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GİRİŞ

Kürt Meselesi’nin çözüm odaklı en hareketli yılları tartış-
masız 2008-2013 arasında yaşandı. Bu yıllar aynı zamanda tabii olarak 
en ciddi yapısal demokratikleşme adımlarının da atıldığı dönem oldu.1 
Demokratikleşme anlamında ilklerin yaşandığı 2008-2013 döneminin 
en çarpıcı konu başlığı ise Kürt Meselesi’ydi. Türkiye demokratikleştikçe 
Cumhuriyet tarihi boyunca ‘dokunulmazlar’ sınıfına giren başlıklara teker 
teker temas edilmeye başlandı.2 Siyasi iktidarın hem cesaret gösterdiği, 
hem de teminatını sağladığı alanda bazen tedrici bazen de devrimci ge-
lişmeler art arda gerçekleşti. 2008-2013 arası aynı zamanda ‘Açılım Süre-
ci’nden ‘Çözüm Süreci’ne varılan dönem olarak da isimlendirilebilir. Her 
iki girişimin de hikâyesi, Türkiye’nin demokratikleşme tarihinde birçok 
kırılma noktalarına işaret ediyor.3 Ama hepsinden önemlisi, Kürt Mese-
lesi’nde, yakın dönemdeki dönüm noktalarını bizlere gösteriyor. Yıllar 
sonra, 2008-2013 arasına bakıldığında, muhtemelen bu yıllar, Kürt Me-
selesi’ni konuşur hale gelmekten çözme iradesini oluşturma düzeyine varış 
dönemi şeklinde de isimlendirilecektir.

1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye verilmesiyle beraber 
Kürt Meselesi’nde yeni bir perde açılmıştı.4 Hem devlet hem de PKK açı-
sından ‘belirsizlikler dönemi’ başlamış oldu. Devlet Öcalan’ı hapse koyarak 
‘kazandığına’ kendisini inandıramıyordu; liderini kaybeden PKK ise ‘si-
lahlı mücadelenin’ devam etmesi gerektiğine. İktidara geldikten sadece üç 

1Kürt sorununda çözüm sürecini başlattık, AK Parti, Bkz: http://www.akparti.org.tr/site/ic-
raat/347/kurt-sorununda-cozum-surecini-baslattik

2Sedat Ergin, “Türkiye’nin AKP Hükümeti Dönemindeki Demokrasi Mücadelesi: 2002-
2010”, Analiz Türkiye, 22 Nisan 2013, http://researchturkey.org/wp/wordpress/?p=3076&lang=tr 

3“Arınç: Yeni bir Türkiye dönemi başladı”, Milliyet, 6 Ağustos 2011. 
4“Ortadoğu’da Bugün: Terörist Abdullah Öcalan Yakalandı (1999)”, Ortadoğu’da Bugün, 

15 Şubat 2009, http://ortadogudabugun.wordpress.com/2009/02/15/orta-doguda-bugun-tero-
rist-abdullah-ocalan-yakalandi-1999/ 
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hafta sonra, 30 Kasım 2002’de, OHAL’i kaldıran AK Parti yeni bir dönem 
umutlarını yeşertti.5 AK Parti iktidarına oldukça ilgisiz kalan PKK, yeni 
döneme intibak sorunu yaşayan aktörlerin başında gelmekteydi.6 PKK, 
yıllarca, kısmen eski tecrübelerinin de etkisiyle siyasi iktidar-devlet ayrı-
mını yeni dönemde sürdürdü. Türk vesayet geleneğinin, üzerine koskoca 
acı bir tarih inşa ettiği bu ayrımın her geriliminde de vesayet kampının 
güçlenmesine yardımcı olacak adımlar atmaktan geri kalmadı.7

12 Ağustos 2005 Diyarbakır konuşmasında “Kürt sorunu bu milletin bir 
parçasının değil, hepsinin sorunudur. Bu sebeple ‘Kürt sorunu ne olacak?’ diyen-
lere diyorum ki, bu ülkenin başbakanı olarak, o sorun, herkesten önce benim so-
runumdur” diye seslenen Erdoğan, Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atmış 
oldu.8 Retorik düzeyde bile sorunu tartışmanın, isimlendirmenin imkânsız 
olduğu uzun yılların ardından, ilk kez bir başbakan sorunla bu denli açık bir 
şekilde yüzleşiyordu. Erdoğan’ın, müesses nizamın kırmızı çizgilerinden olan 
‘İslam tehdidi’ parantezinde mağdur olan bir kesimden geliyor olması, 2005 
çıkışını çok daha anlamlı hale getiriyordu. Adeta sistem açısından bir ‘öteki’ 
diğer ‘ötekinin’ sorununa el atıyordu. Bu yönüyle, Erdoğan’ın ne yapmaya ça-
lıştığını, en az idrak eden aktörlerin başında PKK gelmektedir. Yani müesses 
nizamın çok sarih bir şekilde fark ettiği ‘Erdoğan momentini’ Kürt siyasi ha-
reketi ve PKK neredeyse ilgisizlik düzeyinde karşıladılar. 

Zaten çok fazla zaman geçmeden de, Türkiye 2007 kaotik siyasi at-
mosferine doğru giderken, ellerini tetiğe götürerek, oligarşi adına vesayet 
odaklarına muhtaç olduğu desteği vermekten kendilerini alamadılar. 13 
Eylül 2006’da Diyarbakır’da bombalı bir saldırı ile 11 kişinin hayatını kay-
betmesine yol açtılar.9 21 Ekim 2007’de Dağlıca saldırısı sonucunda ise 12 

5Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, Bkz: http://tr.wikipedia.org/wiki/Olağanüstü_Hâl_Bölge_Valiliği
6Haşim Söylemez, “PKK’nin Derin Troykası”, Aksiyon, 678, 3-9 Aralık 2007.
7Yıldıray Oğur, “PKK Postmodern Bir Dine Dönüştü”, Bejan Matur’la söyleşi, Taraf, 27 

Şubat 2011.
8“Erdoğan: Kürt Sorunu Hepimizin Sorunu...”, bianet.org, 12 Ağustos 2005, http://bianet.

org/bianet/bianet/65194-erdogan-kurt-sorunu-hepimizin-sorunu 
9“Diyarbakır’da Patlama / 5’i Çoçuk 11 Kişi Hayatını Kaybetti”, Haberler.com, 13 Eylül 2006, 

http://www.haberler.com/diyarbakir-da-patlama-5-i-cocuk-11-kisi-haberi/ 
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asker hayatını kaybetti.10 AK Parti hükümeti bir taraftan asker ve yargı ve-
sayetinin, sokakta ve siyasetteki odaklarıyla mücadele içerisinde Cumhur-
başkanlığı seçimleri süreciyle boğuşurken, diğer taraftan PKK terörünün 
oluşturduğu toplumsal baskı ile mücadele eder hale geldi. Aynı dönemde 
sadece PKK terörü değil, DTP’nin önde gelen isimleri de ardı ardına “Ke-
malizm’e göz kırpma” konuşmaları yapıyor, yazıları kaleme alıyorlardı.11 
Özellikle Dağlıca saldırısı sonrası yükselen milliyetçi dalga, hararetlenen 
vesayet odakları neticesinde 20 Nisan 2008’de, AK Parti hükümeti, Kuzey 
Irak’a daha önce yirmiyi aşkın kez yapılmış sınır ötesi harekatlardan bir ta-
nesini daha yapmaya mecbur kaldı.12 Hükümet özellikle Nisan-Temmuz 
2007 arasında sınır ötesi harekat baskılarına dirense de sonunda harekat 
yapılmış oldu. O dönem özellikle Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi ile 
çok daha yakın ilişki ve işbirliği içerisine girme planları da ertelenmiş oldu. 
PKK aynı dönemde, AK Parti’ye kapatma davası açılmazdan sadece birkaç 
gün önce, yine sivilleri hedef aldı ve İstanbul Güngören’de bomba patla-
tarak 18 kişiyi katletti.13 PKK terörü ilerleyen aylarda da hız kesmeden 
devam etti. 3 Ekim 2008’de Şemdinli Aktütün karakoluna yapılan saldı-
rıda 15 asker şehit oldu.14 Kürt sorununu salt terörle mücadeleye mahkûm 
etmek için elinden geleni ardına koymayan PKK eylemlerine rağmen, si-
yasal alanda önemli bir gelişmenin yaşanması engellenemedi. 1 Ocak 
2009’da TRT Kürtçe televizyonu 24 saat yayına başladı.15

Kapatma davası yükünden kurtulan AK Parti, 2009 içerisinde soruna 
siyasi çözüm bulma çabaları ve demokratikleşme adımlarına dair hareket-
lenme olacağının işaretlerini vermeye başladı. Ağustos 2009’la birlikte bir 
ilk daha yaşandı. İlk kez bakan düzeyinde bir hükümet temsilcisi, farklı ke-
simlerden gazetecilerle, resmen ilan edilerek, bir çalıştay yaptı. İçişleri Ba-

10“Hakkari’de askeri birliğe saldırı: 12 asker şehit”, Sabah, 21 Ekim 2007.
11Aysel Tuğluk, “Pozitif milliyetçilik”, Radikal, 23 Aralık 2007.
12“PKK’ya 10 bin askerle karakış darbesi”, Radikal, 23 Şubat 2008.
13“Güngören’de patlama: 17 ölü, 154 yaralı”, Hürriyet, 27 Temmuz 2008.
14“PKK karakola saldırdı: 15 şehit”, Radikal, 4 Ekim 2008.
15“TRT’nin Kürtçe kanalı TRT 6 yayına başladı”, Hürriyet, 1 Ocak 2009.
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kanı Beşir Atalay’ın düzenlediği çalıştay hem tartışmalara konu oldu, hem 
de yeni bir dönemin ilk işaretini verdi. 2009 Ağustos’undan Kasım ayına 
kadar geçen süre içerisinde, Kürt Meselesi ve PKK, 1980’lerden bu yana 
tartışılmadığı kadar Türkiye gündeminde tartışma konusu oldu.16 Ortaya 
çıkan tabloda, 25 yılın negatif birikimi ile bütün aktörlerin en hazırlıklı ol-
dukları noktanın kan akmasından başka hiçbir sonuç üretmeyen statükoda 
direnme noktası olduğu kısa sürede anlaşılacaktı. Aynı şekilde herkesin en 
az hazırlıklı olduğu hususun ise barış olduğu görülecekti. Böylece, iktidar 
partisi neredeyse yalnız başına tartışmaları götürmek durumunda kaldı.

Erdoğan bilinçli bir tavırla, toplumun 25 yıldır akan kanın aktörle-
rini, sebebini, siyasi partilerin pozisyonlarını gözlemlemesi için olabilecek 
en şeffaf şekilde tartışmaların yaşanmasını sağladı. Daha da ileri giderek 
10 Kasım 2009’da Türkiye Büyük Millet Meclisini sorunu resmen tar-
tışmak üzere topladı. Kürt Meselesi’ni salt terör üzerinden yıllardır ko-
nuşan Meclis ilk kez sorunun farklı yönleriyle, hepsinden önemlisi çözüm 
için bir yol haritası çıkarma ümidiyle bir araya geldi. Sonuç beklendiği 
üzere pek vahim oldu. Demokratik Toplum Partisi (DTP) maksimalist ta-
leplere boğulurken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) en sert milliyetçi söylemlere savruldular.17 Özellikle Meclis 
toplantısından üç hafta önce, 19 Ekim 2009’da Habur’da 34 kişilik PKK’lı 
grubun sürece katkı vermek adına teslim olma görüntüleri, çok yoğun 
bir şekilde suistimal edildi ve tartışma bağlamından kopartıldı.18 Aslında 
Habur ilk kez barışı deneyen bütün aktörler açısından sıkıntılarla dolu bir 
tabiata sahipti; ancak Habur’da ortaya çıkan fotoğraf, sözkonusu sıkıntı-
ların giderilmesine malzeme kılınmaktan ziyade, lümpen bir dil inşasının 
malzemesine dönüştürüldü.

16“Türkiye çözüm modelini bu çalıştayda bulacak”, Sabah, 1 Ağustos 2009.
17“10 Kasım tarihi kriz çıkardı”, haber7.com, 10 Kasım 2009, http://www.haber7.com/si-

yaset/haber/450335-mecliste-acilimli-10-kasim-gerginligi 
18“Habur’da kritik gün! 34 PKK’lı Habur’dan bugün giriş yapıyor!”, medyafaresi.com, 19 

Ekim 2009, http://www.medyafaresi.com/haber/30860/guncel-haburda-kritik-gun-34-pkkli-ha-
burdan-bugun-giris-yapiyor.html 
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10 Kasım 2009 Meclis oturumundan bir ay sonra 11 Aralık 2009’da 
Anayasa Mahkemesi bir kez daha Kürt siyasi hareketinden bir partiyi 
kapatma kararı aldı.19 Karardan sadece dört gün önce PKK Açılım Sü-
reci’yle ortaya çıkan bütün atmosferi zehirleyecek şekilde Reşadiye’de as-
keri bir araca saldırarak yedi askeri öldürdü.20 Bir önceki sene iktidar 
partisine kapatma davası açan yargı vesayeti, adeta Türkiye’de yaşamıyor-
muşçasına, ülkenin siyasal ve toplumsal gündemini hiç umursamadan 
DTP’yi kapatma kararı aldı.21 DTP’nin kapatılması Kürt siyasi hareketi 
açısından daha önce defalarca yaşanmış bir durum olduğundan çok faz-
laca bir anlamı bulunmuyordu. DTP kararıyla asıl mesaj kapatma dava-
sından yeni kurtulmuş olan AK Parti’ye veriliyordu. 2008’de Ergenekon 
sürecinin başlamasıyla, AK Parti’nin vesayet odaklarının üzerine gide-
ceği endişesi zaten yeterince ortaya çıkmıştı. Bu mesajla özellikle ‘Açılım 
Süreci’nin durdurulması, hatta mümkünse ‘Kürt Meselesi’nin müesses 
nizamın bir sorunu olarak kalması için AK Parti’nin bu meseleden elini 
çekmesi talep ediliyordu. 

2009 Açılım Süreci’nde ortaya çıkan tartışmaların büyük bir kısmı de-
mokratikleşmenin Anayasal değişim olmadan gerçekçi olamayacağını or-
taya koydu. Özellikle yeni bir Anayasa’nın yazılması, 12 Eylül 1980 darbe 
Anayasası’nın ortadan kaldırılması hemen her kesim tarafından dile geti-
rilmekteydi.22 Kürt Meselesi’nde yaşanan tartışmalar yeni bir Anayasa dü-
şüncesinin Mecliste nasıl bir karşılık bulacağı konusunda da fikir vermeye 
yetmişti. Ortaya çıkan bu sıkıntılı durumu kısmen aşmak üzere belli mad-
deleri, özellikle de yargı vesayetinin sürmesine neden olan maddeleri önce-
leyen kısmi bir Anayasa değişikliği, 12 Eylül 2010’da, AK Parti’nin bütün 
riski üstlenmesiyle, gerçekleşmiş oldu.23 12 Eylül’de referanduma giden 

19“DTP’ye Kapatma Davası”, Habertürk, 12 Aralık 2009.
20“Tokat’ta çatışma: 7 şehit”, ntvmsnbc, 7 Aralık 2009.
21“DTP’ye Kapatma Davası”, Habertürk, 12 Aralık 2009.
22Yılmaz Ensaroğlu, “Yeni Anayasa ve Sivil Toplum”, Sabah, 14 Ocak 2012.
23“Referandumda neyi oylayacağız?”, ntvmsnbc, 31 Ağustos 2010, http://www.ntvmsnbc.

com/id/25122323/ 
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Anayasa değişikliği, zaten Açılım Süreci’yle birlikte negatif bir rol oyna-
maya başlayan PKK çizgisi açısından kötü bir imtihan oldu. DTP son-
rası kurulan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Anayasa Referandumu’nu 
şiddetli bir şekilde boykot ederek demokratikleşmeye direnen bir görüntü 
verdi.24 İşin daha trajik olanı ise 2009’da son partisi kapatılan Kürt siyasi 
hareketinin, AK Parti’nin parti kapatmayı engelleyen bir maddeyi Mecliste 
geçirmesine destek bile vermemesi oldu.25

PKK silahsızlanmayı hipotetik olarak bile gündemine alamazken, Kürt 
yasal hareketi de ‘meşru siyasal bir parti’ olma konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşamaktaydı. Anayasa Referandumu’nda içine düştükleri çelişkili du-
rumun elbette bir kısmı üzerlerindeki silahlı örgüt vesayetinden kaynak-
lanıyordu. Lakin Kürt yasal partilerinin mezkûr vesayetten rahatsızlık mı 
duydukları, yoksa bunu siyaset yapmanın zorluklarından azade olmanın 
sıradan bir mazereti olarak mı gördükleri şüphelidir. 

Öte yandan, PKK’nın Kürt yasal hareketi üzerinde kurduğu vesayet siste-
minin ete kemiğe bürünmüş hali, KCK örgütlenmesiyle berrak bir şekilde or-
taya çıkmıştı.26 Her ne kadar abartılı KCK soruşturmaları marifetiyle, 2009-
2010 yıllarında yaşanan polis-yargı rüzgarı, Kürt Meselesi’nde 1990’ların 
güvenlikçi perspektifinin primitif terörle mücadele görüntülerini yeniden or-
taya çıkarmış olsa da, PKK’nın şehirdeki bütün dinamikleri dağdan kontrol 
altına alma çabası ortadadır. PKK vesayet sistemi olan KCK ile toptancı bir 
şekilde muhatap olan kolluk ve yargı unsurları kısa süre içerisinde KCK’nın 
kendisini, Kürt Meselesi’nin ve PKK’nın önüne geçen ateşli bir tartışma ko-
nusu yapmayı başardı. 7 Şubat 2012’deki MİT soruşturmasıyla27 birlikte, 
MİT’in de KCK ile ilişkisini sorgulamaya kalkınca, KCK davalarında kont-
rolü kaybettiği söylenen bazı polis-yargı dinamiklerinin, tipik bir vesayet ör-
gütlenmesi olan KCK sistemi gibi ‘yeni bir vesayet odağı’ şeklinde hareket 

24“BDP’den iki ilde referanduma boykot mitingi”, Radikal, 5 Ağustos 2010.
25Murat Yılmaz, “2010 Referandumu Siyasi Partilerin Tutumları”, SETA Analiz, Ekim 2010, 

http://file.setav.org/Files/Pdf/2010-referandumu-siyasi-partilerin-tutumlari.pdf
26“‘KCK despotik bir vesayet sistemidir, kesinlikle son verilmeli’”, Zaman, 26 Şubat 2012.
27“MİT’in üst düzey isimlerine KCK şoku”, Radikal, 8 Şubat 2012.
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ettikleri tartışması ortaya çıktı.28 Kürt Meselesi’nin çözümüne ve PKK ile mü-
cadelenin metotlarına dair açık bir şekilde fikir vazeden, politika dayatan bir 
odak görüntüsü veren polis-yargı odağı, hükümetin meseleyi Meclisten yasa 
çıkarmaya kadar götürmesiyle geri adım atmak zorunda kaldı.29

2010’da Türkiye gündemi sadece kısmi Anayasa değişikliğine odaklan-
madı; aynı zamanda PKK eylemlerinin düzenli bir şekilde yükselmesine 
de şahitlik etti.30 PKK, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi boyunca en fazla 
demokratikleşme potansiyeli taşıdığı bir dönemde teröre sonuna kadar gö-
mülmüş bir görüntü vermekten geri durmadı. Özellikle 2010-2012 yıl-
larında, PKK’nın ve Kürt Meselesi’nin terörün dışında anıldığı sahne 
neredeyse olmadı. Kürt yasal siyasi hareketi ise aynı dönemde siyaseten an-
lamsızlaşmaktan başka bir pozisyon takınamadı. PKK’nın ‘devrimci halk 
savaşı’ söyleminin peşine takılan BDP, meşru siyaset alanından olabilecek 
en sert şekilde uzaklaşarak sokaklara teslim oldu.31 

PKK’nın saldırılarını artırdığı bir dönemde, 28 Aralık 2011’de Ulude-
re’de PKK’lı zannedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bom-
balanan 35 köylü hayatını kaybetti.32 Oldukça trajik bir manzara ortaya çı-
karan Uludere, PKK tarafından büyük ölçüde bir sembole dönüştürüldü. 
TSK soruşturmasından da görevden uzaklaştırmalar dışında bir sonuç çık-
mayınca33, Uludere üzerinden yaşanan gerilimin sıcaklığı devam etti. 2013 
içerisinde Erdoğan’ın, hayatını kaybedenlerin aileleriyle buluşmasıyla34 bir 
nebze sakinleşen gerilim, bölge halkı nezdinde hâlâ bir yara olarak kabul 
edilmekte. Uludere maalesef kısa süre içerisinde PKK terörünü perde-
lemek ya da paranteze almak üzere PKK çevrelerinin sürdürdüğü silahlı 
eylemleri meşrulaştırma aracına dönüştürüldü. 

28Taha Özhan, “27 Nisan’dan 7 Şubat’a siyasete müdahale”, Sabah, 18 Şubat 2012.
29Hatem Ete, “Vesayet, siyaset, cemaat”, Sabah, 18 Şubat 2012.
30“PKK eylemleri daha da artacak”, Sabah, 19 Haziran 2010.
31Nazlı Ilıcak, “Şemdinli... Beytüşşebap... Halk savaşı”, Sabah, 4 Eylül 2012.
32“Şırnak Valiliği: Uludere’deki olayda 35 kişi öldü,1 kişi yaralandı”, Milliyet, 29 Aralık 2011.
33“Uludere komutanı görevden alındı”, Zaman, 8 Ocak 2012.
34“Erdoğan, ilk kez Uludereli mağdur ailelerle buluştu”, Zaman, 27 Temmuz 2013.
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2011 ve 2012 PKK açısından çok ağır kayıpların verildiği bir dönem 
oldu.35 Türkiye’de güvenlik bürokrasisinin ilk kez siyasi iktidarın mer-
kezde olduğu bir yapıda insicam içerisinde çalışma işaretleri vermesi bu 
durumda etkili oldu. 2012 içerisinde Türkiye’de ‘ilçe’ ele geçirmeye ça-
lışan bir PKK çıktı karşımıza.36 Yüzlerce PKK militanı hayatını kaybetti.37 
PKK, dağda ölen gençlerden dolayı üzerinde neredeyse hiçbir baskı his-
setmiyordu. Bölgede PKK’nın hegemonik dili ve uyguladığı ağır sosyal 
baskı böylesi bir itirazı geçmişte imkânsız kıldığı gibi bugün de imkânsız 
kılmaktaydı. Bunların yanı sıra, sorunun en önemli unsuru olan PKK’nın 
yaptıkları, Kürt Meselesi’yle ilgili aktörlerin ve entelektüel dilin günde-
mine hiç girmiyordu. Sol-liberal aydın patronajına oldukça açık olan 
Kürt siyasi hareketi, bu kesimlerden sadece ‘devletin yapması gerekenleri 
veya günahlarını’ duymaktaydı. Türkiye’nin ilk kez ciddi bir demokratik-
leşme dalgası yakaladığı bir dönemde durum yine değişmedi. Aydınların 
büyük bir kısmı, sadece, ağır aksak, inişli çıkışlı da olsa, değişmeye ve dö-
nüşmeye çalışan devlete konuşmaya devam ettiler. PKK’ya neredeyse bir 
kez olsun elini tetikten niçin çekmediğini soramadıkları bir yana, Kürt 
Meselesi’nde ilk kez ortaya çıkan cılız demokratik vizyonu da mahkûm 
etmekten geri durmadılar.

Kürt Meselesi’nde ve Türkiye’nin PKK tecrübesinde sol-liberal aydın 
patronajı bu dönemde önemli bir sorun başlığı olarak öne çıktı. Özellikle 
Açılım Süreci’nde cılız olarak hissedilen ‘aydın sorunu’, 2013 Çözüm Sü-
reci’nde oldukça aşikâr bir hal aldı. Yıllarca ‘Kürt sorunu çözülsün’ diye 
yazılar yazan, raporlar çıkaran, kitaplar yayımlayan isimlerin bazıları sü-
recin dinamizmine ve ciddiyetine ayak uyduramayıp havlu attılar. Bu ko-
nuda tutarlı durmayı başaran isimlerden oluşan 2013 Çözüm Süreci Akil 
İnsanlar Heyetlerindeki isimler38 ise oldukça ilginç bir tecrübe edindiler. 

35“PKK, 2013 yılına hazırlanıyor!”, Milliyet, 2 Aralık 2012.
36“PKK’nın yeni hedefi Cizre, 40 terörist ilçeye sızdı”, Zaman, 11 Eylül 2012.
37“PKK’dan yılın itirafı: 314 üyemiz öldü”, Dünyabülteni, 4 Ocak 2013, http://www.dunya-

bulteni.net/?aType=haber&ArticleID=241481 
38“Akil İnsanlar Heyeti listesi açıklandı”, Star, 3 Nisan 2013.
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1980 Darbesi sonrasında Kürt Meselesi müstakil bir sorun olarak 
PKK’yı üretebilecek bir yoğunlukta değildi. Askeri yönetim, toplumun 
bütün farklılıklarının üzerinde zaten ağır baskılar uyguluyordu. Neredeyse 
bedel ödemeyen tek bir kesim bile yoktu. PKK kurulduğu günden itibaren 
silaha mecbur olduğu için değil, aksine oldukça bilinçli bir şekilde, sol ra-
dikal ütopya rehberliğinde, silahı isteyerek tercih etti. O dönemde askeri 
yönetim, PKK terörüne göre çok daha büyük bir terör yöntemini, bütün 
Kürtleri hedefe koyan askeri yöntemleri tercih etmeseydi, asırlık Kürt Me-
selesi’ne neşret vuracak demokratikleşme adımlarına bile gerek duyul-
madan, sorunun kangrene dönüşmesi engellenebilirdi. Daha da önemlisi, 
PKK ile mücadele adına yürütülen ilkel politikalar, Doğu ve Güneydo-
ğu’da asimilasyon ve kan akmasına neden olurken; toplumun geri kalanı 
da, şehirlerine, ilçelerine ve köylerine varıncaya kadar yaşanan şehit cena-
zeleri üzerinden Kürt Meselesi’yle tanışmış oldu. Başka bir deyişle, Kürt 
Meselesi bir ‘elit sorunundan’ hızla ‘toplumsal bir soruna’ dönüşmüş oldu.

2013 Çözüm Süreci’nde oluşan Akil İnsanlar Heyeti bu ‘toplumsal so-
runun’ her bölgede nasıl algılandığını en çarpıcı şekilde tecrübe eden ki-
şilerdi. En başta yüzleştikleri de, kendi dünyalarında ‘Kürt Meselesi şöyle 
çözülür’ şeklinde başlayan cümlelerle ifade bulan yargılarını her ziyaret 
sonrasında test etmeleri oldu. Farklı bölgeleri yatay kesen insani talepleri 
aşan her meselede derin toplumsal kırılmalarla, ötekinin temel insan hakkı 
olan meseleye yaklaşım tarzlarıyla, diğerinin hassasiyetine dair oldukça 
rahat indirgemelerle yüzleştiler. Sonuçta sol-liberal aydın patronajıyla ken-
disine bir dünya kuran PKK dilinin irrasyonelliği ve demokratik ortama 
katkı sağlayacak bir halde olmadığı artık aşikâr hale gelmiş oldu.

Kürt Meselesi’nde sol-aydın patronajına dair turnusol testi vazifesi 
gören olaylardan birisi de 2011 içerisinde yaşandı. Oslo’da MİT’in PKK 
ile yaptığı görüşmeler, muhtemelen PKK’lılardan bir isim tarafından 
kayda alınarak, medyaya servis edildi.39 Hangi odak tarafından servis edil-
diği hâlâ bilinmeyen bu görüşmeler, 7 Şubat 2012’de yargı-polis marife-

39“PKK ile MİT’in Oslo görüşmesi sızdı iddiası”, Hürriyet, 14 Eylül 2011.



16    /     G İRİŞ

tiyle MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a karşı bir operasyona dönüştü.40 Oslo 
görüşmelerinin sızmasından sonra ortaya çıkan manzarada, PKK soru-
nuna dair devletin en ileri adım diye addedilen birçok başlıkta oldukça 
esnek bir yol haritasına sahip olduğu gerçeği ortaya çıktı. O dönemin 
şartlarında, PKK konusunda hiçbir siyasi bağlamı sorun etmeksizin, en 
kestirme ve radikal çözüm önerilerini ortaya atanları bile şaşırtacak kadar 
ileri gidildi. Sonuçta PKK’nın, kendisiyle yapılan müzakereyi taşıyama-
dığı bir kez daha görüldü.

2009 Açılım Süreci’yle AK Parti’nin tabanında sıkıntı yaşayacağı kor-
kutmalarının 2010 Anayasa Referandumu’nda yüzde 58 destekle neshe-
dilmiş olması gibi41, Oslo sızıntısının da kırılma yaratacağı korkutmala-
rının, 12 Haziran 2011 seçimlerinde halkın yüzde 50’sinin AK Parti’ye oy 
vermesiyle anlamsız bir vesveseye dönüştüğü görüldü.42 PKK’nın 2011’de 
yeniden teröre gömülme süreciyle birlikte Abdullah Öcalan’ın dışarı ile 
avukatları üzerinden görüşmesi tamamen kesilmiş oldu.43 2010 Anayasa 
Referandumu ile önemli bir dönüm noktasını geçen Türkiye, 12 Haziran 
2011 seçimleri sonrası ilk kez devlet nezdinde kurumsal anlamda kon-
solidasyon sürecinin başladığının işaretlerini verdi. Toplumsal kırılmala-
rını korumaya devam eden Türkiye’nin önündeki en çetin sorun hâlâ Kürt 
Meselesi ve PKK idi. Elbette, Türkiye’de merkez kaç kuvvetlerin dönüşü-
münün ve konsolidasyon sürecine dahil olmasının sancısız olması beklen-
miyordu. Bununla birlikte hem usûlde, hem de esasta anti-sistemik yapı-
ların derin bir siyasal eş zamanlama krizi yaşadıkları görüldü. 

Merkez’in normalleşmesi ile birlikte vesayet sisteminin korumasından 
azade olan laik siyasal kesimler, Kemalist kurgu altında neredeyse tamamen 
sistem dışına atılan Kürt siyasal dinamikler ve Alevi kesim, yeni dönemde 
siyasal eş zamanlama krizini en derin yaşayan aktörlerin başında gelmek-
teler. Laik-Kemalist siyasal dinamiklerin ‘merkez’in dönüşümü karşısında 

40“MİT’in üst düzey isimlerine KCK şoku”, Radikal, 8 Şubat 2012.
41“İşte Referandum’un resmi sonuçları”, Sabah, 23 Eylül 2010.
42“Kesin sonuçlar Resmi Gazete’de yayımlandı”, Milliyet, 23 Haziran 2011.
43“Öcalan’ın 4 avukatına bir yıllık yasak”, Radikal, 17 Ağustos 2011.
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sistem-karşıtı bir savrulma yaşaması anlaşılabilir bir durumdur. Lakin 
benzer bir durumu statüko tarafından yıllarca ‘öteki’ olarak kodlanan ke-
simlerin de yaşaması, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu konsolidasyon sürecini 
geciktirmektedir. Özellikle Kürt Meselesi ve PKK sorunu nihai olarak si-
yasal anlamda bütün Türkiye’nin sindirebileceği bir ortamda çözülebile-
cektir. Çünkü binlerce insanın canına mâl olan sorun siyasal olduğu kadar 
toplumsal, belli bir bölgeyi ilgilendirdiği kadar ülkenin tamamında karşı-
lığı olan bir kriz alanıdır. 

Bu durum ise yüksek siyasetin, tıpkı toplumsal yapı gibi mesele karşı-
sında parçalı bir durumda kalmasına yol açmaktadır. Kürt siyasi hareketi 
ve PKK sadece kendi gündemine odaklanmakta, sorunun çözümünde bir 
kaldıraca dönüşememektedir. Özellikle Baykal sonrası dönemde, Kema-
lizm ve neo-Kemalizm arasına sıkışmış, kendi içerisinde bir koalisyon gö-
rüntüsü veren CHP ise, başı sonu belli bir şekilde soruna yaklaşamamak-
tadır. Son tahlilde, mahkemelerde anadilde savunma yapılma hakkına bile 
karşı çıkarken bulmaktadır kendisini.44 Kürt sorununun yarattığı konforlu 
alanda kendisini siyasi risklerden uzak tutan MHP de, kendi tabanını sü-
rekli konsolide eden bu meselenin tabiatında yapısal bir değişim yaşanma-
sını istemediğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.45 Sonuçta, yüksek si-
yaset nezdinde, iktidar partisi ve güvenlik bürokrasisi, büyük ölçüde yalnız 
bir şekilde sorunun normalleşmesi için adımlar atmak zorunda kalmak-
tadırlar. Burada en büyük sorun, iktidar partisinin arzuladığı desteği bu-
lamayınca demokratikleşme ve silahsızlandırma adımlarının doğal olarak 
yavaşlaması değil; asıl engel, diğer siyasi partilerin kendi toplumsal kesim-
lerini Çözüm Süreci’ne hazırlamaktan imtina etmeleri, hatta tam tersi bir 
istikamette, çözüme mukavemet için tabanı motive etmeleridir. Böylesi bir 
manzara karşısında, muhalefet partilerinin tabanlarını muhtemel bir sü-
rece hazırlama sorumluluğu ve yükü de AK Parti’nin sırtında kalmaktadır. 
Bu durumda AK Parti aynı anda Kemalist CHP tabanını, milliyetçi MHP 

44Vahap Coşkun, “Anadilde savunma ve CHP”, Radikal, 2 Aralık 2012.
45Murat Yılmaz, “2010 Referandumu Siyasi Partilerin Tutumları”, SETA Analiz, Ekim 2010, 

http://file.setav.org/Files/Pdf/2010-referandumu-siyasi-partilerin-tutumlari.pdf 
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tabanını ve geç kalmış bir milliyetçilik yaşayan, mağdur BDP tabanını sü-
rece ikna etmek zorundadır.

2013 süreci bu endişeler ve zorluklar altında başladı. Türkiye, daha 
sonra ‘Çözüm Süreci’ olarak da anılacak olan yeni girişimi, ilk kez, mode-
ratörlüğünü yaptığım bir TV programında46 Erdoğan’ın ‘Abdullah Öcalan 
ile görüşmelerin başladığı’nı duyurmasıyla haberdar oldu. Oslo sızıntıları ve 
PKK’nın yoğun bir şekilde terörizme yeniden sarılmış olmasından dolayı or-
taya çıkan atmosferde ‘müzakere yolu’nun büyük ölçüde kapanmış olduğu 
algısı yerleşmişken, Erdoğan oldukça radikal bir adım atıyordu. İlerleyen 
bölümlerde her bir aşamasının detaylı şekilde analiz edildiği 2013 Çözüm 
Süreci, AK Parti iktidarları döneminde ikinci kez soruna bir proje dahilinde 
el atma girişimiydi. Açılım Süreci’yle Türkiye, geniş toplumsal kesimler an-
lamında Kürt sorunuyla tanışmış, Kürt sorunu tartışılır olmuş, toplumun 
farklı kesimleri sorunun özüyle buluşmuş, ‘resmi hikâye’ ve merkez med-
yanın vesayet rejimi adına yaptığı ‘karartmalar’ ilk kez ana tartışmayı belir-
leme gücünden uzaklaşmıştı. ‘Çözüm Süreci’ aslında ‘2009 Açılım Süre-
ci’nin eğittiği toplumsal kesimlerle buluşuyordu.47 Adeta Kürt meselesinde 
belli bir oryantasyonu tamamlamış bir Türkiye bulunmaktaydı. 

2013 sürecinin diğer önemli bir aktörü ise Abdullah Öcalan oldu. 
Öcalan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeler neticesinde 
yeni bir dönemin başlayabileceğine, hatta sorunun nihai çözümüne giden 
yola girilebileceğine dair işaretler veriyordu.48 Öcalan 2013 Çözüm Süre-
ci’nde sadece Kürt kesimleri muhatap almıyor, bütün Türkiye toplumuna 
dikkatli mesajlar veriyordu.49 Açık bir şekilde, Kürt Meselesi’nin çözü-
münde sadece siyasal kararlarla yol alınamayacağı, toplumun kahir ekseri-
yetinin sindiremeyeceği herhangi bir çözüm sürecinin sürdürülemeyeceği 

46TRT 1’de Hatem Ete, İsmet Berkan ve Mustafa Karaalioğlu ile birlikte yaptığımız Enine Bo-
yuna programı, 27 Aralık 2012, Ankara.

47Taha Özhan, “Çözüm Sürecinin Dönüştürücü Gücü”, Bkz. s. 155.
48“Demirtaş: Öcalan çözüm için kararlı”, Haber7.com, 8 Ocak 2013, http://www.haber7.

com/partiler/haber/974628-demirtas-ocalan-cozum-icin-kararli 
49“İmralı’dan Türkiye’ye mesaj”, İhlas Haber Ajansı, 18 Mart 2013, http://www.iha.com.tr/

gundem/imralidan-turkiyeye-mesaj/268465 
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gerçeğiyle yüzleşmişti. Öyle ki, 21 Mart 2013 Nevruz mesajı olarak kayda 
geçen mektubu50 Diyarbakır’da kalabalık bir kitleye okunduğunda, Öca-
lan’ın hem usûle hem de esasa dair yeni bir dönemin altını çizdiği görüle-
cekti. Öcalan açık bir şekilde PKK’ya silahlı mücadeleden vazgeçme çağrısı 
yaparak usûle dair yapısal bir adım atmaları gerektiğini söylüyordu. Esasa 
dair ise Öcalan, sol-aydın patronajının yıllar içerisinde kurduğu ve büyük 
ölçüde Kürtlere yabancı kalan bir algıyı kıracak yeni bir tarihsel okuma ya-
pıyordu. Yeni okuma, Ahmet Türk’ün Öcalan’ın ağzından aktardığı, ‘Ma-
lazgirt’te kurulan Türk-Kürt ittifakı, laikçi egemenlerin eliyle bozuldu’ an-
layışına yaslanıyordu.51

2013 Çözüm Süreci resmen kabul edilebilecek şekilde üç aşamalı bir 
plan olarak ortaya çıktı.52 Birinci aşamasında PKK’lıların tamamen Tür-
kiye’yi terk etmeleri, ikinci aşamasında bazı demokratikleşme adımlarının 
atılması ve son aşama olarak da PKK’nın silahlara tamamen veda etmesi 
vardı. Bu oldukça sarih görünen planın hayata geçmesi elbette hiç kolay 
değildi. Özellikle siyasi partiler nezdinde oldukça sorunlu tepkiler gel-
mekte gecikmedi. CHP mesaj karmaşası içerisinde Çözüm Süreci’ne bir 
demeciyle kısmi destek verirken, diğer bir demeçle sürecin özüyle en sert 
şekilde kavgaya devam etti.53 MHP, beklendiği üzere bütün sürece açık bir 
şekilde karşı çıkmayı sürdürdü.54 BDP ise süreçten çok Öcalan’ın Nevruz 
mesajıyla meşguldü.55 

2013 Çözüm Süreci’nin bir diğer özelliği ise tamamen yerli imkân ve 
araçlar marifetiyle yürümesiydi. Ne bölgesel ne de küresel bir kaldıraca 
veya aracıya ihtiyaç duymadan, sorunun doğal parçası olan aktörlerle ilk 

50“İşte Öcalan’ın mektubu”, Akşam, 22 Mart 2013.
51Taha Özhan, “Can yelekleri koltuğunuzun altındadır!”, Bkz. s. 151.
52“İşte Öcalan’ın 3 aşamalı çözüm planı”, Zaman, 27 Şubat 2013.
53“‘CHP çözüm sürecinin parçası olacak’”, ntvmsnbc, 1 Nisan 2013, http://www.ntvmsnbc.

com/id/25435405/; “Kılıçdaroğlu: Çözüm sürecinin faturası Türkiye’ye ağır olacak”, Zaman, 2 
Mayıs 2013.

54“CHP ve MHP’den çözüm komisyonuna destek yok”, t24.com, 4 Nisan 2013, http://t24.
com.tr/haber/chp-cozum-komisyonuna-uye-vermeyecek/227086 

55Taha Özhan, “PKK Çözüm Sürecini Taşıyabilir mi?”, Bkz. s. 163.
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kez bir mesafe alınmaya gayret ediliyordu. Bu durum, sürecin selametine 
ciddi katkı verdiği kadar, masadan kalkan ya da provokasyona meyleden 
aktörün bütün siyasal maliyeti de hesaba katmasını icbar ediyordu. Özel-
likle yeni Çözüm Süreci’nde Erdoğan’ın ‘Akil İnsanlar’ heyetlerini bütün 
Türkiye’yi kuşatacak şekilde çalıştırması, geniş kitleler nezdinde sürecin 
satın alınmasını hızlandırdı.56 Birkaç ay içerisinde yeni sürece destek, 
toplum nezdinde yüzde 60’ları geçti.57 Ortaya çıkan bu toplumsal destek 
karşısında, özellikle de 2013 yılının büyük bir kısmının ‘kan akmadan’ ge-
çirilmiş olması, sürecin aktörlerini ciddi bir baskı altına almış oldu.58

Bütün bu toplumsal baskıya rağmen PKK’nın rasyonel kararlar alıp 
alamayacağı, uluslararası dinamiklerle kurduğu hastalıklı ilişkilerin vesaye-
tinden çıkıp çıkamayacağı, Türkiye içerisinde eski-Türkiye’yi farklı form-
larda arzulayan sol-liberal aydın patronajından kurtulup kurtulamayacağı, 
kendi içerisinde örgüt tepe yönetici sınıfı ile ortalama Kürdün yaşadığı 
derin sosyal kimlik farklılıklarıyla yüzleşip yüzleşemeyeceği gibi konular 
hayati sorun alanlarıdır. Bütün bu sorunları, aslında, PKK’nın ve Kürt si-
yasi hareketinin Öcalan’ın Nevruz mesajıyla yüzleşip yüzleşemeyeceği me-
selesi şeklinde de özetlemek mümkün. 

Vesayet sistemi yıllarca kendi icat ettiği iki iç tehditle hem kavga etti 
hem de varlığını onlar üzerinden sürdürdü. Pejoratif isimleriyle ‘irtica ve 
bölücülük’, siyasal adlandırılmalarıyla ‘İslam ve Kürt sorunu.’ 1980 Darbe-
si’yle resmi ideolojiye mugayir her türlü siyasal alternatifin bastırıldığını dü-
şünen müesses nizam, on yıl içerisinde Cumhuriyet tarihinin en güçlü iki 
akımına en ilkel yollarla müdahale etmekten geri durmadı. Her iki ‘iç teh-
ditle’ özellikle 1990’larda amansız bir kavgaya giren vesayet rejimi, işi 28 Şu-
bat’ta ‘irtica tehdidini’ bertaraf etmek üzere darbe yapmaya kadar götürdü. 
‘Bölücülük tehdidiyle’ mücadelesinin bedeli ise PKK terörü ve büyük bir 

56“Akil İnsanlar: Destek gittikçe artıyor”, Haber7.com, 28 Nisan 2013, http://www.haber7.
com/guncel/haber/1019659-akil-insanlar-destek-gittikce-artiyor 

57“Sürece destek yüzde 70!”, Habertürk, 10 Mayıs 2013.
58“Bozdağ: Süreç başladı, 4 aydır şehit vermiyoruz”, Haber7.com, 20 Nisan 2013, http://

www.haber7.com/ic-politika/haber/1016546-bozdag-surec-basladi-4-aydir-sehit-vermiyoruz 
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yıkımın ortaya çıkması oldu. Son tahlilde, bugün devam etmekte olan de-
mokratikleşme sürecinin 20-25 yıl önce niye başlamadığı izaha muhtaç. Za-
manın ruhu elbette önemli bir belirleyici olmakla beraber, sorumuzun ce-
vabı, büyük ölçüde merkez sağ veya sol partilerin niçin vesayet rejiminin ‘iç 
tehdit’ mühendislikleriyle mücadele edemediklerinde gizli.

Merkez sağ partilerin vesayet rejiminin kurumları ve ideolojisi ile; sol 
partilerin de milleti yatay kesen siyasal dünyanın yapıları ve ruhu ile ilişki 
kurma biçimleri, netice alıcı adımlar atmalarını engelledi. Başka bir deyişle 
Kemalist siyasal dünya belli ölçüde ortak kesen olduğundan sağdan veya 
soldan Kürt sorununa dair benzer manzaraları gördük durduk. Bütün bu 
tıkanmışlığa bir de PKK’nın akıttığı kan eklenince vesayet rejimi kendisini 
tahkim etmeye devam etti. Sadece Kürt sorununun var ettiği Kürt siyasi 
hareketi ise bir çözüm adresi olmaktan ziyade sorunun canlılığını hatır-
latan mağdur ama Türkiye’ye bir şey söylemesi imkânsız bir adrese dö-
nüştü. Zaten kısa bir zaman içerisinde PKK’nın yedeğinde kalarak siyasi 
manevra ve kabiliyetini de büyük ölçüde kendi eliyle tasfiye etmiş oldu.

Yukarıdaki kısır döngü Necmettin Erbakan’ın ürkek ve sorunu tariften 
yoksun çıkışlarıyla ilk kez cılız da olsa darbe yemeye başladı. Refah Partisi 
ilk yükselişini ‘iç tehdidin’ iki unsurunu da bünyesinde barındırmasından 
dolayı Güneydoğu’da yaşadı. Refah Partisi geçmişinden gelen AK Parti ise, 
Kürt sorununun nasıl çözüleceğine dair önerileri parti programına dahil 
ederek, kendi geleneğinde bir ilke imza attı. Kendisi müesses nizam tara-
fından ‘öteki’ kabul edilen bir siyasi hareketin bir başka ‘ötekinin’ sorunu 
olarak görülen bir alanda siyaset yapması birçok açıdan hem zor hem de 
beklenen bir durum değildi. AK Parti’ye kadar bunun bir örneği de vuku 
bulmadı. Başbakan Erdoğan’ın 2005’te Diyarbakır’da ezber bozan konuşma-
sını yaptığı günlerde darbe tehditleriyle uğraştığını ise yıllar sonra öğrene-
cektik. Benzer şekilde, birinci Açılım Süreci de, kendisini henüz bir yıl önce 
kapatma davasından kurtarmış olan AK Parti tarafından başlatılacaktı. 2013 
Açılım Süreci’ne gelince, bu, AK Parti’yi tatbik ettiği siyasi mühendislik ko-
ordinatlarıyla değil de salt Meclis ve seçim matematiği dünyasında değerlen-
direnlerin beklemediği bir şekilde gelişti. 2014’le beraber ‘seçim üçlemesine’ 
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girecek olan Erdoğan, özellikle 2012 boyunca Kürt Meselesi’ne dair yapılmış 
analizleri büyük ölçüde boşa çıkararak proaktif bir adım atmış oldu.

AK Parti’nin ortaya çıkardığı manzaranın bizlere söylediği tek şey para-
digmanın iflas ettiği, yeni düzene geçişin de başladığı. Çünkü vesayet reji-
mini yıllarca var eden dost-düşman dünyası allak bullak olmuş durumda. 
Bu aşamadan sonra sistemin kabaca elinde kalan tek şey fiilen anlamsız 
bir yazılımdan başka bir şey değil. CHP ve MHP’nin amansız bir şekilde 
mezkûr yazılımın değiştirilemez başlıklarına sarılması da sadece bir zaman 
sorunu ortaya çıkarmakta. Süreç olgunlaşmaya devam ettikçe bugün de 
facto anlamsız olan yazılım, siyasi ve toplumsal bir sorun olmaktan çıkıp 
Meclis matematiği meselesine dönüşmektedir. Ezcümle, sistemin ‘iç tehdit-
lerinin’ siyaset yoluyla tedrici bir şekilde ülkenin geleceğini inşa eden en di-
namik unsurlara dönüştüğü bir süreç yaşıyoruz. Daha ilginci, orta vadede, 
değişimin ve dinamizmin hızına yetişemeyenler, normalleşme ile irrasyonel 
kavgaya girişen birer ‘iç huzursuzluk’ odağına dönüşme riski yaşıyorlar.

Türkiye’de en temel insan hakları hususlarında bile demokratikleşme 
niçin bu kadar gecikiyor? Olgun bir demokrasi açısından sorun başlığı al-
tına bile girmemesi gereken konular niçin hâlâ çözülemiyor? Çok dinli 
ve çok dilli imparatorluktan ulus devlete her anlamda başarısız bir ‘geçiş’ 
yapmanın bedelini ödemeye devam ediyoruz. Türkiye’de demokratikleşme 
tedrici bir usûlle hayata geçebiliyor. Bu durum müesses nizamın ideolojik 
ve kurumsal kodlarıyla birlikte çözülmesinin zaman almasından kaynak-
lanıyor. Demokratikleşme için düzenin normalleşmesi gerekiyor. Düzenin 
normalleşmesi içinse siyasi iradeye ihtiyaç var.

Oldukça sofistike bir şekilde farklılıkların var ettiği Osmanlı’dan bu 
toprakların yabancısı olduğu ilkel laik ulus devlet modeline geçişin ağır 
‘haklar’ faturası çıkarması kaçınılmazdı. Maalesef ortaya çıkan ‘Kemalist 
travma’ geçen yüzyıl boyunca devletin de ideolojisine dönüşerek temel 
insan haklarını bastırma aracına döndü. Özellikle 1960 darbesi sonrası 
inşa edilen askeri-yargı vesayet rejimi yarım yüzyıl boyunca temel haklar 
konusunda ciddiye alınabilecek adımların atılmasını engelledi. İlk ciddi 
demokratikleşme dalgası ancak 2000’li yılların başlarında yaşandı. Şu ha-
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kikati de görmemiz gerekiyor: Seküler ulus devlet ideolojisi uyguladığı ağır 
toplumsal mühendislikle toplumu da ciddi anlamda dönüştürdü. Maalesef 
en temel insan hakları başlığı altında ele alınması gereken başlıklar top-
lumsal korkunun nesnesine döndüler. Faklı dil ve dinlerin varlığı sadece 
devlet nezdinde değil toplum içinde de tehdit olarak görülmeye başlandı. 
Bu durum ise siyasi partilerin demokratikleşme konusunda oldukça kötü 
bir karneye sahip olmalarına yol açtı. Çünkü her seferinde, bugün de ol-
duğu gibi, en kestirme ve en güvenli yol olarak gördükleri ‘korkuların’ ar-
kasına saklanarak taraftarlarının desteğini garanti altına aldılar.

2010 Anayasa Referandumu ile birlikte düzenin normalleşmesi için 
büyük bir imkân doğdu. Müesses nizamın gerileme alanlarına ve takvi-
mine paralel bir şekilde demokratikleşme adımları tedrici bir şekilde sürdü. 
Siyasi iktidar, takvim sorunsalı bir kenara bırakılırsa, hiçbir zaman demok-
ratikleşme yolundan esaslı bir dönüş olacağı sinyali vermedi. Vesayet odak-
ları, müesses nizam adına açıktan direniş göstermekte çekindiler. Özellikle 
TSK’nın yaşanan dönüşümü kendi için belli ölçüde bir normalleşme çıpası 
olarak kullandığı bile söylenebilir. Kriz anlarında en fazla istifa marifetiyle 
kenara çekilerek muhalefet ettiler. Yargı ise yaşanan dönüşümü ve 2010 
Anayasa Referandumu sonucunda ortaya çıkan atmosferi zaman zaman 
umursamayarak sorunlu bir tablo çizdi. Özellikle yargı içerisindeki vesayet 
odakları anadilde savunmadan KCK davalarına, darbe davalarından MİT 
krizine kadar farklı başlıklarda normalleşmeye kast etmeye niyetli adımlar 
atmaktan çekinmediler. Siyasi iktidar yargı kaynaklı vesayet girişimlerine 
farklı yargı reformlarıyla cevap verdi. 2010 sonrası zuhur eden neo-vesayet 
girişimleri Taksim olayları sırasında ortaya çıkan ‘post-modern vesayet’ 
kalkışmasına da her anlamda destek olmakta şüphe etmediler. 

2013 Demokratikleşme Paketi yeni vesayet girişimlerinin tamamına bir 
cevap oldu. Kemalist travmanın en sorunlu dışavurum örneklerinden olan 
‘andımız’ tarih olurken, aslında Gezi sırasında zuhur eden Taksim nihiliz-
minin liberaller tarafından ısrarla kamufle edilmeye çalışılan ‘motor gücün’ 
amentüsü ortadan kaldırılıyordu. Başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla bir-
likte nefret suçlarıyla mücadelenin hukuki zemini oluşturulurken, asırlık ja-
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koben projenin bitişinin başlangıcında olduğumuz ilan ediliyordu. Anadilde 
eğitimin özel okullarda önünün açılması, Kürt Meselesi’nde doğrudan Kürt-
leri ilgilendiren ‘hak ihlalleri’ dünyasının bitişine işaret ediyordu. 

2013 Demokratikleşme Paketi sonrası ortaya çıkan bir diğer önemli 
sorun da Türkiye’de muhalefet ve demokratikleşme ilişkisidir. MHP bu-
güne kadar demokratikleşmenin yaşanmamasından dolayı itiraz edenlerin, 
özellikle Kürtlerin tepkilerini ve PKK varlığını kendi tabanına korku olarak 
tercüme ederek Meclisteki varlığını teminat altına alabiliyordu. Bugünden 
sonra, MHP, bir süreliğine, elde edilen hakları tabanına ‘bir korku’ un-
suru olarak anlatarak Meclisteki varlığını sürdürebilir. Bu sürenin ömrü de 
PKK’nın silahsızlanma süresine doğrudan bağlıdır. MHP, er veya geç, Tür-
kiye’nin kimlikler üzerinden barometre partisi olmaktan çıkmak zorunda 
kalacaktır. CHP’nin mezkûr Demokratikleşme Paketi’yle rekabet edebil-
mesinin tek yolu, yeni Anayasa yazım sürecinde devrimci adımlar atarak 
ilk üç maddeden Türkiye’nin kurtulmasının önünü açmakla mümkündür. 
Aksi takdirde CHP, önümüzdeki dönemde hızla radikal-sol söylemin ne 
yapacağını tayin ettiği, bir merkez partiden ziyade üniversite kantininde 
bile marjinal bulunan bir kimliğe savrulmaya devam edecektir. BDP’nin 
son reform paketiyle birlikte oy aldığı Kürtlerin bizzat Kürt olmaktan kay-
naklı neredeyse sıkıntı alanlarının kalmadığını fark etmesi gerekiyor. Silah-
sızlanmanın bir an evvel hayata geçmesi için motor güç olamadığı sürece 
BDP’nin CHP ile benzer bir kaderi yaşaması mukadderdir.

2009 Açılım Süreci’ni, özünde vesayet rejiminin varlığını sürdürdüğü 
Türkiye’de sivil bir iktidarın sorunu çözmek adına attığı ilk adım olarak 
görmek gerekir. Bu yönüyle 2009 Açılım Süreci bütün eleştirilere rağmen, 
2013 Çözüm Süreci’nin dibacesi görevi görmüş; farkında olarak veya ol-
mayarak toplumsal kesimleri yoğuran, belli bir siyasal ve psikolojik kıvama 
getiren altyapı hazırlık çalışmalarına dönüşmüştür. 2009 Açılım Süreci alt-
yapısının sağladığı imkânlar çerçevesinde 2013 Çözüm Süreci inşacı bir 
kimlik kazanabilmiştir.59 

59“Akil İnsanlar Heyeti Güneydoğu Raporu”, Yeni Türkiye, Haziran 2013, http://file.yenitur-
kiye.org/Files/Pdf/20130626195417_akil-insanlar-heyeti-guneydogu-raporu.pdf 
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Elinizdeki kitap, 2008’den itibaren gündeme oturan, 2009 Açılım Sü-
reci’nden 2013 Çözüm Süreci’ne giden zorlu yoldaki önemli kırılma an-
larının analizinden oluşuyor. Sadece 1980 sonrası Kürt Meselesi tarihi ele 
alındığında, demokratikleşme adına, hatta sorunun tabiatında küçük ya-
pısal değişimler adına, 2008-2013 yıllarına kadar büyük bir değişimin ya-
şandığını söylemek zordur. Bu anlamda, son beş yıl, 12 Eylül sonrası Kürt 
Meselesi’nin dönüşümü açısından en yoğun yıllar olarak kayda geçmiştir. 
Ümidimiz, sorunun parçası olan aktörlerin 2008-2013 dönüşümünü de-
rinleştirme yönünde irade sergilemeleridir. 

Ayrıca, yazılar tasnif edilirken yazıldığı şartları göstermesi açısından 
içeriklerine dokunulmamış; sadece birbirleriyle alakalı bazı makalelerde, 
bir makaleden diğerine geçişi kolaylaştırmak amacıyla bazı cümleler dü-
zeltilmiş, gerekirse birkaç ‘geçiş cümlesi’ ilave edilmiştir ya da makalenin 
yazıldığı dönemi veya şartları hatırlatan eklemelerde bulunulmuştur. Ay-
rıca, muğlak kalmış bazı cümlelerin değiştirilmesi açısından küçük bazı 
değişikliklere gidilmiştir. İlgili yerlere ise dipnotlar eklenmiştir. Yazıların 
ilk yayınlandığı yayın organları ise, başlıktan sonraki ilk cümlenin sonuna 
düşülen notta belirtilmiştir. Kimi yerlerde karşılaşılabilecek tekrarların, ki-
tabın değişik tarihlerde yazılmış yazılardan oluşması dolayısıyla okuyucu 
tarafından hoş karşılanacağını umut ediyorum.

Son olarak, kitabın yayına hazırlanış sürecinde özverili çalışmalarını esir-
gemeyen yayın ekibinin yanı sıra, fikri ve teknik anlamda her türlü katkıyı 
sunan Hatem Ete, M. Mücahit Küçükyılmaz ve Hilal Barın’a minnettarım.

Aralık 2013, Ankara
Taha Özhan



umhuriyet’in kuruluşundan beri 
Türkiye’nin bir Kürt Meselesi hep var olageldi. Önceleri, entegras-
yon ve geri kalmışlık kaygılarıyla değerlendirilen bu sorun, 1980’ler-
den itibaren, PKK’nın ortaya çıkmasıyla bir güvenlik sorunu olarak 
ele alınmaya başlandı. Böylece PKK, Kürt Sorunu’nun karmaşık 
dinamiklerini unutturan bir işlev gördü. Kamu otoritesi de Kürt 
Meselesi’ni teröre indirgeyerek yönetmeye çalıştı. Oysa yaklaşık son 
otuz yıl içinde Türkiye’de ve bölgede bu yaklaşımın gözden geçiril-
mesini zorunlu kılan birçok gelişme ortaya çıktı. 

2000’li yıllarda ise Kürt Meselesi’nin çözülmesi yolunda birkaç kı-
rılma yaşandığı görüldü. Önce meselenin ülkenin demokratikleşti-
rilmesi sorunundan ayrı tutulamayacağını gösteren adımlar atıldı. 
Vesayet rejimi sona ererken Kürt Meselesi’ni etnik ve seküler bir dile 
yaslayan unsurlardan da, Kürt Meselesi’nin ortaya çıkardığı aktörle-
rin sol-liberal aydınların vesayetindeki tıkanmışlığından da bağımsız 
bir yaklaşım gerektirdiğini gösteren gelişmeler oldu.

2008-2013 dönemi ise en önemli konu başlığı Kürt Meselesi olan 
demokratikleşmede ilklerin yaşandığı yıllardı. Açılım Süreci’nden 
Çözüm Süreci’ne geçişi ve Diyarbakır Buluşması’yla toplumsal ve 
bölgesel anlamda önemli bir kırılmayı işaret eden bu yıllar, Kürt Me-
selesi’ni konuşur hale gelmekten çözme iradesini oluşturma düzeyi-
ne varış dönemi olarak isimlendirilebilir. 

Normalleşme Sancısı’nda Taha Özhan, bu zorlu süreci odağına alıyor. 
Kürt Meselesi’ni ortaya çıkaran uzun bir geçmişin de izini sürerek...
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