 
ki BDP’nin ülke çapında aldığı yüzde 5.9 oy, bağımsız aday-
larına mecliste sandalyelerin yüzde 6.5’ini kazandırdı. 
189 “Benim gibi siyasetçilerin çalışabilmesi için önü açılmalı. 
Seçim barajını yüzde 5’e indirebilirler. Ama o zaman sadace 
300 milletvekili çıkarabilirler. Eğer 60 milletvekilimiz olsay-
dı o zaman dağdaki çocuklara dağdan inin diyebilirdik”. Kriz 
Grubu’na verilen mülakat, Abdullah Demirbaş, Sur belediye 
başkanı, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
190 Ancak 2002 seçimleri istisnai bir durumdu. Birkaç parti 
barajı geçebilmek için gereken oyu alamadığı için atılan oy-
ların yüzde 45’i işe yaramadı ve son 30 yıldaki rekor bir 
oranla seçmenlerin yüzde 22’si sandığa gitmedi. 
191 Mahkemenin çoğunluğu, partilerin grup kurabilecekleri 
ve meclise girebileceklerini, siyasilerin bağımsız olarak mec-
lise girebileceklerini ve şimdiye dek girmiş de olduklarını ve 
gerek temsil edilmeyen oyların oranı (temsil edilmeyen oyla-
rın bundan önceki rekoru, yüzde 19.4 ile 1987’deydi), sandı-
ğa gitmeyenlerin sayısı ve ülkedeki kriz havası, gerekse Tür-
kiye’nin istikrarlı hükümetler getirecek bir sistem aramakta 
haklı oluşu dolayısıyla 2002 seçim sonuçları bir istisnaydı. 
Kararda “Mahkeme, söz konusu seçimlerin özel siyasi koşul-
ları çerçevesinde değerlendirildiğinde, uygulamadaki etkisini 
azaltan düzeltici hükümler ve diğer garantiler ışığında seçim 
barajının [başvuranların demokratik haklarına] esas itibariyle 
zarar verdiğine ikna olmamıştır” denildi. Yumak ve Sadak/ 
Türkiye davası, 8 Temmuz 2008. 
192 “State of human rights and democracy in Europe” [Avru-
pa’da insan hakları ve demokrasinin durumu], Karar No 
1547 (2007), Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi. 
193 “Report on electoral rules and affirmative action for 
national minorities’ participation in decision-making process 

Hatta Cumhurbaşkanı Gül, barajın kaldırılması gerektiğini 
söyledi.194 Ancak 2010’da BDP’li bir milletvekili, meclis 
anayasa komisyonunda barajı yüzde 3’e indirmeyi teklif et-
tiğinde AKP’li üyeler ret oyu verdi, CHP’li ve MHP’li ve-
killer çekimser kaldı.195 

2. Siyasi Partiler Yasası 

Apaçık Türkiyeli Kürt partisi olan altı partiden196 ilkinin 
1990’da kurulmasının ardından kabus haline gelen parti ka-
patmalar, AKP’nin öncülük ettiği Eylül 2010 anayasa refe-
randumuyla zorlaştırıldı.197 AKP’den önceki iki parti de İs-
lamcı hedefleri olduğu gerekçesiyle kapatılmış ve toplamda 
yirmi kadar parti, mevcut anayasanın kabulünden bu yana 
kapatıldı. Her kapatılmada devlet partinin varlığına el ko-
yuyor, önde gelen parti üyelerine uzun siyasi yasaklar geti-
riyor. Bu uygulama, Türkiye’deki tüm partilerin örgütsel 
yapısını, yolsuzluklara karşı dirençlerini, siyasette bir kari-
yer isteyen aktivistler açısından cazibesini ve karmaşık si-
yasi programlar yürütme kabiliyetlerini zayıflatmak suretiy-
le demokrasi üzerinde istikrarsızlaştırıcı bir etkiye sahip oldu. 

Türkiyeli Kürt hareketi, 2010’da partilerin kapatılmasını 
zorlaştıran yasanın yazılması sırasında AKP ile işbirliği 
yapmalıydı; ancak BDP, AKP’nin mecliste önerdiği tüm 
anayasa değişiklikleri için oy kullanmayı reddetti. Bunun 
ardından tüm anayasa reform pakedinin referandumunu 
boykot etme çağrısı yaptı, çok sayıda Kürt vatandaşın refe-
randuma katılmamasıyla etkisini ispatlamış oldu ancak ya-
pıcı bir aktör olduğu fikrine de zarar verdi.198 

Tutarlılığın bir gereği olarak AKP, 1980’lerin başlarında 
askeri rejim tarafından yazılan Siyasi Partiler Yasası’nı 
çağdaş bir hale getirmeli. Nisan 2010’da parti, seçimlerde 
Türkçe’den başka bir dil kullanılması yasağını kaldırdı, se-
çim yasasının doğrudan yasağını daha esnek bir ifade olan 
“prensipte siyasi partiler ve adaylar seçim kampanyalarında 

 
 
in European countries” [Avrupa ülkelerinde karar alma süreçleri-
ne ulusal azınlıkların katılımı için seçim kuralları ve olumlu uygu-
lamalara ilşkin rapor], Venedik Komisyonu, 15 Mart 2005. 
194 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde yaptığı konuşma, 3 
Ekim 2007.  
195 Bağımsız İletişim Ağı (BİA), 26 Mart 2010. 
196 Bu partilerin altıncısı olan BDP, 2009’dan bu yana yasal Kürt 
milliyetçi siyasetinin ana aracı olageldi, ancak siyasilerin pek ço-
ğu, Ahmet Türk, Leyla Zana, Hatip Dicle ve diğerleri gibi aynı 
önde gelen isimlerden oluşuyor.  
197 Bir siyasi partiyi kapatmak için Anayasa Mahkemesi’nde ge-
reken çoğunluk, beşte üçten üçte ikiye çıkartıldı.  
198 Güneydoğuda boykotlar yüksek oranda seyrederken Hakka-
ri’de oran yüzde 90.9’a kadar çıktı. “Bizim tek bir görüşümüzü 
bile almadılar. Bu yüzden boykot ettik”. Kriz Grubu’na verilen 
mülakat, Ahmet Türk, deneyimli Türkiyeli Kürt lider, Diyarbakır, 
Mayıs 2011. 
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Türkçe kullanmalılardır” ile değiştirdi.199 Ne var ki bu, 
Siyasi Partiler Yasası’nda yer verilen Kürtçe’ye ilişkin 
diğer yasaklarla çelişiyor.200 Kasım 2010’da bir mah-
keme bu yasayı kullanarak seçim yasasının reformunu 
hiçe saydı ve Batman belediye başkanı Nejdet Atalay’ı 
2009’da Kürtçe yaptığı bir konuşma yüzünden beş ay 
hapse mahkum etti. 

3. “Demokratik Özerklik”in dayanılmaz 
muğlaklığı 

Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketi ve Türkiyeli Kürtle-
rin çoğunluğu, bağımsız bir devlet istemedikleri konu-
sunda daha açık hale geldiler. Bağımsızlık yerine özerk-
lik veya güçlendirilmiş yerel yönetim istiyorlar. Cum-
huriyetin kurucusu Kemal Atatürk’ün bağımsızlık sa-
vaşı sırasında 1923 öncesinde bazı vesilelerle verdiği 
özerklik vaatlerine atfen ve Türk devriminin ilk anaya-
sası olan 1921 Anayasasının illerin geniş yetkilerinden 
söz ettiği ve etnisiteden hiç bahsetmediği gerçeğinden 
hareketle kıdemli bir Kürt milliyetçi lider şunları söy-
lüyordu:  

Bölge yönetimine katılmak durumundayız. 1920’lerde 
özerklik teklif edilmişti fakat geri alınmıştı. Kürtler, 
uzun süre engellendi, bu yüzden silahlara sarıldılar. 
Biz sadece bir tür özerklik istiyoruz. Bu; yerel mec-
lis, sağlık ve eğitimin kontrolü demek olabilir, biz 
sadece pay istiyoruz. Bunu İspanya’da, İskoçya’da, 
İrlanda’da görüyoruz, İtalya’nın 27 bölgesi var … 
federalizm demiyoruz, özerklik diyoruz.201 

Ne var ki Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketi, ne tür bir 
özerkliği tercih ettiğini tanımlamayı başaramadı, bunun 
nedeni kısmen belirlenmiş herhangi bir formülün son 
derece merkezi olan Türk sisteminde “bölücü” olarak 
nitelendirilme ihtimalinini yüksek olması. AKP, 2004-
2005’te il ve belediye meclislerini güçlendirebilmek 
için 1930’lardan kalan yasaların yerine geçmek üzere 
beş yasa çıkardı.202 Bu, olumlu olarak değerlendiril-

 
 
199 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak-
kında 298 Sayılı Kanun, 1961. 
200 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’nın (1983) 81. Maddesi, 
her türlü parti toplantısında, basılı ve sözlü yayınlarda Türk-
çe dışında bir dil kullanılmasını kesinlikle yasaklıyor, ancak 
tüzük ve parti programlarının “kanunla yasaklanmamış dil-
ler” yani pratikte Kürtçe dışında tüm dillere tercüme edilme-
sine izin veriyor. Yine aynı yasaya göre “siyasi partiler, Tür-
kiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya 
mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bu-
lunduğunu ileri süremezler”. 
201 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Ahmet Türk, deneyimli 
Türkiyeli Kürt lider, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
202 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türk yetkili, Hakkari, 
Haziran 2011.  

di,203 ancak uygulamada sık sık sorunlar yaşanıyor.204 Tür-
kiye, belediyelerinin bazı gelirlerini kendilerinin toplamala-
rına izin vermeli. Valilerin, polis memurlarının, imamların, 
hakimlerin, öğretmenlerin ve hastane çalışanlarının mer-
kezden atanması uygulamasından uzaklaşmalı. Yönetimin 
yerelleştirilmesine örneğin illerin ve belediyelerin ilkokul-
lar, kültür merkezleri ve sağlık ocaklarına yapılacak atama-
larda ve bu kurumların idaresinde daha fazla sorumluluk 
üstlenmeleriyle başlayabilir. 

Ne var ki yoksullukla205 birlikte eğitim düzeyinin düşük ol-
ması ve siyasi gerilimler, Kürt bölgelerinin diğerlerine oran-
la daha fazla sıkıntı çekmesine neden oluyor. Türkiyeli Kürt 
belediyeler, fazla müdahaleci ve apaçık ayrımcı teftişlerin 
kurbanları oluyor gibi görünüyorlar.206 Ve Türkiye’nin di-
ğer bölgelerinde olduğu gibi burada da merkezi hükümetten 
farklı bir partinin yönetimindeki belediyeler, merkezden fi-
nanse edilen projeleri belediyelerine getirebilmek için çok 
daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Kürt yerel 
yönetimler ve siyasi seçkinler, diğer yerlerde yönetimin ye-
relleşmesinin nasıl işlediği konusunda bilgi ve deneyim ek-
sikliği yaşıyorlar. Türkiye’nin batısında bile insanlar, kendi 
ellerine daha fazla yerel yönetim almaya henüz yeni yeni 
başladılar.  

Ne var ki Türkiyeli Kürtlerin ana sivil toplum platformu 
olan DTK, Aralık 2010’da “demokratik özerk Kürdistan” 
çağrısı yaptı ve 14 Temmuz 2011’de “demokratik özerklik” 
ilan etti. Yorumcular bunun söylemden ibaret olup olmadı-
ğını207 ya da PKK’nın Kürtleri tahakküm altına alma bildir-
gesi niyetini taşıyıp taşımadığını208 tartışsalar da “demokra-

 
 
203 “2004-2005’te kabul edilen yeni yasalar, merkezi hükümetle 
yerel yönetimler arasındaki ilişkide köklü bir değişim yaratmış, 
Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’nda (Madde 8) öngörülen stan-
dartlar ve kriterlere uygun hale getirmiştir”. Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye internet sitesi. 
204 “Tamamen devlete bağımlıyım. 500.000 insanım var ama sa-
dece 100.000’ine yetecek kadar para alıyorum”. Kriz grubu’na 
verilen mülakat, Abdullah Demirbaş, BDP’li Sur belediye başka-
nı, Diyarbakır, Mayıs 2011. Hakkari’deki belediye, orana göre 
yapılan ödemeler için yapılan resmi insan sayımına göre yüzde 50 
daha fazla insan olduğundan ve yalnızca çalışanlarının ücretlerini 
ödemeye yettiğinden şikayet ediyordu. Kriz Grubu’na verilen mü-
lakat, Hatice Demir, belediye başkan yardımcısı, Hakkari, Hazi-
ran 2011. 
205 Van civarında bulunan Türkiye’nin en doğusundaki illerin ge-
liri örneğin ülke ortalamasının üçte birine denk geliyor. 
206 “Bize izlendiğimizi hissettirmek istiyorlar. [Türkiye’nin batı-
sındakiler de] sürekli teftiş edilsin o zaman”. Kriz Grubu’na veri-
len mülakat, Bekir Kaya, BDP’li belediye başkanı, Van, Haziran 
2011. 
207 Mümtazer Türköne, “Democratic Autonomy or Decentrali-
sation?” [Demokratik Özerklik mi Yönetimde Yerelleşme mi?], 
Today’s Zaman, 25 Aralık 2011. 
208 “Amaç, siyasi ve toplumsal hayatın Leninist-Stalinist bir anla-
yışla kontrol edildiği bir model yaratmaktır”. Yavuz Baydar, 
“Democratic autonomy: a model for PKK tutelage” [Demokratik 
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tik özerklik, sınırların değişmesine neden olmayacak, 
ancak bu sınırlar içinde kardeşliği ve birliği güçlendire-
cektir”209 gibi muğlak vaatlerin uygulamada ne anlama 
geldiğini çok az Kürt anladığını itiraf edebildi. 

BDP ve liderleri, ayrı ayrı ve tutarsız biçimde Türki-
ye’de yerel yönetimin, her birinde üç veya dört ilin bu-
lunduğu 25 yeni bölgeye ayrılmasını;210 İspanya’nın 
Katalan veya Bask bölgelerinin model olarak kullanıl-
masını;211 ve valilerin her bir ilde halk tarafından se-
çilmesini istediler.212 Türkiyeli Kürtler, uzun süredir 
Türkiye’nin Avrupa Konseyi’nin 1988 Avrupa Yerel 
Yönetimler Şartı’na koyduğu şerhleri kaldırmasını sa-
vunuyorlardı.213 Tümü, köy koruculuğu sistemine son 
verilmesini talep ediyor,214 Öcalan, bunların yerini halk 

 
 
özerklik: PKK vesayeti için bir model], Today’s Zaman, 27 
Aralık 2010. “Ama örgütün gerçek amacı Güneydoğu’da 
Kürtler için değil, daha çok PKK için özerk bölge yaratmak-
tır. Yoksa, istenen demokratik özerklik olsaydı, bu kadar bü-
yük kıyamet koparmaya, şiddeti bu kadar tırmandırmaya hiç 
gerek yoktu … Ama PKK’nın talep ettiği gibi Güneydoğu’yu 
hiçbir hükümet onlara teslim edemez … Savaşı tırmandırarak 
AKP’yi Güneydoğu’dan tümden silmeyi ve bölgeyi bütünüy-
le egemenlik sahasına dönüştürmeyi amaçlıyor”. Kurtuluş 
Tayiz, “Devlet bu kez meşru savunmada”, Taraf, 19 Ağustos 
2011. 
209 “Demokratik özerklik – sıradan insan bunun ne demek 
olduğunu anlamıyor. [Bunu söylerken] BDP’nin de ne de-
mek istediğini bildiğini sanmıyorum. Öcalan’dan gelen bir 
ifadeden ibaret”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Nebahat 
Akkoç, Kürt kadın hakları aktivisti, Diyarbakır, Nisan 2011. 
210 “Bu şekilde güneydoğuda üç-dört bölge olacak, her biri-
nin kendi amblemi olacak örneğin”. Kriz Grubu’na verilen 
mülakat, Abdullah Demirbaş, Sur belediye başkanı, Diyarba-
kır, Mayıs 2011. 
211 Taraf gazetesinin BDP milletvekili Aysel Tuğluk ile yap-
tığı röportaj, 24 Mayıs 2011. 
212 “Bu süreç artık kendi kaymakamımızı, valimizi, kendi 
içimizde seçme sürecidir. Süreç artık önderliğimizin aramız-
da olması sürecidir. Gerillalarımızı artık aramızda, kendi 
içimizde görme sürecidir. Biz hükümete ortak olmak istiyo-
ruz. Kabul ediyorlarsa birlikte yaşamaya varız. Kabul etmi-
yorlarsa kendimiz bunları yaratacağız”. Leyla Zana, Milliyet, 
26 Mayıs 2011.  
213 1991’de metni onayladığında Türkiye, yerel yönetimlerin 
kaynak toplayabilme hakları, kendilerine ayrılmış kaynakları 
kullanmadaki özgürlükleri, birlik kurma, merkezi yönetimle 
istişare etme, iç idari yapısında değişiklikler yapma ve ulus-
lararası temaslarda bulunmalarına ilişkin on paragrafa çekin-
ce koydu. Muhalefetteki CHP, Haziran 2011 seçimlerindeki 
bildirisinde bu çekincelerin kaldırılmasını destekledi, ancak 
AKP bu konudan Haziran 2011 hükümet programında söz 
etmedi. 
214 59.000’den fazla Türkiyeli Kürt hükümet yanlısı milis 
olarak tam zamanlı ve maaşlı çalışmayı istedi veya buna zor-
landı, ayrıca 23.000 kişi de maaşsız çalışıyor. Çatışma nede-
niyle köylerinden kaçanların topraklarına genellikle el koy-
dukları için barış yolunda en büyük engeli oluşturuyorlar. 

milislerinin almasını öneriyordu. Aynı zamanda PKK’nın 
dağdaki lideri olan Murat Karayılan, “Demokratik Özerkli-
ğin Türk askerlerinin Kürdistan’da konuşlandırılmasına kar-
şı olmadığını”215 söylüyordu. BDP ayrıca “devletin ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü” ilan eden anayasanın 
14. Maddesinde de değişiklik yapılması için çalışıyordu.216 

Elbette ki Kürtler, kendi hayatları üzerinde daha fazla kont-
role sahip olmak istiyorlar,217 ancak yaptıkları muğlak öne-
riler, istediklerinin sadece bu olduğuna dair Türk makamla-
rını ikna edemedi.218 Türk milliyetçiler, bunların tamamının 
bağımsız bir devlet kurmaya hizmet ettiğine inanmış du-
rumdalar:219 

Bu “demokratik özerklik”, acem kılıcı gibi; kimse ne ol-
duğunu bilmiyor. Bir anlaşmaya varsak bile PKK buna 
uymayacaktır. Hedeflerini değiştirip duruyorlar. Siyaset-
te olmak ve yönetecekleri ayrı bir etnik mahiyete sahip 
olmak istiyorlar.220 

Özerklik veya yönetimde yerelleşme konularında etraflıca 
düşünülmüş bir plan olmadığından çatışmaya son verilmesi, 
yasa değişiklikleri ve dil hakları çok daha acil meseleler 
olarak duruyor. Güneydoğunun ekonomik açıdan geri kal-
mışlığını azaltabilmek için yatırımların arttırılması, arzu 
edilir bir durum. Hükümetin yerel alt yapıyı güçlendirme, 
küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme ve bölgedeki 
tarlalara tohum ve gübre tedarik etme çabaları devam etmeli 
ve genişletilmeli. Otuz yıldır devam eden çatışma köylüle-
rin hayatlarını mahvetmişken güneydoğunun kırsal kesimle-
rindeki 1984 öncesi küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin her 

 
 
215 Cengiz Çandar, “Dağdan iniş”, a.g.e., s. 26.  
216 Hurriyet Daily News, 13 Temmuz 2011.  
217 “Bu gerçekten daha iyi yönetim istemek ve bunu bizim yap-
mak istememiz demek. İnsanlar kararların bölge meclisinde alın-
masını istiyorlar”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Vahap Coşkun, 
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mayıs 2011. 
218 PKK ile Türk hükümetinin müzakerecileri arasında yapılan ve 
kayıtları yayınlanan bir görüşmede hükümet yetkilileri, sürekli 
olarak PKK’nın uzun ve muğlak talepler listesinden şikayet edi-
yordu. Örneğin: Sabri Ok [PKK]: “Bugün için size kısa bir şey 
hazırlasak nasıl olabilir”. Afet Güneş [MİT]:“Yani götürmeye ça-
lışırız … Ama ne olur on beş sayfa yazmayın gözünüzü seveyim 
niçin söylüyorum” Ok: “Yok biz kısa yazacağız. Güneş: “Hakika-
ten kısa yazmayı hiç bilmiyorsunuz”. Ok: “Doğru” (Gülüşmeler). 
Taraf gazetesinde yayımlanan görüşmeler, 13 Eylül 2011. 
219 “Ayrı bir bölge bayrağı, özel bir savunma gücü, ayrı ikinci 
resmî dili bulunacak; bu özerk yönetim başka ülkelerle doğrudan 
temasa geçebilecek. Tabiatıyla tahmin edeceğiniz gibi, bunun pe-
şinden bir “plebisit” gelecek ve bu özerk bölge Türkiye'den ayrı-
lacaktır”. Hasan Celal Güzel, “Bölünmeden önce son safha: 
özerklik”, Sabah, 21 Temmuz 2011. 
220 Kriz Grubu’na verilen mülakat, üst düzey AKP’li yetkili, Ma-
yıs 2011. 
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halükarda çok daha profesyonel hale gelmeleri gereke-
cekti.221 

Ufak tefek ayrımcılıkların son bulması, Türk makamla-
rının iyi niyeti konusunda Türkiyeli Kürtlere teminat 
verecektir. Diyarbakır Havaalanı, bu konuda iyi bir ör-
nek. Bir milyon nüfusu ve çok daha geniş bir artbölgesi 
olan bu şehre her gün onlarca sivil, iç hat uçuşu yapılı-
yor, ancak sivil uçuşlar terminali, Diyarbakır’ın sesleri-
nin bir parçası olan askeri jetlerin havalandığı askeri 
havaalanının bir uzantısından ibaret. Uluslararası ter-
minali, yıllardır sadece hacca giden Müslümanlar tara-
fından kullanılıyor. Kasım 2010’da Türkiye’nin özel 
bir havayolu şirketi olan Sun Express, tahminen 
500.000 Türkiyeli Kürdün yaşadığı Almanya’ya doğru-
dan uçuşlar başlatmak istedi. 

Frankfurt ve Stuttgart’a üç ay boyunca biletler sat-
tık. Sonra ilk uçuştan bir gün evvel ordu devreye 
girdi ve uçuşları iptal etti. Hiçbir neden verilmedi, 
sadece “uçuş güvenliğini sağlayamayız” denildi. Bu, 
son derece saçma. Yaz döneminde Diyarbakır’dan 
Almanya’ya günde iki uçuş, diğer zamanlarda da 
muhtemelen haftada iki uçuş doldurabilirdik. Biz, 
bölgenin merkeziyiz. Herşey buradan geçiyor.222 

Sun Express, uçuşlarını iki saat uzaklıkta daha küçük 
ve karma bir şehir olan Elazığ’a yönlendirdi. Ortaya 
çıkan öfke, Kürtleri daha fazla yerel hak talep etmeye 
sevk etti; fakat onların öfkeli muğlaklığı, anaakıma ya-
kın Türkleri daha fazla şüphelendirdi ve karşılıklı yan-
lış anlaşmayı pekiştirdi. Bir AKP liderinin ifade ettiği 
gibi, “[Kürt tarafında] hiç kimse ayrılmak istemiyor. 
Ama Türkiye’nin batısı bunu henüz fark etmiş değil”.223 

 
 
221 “Çatışmadan önce canlı değildi; kendine yeten bir eko-
nomiydi. Yeni pazar ağları her halükarda hayvancılığı mah-
vedecekti. İş yapma biçimleri, üretim birimlerinin büyüklü-
ğü, yöntemler, hepsi çağdışıydı”. Kriz Grubu’na verilen mü-
lakat, Emin Yaşar Demirci, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 
(DASA), Van, Haziran 2011. 
222 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Bayram Polat, seyahat 
acentası çalışanı, Diyarbakır, Mayıs 2011.  
223 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Ankara, Mayıs 2011.  

VI. ŞİDDET SARMALINI KIRMAK 

Geride bıraktığımız onlarca yıl süresince kuvvet, açıkça gö-
rülüyor ki iki taraf için de sorunu çözemedi,224 ancak ikisi 
de kuvvet kullanma alışkanlığından kurutulamıyor gibi gö-
züküyorlar.225 Sürmekte olan gerginlik kontrol altına alına-
bilirse Demokratik Açılım döneminde geliştirilen anlaşma-
lar hâlâ kullanılabilir ve aynı aktörler bunları uygulamaya 
koyabilir. İki tarafın da öfkeli söylemlerinin ılımlı hale ge-
tirmeleri gerekiyor. 

Önde gelen Türk aydınlarından Cengiz Çandar’ın yazdığı 
önemli rapor, Türk resmi makamlarının PKK ile görüşmeyi 
reddetmesine rağmen devlet ve PKK lideri arasında 1993, 
1996, 1997-2001 ve 2002-2005 dönemlerinde ciddi müza-
kereler yapıldığını gösteriyor. 2006’dan itibaren Demokra-
tik Açılım süreci de dahil olmak üzere bugüne dek Türkiye, 
yalnızca Öcalan ile değil aynı zamanda kuzey Irak’taki 
PKK ile ve Avrupa’daki Kürt diyasporasıyla da görüştü.226 
Ne var ki sorun, hem Türk yetkililerinin hem de Türkiyeli 
Kürt milliyetçi hareketinin sözlerini sıklıkla tutamamaları, 
kendi içlerinde sert kanat ile ılımlılar arasında fikir birliğini 
sağlayamamaları ve çözüm için tam müzakerelere oturacak 
kadar birbirlerine güvenmemeleri.227 

Geldiğimiz nokta, PKK’nın yüzünden midir; AK Parti 
iktidarının bunda payı nedir tartışmasının fazla anlamı 
ve gereği yok; zira bu, bir tür “Tavuk mu yumurtadan, 
yumurta mı tavuktan çıkar” tartışması gibi … eğer hü-
kümet, ‘rota değişikliği’ yapmazsa, yakın gelecek kanlı 
ve kaotik olma ihtimali barındırıyor. PKK, zaten ‘silahlı 
tırmanış’ı taktik gerekçelerle aylardır tasarlıyor ve isti-
yordu. Hükümetin de aynı rotaya girmesi, Türkiye’de 
Kürt sorununa ilişkin söylemi de eylemi de askerileştire-
cek, milliyetçiliği pompalayacak, Kürtlerin çok önemli 
bir kesiminin daha PKK nüfuzu altına girmesi sonucunu 
verecektir.228 

 
 
224 AKP, Demokratik Açılım’ı Türk silahlı kuvvetlerinin “PKK’yı 
askeri yöntemlerle bitirip bitiremeyceği sorusuna net bir olumlu 
cevap verememesi” üzerine başlattı. Cengiz Çandar, “Dağdan 
iniş”, a.g.e., p. 14. 
225 “Çatışma neredeyse otuz yıldır sürüyor. Çatışan taraflar bir 
alışkanlık kazandı, çatışmaya dayanan çıkarlar yumağı oluştu”. 
Kriz Grubu’na verilen mülakat, Bölgesel ekonomiden sorumlu bir 
Türk yetkili, Van, Haziran 2011. 
226 Eylül 2011’de iki tarafın da açıkça anlaşmaya varmaya çalıştı-
ğı bu tür üst düzey görüşmelerden birinin kasedinin ortaya çıkma-
sının ardından BDP lideri Selahattin Demirtaş, kamuoyunda ger-
çek bir tepki görülmemesinin “Türk halkının müzakereye hazır 
olduğunu” gösterdiğini söyledi. Today’s Zaman, 14 Eylül 2011. 
227 Cengiz Çandar, “Dağdan iniş”, a.g.e., s. 45-49. 
228 Cengiz Çandar, “Kandil’e karşı Türkiye-İran-Barzani işbirliği 
mümkün mü?”, Radikal, 13 Eylül 2011. 
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A. HÜKÜMETİN KATI GÜVENLİK ODAĞININ 

AÇILMASI 

Demokratik Özerklik’in başlangıcından bu yana hükü-
met, güneydoğuda atmosferin gerçekten değişmesini 
desteklemesi gerektiğini farkındaydı:  

Birçok kontrol noktası vardı. Bunların kaldırılması-
nı istedim, ancak belirgin bir tehdit olduğu zaman 
kullanılmaları için talimat verdim. Yüksek otlakla-
rın kullanılmasını yasağının kaldırılmasını istedim. 
Vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, 
özgür hissetmelerini sağlayacak herşeyi teşvik et-
tim, polisin tavrının, valinin davranışlarının hatta 
hastane çalışanlarının insanlara karşı yaklaşımları-
nın değişmesini istedim. Dedim ki vatandaşların 
haklarına saygı gösterin, tehdit olarak görüldükleri 
hissine kapılmalarına neden olmayın.229 

Bazı hükümet yetkilileri, Kriz Grubu’na inisiyatif kul-
lanan, siyasi açıdan hassas dönemlerde PKK’lı militan 
gruplarına pusu kuran ve onları öldüren ve böylelikle 
AKP’nin çabalarını zedeleyen güvenlik güçlerini her 
zaman dizginleme yetkisine sahip olmadıklarını dile 
getirdiler.230 Çatışma süresince açıkça görülüyor ki iki 
tarafta da katı tutum yanlıları, siyasi veya ideolojik ne-
denlerle çatışmayı sürdürmeye gayret gösterdi.231 Şim-
dilerde artan şiddet, Demokratik Açılım’ın çökmesine 
öfke duyan Başbakan Erdoğan’ın ve meseleyi kendi 
kontrollerine alan PKK komutanlarının daha milliyetçi 
bir gündem izlediğinin sinyallerini veriyor.  

Ne var ki bugün artık hükümetin silahlı kuvvetler üze-
rinde daha fazla kontrolü var ve orduyu PKK ile kısasa 
kısas döngüsüne girmekten caydırmalı.232 PKK’nın 
Ağustos/Eylül’deki saldırıları provokasyon amacı taşı-
yor ve örgütün bu taktiği, yetkilileri yeni bir çatışma 
sarmalına hapsetmeyi, Türk-Türkiyeli Kürt kamuoyunu 

 
 
229 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Beşir Atalay, içişleri eski 
bakanı, Ankara, Mayıs 2011.  
230 Kriz Grubu’na verilen mülakatlar, üst düzey AKP’li yet-
kililer, Mart-Haziran 2011. Operasyon kararları, “genel ola-
rak siyasi makamlardan bağımsız biçimde” alınıyordu. Cen-
giz Çandar, “Dağdan iniş”, a.g.e., s. 52. 
231 A.g.e., s. 51-55, 69.  
232 Türk ordusu, 2007’de AKP’nin Abdullah Gül’ü cumhur-
başkanı adayı olarak seçmesine açıkça karşı koymuştu. AKP, 
ani bir meclis oylaması çağrısında bulundu ve oyların yüzde 
47’sini kazandı. Özellikle 2003-2004 döneminde olmak üze-
re 2009’dan bu yana orduda planlandığı iddia edilen darbe 
girişimini ortadan kaldırması için yargıyı teşvik etti ve halkın 
desteği arttı. Bunun Türkiye’de görevli generallerin onda bi-
rinin duruşma öncesi veya önlem amacıyla tutuklanmasıyla 
sonuçlanmasının ve AKP’nin adı karışan askerlerin terfi et-
mesini reddetmesinin ardından Türkiye’nin en yüksek rütbeli 
beş generalinden dördü 29 Temmuz 2011’de istifa etti. 

kutuplaştırmayı ve böylelikle AKP’nin ilerici politikaları 
nedeniyle kaybettiği desteğin bir kısmını geri kazanmayı 
hedefliyor. Daha önceleri şiddette yaşanan ani artışlar ve 
1990’ların başında iki tarafın da kesin bir askeri zafer ka-
zanma gayreti, iki tarafı da bu hedefe yakınlaştırmadı bile. 
Altında yatan güvenlik dinamiklerinde o zamandan bu yana 
hiçbir değişim yaşanmadı. 

Benzer şekilde, kuzey Irak’a (“ilk ve son kez”) yapılan ve 
Türk medyasında Ağustos/Eylül 2011’de çok tartışılan233 
büyük bir kara operasyonu pek çok tehlike barındırıyor. 
Birşeyler yapıyormuş gibi görünmek iç siyaset açısından 
cazip olsa da son yirmi beş yılda yapılan 25-30 benzer ope-
rasyon, on binlerce Türk askerinin katıldığı durumlarda bile 
burada fazla değişikliğe yol açmadı. Türkiye’nin halihazırda 
ileri üs ve birlikleri bulunuyor. Şubat 2008’de yapılan ve 
kuzey Irak’a kış koşullarında yapılan son büyük saldırı, 27 
askerinin ölümüne, bir helikopterin kaybedilmesine yol açtı, 
askeri durumda veya İstanbul sokaklarındaki gösterilerde 
bariz bir değişime neden olmadı.234 Benzer bir operasyon, 
Irak’taki sivillerin kurban edilmesi riskini taşırken 2007’den 
bu yana zorluklarla kazanılan Bağdat ve Iraklı Kürtlerle 
olan iyi ilişkileri muhtemel sarsmayacaktır.235 Kuzey Irak’ta 
yapılacak her türlü operasyon, sivillerin veya sivil bölgele-
rin vurulmaması için yerel yetkililer ve uluslararası mütte-
fiklerle birlikte dikkatle koordine edilmeli.236 

AKP hükümeti, kamuoyu önünde daha sert bir ton benim-
serken Milli Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada 
“terör eylemlerine en sert şekilde karşılık verileceği” duyu-
ruldu.237 Erdoğan, yeni yöntemlere başvuracağına238 ve baş-

 
 
233 “Tension high at borders as raid speculations rise” [saldırı spe-
külasyonları artarken sınırlardaki gerilim tırmanıyor], Hürriyet 
Daily News, 8 Eylül 2011. 
234 Türk ordusu, 230 PKK’lının öldürüldüğünü iddia ederken 
PKK az sayıda kaybının olduğunu söyledi.  
235 Türklerin bombalamasının neden olduğu ilk kesin kayıp, yedi 
Iraklı Kürt sivil oldu ve Irak’ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 
ve Bağdat’ın kınamalarına yol açtı. Bağımsız İletişim Ağı (BİA), 
22 Ağustos 2011. Gerek Türkiye gerekse Iraklı Kürtler, yeni iliş-
kileri için hemen vazgeçemeyecekleri kadar çok yatırım yaptı. 
Türkiye açısından bu ortaklık stratejik önemde ve İran’a karşı bir 
tampon olarak Kürtleri Irak’a bağlama amacını taşıyor. Bakınız 
Kriz Grubu raporu, Türkiye ve Iraklı Kürtler, a.g.e., s. 19-21. 
236 “Iraq’s Kurdish regional administration approves Turkey’s 
military operation” [Irak’ın Kürt bölgesel yönetiminden Türk or-
dusunun operasyonuna onay], Today’s Zaman, 15 Eylül 2011 
237 Milli Güvenlik Konseyi kararı, 18 Ağustos 2011.  
238 Yakın zamanda yaptığı açıklamalarda Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan şunları söylüyordu: “Bundan sonraki süreç çok daha 
farklı stratejilerle ve uygulamalarla kendini gösterecektir. Bunu 
onların da [Türkiyeli Kürtlerin] bilmesi lazım”. Yeni Şafak, 16 
Temmuz 2011. “Herkes şunu bilmeli ki bu barış ve dayanışma 
ayından sonra [Ramazan, Ağustos 2011] barışın başlangıcı çok 
farklı olacaktır”. Today’s Zaman, 15 Ağustos 2011. “Onlarla an-
ladıkları dilde [güç], hukuk devleti sınırları içerisinde ve [Demok-
ratik Açılım] çerçevesinde konuşacaız”. Radikal, 13 Eylül 2011. 
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langıçta il merkezlerine gönderilen 500 özel eğitimli 
polis memuru dahil olmak üzere mücadelede polisin 
“Özel Harekât” birimlerine görev vereceğine dair biz-
zat teminat verdi. PKK’ya karşı verilen mücadelede si-
vil kanada daha fazla yetki verilmesi önerisinin daha iyi 
koordinasyon sağlaması mümkün olsa da benzer “Özel 
Harekât”ların 1990’larda yaptığı ihlalleri önlemek için 
dikkatli olunmalı.239 Ordunun öldürmek yerine kullan-
dığı ve insani özelliklerinden arındırdığı “etkisiz hale 
getirme” söylemi yerine PKK militanlarının canlı ele 
geçirilmesinin öncelikli hale getirilmesi, iyi bir başlan-
gıç olacaktır. 

Güvenlik güçleri, saldırılara karşı üst düzeyde teyakkuz 
gösterirken bile hükümet, her türlü etnik ayrımcılığı or-
tadan kaldıran anayasal ve yasal reformları sürdürerek 
PKK mücadelesinin cazibesini azaltmalı. Ayrıca kuzey 
Irak’ta PKK hedeflerini bombalar, Ağustosun ortasında 
güneydoğuda başlayan operasyon gibi özel operasyon-
lar yürütür ve bir kara harekâtı düşünürken dahi Türk 
yetkililer, nihayetinde yine de siyasi bir çözüme ihtiyaç 
duyulacağı ihtimalini unutmamalılar.240 Bu nedenle kit-
lesel bir savaş hissinden kaçınmalı, her türlü harekatı 
zaman ve yer açısından sınırlı tutmalı ve bu çatışma 
dönemi kontrol altına alındığında çözümün eski mili-
tanlar için bir af ve rehabilitasyon programı gerektire-
ceği gerçeğine kamuoyunu hazırlamalılar. 

Yakın zamanda şiddette yaşanan artış, her iki tarafta da 
şahin duyguların alevlenmesine neden oldu. Çok daha 
güçlü ve meşru taraf olarak Türk yetkilileri, yapıcı bir 
ton benimsemek konusunda özel bir sorumluluk taşı-
yorlar. BDP’nin Eylül 2011’deki parti kongresinden 
ortaya çıkan ateşkes ve müzakere önerilerinin barındır-
dığı özü itibariyle pek çok makul unsuru yakından ince-
lemeliler.241 Başbakan, “sabrımız tükenmiştir. Terörle 
 
 
239 “Her şeyden önce ‘özel harekâtçı’ imajı Güneydoğu’da iyi 
bir imaj değil.. İnsanların çok kötü anıları var … ne yaparsa-
nız yapın imajlarını düzeltemezsiniz … 1993’ün yöntemi 
2011’e uymaz”. Mehmet Tezkan, “1993’ün yöntemi 2011’e 
uyar mı?”, Milliyet, 25 Temmuz 2011. 
240 Bazıları, geçmişte çok güvenilir müttefikler olmadıkları 
ortaya çıkmasına rağmen hükümetin İran ve Iraklı Kürtlerden 
destek alarak askeri zafer kazanmayı ümit ettiğinden şüphe-
leniyor. “PKK’nın birkaç ay içinde Sri Lanka’da ‘Tamil 
Kaplanları’nın akıbetine uğrayacağını düşünen varsa, bir Sri 
Lanka haritasını ve bir de Türkiye’yi, İran, Irak ve Suriye ile 
birlikte gösteren Ortadoğu haritasını yan yana koyup bakı-
versin”. Cengiz Çandar, “Kandil’e karşı”, a.g.e. 
241 BDP eş başkanı Gültan Kışanak tarafından kongrede sıra-
lanan bu öneriler arasında Türkiye’deki tüm kimlikler, kül-
türler, diller ve inançların anayasal güvenceye alınması; ana-
dilde eğitimin yasalarla tanınması; yönetimin yerelleşmesi ve 
bölgesel özerklik; kadınların önündeki engellerin kaldırılma-
sı ve ekonomik ve toplumsal yaşama katılımlarının kolaylaş-
tırılması; ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve örgütlenme 
özgürlüğünün anayasal güvenceye alınması; seçim barajının 

aralarına mesafe koymayanlar bunun bedelini ödeyecekler-
dir”242 dediğinde sivil siyaset aracılığıyla değişim getirmeye 
çalışan Türkiyeli Kürt milliyetçiler için çok küçük bir ma-
nevra alanı kalmış oluyor.243 

B. KÜRT MİLLİYETÇİ SİLAHLI MÜCADELESİNE 

SON VERMEK  

Demokratik Açılım, PKK’nın “pasif direniş” olarak ad-
landırdığı ve çoğunlukla tek taraflı bir ateşkesi gözettiği bir 
dönemde gelişme gösterdi. Ne var ki PKK saldırıları o dö-
nemde de devam etti ve bunun nedeni kısmen örgütün Türk 
tarafının ateşkese karşılık vermediğini söylemesiydi. Pusular, 
genellikle devriye gezen güvenlik güçlerini, Türk ordusu-
nun sınır karakollarını ve araçlarını hedef alıyordu. Ayrıca 
sivillerin kaçırılması, görev dışındaki askerlere ateş açılması 
ve molotof kokteyili fırlatan PKK yanlısı genç bir grubun 
Mayıs 2011’de imam hatip liseli üç Türkiyeli Kürt öğrenci-
yi yaralaması da yaşandı. 

Türkiyeli Kürt liderler, milliyetçi gençlerinin özellikle de 
yabancılaşmış, mahrumiyet yaşayan ve çatışma yüzünden 
büyük şehirlerde yaşamak zorunda kalmış büyük bir jene-
rasyonun şiddet içeren tepkiler vermelerini dizginlemekte 
gitgide daha fazla zorluk çektiklerinin ifade ediyorlar. Ba-
basının belediyede çok dilli hizmet vermek istediği için gö-
revden alınması ve PKK yanlısı bir televizyonda Öcalan 
yanlısı bir açıklama yapmasının ardından terör suçuyla ce-
zaevine konulmasının244 ardından Diyarbakır’ın BDP’li Sur 
belediye başkanının oğlu on altı yaşındaki Baran, PKK mü-
cadelesine katılmış. Babası şunları söylüyordu: 

Ben elime hiç silah almadım, ama aleyhimde açılan da-
valardan birinde benim için 35 yıl, toplamda da 178 yıl 
hapis isteniyor. Polis, benim plastik kelepçeyle bir sıra 
halinde götürülürken resmimi yayınladı. İnsanlar şunu 
anladı: “siyaset yapamazsın”. Mesaj buydu. Tüm bunlar 
AKP’nin Demokratik Açılımında yaşandı. Bu süreç içe-
risinde sanırım 1.500 çocuk dağa çıktı. Baran bana dedi 

 
 
kaldırılması; siyasi nedenlerle tutuklanan Kürt siyasilerin serbest 
bırakılması; Hatip Dicle’nin meclise girebilmesi için çözüm üre-
tilmesi ve içinde sivil toplumun ve kanaat önderlerinin bulunacağı 
bir anayasa komisyonunun kurulması bulunuyordu. Today’s Za-
man, 5 Eylül 2011. 
242 “Anti-PKK offensive takes precedence in fight against esca-
lating terrorism”, Today’s Zaman, 18 Ağustos 2011 
243 “‘Teröristlerle’ müzakere etmenin alternatifi, hareket içindeki 
sivil örgütleri güçlendirecek adımlar atmaktır. En azından 2009 
yılına dek Türk hükümeti, bunun tam tersi yönde bir yaklaşım be-
nimsedi”. Nicole F. Watts, a.g.e., s. 176. 
244 Demirbaş, iki yıl altı ay hapse mahkum edildi, ancak sağlık 
sorunları (derin ven trombozu) nedeniyle erken serbest bırakıldı. 
Ne var ki yaşamını tehlikye sokan bu hastalığın tedavisi için yurt-
dışına çıkması yasaklandı.  
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ki: “bana demiştin ki izlenmesi gereken yol demok-
rasidir. Ama devlet sadece silahtan anlıyor”.245 

Bazı Türkiyeli Kürtler, BDP’nin meseleyi suiistimal 
ettiğini düşünüyorlar246 ve özellikle Kürtlere karşı anti-
patinin Türkiyeli Kürtlerin Türkiye’nin batısında iş 
bulmalarını daha da zorlaştırdığından Kürt milliyetçile-
rini mevcut sorunları daha da kötüleştirmekle suçluyor-
lar.247 Ancak diğerileri de batıdaki Türklerin şiddetin 
nasıl kontrolden çıktığını göremediklerinden dem vu-
ruyorlar.248 Türkiyeli Kürt hareketinin 5 Mayısta yaptı-
ğı bir toplantıda örneğin katılımcılar, molotof kokteyili 
kullanmanın şiddet olup olmadığını tartıştılar. Her ha-
lükarda PKK liderlerinin silahlarını tek taraflı olarak 
bırakma kararı almaları muhtemel değil gibi görünüyor, 
zira 1999’da Türk topraklarından tüm kuvvetlerini 
çekmeye çalışırken ordunun aniden saldırdığını ve sını-
ra yaklaşırken açıklık bölgelerde en az 200 militanı öl-
dürdüğünü ileri sürüyorlar.249 

Silahlı mücadeleyi sona erdirmek de güç; zira PKK’nın 
toplumsal ve siyasal gücünün büyük bölümü, güç kul-
lanımı veya güç kullanma tehdidinden kaynaklanı-
yor.250 Türkiyeli Kürt milliyetçiler, bunu hükümetin an-
cak baskı altında hissettiği zaman uzlaştığını söyleye-
 
 
245 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Abdullah Demirbaş, Sur 
belediye başkanı, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
246 Önde gelen bir Kürt milliyetçi yorumcu, Kürt gençleri 
arasında öfkenin başgösterdiğini kabullenmekle birlikte, şun-
ları söylüyordu: “gençliğin ‘aktif’ olma halinin PKK-
BDP’nin güncel politikalarına bağlı olduğu bir gerçektir ve 
her şey normalleşmeye bağlıdır”. Orhan Miroğlu, “PKK’yı 
dağdan indirmek”, Taraf, 7 Temmuz 2011.  
247 “Ben askerliğimi yaptım ve bir Türk vatandaşı olarak gu-
rur duyuyorum. Fakat biz Kürtler bu kötü imajımızı kendi-
miz yarattık, bu çatışma, PKK’nın köyümüze gelip ailemi 
yiyecek vermeye zorlaması. BDP’nin amacı, bağımsız bir 
Kürdistan. Ama Kürtlerin çoğunun istediği bu değil”. Kriz 
Grubu’na verilen mülakat, Türkiyeli Kürt göçmen, Antalya, 
Haziran 2011. 
248 Pusularda birçok PKK militanı öldürülürken ordunun ka-
yıp vermemesi ve keyfi mahkeme kararları, şu anlama geli-
yor: “bir öfke var ve eğer bu öfke büyürse insanların gözü 
dönecektir. Bir patlamaya dönüşebilir, ama sadece burada 
güneydoğuda değil. Ama sorun şu ki Türkiye’nin batısındaki 
insanlar bunu görmüyorlar”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
Emin Aktar, Diyarbakır barosu başkanı, Diyarbakır, Mayıs 
2011. 
249 Cengiz Çandar, “Dağdan iniş”, a.g.e., Haziran 2011, s. 60.  
250 “Eğer [PKK/BDP] güç kullanmanın yanlış olduğunu söy-
lemezlerse onlardan bunu yapmalarını istemek meşru olur. 
Sorunları şu ki şiddeti bıraktıkları zaman masaya getirecek 
birşeyleri olmadığı açıkça görülecek. Haraçla ve siyasilere 
baskı yaparak çalışıyorlar. Eğer dağdaki adamları indirip şe-
hirde eşkıya yapıyorsanız bunu kabul etmiyorum”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, Mazhar Bağlı, Türkiyeli Kürt sosyo-
log ve AKP’nin merkez karar yönetim kurulu üyesi, Diyar-
bakır, Mayıs 2011. 

rek meşrulaştırıyorlar.251 BDP yetkilileri de silahlı mücadele 
dilini rahatlıkla tekrarlıyorlar.252 Ilımlı Kürtler, PKK’nın 
Türk yasal siyasi hayatının bir parçası olmaya hazır olup 
olmadığını merak ediyorlar.253 Uzlaşma, sayıları bir milyon 
civarında olan ve yarısı Almanya’da yaşayan Türkiyeli Kürt 
diyasporasının sıkı örgütlenmiş kadroları tarafından dirençle 
karşılanıyor.254 Sadece siyaset değil yüksek meblağlarda pa-
ra da söz konusu.255 Bazı şüpheli kaynak toplama yöntemle-

 
 
251 “Eğer 2005’tan sonra bir şey elde ettiysek bunun sebebi, ça-
tışmaların [2004’ten sonra] yeniden başlamasıdır”. Kriz Grubu’na 
verilen mülakat, İsmail Durgun, Hakkari barosu başkanı, Hakkari, 
Haziran 2011. “AKP dokuz yıldır iktidarda. Güzel şeyler söylü-
yorlar, fakat burada yaşayan bir Kürt olarak hiçbir şey [karşılık-
sız] yapmadılar. Mücadele ettikçe ilerleyeceğiz. Ölümler, gözyaş-
ları olacak, fakat sonunda başaracağız”. Kriz Grubu’na verilen 
mülakat, BDP’li üst düzey belediye yetkilisi, Van, Haziran 2011. 
“Eğer yirmi yıl boyunca sessiz kalsaydık, isyan etmeseydik, deği-
şirler miydi?”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, önde gelen Türki-
yeli Kürt siyasetçi, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
252 “Mısır gibi olur, Suriye gibi mi bilinmez. Ancak, bir statü ka-
zanılacak ve ne pahasına olursa olsun savunulacaktır Araf halin-
deyiz. Sorumluluk devlettedir, sayın başbakandadır. Cennet olsa 
birlikte yaşayacağız, cehennem olsa birlikte yanacağız. Herşey 
bitti demiyorum, ama … icraata ihtiyacımız var”. Aysel Tuğluk, 
önde gelen BDP’li siyasi, Diyarbakır’da yaptığı konuşma, 3 Ma-
yıs 2011. 
253 “PKK’nin ve Öcalan’ın istediği, Türkiye’nin son Kürt isyanıy-
la yüzleşmesi mi, ve bu yüzleşme üzerinden, birarada yaşamaya 
hizmet edecek yeni bir zihniyet yapısının Türkiye’de oluşması mı, 
yoksa sadece PKK’nin siyasi gücünün kayıtsız şartsız tanınması 
ve Kürt coğrafyasında ‘Kürt statüsü’ adı altında yeni bir egemen-
lik biçiminin hayata geçirilmesi midir? …. Türkiye’nin Kürt so-
runu algısı hızla değişmekte … ama bu değişim PKK’de karşılı-
ğını bulmadıkça … PKK’nın [eski] siyaset kültüründe temel bir 
değişim yaşanmadıkça, siyasi çözümün ilerleme kaydetmesi 
mümkün değildir”. Orhan Miroğlu, “PKK’yı dağdan indirmek”, 
Taraf, 7 Temmuz 2011. “Yıllardır silahları var ve bunları bırak-
mak istemiyorlar. Buradan güçlendiler, iktidarları buradan geli-
yor, bu şekilde para topluyorlar. Bundan vazgeçebilirler mi? Bil-
miyorum. Çok fazla miktarda paraya ihtiyaçları var, Roj TV’yi 
yürütmek için, gerillalara mühimmat götürmek için”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, Zeynel Abidin Kızılyaprak, Türkiyeli Kürt 
aydın, İstanbul, Mart 2011. 
254 “Burda herşeyi minimum düzeye indirirsek bazıları haraç ve 
uyuşturucu ticareti yapan Avrupa’daki ağlara ne olacak peki? 
Fransa nihayetinde durumu görebilir. Ama bu onlar her zamanki 
oyunu. Bize siyasi alanda kötü davranıyorlar, bu yüzden bize ve-
recek bir şey arıyorlar”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türk yet-
kili, Ankara, Mart 2011. 
255 PKK, yalnızca Fransa’da yılda muhtemelen 12 milyon ile 15 
milyon avro topluyor. “PKK’nın çalışanlarına uyguladığı politika, 
Coca Cola’nınki gibi. Yöneticileri farklı yerlere gönderiyorlar. 
Çok iyi örgütlüler, bölgelere ayrılmış ve piramit şeklinde bir yapı-
ları var. Para toplayanlar, [Kürt] ailelere ve restoranlara gidiyor-
lar. Bazıları gönüllü olarak veriyor; bazıları tehdit ediliyor; bazıla-
rı içinse küçük bir psikolojik baskı söz konusu”. Kriz Grubu’na 
verilen mülakat, Avrupalı terörle mücadele müfettişi, Paris, Nisan 
2011. PKK, örgütlenmekte daha özgür olduğu Almanya’da 20 



Türkiye: PKK’nın Silahlı Mücadelesine Son Vermek 
Kriz Grubu Avrupa Raporu N°213, 20 Eylül 2011 Sayfa 28 
 
 
ri, PKK ve bazı liderlerinin ABD’nin uyuşturucu trafiği 
izleme listelerinde yer almalarına neden oldu.256 

PKK, şiddeti tırmandırmaya ve terör taktikleri uygula-
maya son vermeli ve BDP, kendini bir an önce 
PKK’nın silahlı mücadelesinden özellikle de sivillerin 
öldürülmesinden ayırmalı. Sürmekte olan tırmanış ve 
uzlaşmaz tutumlar, gelecekteki potansiyel, anaakım 
Türk muadilleri ve Batılı muhatapları nezdinde Kürt 
milliyetçi hareketinin imajının zarar görmesine neden 
oluyor.257 Eğer PKK’nın eski üyeleri, Türkiye’de siya-
set de dahil normal yaşamlarına dönmek istiyorlarsa 
barış anlaşması en önemli öncelik olmalı. PKK üyeleri, 
uluslararası terör ve uyuşturucu trafiği listelerinde bu-
lundukları sürece Avrupa’da rahat bir uyku uyuyama-
yacaklar ve Avrupa güvenlik güçlerinin daha sıkı taki-
batına maruz kalacaklardır.258 Şayet PKK çatışmanın 
tırmanmasına derhal son vermezse Türk aydınlarının ve 
kamuoyunun örgütün üyelerine af çıkarılması ve aktif 
siyasetçiler olmalarını kabul ettiği duruma geri dönmesi 
yıllar alacaktır.  

Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketi, şiddet içermeyen 
yöntemlere sıkı sıkıya bağlı kalarak ve PKK’nın şimdi-
lerde şiddete geri dönüşünü reddederek kendini ve ge-
lecekteki bir uzlaşmayı kurtarabilir. Bu, her türlü siyasi, 
sivil eylemi bırakması gerektiği anlamına gelmiyor; 
daha ziyade camilerde devletin onayladığı ve Türkçe 
verilen vaazları protesto etmek için verdiği alternatif 
dini vaazlar ve belli başlı şehirlerde siyasi öfkeyi yan-
sıtmak için açılan, yirmi dört saat açık “barış çadırları” 
gibi geçen yıl başlatmış olduğu birtakım şiddet içerme-
yen eylemleri sürdürerek geliştirmeli.259 Bölgedeki işa-
damlarının bir lideri şunları söylüyordu: 

 
 
milyon avro veya daha fazla para topluyor. Kriz Grubu’na 
verilen mülakat, Beşir Atalay, içişleri eski bakanı, Ankara, 
May 2011. 
256 PKK, ABD’nin Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Ya-
sası’nın listesine 2008’de dahil edildi.  
257 “BDP’nin [Ankara’daki] yıllık kongresine gerçekten de 
gitmek istiyordum. Ama [şiddetin ve terör saldırılarının tır-
manması nedeniyle] gitmedim. O dönemde tamamıyle yanlış 
bir mesaj vermiş olurdum”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
G-20 büyükelçisi, Eylül 2010. 
258 “Ciddi olduğumuzu gördüler. PKK silahlı eylemler yaptı-
ğı sürece onları cezalandıracağız. Durduğu an ve AB, bir te-
rör örgütü olmadığını söylediği zaman [onları rahat bıraka-
cağız]”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Avrupalı terörle mü-
cadele müfettişi, Paris, Nisan 2011.  
259 “Sivil itaatsizlik kampanyamızı başlatmasaydık, Erdoğan 
hiçbir şey yapar mıydı?”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
Ahmet Türk, deneyimli Türkiyeli Kürt lider, Diyarbakır, 
Mayıs 2011. Ne var ki Türk yetkililer, bu “barış çadırlarının” 
kalabalık gruplar için bir üs olarak kullanıldığını ve Mer-
sin’de bu tür bir çadırda maytaplar ve çok sayıda molotof 

Bu sivil itaatsizlik kampanyası şiddet içermiyor. [Barış 
çadırlarını] ziyaret ettik ve desteğimizi gösterdik. Harika 
bir şey; siyasi hareketin şiddet içermeyen bir eylem kül-
türü geliştirmiş olması tarihi bir şey. Cuma namazlarını 
dışarıda kılarak tepkilerini demokratik şekilde dile getir-
meye çalışıyorlar. PKK şüphesiz demokratik değil. Ancak 
BDP, demokratik kültürü geliştirmeli ve kendi içinde de 
demokrasiyi işletmeli. Örgüt [PKK] baskın olabilir, ama 
Kürt toplumunda sosyalistler var, solcular var, liberaller 
var, muhafazakârlar var, farklı eğilimler var.260 

C. HUKUĞA BAĞLI KALINMASI 

Türkiyeli Kürt hareketinin eylemlerinin yasalara uygun ve-
ya aykırı nitelik gösterdiğine ilişkin gerilimin bir kısmı, 
PKK’nın 2005-2007 döneminde kuzey Irak’ta yaptığı bir 
dizi kongrenin ardından kurduğu KCK üzerinde yoğunlaşı-
yor. KCK, genel ifadeyle, kurucu “sözleşmesi” bir devlet 
anayasasını andıran pan-Kürtçü bir şemsiye örgüt.261 Uygu-
lamada KCK ve onun Türkiye Meclisi’ni PKK’dan ayırt 
etmek oldukça zor.262 Lideri Öcalan. Yürütme konseyi baş-
kanı, PKK’lı militanların dağdaki lideri olan ve Öcalan’a 
sadakat yemini etmiş olan Murat Karayılan. KCK anayasa-
sı, PKK’nın “KCK siteminin ideolojik gücü olarak” tüm 
Kürt bölgesinde komiser gibi çalışması gerektiğini ifade 
ediyor. 

KCK, Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketinin sivil siyasetin 
içine dahil edilmesi sürecini daha da karmaşık hale getiri-
yor, çünkü BDP’nin statüsünü tehlikeye düşürüyor. Hiç 
şüphesiz, BDP liderleri PKK’nın seçmen tabanını paylaş-

 
 
kokteyilinin ele geçirildiğini söylüyorlar. TRT Haber, 26 Nisan 
2011. 
260 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Şahismail Bedirhanoğlu, Gü-
neydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği (GÜNSİAD) başkanı, 
Diyarbakır, Mayıs 2011. 
261 KCK’nın yapısında bir yürütme konseyi, bir meclis (Kongra 
Gelê Kürdıstan), yargı organı, diyaspora temsilcileri, siyasi grup-
lar ve Türkiye, İran ve Suriye’de aktif olan silahlı militanlar bulu-
nuyor. Eklektik kurucu metni sosyalist, feminist ve antiemperya-
list tonlar içeriyor. Önerilen Kürt entitesi, açık şekilde “bir devlet 
değil” ancak adı verilmeyen bir “devlet”le çatışmaktan sık sık söz 
ediliyor. Türkiye’nin anayasasının dilini andırır şekilde “Kürdis-
tan’da doğan her vatandaşın” anadil hakkından dil özgürlüğüne ve 
spor faaliyetlerine dek tüm haklara sahip olacağını vaat ediyor. 
Bunu “demokratik, toplumcu-konfederal bir sistem içinde … ya-
tay ve piramit tarzı bir örgütlenme içerisinde” öngörüyor. KCK, 
beş ana “bölgeden” (Türkiye bunlardan birisi) sokak komünlerine 
dek “halk ve toplulukların kendi demokratik örgütlenmesini ya-
ratmak amacıyla” ismi hariç herşeyiyle paralel bir yönetim olmayı 
hedefler gibi görünüyor. Metnin tamamı için bakınız: www.scribd. 
com/doc/16223666/KCK-ddianamesinintam-metni#archive. 
262 PKK, kendini siyasi kanat olarak temsil ediyor ve militanların 
Halk Savunma Güçleri’ne (Hezen Parastine Gele HPG) ait oldu-
ğunu söylüyor. 
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maktan her zaman gurur duydu263 ve diğer Kürtler de 
ikisi arasında yakın bir bağ görüyor.264 Öcalan ve PKK, 
BDP’yi kontrol etmeye çalıştılar.265 BDP liderleri, 
PKK’nın çıkarlarını savunuyorlar: Öcalan’ın tutukluluk 
koşullarının düzeltilmesi, militanların övülmesi ve 
geçmişteki isyanların anılması. Ne var ki geçmişte bu 
iki Türkiyeli Kürt milliyetçi örgütün üyeleri genellikle 
aynı ailelerden gelse de yasadışı PKK’nın üyeleri ile 
yasal BDP’li siyasilerin farklı örgütlere ait olduklarına 
dair pek şüphe bulunmuyordu.  

KCK’nın kurulması, böylesi ayrımları muğlak hale getir-
di. Bunun nedeni kısmen KCK’nın PKK’nın hükümetvari 
arzularını açıkça ortaya çıkarması, kısmen de BDP’li 
siyasilerin son on yıl içinde yerel yönetimlerdeki rolle-
rinin artması.266 Türkiyeli Kürt milliyetçiler, Türk sis-
teminden ayrılmayı pekiştirmek amacıyla zaman zaman 
KCK’yı kullanıyor gibi görünüyorlar.267 Daha da kötü 
olanı, genel kabul gören bir anlayışın şimdi Diyarba-
kır’da ve diğer şehirlerdeki BDP’li belediye başkanla-
rıyla birlikte oturan, seçimle gelmemiş danışmanların 
aslında PKK’ya rapor veren komiserler olduklarını dü-
şünmesi.268 Bu, belki de katı tutumcuların niyeti ola-
rak.269 Türk makamlarını öfkelendiriyor: 

 
 
263 “[BDP ve PKK’nın] tabanı aynı. Onları ayıramazsınız. Bu 
bir halk hareketi. Öcalan, BDP, KCK, hepsi aynı”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, BDP’li belediye yetkilisi, Hakkari, 
Haziran 2011. “Eğer PKK bunu [silahlı direnişi] yapmasaydı, 
devlet bizi ezmiş olurdu. Onlara borçluyuz”. Kriz Grubu’na 
verilen mülakat, BDP’li üst düzey belediye yetkilisi, Van, 
Haziran 2011. “şunu açıkça söyleyeyim ki bizim destekçile-
rimiz aynı zamanda PKK’nin destekçileridir. Ona sempati 
duyarlar ve ondan etkilenirler. Elbette ki bizim siyasetimizi 
etkileyebilir … PKK Türkiye’de ve siyasi açıdan aktif”. Ay-
sel Tuğluk, BDP’li millitvekili, CNN Türk, 28 Mayıs 2009. 
264 “BDP, Kürt sorununu çözmeye çalışmıyor ve asla kendi 
inisiyatifini alamaz. Tek yaptığı, Öcalan’ın özgürlüğünü elde 
etmek”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türkiyeli Kürt İs-
lamcı aktivist, Van, Haziran 2011. 
265 Bir BDP’linin PKK tarafından engellendiği ve en sık ola-
rak dile getirilen örnek, Diyarbakır büyükşehir belediye baş-
kanı Osman Baydemir. Eskiden önde gelen, bağımsız fikirli 
ve ılımlı bir BDP’li olan Baydemir, artık kamuoyu önünde 
nadir olarak konuşuyor. Kriz Grubu’na verilen mülakatlar, 
Diyarbakır ve Van, Mayıs-Haziran 2011. 
266 “Konu politika olduğunda BDP’nin tabelasını bir gecede 
PKK olarak değiştirebilirsiniz, içeride hiçbir şey değişmez”. 
Kriz Grubu’na verilen mülakat, Zeynel Abidin Kızılyaprak, 
Türkiyeli Kürt aydın, İstanbul, Mart 2011. 
267 “PKK, ‘yasallaşma’ ihtiyacını en az PKK kadar PKK’lı 
olan BDP gibi bir partiyle de karşılayabilirdi. Ama bunu 
yapmayarak KCK gibi bir ‘ara’ yapılanmada ısrar etti, edi-
yor. BDP yerel yönetimlerde iktidar olduğunda PKK’yı dış-
lamasından mı korkuluyordu?” Kurtuluş Tayiz, “Düz ovada 
savaşmak”, Taraf, 16 Mayıs 2011. 
268 “Ne zaman belediye başkanını görmeye gitsem köşede 
daha önce hiç tanıştırılmayan bir kadın oturuyor. Bizim ofi-

BDP, PKK’nın hedeflerine sahip. Ama bunu terörle 
yapmalarına [izin vermeyeceğiz]. Bu organik bağı ko-
parmak zorundalar. Belediyeyi yönetmelerine devletin 
kabul etmesini bekliyor musunuz? PKK, BDP’yi siyasi 
bir aktör olarak kabul edecek mi? [Yasal alanda] 
BDP’nin bir aktör olmasına izin vermeye çalışıyorsunuz, 
ve BDP, bundan kaçınmak için elinden geleni yapıyor. 
PKK, onları eskiden olduğu gibi davranmaya zorluyor. 
Kürtleri serbest bırakmalarına izin verin!270 

Daha az sorunlu olmakla beraber benzer bir durum, 2008’de 
kurulan ve 600’den fazla büyük ve küçük Türkiyeli Kürt 
sivil toplum örgütü, kişi ve dernekten oluşan ve Türkiyeli 
Kürtleri birleştirmeyi hedefleyen sivil toplum platformuna 
benzer bir yapı olan DTK için de söz konusu. BDP’li siyasi-
ler tarafından yönetiliyor, KCK’nın bazı politikalarını des-
tekliyor,271 toplantılarını genellikle BDP binalarında yapıyor 
ve PKK’nın etkisinde kalıyor.272 Ancak aralarında avukat-
lar, çiftçiler, iş adamları ve kadın gruplarının bulunduğu 
meşru özel ve tüzel kişileri bir araya getiriyor ve BDP’den 
daha geniş bir temsiliyete sahip. Sık sık diyalog çağrısı ya-
pıyor ve bu nedenle Ankara öyle görmese de Türk makam-
ları için için daha yapıcı bir muhatap gibi görünüyor.273 

Öte yandan KCK, Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketinin terk 
etmesi gereken, hatalı bir fikir. Gerek yerleşik Türk yönetim 
sistemini gerekse bağımsız bir aktör olarak BDP’nin saygın-
lığını tehdit ediyor. Bu nedenle Türkiye’nin güneydoğusun-

 
 
simizdeki toplantılara gelmesini daha çok tercih ediyorum, çünkü 
o zaman onu bırakmış oluyor ve çok daha rahat davranıyor …. 
KCK, BDP’li siyasileri kontrol eden politbüro gibi”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, Kürtlerin çoğunlukta olduğu bir şehirde 
çalışan bir Türk uzman, Haziran 2011 
269 “Bugün bütün bu şehirlerde resmi kamusal şebeke ve tecrübe-
ye paralel, giderek güçlenen ‘sivil’ bir kamusal şebeke ve tecrübe 
mevcut” ve bu yapı bilerek “yeni bir hamle yapıyor: Artık Ak 
Parti’nin de dahil olduğu müesses nizamın, bir şeyler yapıyormuş 
gibi görünerek Kürt meselesini sündürmek ve çürütmek yolundaki 
siyasetine karşı bir hamle bu”. Mesut Yeğen, Şehir Üniversitesin-
de araştırmacı, “Kürt siyaseti: Yeni denizlere doğru”, Taraf, 5 
Haziran 2011. 
270 Kriz Grubu’na verilen mülakat, üst düzey AKP’li yetkili, An-
kara, Mayıs 2011. 
271 Örneğin bakınız “KCK’nın [silahlı] eylem yapmama kararı”, 
15 Haziran 2011. 
272 5 Mayıs 2011’de yapılan bir DTK toplantısının ardından Di-
yarbakır Barosu başkanı Emin Aktar şunları söylüyordu: “pek çok 
ses vardı, fakat baskın olanı [PKK’nın] sesiydi”. Kriz Grubu’na 
verilen mülakat, Mayıs 2011. 
273 “Bir terör örgütü onlar. KCK ve DTK, aynı merkezden yöneti-
liyor. Molotof kokteylleri atıyorlar. İnsanlara silah veriyorlar ve 
onlara istediklerini yaptırıyorlar. İdeolojileriyle insanların gözünü 
kör etmişler. Çocukların cezaevinde olmasından şikayet eden in-
sanlar, onlara atmaları için taş verenler …. Toplum barış ve gü-
venlik istiyor, birlikte yaşamaya devam etmek istiyor”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, Mustafa Toprak, merkezden atanan vali, 
Diyarbakır, Mayıs 2011. 
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daki Kürtlerin gerçek anlamda demokratik geleceğinin 
önünde bir engel olarak duruyor.274 

 
 
274 “Kürt siyaseti daha fazla çoğulculuğa ihtiyaç duyuyor ve 
KCK bu çoğulculuğu engellemek için orda duruyor. Türki-
ye’nin her yerinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gere-
kiyor, ama bu sadece KCK’nın herşeyi kontrolü altında tut-
ması demekse bu, yeni bir dengesizlik yaratıyor”. Kriz Gru-
bu’na verilen mülakat, Türk ekonomisinden sorumlu yetkili, 
Van, Haziran 2011. 

VII. HUKUKİ TAKİBATTAN DİYALOĞA 

Türkiyeli Kürt milliyetçiler, polislerin ve hakimlerin kendi-
lerine ayrımcılık yaptıklarını ve cezalarının isnat edilen suç-
lara uygun olmadığını düşünüyorlar.275 Bu, Kürt toplumun-
da kendilerine farklı standartlara göre muamele yapıldığı 
hissini yansıtıyor.276 Kürt milliyetçi siyasiler, mahkemelerin 
medya organlarına karşı dava dosyalarını arttırırken TRT6’nın 
yalnız bırakıldığından şikayet ediyorlar.277 

Yıllar içinde yasalar değişse de cezaevine girenler pek de-
ğişmiyor. Deneyimli Türkiyeli Kürt siyasetçi Ahmet Türk, 
örneğin, 1980 darbesinde meclisteki sandalyesinden alındı, 
“ünlü” Diyarbakır cezaevinde 22 ay kaldı ve işkence gördü; 
üyesi olduğu sol Türk partisinden Paris’te bir Kürt konfe-
ransına gittiği için ihraç edildi; 1994’te PKK üyesi olduğu 
iddiaları üzerine yine meclisten çıkarıldı ve 22 ay hapse 
mahkum oldu; PKK ile bağlantısı olduğu zannıyla 2009’da 
meclisten çıkarıldı ve beş yıl siyaset yasağı getirildi. Şimdi-
lerde aleyhinde açılmış 150 farklı dava bulunuyor. Ne var ki 
Türk, altı kez milletvekili seçilmiş ve içişleri eski bakanı 
Atalay tarafından “iyi bir muhatap”278 olarak nitelenen, yu-
muşak başlı, ılımlı bir siyasi. 

Değişimin sürekliliği, yargı sisteminde de görülebilir. 1980-
1983 askeri yönetim döneminden kalma, başında askeri ha-
kimin bulunduğu Devlet Güvenlik Mahkemeleri sisteminin 
kaldırılması, 2000-2004’teki AB reformları döneminin geti-
rilerinden bir olmuştu. Ne var ki bunun ardından davaların 
birçoğu – hatta arşivler – yeni “Özel Yetkili Mahkemeler”e 
sevk edildi. Türkiyeli Kürt avukatlar, eski Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri’nde en azından kıdemli hakimlerin olduğunu 
ve bir nebze takdir kullandıklarını; ancak yeni mahkemeler-
de bir davayı savunmanın neredeyse anlamsız olduğunu 
söylüyorlar.279 

 
 
275 “Başbakan Erdoğan’la görüşmemizde bana şöyle dedi: ‘Benim 
en büyük sorunum yargıyla.’ Yargı, devletin ve askerin yanında 
olmak istiyor. Biz, hukukun yanında olmasını istiyoruz”. Kriz 
Grubu’na verilen mülakat, Ahmet Türk, deneyimli Türkiyeli Kürt 
lider, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
276 “Biliyorsunuz, Türk askerlerinin cenazelerinin haberlerini izle-
diklerinde büyükannelerimiz ağlarlar. Ama beni inciten, Türk ta-
rafında kimsenin bizim ölülerimiz için ağlamadıklarından emin 
olmam”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türkiyeli Kürt avukat, 
Diyarbakır, Mayıs 2011. 
277 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Abdullah Demirbaş, Sur bele-
diye başkanı, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
278 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Ankara, Mayıs 2011. 
279 “Sokrates’in savunmasını on kere yapabilirsiniz, ama tek bir 
kelimesini bile dinlemezler. Kanımca doğrudan emirle hüküm ve-
riyorlar. Ben bu davaları reddediyorum”. Kriz Grubu’na verilen 
mülakat, Nurettin Bozkurt, Mazlum-Der derneğinin şube genel 
sekreteri, Diyarbakır, Mayıs 2011. “Eskiden sistematik işkence 
varken mahkemeler, insanların zaten cezalandırıldığını düşünü-
yorlardı. Şimdiyse işkence görmediğiniz için cezalandırılmanız 
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AKP dönemi, 1990’larda Türkiyeli Kürt milliyetçilerin 
görünen o ki devletin himayesindeki ölüm timleri tara-
fından öldürüldüğü “faili meçhul cinayetlerin” soruştu-
rulması açısından dönüm noktalarına tanık oldu. 
BDP’nin boykot ettiği 2010 anayasa referandumu, 
1980-1983 askeri yönetim döneminde işkence görenle-
rin işkencecilerini yargıya götürmelerine izin verdi. Bu, 
Türkiye’deki herkes için iyi bir gelişmeydi ve Diyarba-
kır ve güneydoğunun dört bir yanındaki cezaevlerinde 
acı çekmiş eski nesilden Kürtler için bilhassa rahatlatıcı 
bir etki gösterdi.280 

Öte yandan Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketi, hayal kı-
rıklıklarının ifadesi olarak mahkemelerde savunmaları-
nı Kürtçe yapmakta ısrar eden şüphelilerin genellikle 
mahkemeler tarafından “bilinmeyen dil” olarak redde-
dilmesi nedeniyle iyileşmelerden etkilenmişe benzemi-
yor.281 Önde gelen bir Kürt milliyetçi, af sayesinde 
Hizbullah’tan eski rakipleri serbest bırakılırken282 
3.000’den fazla Kürt aktivistin 2009’dan bu yana tutuk-
lu olmasından şikayet ediyordu.283 Bir televizyonun ge-
nel yayın yönetmeni, milliyetçilerin BDP’yi destekle-
yen köylülerin halen devlet güçlerinin hedefi haline 
geldiğine inandıklarını ifade ediyordu.284 Polislerin ce-
zasız kaldıklarına dair iddialar da varlığını sürdürüyor.285 
 
 
gerektiğini düşünüyorlar”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
Mehmet Mehdi Oğuz, Mustazaflar ile Dayanışma Derneği 
(Mustazafder), Van, Haziran 2011.  
280 “Hepimiz Adıyaman’daki cezaevine gittik. Şimdi doğu-
mevi olmuş. Savcı, davamızı doğru bir şekilde ele aldı. Ço-
ğumuz ilk defa oraya tekrar gidiyorduk, ağlayanlar oldu”. 
Kriz Grubu’na verilen mülakat, Zeynel Abidin Kızılyaprak, 
Türkiyeli Kürt aydın, İstanbul, Mart 2011. 
281 Örneğin on sekiz BDP’li ve diğer milliyetçi aktivistlerin 
“terörist” suçlamasına ilişkin savunması, Erzurum’daki bir 
mahkeme tarafından kabul edilmedi ve ilk onbir kişi, on altı 
yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Bağımsız İletişim Ağı 
(BİA), 16 Haziran 2011. 
282 Lübnan’daki örgütle hiçbir bağlantısı olmayan Hizbullah, 
PKK ile mücadeleleri sırasında Türk güvenlik güçleri bünye-
sindeki bazı unsurlar tarafından bir dönem desteklenmiş İs-
lamcı bir Türk gruptu. İslamcı amaçları uğruna çok sayıda 
insana işkence yaptıklarının ve öldürdüklerinin ortaya çık-
ması üzerine liderleri, 2000’de yapılan bir polis baskını so-
nucunda çatışmada öldürüldü. Hizbullah yanlısı gruplar, 
şimdi yasal sivil toplum örgütü olarak çalışıyorlar. 
283 “Ergenekon’un güneydoğu ayağına pek dokunulmadı”. 
Kriz Grubu’na verilen mülakat, Abdullah Demirbaş, BDP’li 
Sur belediye başkanı, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
284 Somut bir örnek olarak Beytüşşebap’ta 29 Eylül 2009’da 
on iki köylünün, Hakkari’de 16 Eylül 2010’da dokuz köylü-
nün öldürülmesi gösterilebilir. Kriz Grubu’na verilen müla-
kat, Diren Keser, Gün TV genel yayın yönetmeni, Diyarba-
kır, Mayıs 2011. 
285 “2005’te Diyarbakır’daki muhtelif olaylarda 10 kişi öldü-
rüldü ve insanlar bunun için polisi suçladı. Ne var ki hiçbir 
polis memuru bugüne dek ceza almadı. Bu yıl 21 Nisan’da 
Bismil’de polis bir genci öldürdü. Oradaki insanlar bizim 

2000’lere dek tutuklandığı zaman herkes birkaç günden 
bir aya kadar mutlaka işkence görürdü. Erkek kardeşim 
14 gün işkence gördü, organlarına elektrik verildi, Filis-
tin askısı yapıldı, tırnakları çekildi, herşey yapıldı. AKP 
geldikten sonra işkence son derece nadir görülür oldu. 
Polis, kanıt kullanmaya çalışıyor, telefonları dinliyor, 
her yerde kamera kullanıyor. Eskisi kadar işkence yap-
mak zorunda değiller. Şimdi artık tutuklandığınızda ka-
rakola gidene kadar arabada dövülüyorsunuz, ama oraya 
varınca bitiyor.286 

A. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 

1980’lerdeki hakiki katliamlarda kadınlar ve çocuklar da 
dahil olmak üzere öldürülen binlerce köylünün yanı sıra 
PKK tarafından öldürülen 116 öğretmen ve 27 imam da bu-
lunuyor; örgüt ayrıca ölümlere neden olan bombalamalar 
yaptı veya büyük şehirlerde sivil hedeflere ateş açtı.287 
1980-1990 arasında güvenlik güçleri oldukça sert tepkiler 
gösterdi. Ancak terörle mücadele çabası, Kürtleri Türk dev-
letine yabancılaştırırken adaletsizliğe yol açarak, PKK’nın 
AB tarafından 2002’ye dek terör örgütü olarak tanınmasını 
geciktirerek, Avrupa’daki polis güçlerinin PKK hakkında 
bilgi vermede veya tutuklamalar gerçekleştirmede isteksiz 
olmalarına yol açarak288 uzun zamandır körelmiş bir bıçak 
etkisi gösteriyor.289 Aynı zamanda “terörist” yaftası, eylem-
leri arasında terör eylemlerine de yer veren PKK hakkında 
gerçekçi düşünmenin de önünü kapatıyor. Bu nedenle eylem-
lerini “isyan” olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır.290 

 
 
olayı araştırmamızı istediler. Polis bizimle görüşmedi. Savcı da 
görüşmedi. Kaymakam bize ‘bunu BDP yaptı’ dedi. Belediye, ‘bu 
bir polis saldırısıdır’ dedi. Elimizde vurulma anının, çocuğun yere 
düşüşünün ve polisin yedi kişiyi dövmesinin resimleri var”. Kriz 
Grubu’na verilen mülakat, Nurettin Bozkurt, Mazlum-Der derne-
ğinin şube genel sekreteri, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
286 Yukarıda adı geçen mülakatlar.  
287 Resmi rakamlar, Ümit Özdağ’ın Pusu ve Katliamların Krono-
lojisi (Ankara, 2009) kitabından alınmıştır. Alıntılayan: Hüseyin 
Yayman, “Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası”, Siyaset, Ekonomi 
ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Şubat 2011. 
288 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Avrupalı terörle mücadele mü-
fettişi, Paris, Nisan 2011. 
289 “[1991 tarihli ve 2006’da genişletilmiş olan] Terörle Mücadele 
Kanunu, tüm özgürlükleri tırpanlayan ve toplumun geniş bir ke-
simine şüpheli veya suçlu gibi muamele yapan ikinci bir anayasa-
ya benziyor. Bu yasasının potansiyel suç listesi o kadar uzun ve 
geniş ki neredeyse kimse ‘masum’ değil. Suç, siyasi bir hale geti-
rildi ve siyasi eylemler suç addedilir oldu. Tanımlar muğlak ve 
temel olarak devleti kendi vatandaşlarından koruma amacıyla şe-
killendirilmiş”. Doğu Ergil, “The Oath Crisis” [Yemin Krizi], 
Today’s Zaman, 28 Haziran 2011. 
290 Bu konunun uluslararası karşılaştırmalarıyla birlikte bir ince-
lemesi için bakınız, Cengiz Çandar, “Dağdan iniş”, a.g.e., s. 17-
27. 
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Şimdilerde Türk mahkemeleri, milliyetçiler aleyhinde 
“terörist” suçlaması yapılmasını sağlayabilmek için 
AKP’nin Terörle Mücadele Kanunu’nda yaptığı deği-
şiklikleri yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun madde-
leriyle birleştirerek sorunların çözümünü daha da zor 
hale getiriyorlar.291 2008’deki bir mahkeme içtihadının 
getirdiği emsale göre Türk makamlarınca eylemlerinde 
PKK’dan esinleniyor gibi görünen herkes, terör örgütü 
üyesi olmakla suçlanabiliyor. Birden fazla ceza söz ko-
nusu olduğundan bir gösteri sırasında taş veya slogan 
atan bir gencin deneyimli bir PKK militanına göre 
mevcut durumda daha uzun bir hapis cezasına çarptı-
rılması oldukça muhtemel.292 

İddianameler, genellikle davalıların PKK’nın etkisin-
deki KCK ile ilişkilendirilmesine odaklanıyor. Bunun 
nedeninin PKK, ideolojik açıdan bir kalıba girmez-
ken293 KCK’nın oldukça sistematik hedeflere sahip ol-
ması ve bu nedenle savcıların iddialarını daha geniş bir 
çerçevede yazabilmeleri olduğu söylenebilir. BDP’li bir 
belediye başkanı şikayetini şöyle dile getiriyordu: “Bu, 
herhangi bir PKK suçu iliştiremedikleri insanlar hak-
kında dava açmalarının bir yolu. Sadece ‘sen KCK’lısın’ 
diyorlar. İçeri aldıkları gençlerin hepsi BDP’li, ama on-
lar KCK’lı olduklarını söylüyorlar”.294 

 
 
291 “[İnsan Hakları İzmele Örgütü’nin Türkiye’deki terörle 
mücadele kanunu hakkında yazdığı bu raporda] yer alan sa-
nıkların ezici bir çoğunluğunun, genel anlamıyla ve makul 
bir şekilde ‘teör’ olarak tanımlanabilecek herhangi bir ey-
lemde bulunduklarına dair bir kanıt yoktur. Söz konusu pro-
testoculara karşı yapılan terör suçlaması, tamamıyla orantı-
sızdır ve yapılan eylemlerin niteliği veya ağırlığıyla hiçbir 
ilgisi yoktur. Böylesi göstericiler aleyhine sunulan kanıtların 
özü oldukça farklılık göstermekte ve bu da adil yargılanma 
ve yargı süreci konularındaki endişeleri daha da arttırmakta-
dır”. Emma Sinclair-Webb, “Protesting as a Terrorist 
Offense: The Arbitrary Use of Terrorism Laws to Prosecute 
and Incarcerate Demonstrators in Turkey” [Bir Terör Suçu 
Olarak Protesto: Türkiye’de Göstericileri Dava Etmek ve 
Cezaevine Göndermek için Terörle Mücadele Kanununun 
Keyfi Kullanımı], Human Rights Watch, 1 Kasım 2010. 
292 “Terörle mücadele kanunu, iyi göründü ama kötü olduğu 
ortaya çıktı. Eskiden PKK’ya ‘yardım ve yataklık yapma’ 
suçunun cezası üç yıl dokuz aydı. Bunu indirdiklerinde bü-
yük mutluluk yaşandı. Şimdiyse cezası altı yıldan fazla. Özel 
mahkemeler, eski devlet güvenlik mahkemeleri gibi çalışı-
yorlar”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Diren Keser, Gün 
TV genel yayın yönetmeni, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
293 “PKK, görünürdeki tek amacı genel bir af ilan edilmesini 
sağlamaya çalışan muhtemelen dünyadaki tek terör örgütü-
dür!” Kriz Grubu’na verilen mülakat, Zeynel Abidin Kızıl-
yaprak, Türkiyeli Kürt aydın, İstanbul, Mart 2011. 
294 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Abdullah Demirbaş, 
BDP’li Sur belediye başkanı, Diyarbakır, Mayıs 2011. 

Polisin tutuklamaları konusunda hissedilen ketum ve mutlak 
bir küskünlük295 ve sanıkların PKK’yla ilişkisi olduğuna dair 
hiçbir somut kanıt olmamasına rağmen ortalama beş ile sekiz 
yıl hapis cezası verilmesi söz konusu.296 Bu yasaların ağına 
takılmış on sekiz yaşın altındaki gençlere olan yaklaşım, 
Demokratik Açılım’ın ne denli eksik olduğunu gösteriyor. 

Eğer fazla heyecana kapılmış ve taş atmış bir çocuğu 10 
yıl hapse mahkum ederseniz ailenin tamamını teröre 
itersiniz. Ve her gösteri ayrıdır. Bu nedenle PKK için 
mücadele etmenin cezası maksimum 6 yılken taş atmak, 
[yasaklı bir örgüte üye olmak ve yasaklı bir gösteriye 
katılmaktan] 11/12 yılla cezalandırılabiliyor. Demokra-
tik Açılım ile yaptıkları tek değişiklik, 18 yaşın altında-
kileri mahkeme devam ederken tutuklu bulundurmama-
ları ve cezadan 1-1/2 yıl indirim yapmaları oldu. Bir yıl 
sonra cezalar belli olduğunda bu çocukların hepsi hapse 
girecek. Bu, yüzde 99 kesin. Hiç kimsenin serbest bıra-
kıldığını görmedim. Bir keresinde 23 çocuğu hemen 
mahkum etmişlerdi. Ortada resim bile yoktu, yalnızca 
bir polisin tanıklığı vardı.297 

AKP, yasada değişikliğe öncelikleri arasında yer vermi-
yor,298 ancak Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketinin güvenini 
kazanmak istiyorsa buna yer vermeli. Terör suçlamaların-
daki orantısız ani artış düşünüldüğünde299 Türkiye, 
PKK’nın ulusal bir bağımsızlık mücadelesi değil, bir terör 
sorunu olduğuna dair öne sürdüğü argümanları Avrupalı 
muhataplarının kabul etmesini istiyorsa onlara hukukun üs-
tünlüğüne saygı duyulduğunu göstermeli. Açıklık, evrensel 
standartlar ve inandırıcılık işe yarayacaktır. Türkiye, Avru-
pa’daki hukuk organlarına gönderdiği dosyaların kalitesini 
arttırarak ilerleme sağlamış oldu bile.300 

 
 
295 “Eskiden insanları gösteriler sırasında toplarlardı; şimdiyse 
gösteriden sonraki günlerde kameralardan saptadıkları 200 kişiyi 
tutuklayabiliyorlar ve bunların yüzde 99’u sonunda hapse giri-
yor”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Nurettin Bozkurt, Mazlum-
Der derneğinin şube genel sekreteri, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
296 Emma Sinclair-Webb, Human Rights Watch, a.g.e 
297 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Nurettin Bozkurt, Mazlum-Der 
derneğinin şube genel sekreteri, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
298 “Şiddet durana dek terörle mücadele kanunu arka planda kala-
cak. Ama idam cezasını çok daha zor koşullarda kaldırdığımızı da 
hatırlamak lazım”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türk yetkili, 
Ankara, Mart 2011. 
299 Associated Press’in dünya çapında son on yılda terörle suç-
lanmış 35.117 mahkum üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre 
mahkumların 12.897’si (toplamın üçte birinden biraz fazlası) Tür-
kiye’de bulunuyor. Araştırma, dünya nüfusunun yüzde 70’ini ba-
rındıran 66 ülkede yapıldı. Türkiye’de 2005’te bu rakam 273 idi. 
Ne var ki terörle mücadele kanununun 2006’da değiştirilmesinin 
ardından 6.345’e yükseldi. “Turkey has one third of terrorism 
convicts in world” [Dünyadaki terör mahkumlarının üçte biri Tür-
kiye’de], Today’s Zaman, 5 Eylül 2011. 
300 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Avrupalı terörle mücadele mü-
fettişi, Paris, Nisan 2011. “İstihbaratımız, yasa uygulayıcılarımız 
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Mahkemelerde Türkçe’nin kayıt dili olmayı sürdürür-
ken isteyen herkesin anadilini kullanabilmesinin güven-
ce altına alındığı bir süreç başlatılmalı.301 Türkiye, te-
rörle mücadele kanununun suçların açıkça tanımlanma-
sı yoluyla adalet sağlamasını302, yasa uygulayıcılarının 
neden olduğu suiistimallerin tamamen ortadan kaldı-
rılmasını ve yeni özel yetkili mahkemelerin savunmaya 
adil duruşma imkanı tanımasını garanti altına almalı.303 

B. AF 

Uzun yıllar boyunca ordu, sıklıkla 3.000-5.000 arasında 
militanı olduğu tahmin edilen PKK’ya karşı tam bir za-
fer dışında başka bir seçeneği kabul etmekte istekli de-
ğildi. Savaşçıların koşulsuz teslim olmaları gerektiğini 
söylüyordu. Genelkurmay eski başkanı Hilmi Özkök’ün 
sözleriyle: “Türk silahlı kuvvetlerinin amacı, bölücü 
terör örgütünün hukuka ve ulusun merhametine boyun 

 
 
kabuklarını kırdılar, sorunun uluslararası olduğunu idrak etti-
ler, artık çıkıp muhataplarıyla görüşmeye daha hazırlar. Av-
rupa’da bir hareketlenme var”. Kriz Grubu’na verilen müla-
kat, Türk yetkili, Ankara, Mart 2011. 
301 “Bir taraftan dilimizi kullanmakta özgür olduğumuzu söy-
lüyorlar. Diğer taraftan mahkemede kullanmamıza izin ver-
miyorlar.”, Kriz Grubu’na verilen mülakat, Ahmet Türk, de-
neyimli Türkiyeli Kürt lider, Diyarbakır, Mayıs 2011. 
302 İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Türk Ceza Kanunu’nun 
220/6 ve 220/7. maddelerinin [‘örgüte üye olmamakla birlik-
te örgüt adına suç işlemek’ ve ‘örgüte bilerek ve isteyerek 
yardım etmek’], ki bunlar, Türk Ceza Kabunu’nun 314/2 ve 
314/3. Maddelerine göre [‘silahlı bir örgüte üye olmak’] ve 
benzer bir hüküm içeren [Terör örgütüne mensup olmasa da-
hi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt 
mensupları gibi cezalandırılırlar] Terörle Mücadele Kanu-
nu’nun 2/2. Maddesine göre de cezalandırılabiliyor; Türk 
Ceza Kanunu’nun 220. Maddesinin [suç örgütü kurmak] aci-
len değiştirilmesini; muğlaklığından ve hukuki açıdan açıklık 
ve belirginliğe sahip olmamasından ötürü keyfi uygulamalara 
yol açabilen 220/6. maddesinin [‘örgüt adına suç işlemek’] 
ve 220/7. maddesinin [‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım 
etmek’] acilen değiştirilmesini; Türk Ceza Kanunu’nun 
314/3. ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 314/2. Maddeye 
[silahlı örgüte üye olmak] bağlantı sağlaması nedeniyle 2/2. 
maddesinin [‘terör örgütü adına suç işlemek’] kaldırılmasını; 
Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. Maddesinin [‘terör örgü-
tünün propagandasını yapmak”] ve Türk Ceza Kanunu’nun 
220/8. maddesinin [‘örgütün veya amacının propagandasını 
yapmak’] değiştirilmesinin öneriyor”. Emma Sinclair-Webb, 
Human Rights Watch, a.g.e. 
303 “Mahkemeler kolayca örgütün propagandasını yaptıkları-
nı söyleyebiliyorlar. ‘Örgüt adına suç işlemek’ ne demektir? 
Örneğin dünkü [PKK militanlarının] cenazesinde 100.000 
kişi vardı. Oradaki herkesi propagandayla suçlayabilirsiniz. 
Suç ile ceza arasında bir denge olmalı”. Kriz Grubu’na veri-
len mülakat, Emin Aktar, avukat ve Diyarbakır barosu baş-
kanı, Diyarbakır, Mayıs 2011.  

eğdirmektir”.304 Ne var ki bir geri dönüş yasası, örgütten ay-
rılan ve teslim olan 1.000 kadar PKK’lı militanın 2005 ile 
2010 yılları arasında normal yaşama dönmelerini sağladı.305 
Ceza Kanunu’nun 221. Maddesi, herhangi bir suç işlememiş 
ve pişmanlık duyan üyelerin veya suç işledikten sonra piş-
man olup örgüt hakkında bilgi verenlerin ceza indirimi al-
masına veya hiçbir cezaya çarptırılmamasına izin veriyor.306 

Öte taraftan Kürt toplumu, otoriter nitelik taşıyan ve geç-
mişte saflarına katılmaları için gençlere baskı yapan PKK 
konusunda çelişki yaşasa da isyan eden ve “dağlara çıkan” 
gençlere sempati duyuyor. Geniş tanımıyla ailelerde en az 
bir kişi örgüte katılmış durumda. Gerilim ve baskı dönemle-
ri veya çatışmalar, örgüte katılanların sayısının artmasına 
neden oluyor.307 Bunu bilen Türk makamları, geçtiğimiz 
yıllarda PKK için bazı afları tartışmaya koyuldu. 2006’dan 
sonra cezaevindeki Öcalan ile yapılan gizli görüşmeler, mi-
litanların büyük bölümünün ve kuzey Irak’ta PKK hakimi-
yetindeki Mahmur mülteci kampında yaşayan 10.000 kişi-
nin çoğunluğunun Türkiye’ye geri dönmesine odaklanmış 
gibi görünüyor. Türkiye’de hassas bir mesele haline gelen308 
dönüş için adli sicil kaydının olmaması şartı309, 1.000 kadar 
militanın kapsam dışında kalmasına neden oluyor.310 

Şam yönetimi, pek çoğunun henüz tam Suriye vatandaşlığı 
olmasa da Suriye’de gelen çok sayıdaki PKK üyesini geri 
almayı kabul etti.311 PKK üyeleri ayrıca İran, Irak ve Avrupa 
diyasporasından da geliyorlar.312 Benzer bir çözüme PKK 

 
 
304 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin basın açıklaması, 19 Ağustos 2005.  
305 “Demokratik Açılım Süreci”, AKP, Ankara, Şubat 2010. 
306 “Bu unsurlar unutmamalıdırlar ki hiçbir terör eyleminde bu-
lunmamışlarsa yakalanmaktan korkmamalıdırlar”. Başbakan Er-
doğan’ın El Arabiya televizyonuna verdiği röportaj, 14 Ekim 2009. 
307 “Gençler hâlâ dağa çıkıyorlar. Kim olduklarını biliyorsunuz: 
ölenlerin kız ve erkek kardeşleri. Bu, intikam almanın bir yolu”. 
Kriz Grubu’na verilen mülakat, bir Diyarbakırlı, Mayıs 2011. 
308 “Öldürdükleri bilinmeyen kişiler af kapsamına giriyor, öldü-
renler içinse artık mümkün değil. Onlar için de birşey bulabiliriz, 
sessiz sakin yaşayabilecekleri ve belki de sonra gelecekte bir şey 
yapabilecekleri bir yer”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Bölgesel 
ekonomiden sorumlu bir Türk yetkili, Van, Haziran 2011. 
309 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Beşir Atalay, içişleri eski ba-
kanı, Ankara, Mayıs 2011. 
310 Kriz Grubu’na verilen mülakat, İhsan Arslan, AKP’li eski mil-
letvekili, Ankara, Mart 2011. 
311 “Af konusuna gelindiğinde gidip Suriyelilerle konuştuk. Suri-
yeliler, ‘onları kabul edemeyiz’ dediler’”. Kriz Grubu’na verilen 
mülakat, Beşir Atalay, içişleri eski bakanı, Ankara, Mayıs 2011. 
Suriye, başta 1920’deki baskılar nedeniyle Türkiye’den kaçmış 
insanların çocukları olmak üzere yüzbinlerce kendi Kürdüne uzun 
zamandır vatandaşlık vermeyi reddediyor. 
312 461 PKK üyesiyle yapılan bir araştırma, dörtte birinin Türkiye 
dışından geldiğini, bu oranın yüzde 47’sinin İran’dan, 39’unun 
Suriye’den ve yüzde 10’unun Irak’tan geldiğini gösteriyor. Tüm 
savaşçıların yüzde 10’unu kadınlar oluşturuyor; dağlarda geçirilen 
süre ortalama yedi yıldan fazla; örgüte katılma yaşı genellikle 15-
17 arası ve toplamın yüzde 20’sini oluşturmak üzere gerillaların 
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ile ilgili suçlar nedeniyle Türkiye’de arandıkları için 
Avrupa’da sürgünde yaşayan eski PKK’lılar için de ih-
tiyaç var. 

Hükümetin üst düzeydeki PKK komutanlarına ne öne-
rebileceği henüz belirli değil. AKP’li bir kaynak, başka 
yerlerde, muhtemelen kuzey Irak’ta, yeni hayatlarına 
başlamalarının beklendiğini söylüyordu.313 Güvenilir 
bir rapor, 2009 af uzlaşmasının beş yılın sonunda 60-65 
üst düzey komutanın Türkiye’ye dönmesini ve siyasete 
girmesini öngördüğünü ve muhtemelen Öcalan’ın ser-
best bırakılarak onlara katılacağını yazıyordu.314 Bazı 
Türkiyeli Kürtler, bunun bile yeterli olmayacağı ve belki 
de ciddi insan hakları ihlalleri yapan güvenlik güçlerine 
tanınacak bir affın yanı sıra PKK’nın tüm üyelerinin 
koşulsuz olarak affedilmesi gerektiği kanısındalar.315 

Buna benzer bir af, Türk makamlarının Türkiyeli Kürt 
milliyetçilerle yine anlaşmaya yaklaştıkları 2011 yılı 
başlarında halen masadaydı.316 Sonuçta neye karar veri-
lirse verilsin ayrıntılar üzerinde Ekim 2009’a göre çok 
daha açık şekilde çalışılmalı ve uzlaşılmalı. PKK’ya 
genellikle gençlik yıllarında katılan ve örgütte ortalama 
yedi yıl geçiren, katı bir ideolojik eğitime tâbi tutulmuş 
ve başka türlü bir yaşam biçimi bilmeyen militanlar 
için çok yönlü rehabilitasyon programları gerekecektir. 
Bir Türk kalkınma yetkilisinin ifadesiyle: “aftan sonra 
bu insanlar ne yapacak? Silahlarının yanında statülerini 
ve güçlerini de ellerinden alıyorsunuz. Yeniden eğitime 
ihtiyaçları var, siyasete girme ihtimaline ihtiyaçları var”.317 

Bilhassa 1990’ların ortasında olmak üzere çatışma sıra-
sında yerlerinden edilen Türkiyeli Kürt köylüler için de 
tazminat gerekiyor. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde açılacak bir yığın maliyetli davanın 
önünü kesmek için 2004’te terör veya terörle mücadele 
mağdurlarına yönelik tazminat yasası kabul etti ve 
133.000 mağdura yaklaşık 1 milyar avro tazminat öde-
di. Türkiyeli Kürtler, tazminat ödemelerinin geç ve ye-
tersiz olduğundan şikayet etseler de Avrupa İnsan Hak-

 
 
en büyük kaynağını İstanbul oluşturuyor. Nihat Ali Özcan, 
Türkiye Ekonomi ve Politika Vakfı, aktaran NTV-MSNBC, 
18 Temmuz 2011. 
313 “Liderlik, Türkiye’ye entegre olamaz. Zaten kuzey Irak’ta 
yaşayan 3.000’den fazla Türkiyeli Kürt var”. Kriz Grubu’na 
verilen mülakat, İhsan Arslan, AKP’li eski milletvekili, An-
kara, Mart 2011. 
314 Cengiz Çandar, “Dağdan iniş”, a.g.e. 
315 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Kendal Nezan, Kürt Ens-
titüsü’nün başkanı, Paris, Nisan 2011. 
316 Kriz Grubu’na verilen mülakatlar, AKP’li milletvekilleri 
ve Türk yetkililer, Ankara, Mart-Haziran 2011. 
317 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Van, Haziran 2011 

ları Mahkemesi bu konuda memnuniyetini dile getiriyor.318 

Öcalan, bir gerçekleri araştırma ve uzlaşma komisyonu ku-
rulmasını istedi. Türk yetkilileri, buna karşı çıkıyor ancak 
1990’larda öldürülen Kürt milliyetçilerin toplu mezarlarının 
bulunmasını kolaylaştırmaya çalışıyorlar ve ortaya çıkan 
pek çok hikayeyi örtbas etmeye çalışmıyorlar.319 O dönem-
de devletin tetikçiliğini yapanların itiraflarının verildiği 
korkunç medya haberlerine rastlanıyor320 ve bunların bazıla-
rı, “Ergenekon” davası kapsamında üst rütbeli askerlerin tu-
tuklanmalarının ardından ortaya çıkıyor.321 Aralarında 72 
yaşındaki yazar Musa Anter ve siyasi lider Vedat Aydın da 
olmak üzere tanınmış Türkiyeli Kürt milliyetçilerin öldü-
rülme olaylarının yeniden araştırılması için gösterilen çaba-
lar şimdiye dek sonuçsuz kaldı.322 1993’te sivil olan eşinin 
vurularak öldürülmesinin ardından dul kalmış ve kendisi de 
tutuklanmış ve işkence görmüş bir kadın, güneydoğuda 23 
faili meçhul cinayetle suçlanan emekli albay Cemal 
Temizöz’ün 2009’da tutuklanmasından sonra “sevinç göz-

 
 
318 Strasburg’daki mahkeme, 8 Temmuz 2011’de yeterince tazmi-
nat almadıklarını iddia eden ve yüzlerce kişinin dahil olduğu birkaç 
davayı reddetti, Türk mahkemelerinin sürekli olarak prosedürleri 
davacıların lehine düzelttiğini ve “ödenen miktarların … makul” ol-
duğunu söyledi. O tarihe kadar Türkiye, bu yasa uyarınca 360.000 
başvuru sahibinin 233.000’ini karara bağlamıştı. “Décisions sur la 
recevabilité Akbayir et autres c. Turquie, Fidanten et autres c. 
Turquie, Bingolbali et autres c. Turquie et Bogus et autres c. 
Turquie”, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 8 Temmuz 2011. 
319 “Gerçekleri araştırma ve uzlaşma komisyonu hayata geçiril-
meyecek. Ama [devletin ölüm timleri tarafından öldürüldüğü açık 
olan maktüllerin] mezarlarına tekrar pislik atılmayacak”. Kriz 
Grubu’na verilen mülakat, Türk yetkili, Ankara, Mart 2011. 
320 Örneğin güneydoğuda bir süre çalışmış eski özel harekat gö-
revlisi Ayhan Çarkın’ın zaman zaman çelişkili olan itirafları, An-
kara’da 1990’ların başlarında birkaç etnik Kürt sivilin öldürülme-
si olaylarına ışık tuttu. “Adamın biri gelmiş, çoluğun çocuğun 
içinde adamın birini çırılçıplak soymuş. Milleti köy ortasında top-
lamış dayak atıyor. Ben bu halka (Kürtler) uçak kullanıldığını 
gördüm. Top kullanıyorsun, tank kullanıyorsun, mayınlar kullanı-
yorsun halkına karşı. Bu ateş hepimizi yakacak. Bok yedirdik bu 
millete. Tırnaklarını söktük, dilini yasakladık … Bir özür dile-
memiz lazım Kürtlerden... Öcalan’ın önerdiği hakikatleri araştır-
ma komisyonu açılsın, gider her şeyi anlatırım. Ama o komisyona 
[yukarıdan] başkaları da gelmeli”. Radikal gazetesine verdiği rö-
portaj, 22 Mart 2011. 
321 Ergenekon, özellikle AKP yönetiminin ilk yıllarında olmak 
üzere “derin devlet”le bağlantılı ordu ve yargı ile ilişkili olarak, 
aşırı milliyetçi ve laikçi hedeflerine ulaşmak için terör eylemleri-
ne başvuran ve hükümeti kontrol etme amacını taşıyan, birbiriyle 
bağlantılı komplolar ağına verilen isim. 2007’den bu yana Erge-
nekon’la bağlantılı suçlardan yaklaşık 500 kişi tutuklandı. Dava, 
2008’den beri devam ediyor.  
322 Anter, Eylül 1992’de vurularak öldürüldü. Aydın, Temmuz 
1991’de evinden alındı, işkence gördü ve kısa süre sonra ölü ola-
rak bulundu. Bu cinayetler için hiç kimse hüküm giymedi, ancak 
Türk basınında cinayetler ısrarla gizli jandarma istihbarat ve terör-
le mücadeleye ekipleriyle ilişkilendiriliyor (örneğin Hürriyet, 4 
Şubat 2005 ve Sabah, 6 Ağustos 2011). 
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yaşları döktüğünü” söylüyordu. “Düşündüm ki şimdi 
artık kocamın katillerini bulabilirim. Ama tutuklama-
dan sonra çok az şey yapıldı”.323 

C. ÖCALAN ÇIKMAZI 

Cezaevindeki PKK lideri Öcalan, Marmara Deni-
zi’ndeki bir adada izole bir halde ömür boyu hapse 
mahkum olsa da en azından yakın zamanlara dek ana 
oyunculardan biri olarak kalmakta son derece başarılı 
oldu.324 İsteklerini avukatlarının yaptığı ziyaretler aracı-
lığıyla bildiriyor ve Türk devleti, bu tür ziyaretleri ko-
laylaştırarak veya uzun süre engelleyerek durumu etki-
liyor. Herşeyden önce barışla ilgilendiğini söylüyor – ki 
barış, uzak bir ihtimal de olsa cezaevi koşullarının de-
ğişebileceği tek koşul – fakat kurduğu örgüt üzerinde 
önceden sahip olduğu mutlak hakimiyetin zayıfladığı 
ve PKK kadrolarının daha radikal hale geldiği yönünde 
işaretler mevcut. AKP, bir bakıma Demokratik Açılım 
ve Türkiyeli Kürtlere karşı genel olarak daha iyi politi-
kalar aracılığıyla onu devreden çıkarmaya çalıştı.325 

Temmuz’un ortasında Türk yetkililer, Öcalan’ın aile 
üyelerinin veya avukatlarının ziyaretleri aracılığıyla 
kurduğu dış dünyayla bağlantısını kestiler. Hiçbir açık-
lama yapılmadı, ancak bu durum gerilimi açık biçimde 
arttırdı ve müzakere yoluyla uzlaşmaya varma ihtimali-
ni azalttı.326 Cezaevindeki liderin kaderi, sadece onun 
destekçileri için değil kendisi için de bir öncelik teşkil 
ediyor. Bazı Türkiyeli Kürtler şuna inanıyorlar: 

Öcalan için bu müzakere sadece kendi hakkında. Öca-
lan, kendini bir mahkum olarak değil tanrı olarak 
görüyor. Herşey, bir numaralı konu olan ev hapsine 
çıkmasıyla ilgili. Onun ardından PKK geliyor. Kürt-
ler üçüncü sırada. [Cezaevinden çıkarılması için] 
yeşil ışık görülmezse hiçbir şey yapmayacaktır. Da-

 
 
323 Nebahat Akkoç, Kürt kadın hakları aktivisti, Diyarbakır, 
Nisan 2011. 
324 PKK’nın farklı kanatları, Öcalan’ı etkiliyor hatta kısıtlı-
yor; ancak “[onun] tartışmasız ve rakipsiz ‘tek otoritesi’ ko-
numundaki Abdullah Öcalan’ın durumu ele alınmadan ve 
[böylelikle] PKK’nin silahlarını bırakması sağlanamadan, 
Kürt Sorunu’nun çözülebilmesi imkansızdır”. Cengiz 
Çandar, “Dağdan iniş”, a.g.e., s. 15. 
325 “Biz normalleşiyoruz. Beni en son ilgilendiren şey, PKK 
liderliğinin tepkisi”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Beşir 
Atalay, içişleri eski bakanı, Ankara, Mayıs 2011. 
326 Cengiz Çandar, iletişiminin kesilmesinin AKP hükümeti-
nin bütün gayretiyle “PKK’yı tasfiye etmek” için popülerli-
ğini ve bölgedeki desteğini kullandığı ve çatışmaların ulaştığı 
yeni aşamada kullandığı psikolojik bir unsur olduğuna inanı-
yor. Bunun çatışan taraflar arasında “perspektif uçurumunu” 
genişletmeye yaradığını öne sürüyor. “Kandil’e karşı”, a.g.e. 

hası Öcalan olmadan PKK’yı harekete geçiremezsiniz.327 

Dahası, PKK içindeki nesil değişimi ne olursa olsun Öca-
lan, hâlâ Türkiyeli Kürt milliyetçi hareketin önde gelen bir 
ismi olmayı sürdürüyor.328 Bir kült haline gelmeye aday ef-
sanevi ismi,329 onu Kürt sokaklarını yönetebilecek ender ki-
şilerden biri haline getirdi.330 Kuzey Irak’taki Kürt liderliği-
nin geniş bir kesimi,331 bağımsız aydınlar332 ve ismi veril-
mese de 2011’de mecliste bulunan bir AKP’li Türkiyeli 
Kürt milletvekili333 tarafından Türk makamları ile müzake-
relerde önemli bir potansiyel ortak olarak görülüyor. Benzer 
şekilde bazı AKP’li yetkililer de onun önemini kabul edi-
yorlar.334 Ayrıca Öcalan’ın desteklediği bir çözüm, 
diyasporadaki Türkiyeli Kürtleri mücadelelerinin bitmesi 
gerektiği konusunda ikna etmenin tek yolu olabilir.335 

 
 
327 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Zeynel Abidin Kızılyaprak, 
Türkiyeli Kürt aydın, İstanbul, Mart 2011. 
328 “Lider Öcalan’dır, silahlı kuvvet PKK’dir, siyaset BDP ile hal-
ledilebilir. Bunu durdurabilecek tek kişi Öcalan’dır. Bunu ne BDP 
ne de bir başkası yapabilir. Bunun gibi tüm müzakerelerde kazan-
kazan sonucu olmalıdır mutlaka”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, 
Abdullah Demirbaş, BDP’li Sur belediye başkanı, Diyarbakır, 
Mayıs 2011. 
329 “[Dağlardaki PKK militanlarıyla] bütün bu görüşmelerden son-
ra benim keşfettiğim şey şu oldu; bizim kavrayamadığımız derin 
bir maneviyat var orda. Bir mistifikasyon, kutsallaştırma var. Bü-
tün o şehit kültü üzerine öyle bir şey inşa edilmiş ki … Öcalan, 
Öcalan’dan daha fazla bir şey. PKK, PKK’nın kendisinden daha 
büyük ve yüce. Postmodern bir din gibi”. Bejan Matur, yazar, Ta-
raf gazetesine verdiği röportaj, 27 Şubat 2011. 
330 “İnsanlar çok eğitimsiz oldu. Onlarla konuşamıyorsunuz bile. 
Kapalılar. Öcalan’ı ilahi bir güç gibi görüyorlar”. Kriz Grubu’na 
verilen mülakat, saygın Türkiyeli Kürt avukat, Diyarbakır, Mayıs 
2011. 
331 “Erdoğan Kürt sorunuyla ilgili olarak çok önemli işler yaptı … 
PKK’nın esas liderinin İmralı’da hapis bulunduğu gerçeğinin bir 
an bile gözden kaçırılmamalı”. Necirwvan Barzani’nin Hasan 
Cemal’e verdiği röportaj, Milliyet, 29 Haziran 2011. 
332 “Abdullah Öcalan’ın, çözüm için değerlendirilmesi gereken, 
çözümün “partneri” rolünü üstlenecek çok önemli bir siyasi aktör 
olduğu, rapor çalışmasında görüşülen hemen herkesin üzerinde 
birleştiği bir noktadır”. Cengiz Çandar, “Dağdan iniş”, a.g.e. 
“Öcalan, PKK’dır. İkinci adam diye birşeyi unutun. Dokuzuncu 
adam diye bir şey hiç yok. Karayılan orda çünkü Öcalan orda ola-
bileceğini söylüyor”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Zeynel Abi-
din Kızılyaprak, Türkiyeli Kürt aydın, İstanbul, Mart 2011. 
333 “Şiddetin adresi, [iletişim kurulacak] taraf PKK’dir…. bu so-
runu bir şekilde muhatabıyla çözmek zorundasınız. Onları ikna 
etmek zorundasınız ve ikna etmediğiniz sürece şiddet artacak”. 
Galip Ensarioğlu, alıntılayan Taraf, 25 Haziran 2011. 
334 “Birçok aktör var. Hepsiyle uğraşmak zorundasınız. Öca-
lan’nın mitolojik bir konumu var; her söylediği kabul görüyor”. 
Kriz Grubu’na verilen mülakat, üst düzey AKP’li yetkili, Ankara, 
Mayıs 2011. 
335 “Sadece PKK Almanya’daki Kürtlerin – en azından büyük bir 
kısmının – söz dinlemesini sağlayabilir. Bu devlet için önemli bir 
güvence ve anlaşmaya varmak için bir neden”. Kriz Grubu’na ve-
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Öcalan, açıklamalarında açık ve net olmayabilir,336 an-
cak Türkiyeli Kürt fraksiyonlarını bir araya getirme 
konusundaki uzun deneyimi ve yeteneği, onun, eğer is-
terse Kürt sorununa bir çözüm bulunmasında yardımcı 
olabilmesini sağlıyor. Kendisi de bu fikri teşvik edi-
yor.337 Bu argümana göe, eğer Öcalan olmasaydı, Tür-
kiyeli Kürt milliyetçi hareketi rakip fraksiyonlara bölü-
nürdü ve idare edilmeleri imkânsız hale gelirdi. Bunun 
nedeni, en azından kısmen de olsa yetkililerin Öca-
lan’la görüşmelerini ve avukatları aracılığıyla görüşle-
rini iletmelerine izin vermelerini kabul etmeleriydi.338 

Ne var ki Temmuz 2011’de yaşanan olaylar, 1999’da 
yakalanmasından bu yana zaman zaman görüldüğü üze-
re, Öcalan’ın itaatsizlikle karşı karşıya olduğuna dair 
bazı yorumcuları ikna etti. Bir “barış meclisini” destek-
lediğini kamuoyuna açıklasa ve BDP’nin meclis boyko-
tunu yeniden düşünmesini önerse de339 parti, meclisten 
uzak durmaya devam etti ve DTK Kürt milliyetçiler 
platformunun ardından Eylüldeki parti kongresinde 
provakasyona neden olan “demokratik özerklik” ilanına 
karar verdi. Bu arada PKK’lı militanlar, Türk askerleri-
ni kaçırdıkları veya onlara saldırdıkları bir dizi eyleme 
başladı. 

Eskiden bir PKK vardı. Şimdiyse İmralı var, Kandil 
var, belediyeler var, BDP var, cezaevindeki PKK 
var, cezaevinden yeni çıkmış PKK var, bir de genç-
ler var …. Eğer Öcalan ikna olursa, bu işe yaryacaktır; 
muhalefet marjinalleşecektir. Ama onun aynı za-
manda bunu savunması da gerekiyor. Yeni yasalar, 

 
 
rilen mülakat, Zeynel Abidin Kızılyaprak, Türkiyeli Kürt ay-
dın, İstanbul, Mart 2011. 
336 Örneğin Öcalan, Kürt sorununun çözümü için Türk yetki-
lilere uzun bir yol haritası iletti ve 600 sayfalık “Ortadoğu 
Kültürünü Demokratikleştirmek” metnini ekledi. Şöyle di-
yordu: “Ben burada kafa patlattım. Dünya ve Avrupa bilim-
lerinin hepsini okudum … gözlerimde şiddetli yanma var, 
gözkapaklarım yapışıyor, ciltte kaşıntı var. Doktor, şiddetli 
alerjidir dedi ... burası her gün işkenceden daha beter”. Ba-
ğımsız İletişim Ağı’nın (BİA) aktardığı yorumları, 29 Ağus-
tos 2009. 
337 “Ben sizlere pratik önderlik de yapmak isterdim ancak 
koşullarım elvermediği için teorik önderlik yapıyorum. 15 
Haziran'a kadar bu söylediğim çerçevede bir yeşil ışık ya-
kılmazsa, çözümün gelişeceğine dair bir bildirim yapılmazsa, 
beni ölmüş bilin! Artık ondan sonra yaşanacak olan başkaldı-
rıdır, isyandır, her şey olabilir”. Aktaran Taraf, 21 Mayıs 
2011. 
338 Aralarındaki ilişki o kadar samimi ki üst düzey bir AKP 
yetkilisi, avukatların bazen Öcalan’ın onlara söylediğini tam 
olarak aktarmadıklarından şikayet ediyordu. Kriz Grubu’na 
verilen mülakat, Ankara, Mayıs 2011. 
339 “Temaslarımız basit görüşmelerin ötesine gitmiştir. Bir 
anlaşma seviyesine varmak üzeredir. Bu, çok önemli”. Ab-
dullah Öcalan’ın avukatları aracılığıyla verdiği mesaj, akta-
ran Taraf, 28 Haziran 2011. 

silahsızlanma ve yeni bir psikoloji gerekiyor – bunların 
hepsi paralel olmalı. Demokratik Açılım bunu önerdi, 
ancak işe yaramadı. Bu, Sri Lanka usulü [isyanı bastıra-
rak] çözülemez. İrlanda yöntemiyle, yani silahlı insanları 
yeniden sivil hale getirerek yapılmalı.340 

PKK’nın hakimiyetindeki Türkiyeli Kürt sivil toplum plat-
formu, Öcalan’ın nihayetinde ev hapsine alınmasını talep 
etti; bu talep, Türk medyasında oldukça yer buldu ve çok az 
tepki aldı.341 AKP’nin Türkiyeli Kürt eski milletvekillerin-
den biri, böylesi tartışmaların Öcalan’ın cezaevi koşullarının 
değişmesine kamuoyunu hazırlamak açısından iyi olduğunu 
ve 2009 öncesi tartışılan anlaşmada Öcalan’ın ev hapsine 
geçmesi ihtimalinin ciddi şekilde düşünüldüğünü söylüyor-
du.342 Öcalan’ın normal bir hayat sürdürmesi mümkün ol-
masa da343 tutukluluğunun koşulları, her türlü müzakerenin 
başarısının ayrılmaz bir parçası.344 Bazıları, barış içinde ge-
çen birkaç yılın ardından onun ve diğer önde gelen PKK li-
derlerinin siyasete girmelerine izin verilmesi gerektiğine, 
zira Türk kamuoyunun hızla değiştiğine inanıyorlar.345 Böl-
gede çalışan bir Türk kalkınma görevlisinin söylediği üzere 
bu çıkmazdan kurtulmanın tek yolu, yapıcı belirsizlik. Di-
yarbakırlı bir siyaset bilimcinin ifadesiyle:  

Size ihtiyaç duyduğunuz he türlü Kürtlüğü vereceğiz di-
yerek sorunu çözemezsiniz. Öcalan’ı sürece katmak zo-
rundasınız. Fakat [Türkiyeli Kürtler], Öcalan’ın özgürlü-
ğünü isteyerek başlarlarsa [anaakım Türk kamuoyunda] 
hiçbir yere varamazsınız. Başka bir yerden başlarsanız, 
onun özgürlüğüyle sonuçlanabilir.346 

 
 
340 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Vahap Coşkun, Diyarbakır Si-
yasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Mayıs 2011.  
341 “[Öcalan için] ev hapsi istiyoruz. Olmaz diyorlar… ama bu 
uzun bir proje. Zemini hazırlamak zorundayız. Ve bu, bir derece-
ye kadar gerçekleşiyor. [Öcalan için] ev hapsinden, bir aftan bah-
settiğimizde artık dünya başımıza yıkılmıyor.” Kriz Grubu’na ve-
rilen mülakat, Ahmet Türk, deneyimli Türkiyeli Kürt lider, Di-
yarbakır, Mayıs 2011. Kendisi, aynı zamanda Demokratik Top-
lum Kongresi’nin (DTK) eş başkanı.  
342 “Artık tüm fikirler tartışılabilir. Önceleri ‘af’ kelimesini bile 
kullanamazdınız. Artık Öcalan’ın ev hapsine alınabileceği fikrine 
bir tepki yok”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, İhsan Arslan, An-
kara, Mart 2011. 
343 “Onu serbest bırakamayız. Birileri onu birkaç saat içinde vurup 
öldürür”. Kriz Grubu’na verilen mülakat, Türk yetkili, İstanbul, 
Mayıs 2011. 
344 Cengiz Çandar’ın adı geçen raporu, Öcalan’ın tutukluluğunda 
böylesi değişikliklerden kaçınılamayacağını ve kısa vadede ceza-
evi koşullarının iyileştirilmesinden orta vadede serbest bırakılma-
sına kadar uzandığını, mülakat yaptığı pek çok kişinin ev hapsinin 
mümkün olduğunda anlaştığını belirtiyordu. 
345 Kriz Grubu’na verilen mülakat, üst düzey Türk yetkili, Ankara, 
Mayıs 2011. Halihazırda Türk medyası, Öcalan’ın cezaevinden 
avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamaları diğer siyasilerin açık-
lamaları kadar sıradanmış gibi karşılıyor. 
346 Kriz Grubu’na verilen mülakat, Bölgesel ekonomiden sorumlu 
bir Türk yetkili, Van, Haziran 2011. 
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Mücadelesinin Türkiye içinde tam haklar elde etmek 
olduğuna karar vermesinin ardından Türkiyeli Kürt 
milliyetçi hareketi, üstü kapalı veya açık ilk koşulu ola-
rak kısa veya orta vadede işbirliğini belirtmemeli, zira 
bu, Türklerin büyük bir çoğunluğunun kabul edemeye-
ceği bir şey olacaktır. Kan akmaya devam ederken 
Öcalan’a ne olacağına dair uzun vadeli soru, açık bi-
çimde tartışılamaz. AKP, sorunu çözebilmek için daha 
önceki herkesten daha fazla gayret etti, ancak yeni bir 
biçimde düşünmeye hazır bir Kürt muhatabı olmadığı 
sürece gidebileceği yerin bir sınırı var.347 Dahası, 
BDP’nin çıkarı, Erdoğan’ın ilerleyebilmesine yardımcı 
olmak yönünde, zira ancak onun karizması, siyasi ağır-
lığı ve muhafazakar kesime verdiği güven, gelecekteki 
bir anlaşmayı Türkiye’nin batısındaki sıradan insanlara 
benimsetmeyi başarabilir.348 

 
 
347 “BDP, AKP'ye çok kızıyor ama bu toplum için çok olum-
lu adımları atan AKP'yi tek başına bırakarak, Güneydoğu'da-
ki rakibi olan AKP'yi "temizlik" konusunda kararlı tek parti 
haline getiriyor”. Ahmet Altan, “Temizlik, hükümet ve 
BDP”, Taraf, 7 Temmuz 2011. “Son derece küçük adımlar 
atıyorlar … ancak birşeyler için tek umut AKP’den”. Kriz 
Grubu’na verilen mülakat, Kendal Nezan, Kürt Enstitüsü 
başkanı, Paris, Nisan 2011. 
348 “Erdoğan’dan başkası bu toplumu, PKK’yı dağdan indi-
rebilmek için özveride bulunmaya ikna edebilir mi? … ilk 
yıllarda daha ilk adımlar atıldı … [sonrasında] [sağcı milli-
yetçilere] oy kaptırmamak için geri çekildi. Seçim bitti, oyla-
rı kazandı, şimdi harekete geçme zamanı geldi”. Mehmet Ali 
Birand, “This is Turkey: there is no way out of here” [Burası 
Türkiye: Buradan Çıkış Yok], Hürriyet Daily News, 23 Hazi-
ran 2011. 

VIII. SONUÇ 

Türk yetkililer ile Türkiyeli Kürt milliyetçileri arasında yeni 
ve yıkıcı bir şiddet döngüsü başlamış bulunuyor. Artan ça-
tışmalar ve bombalamalarda askerler, polis memurları ve 
militanlar öldürülüyor, gösterilere aşırı miktarda gözyaşartıcı 
bomba ve güçle müdahale ediliyor, 3.000’den fazla siyasi 
aktivist fikirlerini barışçıl yollarla ifade ettikleri için cezae-
vinde bulunuyor ve terörle mücadele kanununun ve diğer 
kısıtlayıcı yasal hükümlerin kötüye kullanılması siyasi geri-
limin yükselmesine neden oluyor. Demokratik Açılım dur-
du, kuzey Irak’a bir kara operasyonu yakın görünüyor, PKK 
ile güvenlik güçleri arasında mücadelenin yeniden başlama-
sı, Türkiye’nin büyük şehirlerindeki etnik çatışmayı bilin-
meyen sulara götürme tehlikesi taşıyor. 

Gerek Türk makamları gerekse Türkiyeli Kürt milliyetçi ha-
reketi şimdi harekete geçerek yaygın şiddetin içine sürükle-
nilmesini durdurmalı, çatışmayı yaşam biçimi haline getiren 
iki taraftaki şahin güdüleri dizginlemeli. Silahlı baskının ve 
isyancı saldırıların 1990’lardaki üzücü katliamlardan daha 
başarılı olamayacağına dair kendi destekçilerini ve kamuo-
yunu ikna etmeliler. Güneydoğu, on yıl öncesine göre çok 
daha düzenli ve zengin. En azından düşünsel düzeyde iki 
taraf, siyasi bir çözümün içeriğinde ne olacağına dair – dil 
reformu, seçim barajının azaltılması, yasalarda va anayasa-
daki tüm etnik ayrımcılık unsurlarının kaldırılması – uzlaş-
maya çok daha yakınlar. 

Türkiyeli Kürt hareketi başlangıçta işbirliği yapsa da yap-
masa da Türk makamları, güven arttırmak amacıyla barışçıl 
siyasi aktivistlerin “terörist” olarak hapse mahkum olmala-
rına neden olan kanunları yeniden yazmalı, evrensel hakları 
desteklemeli ve Türk sistemi içinde çalışanların siyasete 
tam katılımlarını sağlamalılar. Şiddetin tırmanmasına rağ-
men AKP, gelecekteki bir çözümün temelini atmak için se-
çim zaferini kullanarak daha açık terörle mücadele yasaları, 
bir anayasa ve kapsamlı anadil hakları ortaya koymalı. Öte 
taraftan PKK, BDP ve diğer Türkiyeli Kürt milliyetçiler, 
Kürtlerin büyük bir bölümünün hareketin barışı tercih etme-
sini, terör taktikleri kullanmaktan vazgeçmesini ve gölge bir 
hükümet yaratma çabalarına son vermesini istediğinin far-
kına varmalı. Meclise girmeli ve anayasa reformu yolunda 
ilerlemeliler. Türkiyeli Kürt milliyetçi belediyelerin bir 
yandan Türkiye’nin parçası olarak mali ve diğer haklardan 
yararlanırken ülkenin idari tutarlılığını kasten baltalamak 
yoluyla ikili davranmaya devam etmeleri mümkün değil.  

Yasaları değiştirmek ve Türk-Türkiyeli Kürt ilişkilerini ye-
niden rayına oturtmak, PKK ile ve cezaevindeki lideri Ab-
dullah Öcalan’ın kaderi ile uğraşmanın ancak bir parçası. 
Ne var azalan güven pek çok Türk ile Türkiyeli Kürt milli-
yetçi hareketi arasında şiddetle eksikliğini hissettiriyor. 
Eğer her iki taraf, onlarca yıldır Türkleri ve Kürtleri bezdiren 
baskı ve isyana son vermek istiyorsa bu durum değişmeli. 

İstanbul/Brüksel, 20 Eylül 2011
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EK A 
 

TÜRKİYE HARİTASI 
 

 

 
Teksas Üniversitesi’nin (Austin) izniyle 
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EK B 
 

KISALTMALAR 
 

 
AKP  (Adalet ve Kalkınma Partisi), başkanlığını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, Türkiye’de iktidarda olan 

parti. Mecliste güçlü bir çoğunluğa ve popülariteye sahip. İdeolojisinde muhafazakârlık, dindarlık, popülizm ve 
ekonomik kalkınma bir arada bulunuyor. 

BDP  (Barış ve Demokrasi Partisi), Türkiyeli Kürtlerin yasal, ana partisi. Ulusal çapta desteğin genellikle yüzde 6’sına 
sahip. 

DTK  (Demokratik Toplum Kongresi), çoğunlukla Türkiyeli Kürt siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, dernekle-
rin ve saygın kişilerin oluşturduğu yasal bir platform. Geniş tabanlı olmakla birlikte kararlarının çoğu, Kürt milli-
yetçi siyasetinden etkileniyor.  

DTP (Demokratik Toplum Partisi), Türkiyeli Kürtlerin bundan önceki yasal, ana partisi, daha önceki partinin 2005’te 
kapatılmasının ardından kuruldu ve kendisi de 2009’da kapatıldı; 1990’lardan çok sayıda Kürt milliyetçi partisinin 
kapatılma nedeni, yasadışı PKK ile bağlantıları oldu. 

KCK  (Koma Ciwakên Kürdistan, Kürdistan Topluluklar Birliği), PKK tarafından 2005-2007’de kuruldu, Türkiye, İran, 
Irak, Suriye ve diyasporadaki Kürt topluluklarındaki PKK bağlantılı grupları bir araya getiren bir şemsiye örgüt. 

PKK  (Partiya Karkerên Kurdistan, Kürdistan İşçi Partisi), 1978’de Abdullah Öcalan tarafından kurulan ve Türkiye’de 
1984’te bir silahlı direniş başlatan örgüt. PKK’nın kuzey Irak ve Türkiye’de yaklaşık 3.000-5.000 militanı bulunu-
yor. Türkiyeli Kürtler arasından önemli ölçüde azınlık desteğine sahip ve Türkiye, AB, ABD ve başka ülkeler tara-
fından terör ve uyuşturucu ticareti örgütü olarak yasaklanmış durumda. 
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EK C 
 

INTERNATIONAL CRISIS GROUP HAKKINDA 
 

 

Uluslararası Kriz Grubu, alan araştırmalarına ve üst düzey 
uzman görüşlerine dayalı analizler yaparak, amansız ça-
tışmaları engellemek veya çözmek üzere çalışan, 5 kıtada 
130 elemanı olan, kâr amacı gütmeyen, bağımsız ve sivil 
bir organizasyondur.  

Kriz Grubu’nun çalışma sistemi saha araştırmalarına da-
yanmaktadır. Çatışma ve şiddetin olduğu veya beklendiği 
ülkelerde/bölgelerde siyasi analistlerden oluşan ekipleri 
bulunmaktadır. Grup, söz konusu alanlarda elde ettiği bi-
rinci el bilgiyi, tecrübeye dayalı değerlendirmelerle des-
tekleyerek hazırladığı analitik raporları uluslararası alanda 
etkili olan karar mekanizmalarına sunarak, isabetli karar 
vermelerini sağlayacak önerilerde bulunur. Kriz Grubu 
aynı zamanda, dünyadaki çatışmalar ve yeni çatışma ihti-
malleri hakkında düzenli olarak güncel bilgi sunan 
CrisisWatch (Kriz Gözetimi) isimli 12 sayfalık aylık bül-
ten yayınlar.  

Kriz Grubu’nun raporları ve bilgilendirme dokümanları e-
posta ve posta yoluyla dışişleri görevlilerine, uluslararası 
kuruluş çalışanlarına iletilmekte, ayrıca internet sayfasın-
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