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Önsöz 

Süleyman Nazif (1870-1927) Batarya ile Ateş adlı kitabında şöyle diyordu: 

“Benim dinim kinimdir… Irkına, vatanına, tarihine ihanet etmiş olan insanların ve milletlerin 
hiçbirini unutma Türkoğlu! Unutma ve affetme!” 

Büyük travmalar, katliamlar ve yok edilme korkusu yaşayan toplumlar geçmişten ders çıkarırken 
affetmek ile acıları unutmak arasında fark göremiyorlar. (Bkz. PKK’lıları affetmek) 

Etnik kökenimiz benliğimizin bir parçası, rengarenk insanlığımızın gerçek bir rengi. Ancak bu renk 

üzerinden yapılan bir baskı, bu renk “yüzünden” çekilen büyük bir acı sonucu diğer bütün renkler 

silinebiliyor. Bir başka deyişle IZDIRAPLAR ÜZERİNE YAPAY BİR KİMLİK İNŞA EDİLİYOR. Bir halka 

yapılabilecek en büyük kötülük bu belki de. Sadece Türk ya da sadece Kürt olmaya mahkûm edilen 

insanlar giderek insanlıklarını perdeliyorlar. Böylesi halklar ırkçılığa, her türlü şiddet çağrısına kucak 

açıyorlar. Zira duydukları kin ve nefret onları bıçak gibi bilerken bir yandan da tektipleşiyor, 

şeyleşiyor. 

Bu korkunç dönüşümü Yahudilerde ve Avrupalı Ermenilerde görmek mümkün. Balkanlarda, 

Kafkaslarda Türk ya da Çerkes olma “suçundan” dolayı bizden önceki kuşaklar da bu şekilde eziyet 

gördüler. Ölenler bir kez ölürken hayatta kalanlar aşağılanma duygusuyla hergün öldü. Peki ya 

Kürtler? 

“…PKK destekçisi Kürtler adeta hızla koşan bir adamın bir cam panele çarpıp yere yığılma 

duygusunu tekrar tekrar yaşayacaklar. Camın öbür tarafını görecekler ve camın öbür 

tarafında akan hayatı gözlemleyebilecekler, belki bedenen o hayatın içinde olacaklar ama 

ruhen hiçbir zaman o camın öbür tarafına geçemeyecekler. Hiçbir zaman kendilerini camın 

öbür tarafına akan hayatın parçası hissedemeyecekler…”  

Böyle diyordu Emre Uslu. Haklıydı. Sadece Kürt olmak istedikçe Kürtlüğünü kaybeden bir kuşak 

yetişiyor. Tıpkı Türk ulusalcıları gibi geçmişten, gelecekten hatta kendi gölgesinden bile korkan bu 

insanlar şiddet için şiddet isteyen örgütlerin, partilerin elinde istenen her şekli almaya hazırlar.  

Kürt aydınları kadar Türk aydınlarına da büyük iş düşüyor. İnsan olmadan “Türk” ya da “Kürt” olmanın 

imkânsızlığını halklarına anlatmak. Okuyacağınız bu kitap aydınların dikkatini tam da bu noktaya 

çekmek için hazırlandı: Asimilasyon  ile şiddet kıskacı içindeki Kürt halkına...  

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/2007/12/03/pkklilari-affetmek/
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Kürtçe Şarkılar Nasıl Türkçe Oldu? (Abdulkerim Bülbül) 

 

Yıl 1926. Temmuz. Darü’l Elhan müdürü Yusuf Ziya Bey 
önderliğinde tüm yurtta geziler düzenlenmektedir. Bu 
gezilerdeki amaç yurttaki tüm türküleri kayıt altına alıp 
dönemin siyasi konjonktürünün diline çevrilmesiydi. Yeni bir 
Türkiye’nin inşası için kolları sıvayan dönemin ileri gelenleri! 
, her şeyin Türkçe’ye çevrilmesi gerektiğini ve ancak bu 
şekilde birlik ve beraberliğin sağlanacağını düşünüyorlardı. 
Müslüm Yücel’in ifadesiyle “Sesleri semayı delen şark 
bülbülerinin dönemiydi” bu dönem. (#1) 

2 Eylül 1926 tarihinde Samsun’dan hareket eden Darü’l 
Elhan heyetinde Rauf Yekta , Dürü Turan ve Ekrem Besin gibi 
isimler bulunmaktaydı. Gezinin Güney ve Orta Anadolu’nun 
bazı illerine yapılması düşünülüyordu. Buna göre ilk durak 
Adana oldu. Oradan Ayıntap ( Gaziantep) , oradan Urfa’ya 
yapıldı. Bu gezi sonucunda 250 türkü derlenip toparlanıp kayıt altına alındı!. 

İkinci gezi , Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı , Ankara Devlet 
Konservatuarı öğretmenleri tarafından 1938 yılında gerçekleşir.Toplamda iki ay süren bu gezi Ulvi 
Cemal Erkin başkanlığında yapılır. Erkin’in iki yardımcısı vardır. Biri aslen Diyarbakırlı olan Muzaffer 
Sarısözen , diğeri de Arif Atikan’dır. Atikan daha çok kayıt işleriyle uğraşırken, Sarısözen Kürtçe olan 
parçaları alıp yeniden yorumlar. 

Yapılan geziler esnasında Malatya , Diyarbakır , Urfa ,Ayıntap ,Maraş ve Seyhan’dan toplamda 491 
türkü ve halk şarkısı derlenir.(#2) 

Üçüncü gezi TRT tarafından 1967′da yapılır. Tüm Türkiye’den 1788 parça derlenir. Dördüncü gezi , 
Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi tarafından 1976 yılında gerçekleşir. Bu gezi, bütünüyle 

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2011/09/kurtce_sarkilar.jpg
http://www.derindusunce.org/2011/09/09/kurtce-sarkilar-nasil-turkce-oldu/
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Urfa’yı kapsar. Urfa’dan toplam 300 halk ezgisi derlenip,yine toparlanır. (#3) 
Derlemeler sonrasında derlenen türkülerin tümü notaya aktarılmamıştır. Şu an için Sarısözen’in 
notaya aktarılmamış 50 parçası vardır. 

Derlemeler sonucu elde edilen Kürtçe parçaların çoğuna “Urfa ağzı” , “Diyarbakır ağzı” , “Antep ağzı” 
gibi tanımlamalar getirilmiştir.(#4) 

Toparlanan bu türkü ve halk ezgilerinin ilk icraları Ankara Radyosu müdürü Mesut Cemil Bey’in önerisi 
üzerine bir heyet tarafından yapılması öngörülmüştür. 1948′de adı geçen heyet oluşturulup “Yurttan 
Sesler” adıyla halk müziği yayınları başlatılır. 

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız geziler sonucunda derlenen parçaların toplanması ,notaya aktarılması 
tabiki güzel bir durumdur. Fakat; toplanan eserler asıllarındaki dilden (Kürtçe) bir başka dile (Türkçe) 
çevrilmekteydi. İşin enteresan tarafı da derlenen Kürtçe eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi, ve bizzat Kürt 
sanatçılarına da Türkçe okutulmasıydı. 

Şimdi de derlenen eserlere şöyle bir göz atalım. Derlenen ilk eserlerden biri “Kürdün Gelini” dır. Bu 
Eser bilindiği üzere “Türkmen Gelini” olarak çevrilmiştir. Aynı vahamet , “Kürdün Kızı” parçası için 
geçerlidir. 
İlk Kürtçe eserleri Türkçe okuyan sanatçılar : Celal Güzelses , Mukim Tahir , Kel Hamza , Cemil Cankurt 
gibi sanatçılardır. Bu isimlere zamanla Mahmut Güzelgöz ,Kazancı Bedih , Birecikli Nuri Sesigüzel , 
İbrahim Tatlıses , Burhan Çaçan , İzzet Altınmeşe gibi sanatçılar eklenmiştir. 

Yazdıklarımdan başka örnek verebileceğimiz parçalara devam edelim. Öncelikle Şivan Perwer’den 
başlayalım 

“De Lorî ” adlı parçayı Güler Işık yıllarca kulaklarımıza “Şey Yani ” olarak fısıldadı. 

Daha çok İlyas Salman ve türevlerinin oynadığı Yeşilçam filmlerinden tanıdığımız ve İbrahim Tatlıses’in 
“Bir Mumdur İki Mumdur” adlı parça aslında yılar önce “Mumik” olarak biliniyor, dinleniliyordu. 

“Hinê bînin li destê kin” adlı parça da bu coğrafyada gelinin kına gecesinde söylenen ve gelinin annesi 
tarafından gözyaşları eşliğinde dinlenilen “Kınayı Getir Anne” olarak çevrilmişti. 

“Di dinê de sê tişt hene” adlı parça da sonraları İbrahim Tatlıses tarafından “Bu Dünyada Üç Şey 
Vardır” olarak dillendirilmişti. 

Yine , “Lawo destê min berde” adlı parçasını yurdun muhtelif sanatçıları “Makaram sarı bağlar” diye 
dillendirmişlerdi. 

Türk sinema tarihinin belki de en acıklı filmlerini yapan ve Küçük Emrah olarak ünlenen ve de seksenli 
yıllarda izlenilen her evde gözyaşlarının sel olup aktığı filmlerden bildiğimiz “Ben yetim, Ben öksüz” 
adlı parçayı , Şivan Perwer ondan çok daha yıl önce ” Lê Dotmam” olarak okumuştu. 

Yine “Peşmerge” adlı parçasını İbrahim Tatlıses, kendisini de katarak “Zurnacı İbo Dayı” olarak bir 
güzel söylemişti bizlere. 

http://www.derindusunce.org/
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Özellikle belirtmem gereken bir parça olacak ki o da; düğünlerin ,halayların vazgeçilmez parçası olan 
Canê Canê yi İbrahim Tatlıses kalkıp metropol şehirlerinde apartman altlarındaki düğün salonlarında 
“Caney Caney” olarak düğüne gelen misafirlere sunmuştur. 

Şimdi Ş.Perwer-İ.Tatlıses faslını kapatıp diğer parçalardan da bahsedelim. 

Heycanê Mukrîyanî’nin söylediği vakit insanın içinden bir şeylerin kopup gittiğini fark ettiğimiz “Ez 
Kevokim” adlı parçayı zamanın Tatlıses’i olan Celal Güzelses ” Hele Yar Zalim Yar” şeklinde 
değiştirerek kulaklarımızın kirini silmeye yetmemişti. (Bu parçayı ilk defa ,Kemal Sunal’ın şimdi 
izlerken kendimden iğrendiğim filmlerini izlerken dinlemiştim ) 

Bazı kaynaklara göre Zahid Brifkani’nin bazı kaynaklara göre ise anonim bir Kirdkî (Zaza) olduğu 
söylenen “Leyla ” parçasını da , Özcan Deniz alıp bir güzel söylemişti bizlere. Üstelik Ö.Deniz, ünlü 
dengbêjlerden Şakiro’nun öz yeğenidir. 

Hele bir parça var ki Türkçe versiyonunu dinlediğimde bile etkilendiğim ve Bülent Serttaş’ın 
dillendirdiği “Ağlama Yar” adlı parça aslında “Seyran Mengî” dir. Bu parçanın aslının Süryanice 
olduğunu ve yıllar sonra Kürtlerin şarkıyı Kürtçeye çevirdiğini de söyleyenler vardır. ( Sorunuz, İbrahim 
Halil Baran ) 

Yine sahneye İzzet Altınmeşe çıkar. “Lê Nazê ” adlı parçayı “Naze ” olarak seslendirir , “Lê Xanimê” yı 
da “Le Hanım” olarak müziksevelere seslendirmiştir. 
Anonim olarak bildiğimiz ve hemen hemen her halayda mutlaka müziğiyle oynanılan bir başka parça 
da “Lorke Lorke” dir. Ve sahneye yine tanıdık bir isim çıkar : İbrahim Tatlıses. 

( İsmini zikrettiğim Tatlıses’in, Kürtçe’nin tam olarak (açılımdan sonra) tüm yurtta serbestleştiğini 
duyduğu günün akşamında kolları sıvayıp “Şemamê” adlı bir dosyayı müzik camiasına sunmaktan 
yüzü kızarmamıştır. ) 

Her ne kadar Tatlıses 1991′deki albümünde iki adet Kürtçe parça okusa da şarkıcının samimiyetini 
kanımca içime sindirememişimdir..Yine de teşekkürlerimizi sunuyoruz kendisine. 

“Cotkar” isimli Kürtçe eser Tahsin Taha tarafından söylenip, biliniyordu. Mehmet Özbek , eseri alıp 
“Beyaz Gül, Kırmızı Gül” diye çevirmişti.(#5) 

Yine Gülistan Perwer’den dinlediğim (tabiî ki daha önce söyleyen olmuştur) “Zara “adlı parçayı 
günümüzün büyük! Sinemacısı, el atmadık sanat alanı kalmayan Mahsun Kırmızıgül “Öleyim” olarak 
çevirmiş ve bizlere dinletmişti. 
Nitekim 1997′deki gecede Ahmet Kaya’yı çatal-bıçak eşliğinde yuhalayıp alkış tutanlar arasında sevgili 
“Mahsum” kardeşimiz de görüntülerdeki yerini almıştı. 

Hızlarını bir türlü alamayan alamayan mümtaz sanatçılarımızdan olan Ceylan ve soyaddaşım olan Azer 
Bülbül , Şivan Perwer’in “Xanê û Xwedêde” adlı parçasını kendilerine göre çevirmişlerdi. Ceylan bu 
parçayı : “Ben Anayım” olarak , Azer Bülbül ise bu parçayı : “Ben Babayım” olarak cinsiyet isteklerine 
göre şekillendirmişlerdir. 

Yine anonimlerden olan 

http://www.derindusunce.org/
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“Çavit Civana Leyla” parçayı : “Çavuş Kızı Leyla” olarak 

“Lo Berde” adlı parçayı : “Makaram Sarı Bağlar” olarak 

“Lorke Lorke ” adlı parçayı : “Diyarbakır Güzel Bağlar” olarak 

“Sînemê” adlı parçayı : “Zap Suyu” olarak 

“Esmera Min” adlı parçayı : “Kibar Yarim Esmerim” olarak 

Kemal Sunal’ın ismi şimdi aklıma gelmeyen gereksiz filmlerinden birinde dinlediğim “Ay Akşamdan 
Işıktır” olarak çevrilen bir parçanın aslı da “Edlê Yemman” adlı parçadır. 

Yine İlyas Salman’ın filmlerinden birinde Bu Tepe Kumlu Tepe adlı şarkının da aslında Nabikeve adlı 
parça olduğunu geçenlerde Şahiya Stranan’da dinleyince anımsadım. 

İlginç bir anekdot düşmekten kendimi alamayıp yazıyorum. Üniversitedeyken katıldığım ve 
katılmaktan çok büyük zevk aldığım okulumuzun Türk Halk Müziği Topluluğunun korosunda 
söylediğimiz bir parçayı sizlere aktarmak istiyorum. “Toycular”.. bu parçayı her okuduğumda içimde 
coşkun bir sevinç oluşuyor, bu parçayı çok içten söylüyordum. Geçen gün nette görüp Nizamettin 
Ariç’ten dinlediğim Porzerîn adlı parçayı dinleyince içimden “ben bunu daha önce biliyordum” diyince 
aklıma konser günü öncesinde ezberlediğim Toycular parçasını dinleyince anımsadım. 

İşte tüm bu türkülerin,halk ezgilerinin,şarkıların haricinde tabiî ki daha fazlaları da vardır. Yaptığım 
küçük ve amatör bir çalışmayla sadece bunları yazabildim. 

KAYNAKÇA VE DİPNOTLAR 

(#1) Yücel Müslüm , Türk Sinemasında Kürtler ,Agora Kitaplığı , İstanbul , 2008 , s:19 

(#2) Taşır Şakir Ülkü ,Cumhuriyet’le Birlikte Türkiye’de Folklor Ve Etnoğrafya Çalışmaları , Başbakanlık 
Kültür Müsteşarlığı ,Başbakanlık Basımevi ,Ankara , 1973, s:103 

(#3) Doruk Yaşar ,Urfa’dan Derlenmiş Türküler ve Oyun Havaları , Kültür Bakanlığı Yayınları 
,Başbakanlık Basımevi , Ankara ,1977, s:109 

(#4) Sarısözen’in bu konuyla ilgili iki kitabı vardır.Yurttan Sesler (1952) ve Türk Halk Musikisi Usulleri 
(1962). Her iki kitapta da derlenen türkü ve halk ezgilerin kimden derlendiği , nasıl derlendiği 
,türkünün ilk çıkış zamanıyla ilgili bilgi verilmemiştir. 

(#5) Bayrak Mehmet ,Kürt Müziği Dansları ve Şarkıları , Özge Yayınları , Ankara , 2002, s:15-39 

Paçacı Gönül , Cumhuriyet Döneminde Halk Müziği ,Cumhuriyet’in Sesleri, Tarih Vakfı 
Yayınları,İstanbul,1999 ,s:123 
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Asimilasyon mu? Entegrasyon mu? (Haydar Eren) 

1. Asimilasyon, 
1- a) Adaptasyon, 
2. Entegrasyon, 
3. Ortaklık. 

Bir kültürün/bireyin bir başka 
kültürle/bireyle irtibat derecesini belirleyen 
4 ana form bunlar. Her iki kültürün 
birbirlerine olan saygı derecesi en kötüden 
en iyiye doğru bu şekilde gider. 

Asimilasyon: iki kültürün bir arada 
yaşamasının en kotu bicimi asimilasyondur. 
Birinci kültürün ikincisini yok sayması ve 
tamamen kendine uydurması durumu. İkinci 
kültürün varlığından bile söz etmek mümkün 
değildir. TV deki uzay yolu filmlerindeki Borgların ele geçirdiklerini robotlaştırıp kendilerine 
benzetmesi uç bir örnek olarak verilebilir. 

ABD deki Kızılderilileri tras edip, ceket giydirip, okula gönderip, Hıristiyan yapmak asimilasyona bir 
örnektir. Kısacası uyumun tek yönlü olması beklenir. Yediğimiz yiyeceklere olan biten bir tur 
asimilasyondur. Uyum tek taraflıdır. http://en.wikipedia.org/wiki/Kurds_in_Turkey 

Adaptasyon: Asimilasyonun “gönüllü” bicimidir. Bizim “alamancılar” dediğimiz insanların, ABD ye 
giden göçmenlerin ya da köyden şehire gelenlerin içinde bulunduğu durum.  Tıpkı şehirden köye 

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/2007/11/06/asimilasyon-mu-entegrasyon-mu/
http://www.derindusunce.org/author/haydar-eren/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurds_in_Turkey
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2007/11/copie-de-immigrant-skyscrapers.jpg


 
Asimilasyon ile şiddet kıskacında Ulusalcı Kürtler 

 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

11 

gidenlerin köye uyması gerektiği gibi. http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation 
Entegrasyon: İki ya da daha çok ünitenin bir araya ortak amaç maksadıyla bir araya gelmesi 
durumundaki etkileşim. Sportif anlamda FIFA, Siyasi anlamda Avrupa Birliği buna en iyi örnek. Her 
üye kendi özgün değerlerini korurken değişken olan faktörleri ortaklaşa yürütürler. İskoçya-İngiltere-
Galler birliği de buna bir örnektir. 

Değişmeyen ve değişken faktörlere örnek:  her ülkenin kendi lisan, tarih ve coğrafyası değişmezken, 
ekonomi, sosyal ihtiyaçlar, para ve standartlar kolektif organizasyon tarafından yürütülür. Üyeler 
eşittir. Üyelikte zorlama yoktur ama üyelerin uyumunda zorunluluk vardır. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_integration 
Ortaklık: Anlaşılması en kolay birlik formu. Birlikteliğin hangi konularda nasıl olacağı belirlenmiştir. 
Bunun dışındaki konularda her iki taraf da tamamen özgürdür. İkili ekonomik anlaşmalar, NATO, 
Gümrük Birliği, şirketler. 

*** 

Detaylarına girmeden baktığımızda Osmanlı’nın çözülüp dağılması Kanuni’den sonra başlıyor ve 
Osmanlı Devletine 1919 da en son isyan edip başkaldıranlar ise Mustafa Kemal veya  -genel anlamda- 
Türkler. Yunanlılar, Arnavutlar, Araplar, Ermeniler, Kürtler, vs 1918’e kadar olan isyanlar veya 
anlaşmalar surecinde hukuken ve fiilen ayrılmışlardı. 

Dağılıp giden bu birliktelikten iki toplum; Türkler ve Kürtler 1919 yazında Erzurum’da bir araya 
gelerek yeni bir devlet kurmak için bir araya geliyorlar. 
Erzurum Kongresine katılan delegelerin bu birliktelikten anladığı yukarıda bahsettiğim “2.” 
maddedeki yani ENTEGRASYON formundadır. 
Omuz omuza verilen mücadele sonrasında, 1924’te yeni kurulan devletin TÜRK ortağı, KÜRT olan 
ortağını tek taraflı olarak yok saymaya ve ASIMILE etmeye karar vermiştir. 

Bugün başımıza bela olup bunca insanimizi, ekonomimizi, uluslararası itibarimizi mahveden olayların 
arkasındaki mesele budur. 

Ve tekrar Erzurum kongresindeki ruha, saygıya, eşitliğe ve dostluğa dönülmedikçe bu sorun bitmez. 

  

http://www.derindusunce.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_integration
http://tr.wikisource.org/wiki/Erzurum_Kongresi_Kararlar%C4%B1
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Kürtlerin Kürtçesizleşmesi (Sever Işık) 

Birleşme, bütünleşme anlamında entegrasyon, insan toplulukları 
arasındaki ilişkilerin, biçimi ne olursa olsun, doğal bir sonucudur. 
Eski çağlardan beri göçler, savaşlar, ticaret, tarikat vb. dini 
yapılanmalar ve evlilikler yolu ile toplumlar, ekonomik ve kültürel 
olarak önemli oranda iç içe girmekte ve entegre olmakta idi. Fakat, 
modernlik öncesi klasik dönemlerde toplumsal 
yakınlaşmalar/ilişkiler farklı bir yapıda idi ve egemen olunan vatan 
sath-ı mahallinde “ulus yaratma amacı” ile, diğer kültürlerin zorla 
resmi/egemen kültüre “interne” edilmesi söz konusu değildi. 

Kavmi/milli kimliklerin üzerine inşa edildiği kültür yok olunca 
kimliğin de kendiliğinden dönüşmesi/yok olması kaçınılmazdır. Bir kültürü yok etmenin, 
etkisizleştirmenin/silikleştirmenin tek yolu baskı, inkar ve asimilasyon değildir. Kültürler dışlanarak 
yok edildiği gibi benimsenerek de resmi kültür tarafından absorbe edilebilir. Hangi yöntemin 
benimseneceği zamanın koşullarınca ve iktidardakilerin“siyaset etme biçimi”nce belirlenir. 

Bugünkü anlamıyla entegrasyon, diğer kültürleri asimile etmenin liberal yöntemidir. Avrupa’da 
entegrasyon öncelikle sömürgelerden, üçüncü dünyadan gelenleri medeni/beyaz kültüre 
kazandırmanın, asimile etmenin, şiddet içermeyen liberal çözümü olarak ortaya çıktı.Türkiye gibi 
ülkelerde ise, Kürtler başta olmak üzere diğer kültürlerin egemen Türk kültürü içine ‘interna’ edilerek 
etnisitelerin kimliklerinin dayanağı olan kültürlerini sorunsuz tasfiye etme süreci olarak işlemektedir. 

Entegrasyonu savunanların böyle kötücül bir niyete sahip olması gerekmez, onlar böyle bir amaç 
gütmeden, entegrasyonu şiddeti dışlayan bir çözüm olarak sunabilirler; fakat, sürecin işleyişi 
kaçınılmaz olarak kurumsal yapıya sahip resmi kültürün lehinedir. Eşit var oluş imkanlarına sahip 
olmayan toplumsal kültürlerin entegrasyonu ve bir aradalığı söz konusu olduğunda karşılaşmadan 
Türkçenin mevzi kazanması ve kültürel bir fetih elde etmesi kaçınılmazdır. 

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/2008/08/28/kurtlerin-kurtcesizlesmesi/
http://www.derindusunce.org/author/severisik/
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Elbette Entegrasyon bir çok veçhesi olan kompleks bir projedir ve özellikle ekonomik boyutu ile 
gündeme gelmektedir. Hem doğal bir süreç olarak işleyen göç, hem de “zorunlu göç”ün sonucu 
olarak göçmenlerin kendi “getto”larını yaratarak varoşlarda “kenar mahalleli” olarak 
yaşaması“entegrasyon projesinin iflası” olarak okunabilirse de tümüyle böyle değildir. Yavaş da olsa 
işleyen ekonomik entegrasyon, kültürel entegrasyonu beraberinde getirmektedir ki burada 
bütünleşme Kürt dili ve kültürünün geri çekilişi ve Türkçe’nin Kürtçe’den/Kürtlükten boşalan alana 
yayılması ile gerçekleşmektedir. Kısaca, özde olumlu olan, ekonomik bütünleşme, kültürel yok 
oluşla sonuçlanmaktadır. Sürecin yarattığı “politik kimlik paradoksları” ise ayrı bir mevzudur. Onun 
için biz burada sürecin Kürtçe merkezli kültürel kimlik boyutu üzerinde duruyoruz. 

Zira bugün asimilasyon“Kürtlerin Kürtçesizleştirilmesi” ile gerçekleşmektedir. Dilini yitiren 
kuşakların bir kısmı her ne kadar “psikolojik Kürt” olsa da bunun bir iki kuşak sonra yok olması 
mukadderdir. Dil, kültürün taşıyıcısı olduğundan dil ile ilişkisi kesilen, dilini kaybeden kişilerin zamanla 
o dilin taşıdığı kültürle ve onun üzerine inşa edilen kimlikle hiçbir ilişkileri kalmamaktadır. Bu durum 
Kürtlük söz konusu olduğunda o kadar barizdir ki durum izahtan varestedir. 

Evet, eski yöntem olan“Kürdistan’ın Kürtsüzleştirilmesi” projesi zorunlu göçlerle devam etmiş 
olmakla beraber, bugün asıl yakıcı ve yıkıcı olan süreç Kürtlerin Kürtçesizleştirilmesidir. 

Asimilasyon, inkar ederek, dışlayarak yok ederken; entegrasyon ise içine alarak yok etmektedir. 

*** 

Kültürlerin eşit ve özgürlükçü bir karşılaşması/diyaloğu ve insani/doğal bir entegrasyonu için, 
Kürtçenin resmi ve kurumsal bir yapıya kazandırılması ve ekmek kapısı olması gerekir. Aksi halde 
durum, gerilmiş bir ip üzerinde karşılaşan tekenin keçiyi devirmesi olacaktır. Ve burada hiçbir 
hakkaniyet ve eşitler arasında bir ilişki, söz konusu değildir. 

Kürtçe bilen milyonlarca insan gündelik hayatında, işte, alışverişinde, dost -ahbap diyaloglarında 
iletişim dili olarak mecburen Türkçe’yi kullanmaktadır. Ekonomik entegrasyon, iletişimin Türkçe 
üzerinden kurulmasını zorunlu kılmaktadır. İş bulmak için Türkçe’nin bile yeterli olmadığı günümüz 
koşullarında geçim kapısı olmadıkça Kürtçe’nin geleceğinden umutlu olmak için pek neden yok… 

Aynı süreç sosyal entegrasyonda da gözlenmektedir. Bir sosyal entegrasyon/bütünleşme aracı olarak 
evliliklerde bu durum o kadar barizdir ki… Kürt-Türk evlilikleri Kürtçe’nin aleyhine asimile edici bir 
süreç olarak işlemektedir Zira bu ailelerde bir iki kuşak sonra Kürtlük, en azından dil düzeyinde, yok 
olmaktadır. 

Süreç öylesine derinden işlemiştir ki, bugün milyonlarca kişinin Kürtlükle alakası kalmamıştır. Özellikle 
merkezi coğrafyasının dışında, örneğin İstanbul’da Kürtçe’yi ve tabii ki Kürt’lüğünü korumuş üç kuşak 
İstanbullu bulmak imkansız gibidir. Halbuki daha otuzlu yıllarda bu şehirde 30-40 bin Kürt mevcuttu. 

Kürtler, eşit koşullarda, kendi kimliklerini ve ona ait unsurları koruyarak sonraki kuşaklara taşıyacak 
imkanlara/kurumlara sahip olmadığından; entegrasyon/bütünleşme/birleşme, doğal olarak 
resmi/egemen güçlü kültüre yakınlaşma, onun içine girme/interna olma ve kendi otantik kimliğinden 
uzaklaşma şeklinde olmaktadır. 

http://www.derindusunce.org/
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Asimilasyon ve entegrasyon projeleri ile Kürtçe hayatın her aşamasından uzaklaştığından, bugün, 
“Kürtçesiz Kürt/lük” bir vakaya dönüşmüş ve bir “Kürt asılı Türk” kategorisi oluşmuştur. 

Dili ile arasına mesafe giren bir zihnin işleyişi de farklılaşacaktır. Çünkü toplumlar/bireyler kültürle 
ve doğal olarak dünya ile ilişkilerini dil üzerinden kurarlar ve dil içerisinde düşünürler. Dil düşünceyi 
yapılandırır, dolayısı ile Kürdi bir kimliğin ve düşüncenin kurulması ve korunması Kürtçe ile 
mümkündür. 

  

http://www.derindusunce.org/
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Üç Tarz-ı Siyasetin Üç Tarz-ı Kürdü (Sever Işık) 

Genç Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş döneminde uluslararası 
statüye kazandırdığı vatan sınırları içinde, yüzü batıya dönük 
bir ulus/hayali cemaat inşa/icat etmeye çalıştı. Kendi 
seküler cemaatini, Türk ulusunu, bir bedene kavuşturma 
ameliyesine girişti ve bu amacı gerçekleştirmek için tüm 
ideolojik aygıtlarını seferber etti. Bunların yetmediği yerde 
Türkleştirme işlemleri silah ve süngü ile takviye edildi. Etnik gerçekliği buna uygun olmayan Anadolu 
coğrafyasındaki gayr-müslimler göç ettirmelerle tasfiye edilerek “dini homojenleştirme” temin 
edilmeye çalışılırken,  oluşturulan egemen yapıyı, ulus kültürünü ve dayatmasını kabul etmeyen 
Kürtler “hal”den razı olmayışlarını bir dizi ayaklanma ile dillendirdiler ve bu ayaklanmalar kan ve 
barut ile bastırıldı. Önemli bir nüfusa sahip olan Kürtler “Etnik homojenleştirme” nin önündeki en 
büyük engel idi. Sonuçta Kürt meselesini hal etmek için Kürtlerin tüm kavmi-milli özellikleri  inkar 
edildi ve asimilasyon politikası dayatıldı.  
  
İşte bu dönemden itibaren Kürtlere yeni “Kürt kimlik kartları” verildi. Bugün Türkiye’de halen 
hükmünü icra eden, siyasal organizasyonu bulunan, üç tarz-ı siyasetin, üç tarz-ı Kürdü  ve dolayısı ile 

üç tarz Kürt kimliği var. Bu üç tarz tarzı Kürt   aynı zamanda “makbul Kürt’ün tarifidir ve dahi 
Kürt/lüğün üç resmi varoluş tarzıdır.  
  
TÜRK KÜRDÜ: Bu birinci tarz Kürt, devletin resmi kabulüdür/inkarıdır. Cumhuriyet döneminden beri 
Kürt kimliği inkar edilerek, böyle bir kavmin var olmadığı dile getirilmiş ve Kürtlüğe ait olan tüm milli-
kavmi vasıfların, görüngülerin gün yüzüne çıkması şiddetle engellenmiştir.   
  
Fiili varlığı illegal olan Kürtlüğün bu dönemdeki resmi var oluş tarzı Turanî asıllı Türk Kürdü olmaktı.  

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2008/12/20081222_derin_dusunce_org_kurt_siyaseti.jpg
http://www.derindusunce.org/2008/12/26/uc-tarz-i-siyasetin-uc-tarz-i-kurdu/
http://www.derindusunce.org/author/severisik/
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.derindusunce.org%2Fcategory%2Fmilliyetcilik%2F&ei=IPHUTfeePI2WhQeB2eTeCw&usg=AFQjCNGXEwEH74KY16Q6zkV4qUNABNIAQQ&sig2=d_SDSSCEI5S0FKKpJNv8MQ
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Resmi yapının batıcı ve milliyetçi halkaları 60′ların sonu ve 70′lerin başında hafif bir ayrışma yaşadı. 
Milliyetçiler/Türkçüler Kemalizmin, genellikle görmezden gelinen, ırkçı söylemini devam ettirdiler. Bu 
tutumu bugünde sürdürmeye çalışılıyor. Milliyetçi söylem  Kürt kimliğine ait tüm göstergelerin 
görünüm alanına çıkmasına şiddetle karşı çıkarken ve meseleyi salt “terör” olarak değerlendirip askeri 
yöntemle bastırılmasını savunurken, paradoksal olarak, Kürt muhalefetinin varlığı ile beslenmektedir. 
Milliyetçi söylem ve yapılar 60′lı 70′li yıllarda sol ile mücadele ederek oy toplarken, 80′ler sonrası 
terör, güvenlik ve asayiş meselesine endekslediği anti-Kürt söylemi ile zeminini güçlendirmeye 
çalışıyor.   
  
KÜRT ASILLI TÜRK: Bu söylem daha çok batıcı ve kemalizmin kültür milliyetçiliği yönüne vurgu yapan 
hafif ton soldan esinlenen, genel olarak sosyal demokrat olarak bilinen fakat, zor zamanda 
demokratlığı askıya alan, sol-kemalist-aydınlanmacı kesimlerin söylemidir. Buna göre Kürtler, 
“Türklük” kimliğini kabul ettikten sonra ikincil bir kimlik olarak, “alt kimlik” olarak, Kürt olabilirler. 
Eğer bu kabul onay görmese Kürtlerin talebi “bölücülük” ve “ihanet” ile özdeşleştirilir.  
  
Kemalist aydınlanmaya  inanan, Atatürkçü kültür milliyetçisi olan kesime göre Kürtler, Türklüğün 

şemsiyesi altında Türk kimliğini “üst kimlik” olarak kabul ettikten sonra otantik/folklorik bir kimlik 
olarak Kürt olduklarını sessizce söyleyebilirler. Bu Kürtlüğün de hiçbir siyasi çağrışımı olmamalıdır.  
  
KARDEŞ KÜRT: Bu söylem muhafazakar-islamcı kesimlerin söylemidir. Özellikle solun güçlendiği 
dönemlerde, solun din karşıtı söyleminin de etkisi ile kendini maneviyatçı ve mukadessatçı olarak 
tanımlayan ve eski kuşak İslamcılar sola karşı, kendilerini sağda konumlandırdılar. Dinin araçsal 
kullanımına açık olan milliyetçi ve devletçi kesim ile işbirliği yaptılar ve doksanlı yıllarda da seçim 
ittifakları yaptılar. Bu süreç sonunda İslamcılık önemli oranda sağcı reflekse sahip oldu. Giderek 
muhafazakârlaşan bu çizgi bugün iktidara ortak konumundadır.  
  
İslamcılık hala devletten tam bağımsız bir politik çizgi olarak kendini ifade edememiştir. Bu duruş 
İslamcıların kimlik politikalarına da sirayet etmiştir. İdeolojik olmaktan çok siyasi-pragmatik refleksle 
hareket eden muhafazakâr-İslamcıların benimsedikleri Kürt kimliği, “kardeş Kürt” olmakla beraber, bu 
kardeşlik büyük ölçüde eşit hak ve statüye ve hakkaniyete  dayanmayan, somuttan çok soyuta vurgu 
yapan bir söylemdir. 

  
Bugün muhafazakar-İslamcılar, kardeşlerinin hakları ve eşit statü talebi söz konusu olduğunda hemen 
devlet endişesi, birlik bütünlük kaygısı, Siyonizm’in korkusu vb. söylemlerle Kürtlerin meşru taleplerini 
askıya almaktadırlar. Öyle görünüyor ki İslamcıların önemli bir kesimi iktidara sahip oldukça 
“sağcılaşacak” ve bu durumun devamı için, fincancı katırlarını ürkütmemek için, “Kardeş Kürd”ün 
haklarını feda etmeye devam edecekler…  
  
Yukarıda bahsettiğimiz  “Kürtlük algıları ve tanımlamaları” ile  bunların üzerine bina edilen 

söylemler, birbirinden keskin hatlarla ayrışmış değildir ve aralarında daima geçirgenlik vardır.   Bu 
geçirgen zeminde çoğu defa Türkçü- milliyetçi, Kemalist-sol ve muhafazakar- İslamcı söylem aynı 
noktada buluşabilmektedir. 

Bu buluşma noktası da Türk siyasal aklının bilinçaltını oluşturan (bekayı) devlettir. 

  

http://www.derindusunce.org/
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Laikler, Irkçılar ve Özgürlük (Cemile Bayraktar) 

Türkiye modeli laiklik, laikliğin özgün tanımında olduğu gibi her 
inanca eşit mesafede değil, form verdiği yani içine kendince 
“ilkeleri” empoze ederek dayattığı inancın altını çizmesiyle kendine 
has totaliter bir uygulamadır. Vatan sevgisinin imandan olduğu 
uydurma desturu bunun en kısa özet örneğidir, elbet anlayan için. 

  Kürtler ve Türklerin ortak çatısı olan “İslam” hem laiklik hem de 
onun barındırdığı ırkçı nüveler ile bir anlamda yozlaştırılmış, bu 
nedenle uzlaştırıcı değil, ayrıştırıcı bir unsur olmuştur. Bu savaşın 
devam etmesinin nedenlerinden biri budur. 

  Nefret suçu kendi başına bir yanlış olarak şöyle dursun, bir başka 
nefret suçu doğurması nedeniyle kendini doğuran bir illettir. Bu 
nedenle, bugün Kürt hareketi içinde palazlanan laik-ırkçı damarın 
kaynağı maalesef Türkiye sistemi içindeki laiklik ve ırkçılıktır. 

  Kürtler demişken hangi Kürtlerden bahsediyoruz; PKK’lı Kürtlerden mi, BDP’ye oy verenlerden mi 
yoksa Ak Parti’ye oy verenlerden mi? Kanın aktığı şu günlerde Kürtleri bölüm bölüm ayrıştırıp, çözüm 
sunmak gibi bir lüksümüz yokken, bu sorunun cevabı için mesai harcamanın bir faydası olmadığı 
kanaatindeyim. 

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2009/07/20090705_derin_dusunce_org_irkci_milliyetci.jpg
http://www.derindusunce.org/2011/08/22/laikler-irkcilar-ve-ozgurluk/
http://www.derindusunce.org/author/cemilebayraktar/
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  Şu durumda elzem olan; Kürtlerin ne istediğidir, öyle ise sorumuz şu: “Kürtler ne istiyor?” 

  -Ayrılmak ve bir ülke kurmak. 

  -Özerklik. 

  -Haklarının iadesi. 

  Elbet bu cevaplar çoğaltılabilir ancak kısaca Kürtlerin “özgürlük” istediğini söyleyebiliriz. 

  “Yeni insanı kendinden kovduran meyve; Özgürlük” başlıklı yazımda, laikleşmemiş bir Müslüman için 
son günlerde daha sıklıkla telaffuz ettiğimiz bir tanım olan “özgürlüğün” dünyevi ve “her istediğini 
yapmak” olmadığını, tam aksi uhrevi ve her istediğinden kendini korumak olduğunu ifade etmeye 
çalışmıştım. 

  Kürt tarafı yahut Türk tarafı için, taraftarı olan Müslümanları izlediğimizde maalesef çoğunluğun 
Müslümanca bir özgürlük tanımından bihaber ve bir o kadar uzak olduğunu görüyoruz. Zira bu 
savaşın tarafı olan, eline silah alan yahut karşılıklı öldürerek sonuç elde edeceğini düşünen Kürtler ve 
Türkler kendilerince makul gördükleri özgürlüklerini kullanıyor; dünyevi olanı, istediğini yapmayı… Ya 
uhrevi olan, yani nefsinin, öfkenin, şeytanca olanın isteklerini bastırmak manasındaki özgürlük, 
Müslüman Kürtler ve Türkler bu manadaki özgürlüğü neden seçmiyor? Neden bu manadaki özgürlük 
ile telkin verilerek barışa davet edilmiyor? Bu ülkede Müslüman Türk mü kalmadı, Müslüman Kürt mü 
kalmadı? 

  Elbet kimin ne kadar İslam olduğunu ölçmek gibi bir niyet taşımak doğru değil, ki bunun bir faydası 
da olmasa gerek ancak Kürt-Türk meselesinde işler iyileşmek yerine çok daha kötüleşiyorsa bu 
durumda unutturulmuş dahi olsa eskiden mevcut olan bağlarımızı hatırlamanın ve bir yöntem olarak 
sunmanın gereğine inanıyorum; öldürmeyeceksin! 

  Laik değilsen, Müslümanım diyorsan dinin sana emrettiği dünyevi özgürlükten sıyrılmak, dünyevi 
ırka dayalı dinamiklerin esaretinden kurtulmak, barış için, daha fazla kan akmaması için gerekirse 
yutkunmak, başka türlüsü mümkün değil, varsa dinleyelim ama yok. 

  33 yıl önce PKK’nın oluşmasına neden olan şartların bugün ortadan kalktığını biliyoruz ama bir PKK 
gerçeğiyle yüz yüzeyiz. PKK gerçeğini doğuran tek tipçi ideolojinin başat argümanının Türkiye özeli 
laiklik olduğundan yola çıkarak, bu içimize sinmiş laik-ırkçı ve dünyevi özgürlük illetlerinden ancak bu 
tip bir laikliğin telkin ettiğinin aksi bir tavır takınarak kurtulabileceğimizi söyleyebiliriz. 

  İşte bu nedenle öldürmenin, yeni öldürmeler doğuracağının bilincinde olarak, daha fazla ölüm 
görmemek için, kanın durması için, cahiliyenin ırkçı Arapları gibi kendimizden ilan ettiğimiz ölüleri 
sayıp, intikam yemini etmek yerine içimize işlemiş olan laik, ırkçı, dünyevi özgürlükçü yanlara manevi 
telkin vererek unutmak ve unutturmak zorundayız. 

  Sistemin ırkçı ve laik girdabından başka türlü kurtuluş yolu yok; manevi telkin yolu ile insan-ı kâmil 
örneği ile “birbirimizi” affedeceğiz. Allah’ın talebi de budur zaten öyle değil mi? 
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Kürdlerin Kürdleri yönetmesi gerekli mi?  (Mehmet Yılmaz) 

Kürdlerin değil Kürdleri, Türkiye’yi hatta bütün dünyayı yönetmesini isterdim… Eğer Bediüzzaman 
Hazretleri gibi Kürd yöneticiler bulabiliyorsanız bu uğurda elimden geleni yapmaya hazırım! Neden? 

‘Bir salih Kürt’ü binler fasık Türk’e, bir salih Türk’ü binler fasık Kürt’e tercih ederim’ 

Böyle diyordu bu büyük zât. Çünkü insanların ne OLDUKLARINA değil ne YAPTIKLARINA bakmak, 
IRKLARIN değil ancak eylemlerin iyi, güzel ve doğru olabileceğini bilmek her siyasetçinin ödevidir. Bu 
duruş sayesinde halk hem ırkçı şiddetten korunmuş olur hem de hata yapanlara yeni bir fırsat verilir. 
“Sen şucusun, bucusun” deyip adamı ölene kadar süründürmezsiniz. 

Kürt olmazsa Ermeni de uyar bana. Orhan Pamukoğlu ya da Nihal Atsız, Kenan Evren gibi Türkler 
tarafından yönetilmektense Etyen Mahçupyan, Hırant Dink gibi Ermeniler tarafından yönetilmeyi yine 
tercih ederim. Çünkü salih/fasık ekseninde bu iki Ermeniye çok daha yakın hissediyorum kendimi. 

Türklerin Türkleri yönetmesi gerekli mi ? 

BDP’nin “sivil itaatsizlik” adı altında ırkçılık yapmasına alıştık ama Taraf Gazetesi gibi “doğru” tarafta 
olduğunu sandığımız gazetelerin kafatasçılığına alışamadık. Belki de gaflet içerisindeler? Farkında 
değiller “Kürdlerin Kürdleri yönetmesini” savunurken DÜPEDÜZ IRKÇILIK yaptıklarının? 

 Kendilerine önce şunu sormak gerekir: 80 yıldır Türkler Türkleri yönetti de ne oldu? 

 Türk büyüklerinin mezarları açılıp kafa tasları ölçüldü 
 Türkler Türklerin camilerini ahıra çevirdi, 

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/2011/06/07/kurdlerin-kurdleri-yonetmesi-gerekli-mi/
http://www.derindusunce.org/author/mehmetyilmaz/
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.derindusunce.org%2F2011%2F05%2F04%2Fbdp-sivil-itaatsizlikten-sivil-serserilige-dogru%2F&ei=d9TtTejuK5Cp8APswryWBw&usg=AFQjCNFhoSaw2fRUZ5DDd3wCQmb4S9bY3Q&sig2=9PmZJMWdq05AKvE-x
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.derindusunce.org%2F2009%2F12%2F07%2Fmimar-sinan%25E2%2580%2599in-kayip-kafatasi%2F&ei=29HtTa3PJZKr8APx7YyiBw&usg=AFQjCNEioatPF7EBReju0fhlpNZAEv4L-Q&sig2=3O5Jvo6TGmTTDPXKdI2b7A
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CDQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.derindusunce.org%2F2011%2F05%2F22%2Fataturkun-partisi-ne-yaptin-bize%2F&ei=29HtTa3PJZKr8APx7YyiBw&usg=AFQjCNFmTky4aIAbAZulBywPxgG2_41HOQ&sig2=feRbISBKJtaxKR35jy00NQ


 
Asimilasyon ile şiddet kıskacında Ulusalcı Kürtler 

 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

20 

 Türkler Türklerin parasıyla alınan silahları Türklere çevirdi, Türkiye’yi işgâl etti, Türkler 
Türklere işkence yaptı, yargısız infazlarda, “faili meçhul” cinayetlerde binlerce Türk can verdi! 

 Türkler Türklerin kızlarını okula gitmekten alıkoydu, 
 Türkler Türkleri “namaz kılıyor” diye fişledi… 

Liste uzun. Yani huzur içinde yaşamak için Türkler tarafından yönetilmenin bir faydası yok. Adalet ve 
İhsan ile yönetilmesi gerek bir devletin. Cumhuriyet’in ilanından beri yaşanan bir çok sorunun kökü 
de etnik farklılıklara dayanmıyor. Aksi takdirde ne geçmişte Osmanlı ne de bugün ABD, Fransa, 
İngiltere gibi ülkelerin ayakta kalması imkânsız olurdu. 

Gelin, yaşayan örneklere bakalım. Meselâ 2 milyon civarında Türkün 
yaşadığı Almanya. Sizce bir Türk eyaletine gerek var mı? Sokakta 
herkesin Türkçe konuştuğu, resmî kurumların, medyanın, bakkalın, 
otobüs şöförünün ve polisin Türk olduğu bir ortam? Evet, Türklere karşı 
ırkçı saldırılar yapılıyor. Evet, bazı eyaletlerde resmî kurumlar Türklerin 
hakkını çiğniyor. Ama bunların çaresi özerk bir Türk bölgesi değil en 
sade anlamıyla Adalet. Alman Devleti’nin adaleti aksadığında bunun 
bedelini herkes ödüyor, sadece Türkler değil. 

Fransa’da yaşayan bir Türk olarak da Apartheid rejimi talep etmiyorum. 
Tersine Fransa’daki diğer halklarla karışık biçimde yaşamak hoşuma 
gidiyor. Bakkalım Cezayirli, kapıcımız Portekiz asıllı, komşularımızın 
yarıdan fazlası yabancı. Kızımın öğretmeni Senegalli, arkadaşları 
arasında bir Japon var bir de Sırp. Benim talep ettiğim tek şey adalet. Elbette Türklere ya da 
Müslümanlığa karşı bir baskı uygulandığında bu beni rahatsız eder ama aynı şekilde zencilere ya da 
kadınlara yapılan haksızlıklara da direnmem gerekir. 

Tabi yine de bir Türk Gettosu kurulsa aşağılık kompleksi içindeki bazı Türklerin gururu okşanabilir. 
Belki her yere Türk bayrakları asarlar. Türklerle evlendiği için gettoya sıkışıp kalan Fransızlara zorla 
Türkçe öğretirler. Ama özerklik çare mi gerçekten? Meselâ bu muhtemel Türk gettosunda iç güvenliği 
sağlayacak Türk polisinin rüşvet alMAyacağını garanti edebilir misiniz? Ya da uyuşturucu ticareti 
yapMAyacağını? Sonra… Getto dışında kalan Türkler ne olacak? Türk gettosunda yaşayan Arap, Çinli, 
Fransız vs diğer milletler ne olacak? “Ne mutlu Türk’üm diyene!” diye bağırtacak mıyız onları da? 

Siyasi taleplerini insan yakarak ifade eden bir Kürt ırkçılığı var topraklarımızda. Onlara destek 
vermeyen Kürdlerin işyerlerini, okullarını yakan, taşla, sopayla insanları sindiren bir ırkçılık. Türk 
ırkçılarından, Neo-Nazilerden, Ku Klux Klan’dan pek bir farkları yok. Halkın iyiliği için değil şiddeti 
şiddet için isteyen, şiddetten beslenen, savaşı ilâhlaştıran SIRADAN IRKÇILIK BU. Hem Kürdleri hem 
de “düşman” Türkleri şeyleştiren, metalaştıran bir öfke… 

Bu ırkçılığın temsilcisi olan BDP daha fazla hukukî serbestlik 
istiyor. Kendi silahlı birliklerini kurmak istiyor. Bugün “sadece” 
Molotof kokteyli ile bile yapabildikleri faciayı görünce BDP’lilerin 
silahlı bir polis gücüne hükmetmeleri beni korkutuyor. PKK 
militanlarına resmî üniformalar giydirip yapabilecekleri zulmü 
düşünmek dahi istemiyorum. Diyarbakır’dan ya da Gaziantep’ten 
geçecek yeni bir Berlin duvarının utancını taşıyamam çünkü. 
Balkanlardan ve Kafkaslardan göçen dedelerimin, ninelerimin 
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Mübadele yıllarında yaşadıkları zorlukları bu halka yeniden yaşatmaya hakkı yok kimsenin. 
İstanbul’da, İzmir’de Kürd avı, Diyarbakır’da, Hakkâri’de Türk avı yaptıracak bir siyasi proje BDP’nin 
projesi. Soğuk savaş zihniyetiyle üretilmiş, doğum yerlerine bakıp insanları, aileleri, hayatları bölecek 
bir proje. Pozitivist, ulusalcı, tam bir ulus-devlet projesi. Barışla ve demokrasiyle alakası yok. 

Evet, “Kürdlerin Kürdleri yönetmesi” talebi Kemalist ulus-devlet modelidir. Ezen Türkçülere kafa 
tutmak için doğmuş bir ezilen tepkisidir. Bir rövanş, bir intikam arayışıdır. Bunu isteyenlerin öfkesini 
anlıyorum ama haklı bulmuyorum. 

İnsan kimliği itibariyle zengin ve karmaşık bir varlıktır. Onu tek bir vasfına indirgeyecek olursanız 
şeyleştiren, metalaştıran bir konumda olursunuz. Sloganlarla düşünmekten öteye geçemezsiniz: 

“Kırmançistan, Zazaistan, Soranistan, İşçileri işçiler yönetsin, patronları da patronlar. Ezilen kadınlar 
için bir Kadınistan, ezilen Alevîler için bir Alevistan! Neden olmasın bir Zenginistan, Fakiristan?…” 

Yoksa sadece ve sadece ADALET’i tesis etmek mi gerekiyor? 
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Müslüman bir Kürd’ten Aysel Tuğluk’a açık mektup (İbrahim ÇELİK) 

 “…Bizler aynı bölgede yaşadığımız için bir birimizi çok iyi tanımaktayız Aysel hanım! Aynı 
şekilde Müslüman Kürt halkı bizleri de ve sizleri de tanımaktadır. Şundan hiç şüpheniz olmasın 
ki şu anda kendilerinden oy aldığınız insanların büyük kısmı sizin gerçek yüzünüzü 
bilmemektedirler. Allah izin verirse bir gün bu insanlar sizin gerçek kirli yüzünüzü tanıyacak ve 
size oy verdiklerine pişman olacaklardır. Çünkü hiçbir zaman Kürt halkının derdi sizin derdiniz 
olmamıştır. Sizin tek bir hedefiniz vardı ve halen devam etmektedir; o da İslam düşmanlığı ve 
dinsizliği Müslüman Kürt halkına hakim kılmak istemenizdir. Aslında sizin faşist Kemalist 
rejimden hiçbir farkınız yoktur…” 

Kürt tarihi içerisinde son elli senede Allah ve İslam düşmanlığı yapıldığı kadar hiçbir tarihte 
yapılmamıştır. Bu da Marksist ve leninist düşünceye sahip olan PKK ve ondan önceki uzantıların eliyle 
yapılmış ve halen de yapılmaktadır. 22 Temmuz seçimlerinde Kürt Müslümanların yoğunlukta 
yaşadığı bölgede Ak partiye karşı büyük bir hezimete uğrayan DTP yani PKK, Ak parti üzerinden 
İslam’a ve Müslümanlara karşı çok kirli bir savaş yürütmektedir. 

Bu savaşlarını, Kürd halkının kendilerini; haklarını meclisin kürsüsünde savunmak için meclise 
gönderdiği insanlar tarafından, Müslüman Kürt halkının İslam ile müşerref oldukları tarihten bu yana 
sıkı sıkıya bağlı oldukları İslam dinine ve Müslüman halka yine o kürsüden hakaretler yağdırarak ve 
tek gayeleri halkına ve milletine hizmet etmek olan Müslümanları hedef göstererek büyük bir hayal 
kırıklığına uğratmışlardır. Müslüman Kürt halkından bu yaptıklarınızın cevabını bir gün mutlaka 
alacaksınız. 
Aysel hanım! Ocak 2000 tarihinden beri aleni bir şekilde resmi basınınızda Müslümanları hedef 
gösterdiğiniz gibi bugün de Meclis kürsüsünde yine Hizbullahi Müslümanları faşist dayılarınıza şu 
sözlerinizle hedef gösteriyorsunuz: 
“Burada uluslararası bir projeden söz ediyorum. Siyasal İslam’ın bir kanadı Suriye üzerinden Suudi 
Arabistan’a dayanıyor, bir kısmı da İran ile ilişkili. Ilımlı İslam modelini dayatan ABD de bu ilişkiler 
ağı içerisindedir. Binlerce Kürt yurtseverini vahşice katleden Hizbullah da aynı ilişkiler ağı 
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içerisindeydi. Yaşanan vahşeti unutmamak gerekiyor. Diyarbakır’da, Batman’da binlerce yoksul 
Kürt yurtseverini bu anlayış öldürmüştür. Yarattıkları bu vahşet kendilerine yönelmeseydi, hepimizi 
vahşice katlederlerdi. Bahriye Üçok, Uğur Mumcu gibi sol Kemalistleri katledenler de bunlardır. 
Şimdi silahsız olmaları bu gerçeği değiştirmemektedir. Kürt sorununun demokratik ve siyasal 
çözümünü engelleme adına ordusu, AKP’si, tarikatı, gericisi, milliyetçisi birleşmiş/birleştirilmiştir. 
Ama bu ittifakın sonu, parçalanmış toplum, parçalanmış ülke olacaktır.” 
Bizler aynı bölgede yaşadığımız için bir birimizi çok iyi tanımaktayız Aysel hanım! Aynı şekilde 
Müslüman Kürt halkı bizleri de ve sizleri de tanımaktadır. Şundan hiç şüpheniz olmasın ki şu anda 
kendilerinden oy aldığınız insanların büyük kısmı sizin gerçek yüzünüzü bilmemektedirler. Allah izin 
verirse bir gün bu insanlar sizin gerçek kirli yüzünüzü tanıyacak ve size oy verdiklerine pişman 
olacaklardır. Çünkü hiçbir zaman Kürt halkının derdi sizin derdiniz olmamıştır. Sizin tek bir hedefiniz 
vardı ve halen devam etmektedir; o da İslam düşmanlığı ve dinsizliği Müslüman Kürt halkına hakim 
kılmak istemenizdir. Aslında sizin faşist Kemalist rejimden hiçbir farkınız yoktur. Tek farkınız, 
söylediklerinizi ve yaptıklarınızı ayrı dillerle ifade etmeniz ve ayrı yöntemler uygulamanızdır. 
Cumhuriyetten sonra Kemalist rejim Kur’an’ın okunmasını yasaklayıp bulabildiklerini toplayarak ateşe 
vermiş, camileri ahıra çevirmiş, ezanın Arapça okunmasını yasaklamış, Müslümanların başından 
sarıkları alıp zorla şapka giydirmiş, giymeyenleri engizisyon mahkemelerinden geçirerek idam 
ettirmiş. Müslüman anne ve bacılarımızın Allah’ın emrettiği tesettürlerine müsaade etmemiş, 
Anadolu’da ve Doğu’da Müslüman halkı kıyımdan geçirmişlerdir. Bu söylediklerim, yaptıklarının binde 
biri mesabesindedir. 
Köy camilerine baskın yapıp orada namaz kılanları; yaşlı, genç ve çocuk ayırımı yapmadan hepsini 
kurşuna dizdiniz. Müslüman olduklarından dolayı çocuklarımıza ders verenden yüzlercesini, 
köylerimizde halka namaz kıldıran ve onlara Kur’an öğreten yüzlerce imamı katlettiniz. Şehirlerde; 
Diyarbakır’da, Batman’da, Nusaybin’de, İdil’de, Silvan’da kısacası bütün kürdistan şehirlerinde aynı 
şekilde tek suçları Müslüman olan insanların evlerine onlarca kişiyle baskın yapıp çoluk çocuk 
demeden hepsini katlettiniz. Köylerde faşist Kemalist rejimin korkusundan sizlere yardım etmekten 
korkan insanların bebeklerini alıp ateşe attığınızı unutacağımızı mı sandınız… Biliyor musunuz sizden 
nasıl nefret ettim? Ben daha bir çocuk iken benim rahmetli babam sizin için şunları söylerdi “oğlum 
bunların dinleri imanları yoktur, çoluk çocuk hepsini öldürüyorlar, sakın onlara bulaşma” derdi. Daha 
sonradan ise sizi yakından tanıdım. Yaptığınız çirkinlikleri ve zulümleri öğrendim, üstelik Kürd halkının 
haklarını savunma adına bunları yaptığınızı söylüyorsunuz. Kürd halkı hiçbir zaman 
haysiyetsizleşmemiştir, kendi dinine ve değerlerine düşmanlık yapmamıştır, kendi toplumuna kalleşlik 
yapmamıştır. Siz, yaptıklarınızla Kürd halkına leke getiriyorsunuz. Herkes sizleri bebek katili olarak 
bilmektedir ve tanımaktadır. Bugün senin o meclis kürsüsünde kalkıp konuşman, senin ve senin kirli 
partinin bu gerçeklerini değiştirmemektedir ve değiştirmeyecektir. 
Bugün meclis kürsünde başörtüsünün serbest olmasına evet diyeceğiz demenizin tek sebebi oy kaybı 
endişesidir. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, Kemalist rejimin Allah, İslam, Kur’an, Peygamber, cennet ve 
cehennem gibi bir derdi olmadığı gibi sizin de böyle bir derdiniz yoktur. Müslüman halkımız bunu çok 
iyi bilmektedir Aysel hanım! 
Biz hiçbir zaman savaşı başlatan olmadık ve olmayacağız. Ama ille de sizinle savaşacağız diyorsanız 
emin olun ki, KDH kitabında söylendiği gibi; “bu kez sizi Kemalist dayılarınız bile 
kurtaramayacaklardır.” 
Size tek bir tavsiyem olacak o da; aklınızı başınıza almanız ve İmralı’daki Kemalistin sözlerini meclis 
kürsüsünde papağan gibi tekrarlamamanızdır. Çünkü onu derin devlet parmağının üstünde daha önce 
oynatıp Kürt halkının başına bela ettiği gibi halen oynatarak başka belalar açmak istemektedir. Biz 
hiçbir zaman bela istemeyiz ama geldi mi Allah’ın inayet ve yardımıyla de Allah’ın emrettiği şekilde 
defetmeyi biliriz. Bu son cümlelerimi unutma aklına ve kulağına k-ü-p-e olsun…… 
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5,2′lik seçmen kararını vermiş… (İbrahim Becer) 

Avukat kimliğiyle geçtiğimiz günlerde İmralı’ya giden Aysel Tuğluk 
iyi saatte olsunlar bu kez de Milletvekili kimliğiyle basına şöyle bir 
beyanatta bulunmuş: “Kürtler hükmünü vermiştir; çözüm AKP’ye 
rağmen gelişecektir. Kürtler ‘in bu anlamda sabrı da, 
tahammülü de bitmiştir. Devletle olmuyorsa, halkımız kendi 
demokrasisini kuracak ve kurduğu bu sistem içinde yaşamasını 
bilecek kadar örgütlüdür. Bu statüsüzlük durumu daha fazla 
devam edemez. Mısır gibi mi olur, Suriye gibi mi bilinmez. 
Ancak, bir statü kazanılacak ve ne pahasına olursa olsun 
savunulacaktır” 

Bu sözlerin Aysel Tuğluk’a ait olduğunu sanıyorsanız 
yanılıyorsunuz. Çünkü İmralı’da görüştüğü Abdullah Öcalan’ın 
açıklaması da şu şekilde: “15 Hazirandan sonra ya anlamlı bir 
müzakere dönemi başlar ya da savaş başlar; müzakere başlarsa çok büyük bir müzakere olur, savaş 
başlarsa çok büyük bir savaş başlar ve kıyamet kopar. Her ikisi de anlamlı ve kutsaldır…” Türkçede 
bunun karşılığı olan çok güzel bir atasözü vardır, bilirsiniz: “Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı 
olur” derler. 

Böyle bir beyanat karşısında kalem oynatacaksanız önünüzde iki seçenek vardır; ilki, kolay olan işin 
“ideal” kısmına vurgu yapmaktır. Burada öyle ütopik yaklaşımlarda bulunursunuz ki yazının sonunda 
Thomas More’un ütopyasına rahmet okutursunuz. İsterseniz metni o kadar zorlarsınız ki işin ucu 
Sabahat Tuncel’den özgürlük savaşçısı çıkarmaya kadar varabilir. İkincisi, zor olanını yazmaktır. 
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Gidişata bir anlamda projeksiyon tutabilmektir büyük ölçüde. Dikkatli ve bir o kadar da vicdan sahibi 
bir çift gözün çok rahat görebileceği malumun ilanıdır yaptığınız ama olsun. 

Aylar önce bir yazı yazmıştım: “Kararı Kürtler Verecek!” isminde bir yazıydı. Kesif bir Okur kitlesi 
tarafından “Kürtleri tehdit etmekle” suçlanmak gibi beklemediğim bir dönüş alınca, ” Güneydoğudaki 
en acı kaybımız: Masumiyetimiz” adında yeni bir yazı hazırlamak zorunda kalmıştım. Sözün özü şuydu: 
Bu işi bir bıçağı bilemek olarak görün; bir tarafını bilediğiniz anda diğer tarafı kendiliğinden 
bilenecektir. Eğer ki siyaset kurumuna girdiğiniz halde halâ arkanızda dağda gezen yedi bin eli silahlı 
adamın teminatını bir senet olarak görüyorsanız, emin olun ki birileri de karşı cenahtaki eli silahlı on 
binleri bir şeylere zorlayacaktır. Bu yüzdendir ki ne Dağlıca ne de Aktütün gibi baskınlar bana normal 
gelmemiştir. Bu olaylar daha çok bir şeylere zemin hazırlamak için müsaade edilmiş, çok da karşı 
konulmamış eylemler olarak tarafımdan not edilmiştir. Ne zaman Kürt Meselesini akıl yoluyla 
çözmeye kalkışsak dikkat edin olmadık bir işe imza atılıyor bu topraklarda. 

Okurun sabrını zorlamak istemiyorum ama Şırnak’ta geçen bir yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum 
Dağlıca, Aktütün, Han tepe baskınları “zorlama” olaylardır. Normal şartlar altında ne PKK böyle bir 
baskını yapabilirdi ne de Ordu buna müsaade edebilirdi. O günlerde internete düşen ses kayıtlarını 
dinlerseniz, Örgütün youtube’da yaptığı çekimi izlerseniz (Oramar Baskını) sanki bir danışıklı dövüşe 
şahit oluyormuşsunuz izlenimi uyandırıyor insanda. 

Şimdi aynı oyunun BDP formatını izliyoruz sanki. Pasif eylemsizlik parolasıyla yola çıkan bir siyasi 
hareketin bir ayda geldiği nokta çokça tanıdık olduğumuz Vandalizmin yağma kültüründen başka bir 
şey değil. BDP ve onun mümessilleri, bu korkak tavırlarını üzerlerinde taşıdıkları müddetçe asla ve 
asla olmayacak siyasi ikballeri uğruna ısrarla yeni “Cem Erseverler” i meydana inmeye zorluyorlar. 

Türkiye’deki Kürt Meselesinin bugün geldiği nokta bildik bir sloganın ete kemiğe bürünmüş halidir 
zannımca: “Kral çıplak! Türkiye’de Kürt meselesi hakkında kalem oynatan, sözü muteber, empati 
yeteneği gelişmiş kaç tane Kürt Aydını tanıyorsunuz. Orhan Miroğlu neden tehdit edildi, Şivan Perver 
neden boykot edildi, Kürtlerin içinden İmralı’ya aykırı bir ses neden çıkmıyor? Soruları çoğaltabilirsiniz 
ama gelin bir başka pencereden bakalım olaya. Düne kadar sistem için büyük tehlike olarak addedilen 
Ak Parti iki dönemdir iktidar ve üçüncü dönemine doğru yürürken, aynı elmanın iki yarısı olan Saadet 
Partisi ve Has Parti’nin eleştirilerinden geri durduğuna şahit oldunuz mu? Ya Tayyip Erdoğan’ın gerek 
sağlığında Hoca’ya karşı, gerek Numan Kurtulmuş’a karşı bir tehdidini işittiniz mi? Kabul edersiniz 
veya etmezsiniz ama Türkiye’de İslamcı Hareketle, Kürt Hareketinin arasında ciddi bir nitelik farkı 
vardır. Bu farkın kapanmasının mümkün olmadığını gören BDP’nin şu anda yaptığı da şiddeti 
tırmandırarak hiç olmazsa farkı koruyabilmektir. Kendi içinde çok sesliliği sağlayamayan ve 
geliştiremeyen bir siyasi hareketin tehditlerle bir yere varabilmesi de mümkün görünmemektedir. 

Olay daha sıcak; Söke ve Kuşadası arasında kendi halinde bir köy olan Ağaçlı’dan geçen BDP konvoyu 
bakkalda asılı bayrağı yırtmak için duruyor, Atatürk büstüne taş atıyor ve ortalık bir anda savaş 
alanına dönüyor. Geçimini bazlama ve gözleme yapıp yoldan geçen araçlara satmakla sağlayan 
Köylüden yarım saatte canavar yaratan bu zihniyetin varmak istediği noktayı anlamak için çok fazla 
mürekkep yalamaya gerek yok. 

BDP ve onun mümessilleri kışlasına çekilmiş Askeri, Kato’ya, Besta’ya, Botan’a çekmek için canla başla 
çalışıyorlar, bundan adım gibi eminim. Başbakan’ın konvoyuna Karadeniz’de suikast düzenleyip, telsiz 
kayıtlarına rağmen inkâr stratejisi izlemek de acemi siyasi manevradır o kadar. Tabanını ancak ve 
ancak akmasına sebep olacağı kanla ayakta tutmaya çalışan bu siyasi hareketin barışı da istemeyeceği 
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aşikârken artık kimseyi tehdit etmesine gerek kalmadı. Bu yazıyı yazdığım saatlerde geçen alt yazıda 
Ordu’nun Kato’ya yürüdüğü haberi geçti. Aysel Hanım’ın gözü aydın restini gördüler. Coğrafyayı bilen 
birisi olarak söyleyeyim iki taraf için de hareketli günlerin arifesindeyiz. Beytüşşebap’ın batısı Kato, 
Onun arkası adına Besta Vadisi denilen uçsuz bucaksız bir arazi. Aklın, mantığın, siyasetin, olmadığı, 
hayatta kalmak için karşındakini öldürmek zorunda olduğun gerçek bir cehennem. Yazının başında 
ideal olanı değil, gerçek olanı yazacağım derken kastettiğim buydu. İnanın, uzun süredir sönmüş olan 
bu cehennemin ateşini yakan da Kürtlerin yüzde 5,2 si olacak. Hangi taraftan, kaç kişinin öleceğini 
bilemem ama emin olduğum tek şey akacak her damla kanın BDP değirmenine oy taşıması içindir bu 
gerilim stratejisi. 

Bu taktik BDP’ye iktidar yolunu açar mı hep beraber göreceğiz. Pasif eylemsizlik denilince bankaları 
soyan, kaldırım taşlarıyla mağazaların camlarını çerçevelerini indiren, Molotoflarla insanların hayatları 
boyunca kazandıklarını tek hamlede yakıp kül eden bu zihniyetin dilinden “barış” kelimesini 
düşürmediğini görmekse, “ironi tarihi” açısından bir kilometre taşı olarak literatürde şimdiden 
kendine bir yer edindi bile. Barış diyorsun siyasi rakibine pusu atıyorsun, demokrasi diyorsun 
muhatabını tehdit ediyorsun. 

Ve ciddiye alınmadığın için şikayet ediyorsun… 
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BDP… Sivil itaatsizlikten sivil serseriliğe doğru (Mehmet Yılmaz) 

 

 Yönetmenliğini Sinan Çetin’in yaptığı, Metin Akpınar ve Kemal Sunal’ın başrollerini paylaştığı harika 
bir filmdir Propaganda. 1948′de ulusal sınırların dikenli telle kapatılması sonucu ortadan ikiye 
bölünen Hisli Hisar kasabasını anlatır. Kasabayla birlikte hayatlar ve insanlar da parçalanır… Komik ve 
acıklı bir ulus-devlet eleştirisidir aslında bu film. Aklımdan hiç çıkmayan (bence) en güzel sahnesi ise 
köyün delisinin sınıra kadar gelip poposunu öbür tarafa geçirmesi ve “haydi, tutuklayın onu!” diye 
haykırmasıdır. 

 Ulus-Devlet öyle saçma bir şeydir ki bir delinin sorgulamasına bile dayanamaz. Zira koyunu 
çobandan, çobanı kasaptan, öğretmeni öğrencilerinden ayıran bu sınır, bu SINIRI DAYATAN KANUN 
saçmadır. Bu kanunu azıcık, ucundan ihlâl ederek ne kadar saçma olduğu gözler önüne serebilirsiniz, 
kırıp dökmeye gerek yoktur. Delinin bu hareketi güzel bir sivil itaatsizlik dersidir aslında. 
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 Sivil itaatsizlik Gandhi’yi ve Martin Luther King’i çağrıştırdığı için saygı uyandıran 
bir kavram ama tam olarak ne olduğunu tarif etmek zor. Bir kere işin içinde bir 
itaatsizlik var. Yani kanunlara aykırı bir şeyler yaparak halkın dikkatini üzerinize 
çekmek, mümkünse desteğini kazanmak söz konusu. Diğer yandan “sivil” yani 
medenî bir boyutu var. İster Latince isterse Arapçasına bakın, uygarlığa, 
sivilizasyona, medeniyete bir vurgu var. Sivil itaatsizliğin GÜCÜ VE ZEKÂSI tam da 
burada yatıyor: Aptal ve/veya ırkçı bir kanunun saçmalığını ispat etmek için o 
kanunu herkesin gözü önünde çiğneyeceksiniz. Ama kimsenin burnu bile 
kanamayacak. Tam da bu sebeple yani kimseye zarar vermeden yaptığınız bir şey 
“yasak” olduğu için Sivil itaatsizlik söz konusu. Halk kanıksanmış olan bir zulmü 
siz dediğiniz için değil bizzat şahit olarak, kendi aklıyla fark edecek. Yasakların gereksizliğini, 
saçmalığını o kadar çok insan o kadar NET bir biçimde görecek ki devlet, polis, hükümet yalnız 
kalacak. Çünkü siz yazılı kanunların üzerindeki bir kanuna, vicdana ve akıla hitab edeceksiniz. 

 Her itaatsizlik ”sivil” değildir 

 1950′li yıllarda Kıbrıs’taki sorunlar yüzünden kamuoyu 
gerilmişti. İstanbul Expres gazetesi “Atamızın evi 
bombalandı” manşeti bardağı taşıran son damla oldu: 

 “… İlk saldırı saat 19.00 sıralarında Şişli’deki Haylayf 
Pastanesi’ne yapıldı. Ardından büyüyen kalabalık Kumkapı, 
Samatya, Yedikule, Beyoğlu’na geçerek gayrimüslimlerin 
toplu olarak yaşadığı birçok semtte önce Rumların, ardından 
da Ermeni, Yahudi ve hatta yanlışlıkla bazı Türklerin 
dükkânlarına saldırarak yağmaya başladı. İstanbul’daki Rum 
azınlığın ev, işyeri ve ibadet yerlerine yönelik bu saldırılarda 
emniyet pasif bir tutum sergiledi. Rum vatandaşların adresleri hakkında önceden bilgi sahibi olan, 20-
30 kişilik organize birliklerin kent içindeki ulaşımı özel arabalar, taksi ve kamyonların yanı sıra otobüs, 
vapur gibi araçlar yardımıyla sağlandı. 7 Eylül sabahına kadar süren saldırılarda aralarında kilise ve 
havraların da bulunduğu 5.000′den fazla taşınmaz tahrip edildi ve milyonlarca dolarlık mal sokaklara 
saçılıp, yağmalandı. İstanbul’un her yerinde yağmalar aynı yöntemle yapıldı. Dükkânlara saldıranlar 
önce vitrinleri taşlayarak kırdılar ya da demir parmaklıkları 
kaynak makineleri ve tel makasları yardımıyla açtılar, 
ardından içerideki alet ve makineleri dışarı çıkararak 
paramparça ettiler. Kiliseler ve mezarlıklar da payını aldı: 
Kiliselerin içindeki kutsal resimler, haçlar, ikonalar ve diğer 
kutsal eşyalar tahrip edildiği gibi, İstanbul’da bulunan 73 
Rum Ortadoks kilisesinin tamamı ateşe verildi.” (Kaynaklar) 

 Kıbrıs’taki soydaşları için barış isteklerini, meşru siyasî 
taleplerini kilise yakarak, yüzlerce Hıristiyan kadına tecavüz 
ederek ifade eden bu insanların sivil itaatsizlik yaptıkları söylenebilir mi? 

İnsanlığı bilerek ve isteyerek terk eden, haklı(?) öfkesini tepkiye çeviren, hayvan gibi davranan bu 
insanlar Kur’an’a göre “hayvandan da aşağı” bir derekeye düştüler. Önce Rum kanı/geni taşıdığı 
bahanesiyle Rumlara, sonra Hırıstiyan olduğu için Ermenilere, sonra canları kime isterse ona saldıran 
bu sürü Türkiye’nin tarihine silinmeyecek bir utanç sayfası yazdı. 
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 Martin Luther King’in liderliğindeki Zenci hareketi de 6-7 eylül olayları gibi 
1955′te gerçekleşti. Zenci Rosa Parks otobüste yerini bir beyaza vermeyi 
reddetti. Kanunları çiğnedi ama kimsenin burnunu kanatmadan. Alabama’da 
zenciler otobüsleri boykot ettiler. Otobüse binMEmek diye bir suç da yoktu 
zaten! Halkın dikkatini ırkçı uygulamalara çekmekti amaç. Martin Luther King 
tutuklandı ama sonunda kazandılar. Otobüslere molotof kokteyli atarak 
yolcuları ve sürücüleri yakabilirlerdi ama bunu yapmadılar. Çünkü bu polisin 
uygulamakta olduğu şiddeti meşru gösterirdi. 

 Bugün adına ister KCK diyelim ister BDP, milliyetçi Kürtler ne yazık ki bütün 
Kürtlerin siyasî geleceğini bir çıkmaza sokuyorlar. George W. Bush gibi “ya 
bizdensin ya da onlardan” diyerek Kürtleri BDP ile AKP arasında seçim 
yapmaya zorluyorlar. Oysa üçüncü, dördüncü,.. yüzüncü yollar olmalı Kürtler için. İstanbul’da otobüs 
yakarak, Diyarbakır’da dükkân taşlayarak “işte Kürtler ancak bu kadar” dedirten, Kürtlerin saygınlığını 
zedeleyen BDP ne yazık ki parti ismine aykırı davranıyor. Barış’ın Demokrasi’nin ve Kürtlerin ismini 
kirlettikten sonra sıra Sivil İtaatsizlik’e geldi. Böylesi güzel bir geleneğin Türkiye’deki temsilcisi olmak 
yerine şiddeti tercih eden bu parti Kürtlere ne getirebilir? 

 Son olaylarda bir genç vuruldu ve öldü. Bilmiyorum polis kurşunu muydu? Ama dikkat ettiniz mi 
kamuoyunda ne kadar az yankı buldu bu olay? Milliyetçi Kürtlerin molotof kokteylli, taşlı, sopalı 
eylemleri ne çabuk eritti Kürtlere karşı oluşan hassasiyeti? 

 Bundan sonra ne olur? 

 Kısa bir süre önce bir tartışmada aşağıdaki yorumu 
yazmıştım. AKP hükümeti, genel olarak devlet ve hatta 80 
yıldır bu duruma göz yuman bizler elbette masum değiliz. 
Ancak son yıllarda bir çok fırsat doğdu, doğuyor. Bu 
sebeple Sivil itaatsizlik kavramını sömüren, siyasî 
taleplerini şiddet yoluyla ifade eden BDP’nin Kürtlere 
büyük kötülük ettiğini düşünüyorum:  

Ne olacak? Sürdürülebilir Haksizlik ile bir tür sivil serserilik 
arasina sıkısıp kalacak Kürt siyaseti. 

çünkü devlet VE Hükümet (bu ikisi çok sık karistiriliyor) 
bildik ulus-devlet tasavvurunu terk etmiyor, edemiyor. YSK 
baskaninin ya da görev süresi bitmekte olan anayasa 
mahkemesi baskaninin fotograflarina bakin web üzerinde. Bürokrasinin vicdansizlastirdigi bu tür 
insanlardan daha çok var devlet içinde. Bunlar emekli olacaklar azar. Bir kisminin yerine kendileri gibi 
tipler konacak. 
(Bkz. Hiç kimsenin Tiranlığı: Marx, Arendt ve Bürokrasi ) 

Kürt aydinlarinin bir kisminda “her halk hareketi zafere ulasir” gibi bir önyargi var. Genel olarak 
solcular da “hakliyiz kazanacagiz” gibi sloganlari ata ata bir süre sonra inanmaya baslarlar. Bu dogru 
degil. Kuzey Irlanda, 1915 felaketi, Fransa’nin korsika bölgesi, ispanya’nin basklari, Dogu Türkistan 
Türkleri.. 
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Her hakli kazansaydi mücadele olMAzdi, deterministik olurdu, adalet ve iyilik teklif edilmezdi, suyun 
100°C’de kaynamasi gibi bilimsel bir netice olurdu. Bilimsel/tarihsel determinizm marxistlerin sevdigi 
bir ilkedir ama YANLISTIR. (Bkz. “Din Toplumun Afyonudur” (Karl Marx) ) 

Her hakli kazansaydi Madagaskar’dan, Cezayir’e, Vietnam’dan Fildisi sahillerine kadar bir cografyada 
eziyet eden Fransa hep kaybederdi. Böyle olmadi. Olmuyor. 

Kürtler ne yapiyor? Ne yapacak? Kürtlerin siyasi çabalari ne yazik ki Kürtçülük ile AKP-cilik arasinda. 
Bugün bunlarin disinda güçlü bir söylem yok. 

Sivil itaatsizlik virajini alamadi Kürtler. Alamiyorlar ya da “birileri” aldirmiyor, müsade etmiyor. 
Ankara? Imrali? 

Kürtlere biçilmis bir “yaramaz çocuk” rolü var. Hem Ankara’nin isine geliyor bu hem de Imrali’nin. 
Siddete, ani tepkilere, saldirganliga dönüsmeden, bireysel farkliliklari TEK BiR POTADA eritmeden, bir 
GÜRUH haline gelmeden tepki verebilecek mi Kürtler? Diger siyasi partilerde varlik gösterip diger 
yandan “Kürt” partisi olsa bile Türkleri içlerine alabilecekler mi? 

Bu iki soruya “evet” demeyi çok isterdim ama gelecek yillarda mümkün gözükmüyor. Egitim görmüs, 
maddî anlamda kaybedecek seyleri olan Kürtler GÖNÜLLÜ OLARAK asimile olmayi tercih edecekler 
gibi geliyor bana. Geriye kalanlar ise egitimsiz ve kolay manipüle olan issiz gençler olacak. 
Gidemeyenlerin partisi, gidemeyenlerin dernegi, Kürt kimliginden baska kaybedecek bir seyi 
olMAyanlarin siyasi hareketi ise marjinallesmeye mahkum. 

Türkiye ekonomisi güçlü, diplomatik baski vb de gelmez bu saatten sonra. Sürdürülebilir haksizlik ile 
sivil serserilik kiskacinda bir Kürt hareketi görecegiz gibime geliyor artik. çünkü Kürt liderler soyut bir 
Kürtlük algisina çakilip kaldilar, federasyon, ulusal simge vb onlarin gözünde ekmegin, can 
güvenliginin, egitim hakkinin, geri dönüsün üzerinde bir deger tasiyor. Kürt liderlerin öncelikleri ile 
Kürtlerin öncelikleri arasindaki uçurum büyüyor. Tipki “Türkiye iran olmasin” diye kiyameti koparan 
laikçiler gibi Kürt elitleri “normal” Kürtlerden kopuk bir sekilde düsünüyor ve kopuk bir sekilde siyaset 
üretiyor. 
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Mezar Kazıcısı (Özlem Yağız) 

Alper Görmüş 28 Ocak tarihli ‘Kutuplaşmış medyada medya 
etiği’ isimli yazısında bu ülkenin tuhaf bir “medya 
geleneğinden” söz etmiş. Kısaca medyanın bir kısmının 
gördüğü haberleri bir diğer kısmı hiç görmüyor, onların 
gördüklerini ise bu defa diğer “kutupta” olanlar 
görmeyebiliyor diyor. Ve gerçeğe ulaşmak için çoğu defa 7-8 
gazeteden haberleri takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu 
haber okuma işini profesyonel olarak takip etme durumunda 
olmayan okuyucunun algısında ise medyanın yarısında 
rastlayıp diğer yarısında yer almayan haberlerin güvenilirliği 
ve gerçekliği şüpheli bir hal alıyor, bir tür şizofreniye yol açıyor 
diye devam ediyor. İnsanlar takip ettikleri gazeteleri bu tür 
manipülasyonlar ve kasıtlı haber atlamalar karşısında hakarete 
uğramış bir ruh haliyle protesto etmediği sürece, medyada 
etik konusunda bir ilerleme kaydedilemeyeceğinden, nasıl ki 
hukukta cezasızlık olduğu sürece suçun tekrar edileceği 
gerçeği ile karşı karşıyaysak basında da okuyucunun 
cezalandırıcı vasfını kullanmadığı sürece bu tür aldatmacaların 
sürüp gideceğinden bahsetmiş. 

  
Ele aldığı etik tartışmasını son günlerde yaşanan son derece somut bir konuyla örneklendirmiş. 
Mutki’de çöplüklerden çıkan onlarca insana ait kemikleri medyanın bir kısmı hiç görmedi diyor.  Tıpkı 
10 yıl önce aynı tarihlerde vuku bulan iki HADEP yöneticisinin tutuklanarak Silopi’deki karakola 
götürülüp kendilerinden bir daha haber alınamaması haberini ülkenin en büyük iki gazetesinin; 
Hürriyet ve Sabah’ın o günlerde hiç görmediği gibi. 
  
Mutki’deki mezarlar kazıla dursun ben de kendi çapımda eski dosyaları karıştırıp küçük çaplı bir kazıya 
girişiyorum. Benim kazıya giriştiğim vakalar değil ana akım medyanın bir kısmında yer almak, o 
tarihlerde insan hakları örgütlerinin bültenlerinde ve bir iki sürekli kapatılan gazetenin haricinde 
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hemen hiç yer almamış bile. Üstelik öylesine çok ki mezarlar insan hakları örgütleri  bile takip etmekte 
adeta yetersiz kalmış. Olayların birine bir bültenden diğerine öbür derneğin öbür bülteninden 
ulaşabiliyorsunuz. Ulaştığınız aynı olaylardaki kimi isimler birinin raporlarında kimi isimler ise bir diğer 
derneğin raporlarında yer almakta. Adeta kemik parçalarını  toplayıp dev bir mezarlığı bir araya 
getirmek gibi. 
  
1990 lı yılların başlarında kadın çoluk çocuk yüzlerce insanın katledildiği Newroz kutlamaları bölük 
pörçük İHD, Mazlum Der ve Gündem gazetesinde yer almış mesela. Biraz da tirajı bin iki bini 
geçmeyen bazı dergilerde. Ana akım medyada ise tamamıyla olaylar manipülatif başlıklarla verilmiş. 
Ölümlerin nasılı niçini gizlenmiş. 92 yılında o zaman ki İçişleri bakanı İsmet Sezgin’in “binlerce PKK’lı 
şehirleri bastı 100 PKK’lı öldürüldü” beyanının hilafına bir tek PKK’lının öldürülmediği ama 57 sivilin 
katledildiği gösteriler “Bayram mı isyan mı başlığı” ile verilmiş Hürriyet gibi gazetelerde. PKK’ ya karşı 
bir çatışma gibi yansıtılmış. İki gün sonrasında ise bu gerilla izine rastlanmayan “mücadele”, “Gerilla 
temizleniyor” başlığı altında sevinçle karşılanmış aynı gazetede. 
  
1992 Newroz’una ait bu “haberlerde” ne ekmek almaya giderken başından kurşunlanıp öldürülen 12 
yaşında çocukların, ne evinden tutuklanıp götürülen ve kafasının arkasından tek kurşunla öldürülen, 
vücudu tarif edilemez işkence izleri ile dolu genç kızların, ne  mezarlık ziyaretinden dönerken 
üzerinden panzer  geçerek öldürülen yaşlı dedelerin ne de nasıl öldüğü dahi bir ufak cümle ile tarihe 
kaydolunmamış 5 yaşında kız çocuklarının hikayeleri var. 
  
Önümde “Bir göz de sen ol” inisiyatifinin hazırladığı 1987 yılından  2010 yılına  kimi faili belli, kimi 
meçhule gömülmüş, kimi şüpheli öldürülen çocukların listesi.  Listeye nazaran çok az çocuğun 
hikayesi henüz toparlanabilmiş. Buna rağmen sayfalarca döküman oluşmuş bu belli sayıda çocuk 
hakkında. Her hikaye ayrı acı veriyor. Üzerine bomba atılarak yerle bir olan evlerde bir yaşında, üç 
yaşında , aynı aileden katl olunan onlarca kadın, çocuk… İsimler isimler… Mizgin, Evin, Zilan…Kimi 
müjde demekmiş Kürtçe’de kimi aşk, kimi yaşam. Lösemi’den kurtulan Mizgin bir parkta bulduğu 
termosa konulan patlayıcıdan kurtulamamış. 
  
Ne müjde var artık ne aşk ne de yaşam! 
  
 Detaylara girdikçe kat kat artıyor bu acılar. Bir askeri garnizondan açılmış ateş sonucu öldürülen bir 
çocuğun ailesinin  10 koyun ve biraz da azık karşılığı, “kan bedelinden” vaz geçtiğini öğreniyorsunuz 
mesela. İsyan edesi geliyor insanın; bir çocuk kaç koyun eder ağbiler diye sormak Ece Ayhan’ın 
lisanınca. Bazen aileler o kadar da “şanslı” olmamış. Polis panzerinin ezdiği 5 yaşında bir çocuğun 
tazminat davasında aileye bir de o zamanın parası ile 46 lira borç çıkarılmış. Küçük bir çocuğun 
ölümünün anne babaya vereceği acının büyük bir insanın ölümüne eş değer olmadığı bu yüzden de 
böyle bir tazminatın “hak edilmediği” gibi şahane bir içtihada imza atmış Yargıtay. Çaresiz ödemiş 
olmalı aile verdiği bu rahatsızlığın bedelini. 
  
Listede görece en az çocuğun öldüğü zamanlar 2000-2005 arası. Hatta bu yılların bazılarında hiç isim 
görünmüyor.  Sonra tesadüfen bir başka rapor dikkatimi çekiyor. Orda öldürülen bir çocuğun 
hikayesini buluyorum isim görünmeyen bu yıllardan birinde. Mazlum-Der’in raporlarının o yıllarına 
bakmaya başlıyorum. İki,üç,beş birkaç saat içerisinde 12 yeni çocuk ekleniyor eldeki listeye. Bugüne 
kadar bu listedeki isimleri toplamış titizlikle takip etmiş Sevinç Hanım “390 çocuk oldu son isimlerle. 
Her yeni isim sanki yeni ölmüşler gibi çok canımı yakıyor” diyor . Kazdıkça yeni isimler ekleniyor 
durmadan. 
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Çocuk ölümlerinin en az görüldüğünü düşündüren bu yıllarda onlarca çocuk dağda koyun otlatırken,  
köyünde oynarken, boş bir arazide bulduğu bir cismi evine getirdiğinde mayınlarla bombalarla, yanıcı 
maddelerle canın yitirmiş. Listeye eklenen çocuklardan kat kat fazlası ise ağır yaralanmış, kollarını ya 
da bacaklarını kaybetmiş. Mayınla  kolu bacağı kopan çocuklar Bahman Gobadi’nin filmlerinin konusu 
değil miydi yoksa. Ne işi var şimdi bu çocukların Dersim’de, Van’da… 
  
 Allah Ademi yaratacağını söylediğinde Ey Rabbimiz yeryüzüne bozgunculuk yapacak, kan dökecek 
birisini mi yaratacaksın diyen meleklerin itirazı geliyor aklıma. Belki ademoğullarının o meleklerden 
intikamıdır bu diyorum. Melekleri katledemedikleri için dağı taşı, toprağı mayınlara, patlayıcı 
maddelere boğup o meleklerin yeryüzündeki haleflerini katlediyorlardır böyle. 
  
Her bir hikaye bir başka şairin dizesini hatırlatıyor okudukça. Kimi Kemal Varol gibi “Bazı çocuklar 
kalır, bazı çocuklar bıçak içindir” diyerek bu toprakların gerçekliğini çarpıyorlar yüzümüze.  Kimi Ece 
Ayhan gibi “Şiirimiz karadır ağbiler” diye fısıldıyor hayatın yakası açılmadık kuytularından. Aldırma 
128 diyemiyorsun ama yine şairin dilince devlet dersinde öldürülmüş çocuklara. 
  
Ne onlara ne kendine. 
  
Aldırıyorsun. 
  
Kim demiş ki mezar kazıcıları taşlar kadar duygusuz olabilirler çıkardıkları cesetler karşısında diye. 
  
**** 
Yüzlerce hikayeden sadece birisi. 
MİRZA YILDIRIM(3), MEHMET YILDIRIM(15), ABDÜLKERİM YILDIRIM (2), İRFAN YILDIRIM(6), XUNAF 
YILDIRIM(3), ÇİÇEK BENZER(5), ALİ BENZER(7), AYŞE BENZER(7), ÖMER BENZER(8), ABDURRAHMAN 
BENZER(4), HACI ALTAN(15), KEREM ALTAN(5) 
 24 Mart 1994 sabah saatlerinde Şırnak merkeze bağlı Kuşkonar Köyü bombalandı. Olayların ardından 
resmi yetkililer bombardımanı PKK’nin yaptığını öne sürerken, köylüler ise askeri uçak ve 
helikopterlerin köyleri bombaladığını belirtti. Köylüler, o günü ‘Gökten ateş ve ölüm yağdı. 
Cenazelerimizi bile 5 gün alamadık’ diye anlatıyor. Siirt’e göç etmek zorunda kalan Ahmet Yıldırım, o 
güne ilişkin şu bilgileri veriyor: ‘Köyden hiç kimsenin bir şeyden haberi yoktu. Herkes işi ile 
uğraşıyordu. Kimisi çobanlık yapıyordu kimisi evinin çatısında oturuyordu kimisi de ot biçiyordu. 4 jet 
Siirt tarafından gelerek köyün üzerinden geçtiler. Jetler köyün üzerinden geçtikten sonra geri 
döndüler, geri döndüklerinde bombalamaya başladılar ve artık bir şey görmedik. Bombaları niçin 
attıklarını bilmiyorduk. Bilerek mi attılar yoksa yanlışlıkla mı attılar bilmiyoruz ama 4 tane füze köye 
düştü. Karakol bizden uzaktı. 3 gün 3 gece kimse yardımımıza gelmedi. Cenazelerimiz hep yıkıntıların 
altında kaldı, evler yıkıldı. Mersin’den Ceyhan’dan, Cizre’den ve komşu köylerden yardımlar geldi 
onların yardımıyla cenazelerimizi defnettik. Biz cenazelerimizi Cizre’ye götürmek istedik fakat kabul 
etmediler. Kabul etmedikleri için biz de orada defnettik. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Köyden hiçbir 
şeyimizi almadan çıkmak zorunda kaldık. Ne hayvanlarımız ne başka bir şey, hiçbir şeyi alamadık. 
Elbiselerimiz, eşyalarımız yıkılan köyün altında kaldı. Olaydan sonra Siirt’e göç ettik. Şimdide kirada 
kalıyoruz.’ Ailesinden eşi Elmas ile birlikte 7 kişiyi kaybeden Yıldırım, köyde ekonomik durumlarının 
çok iyi olduğunu ancak şimdi Siirt’te çöpçülük yaparak geçimlerini sağladığını söyledi. ‘Köydeyken 
tarlalarımız vardı hayvanlarımız vardı her şeyimiz vardı hiçbir şeye muhtaç değildik’ diyen Yıldırım, 
‘Köyden çıktıktan sonra her işe koştuk. Pamuğa gittik, fındığa gittik. Bursa, Batman, Manisa başta 
olmak üzere birçok yere çalışmaya gittik. O kadar sıkıntı gördük ki artık anlatılamaz. 26 kişi bir köyden 
öldü. Evler yıkıldı. Hayvanlarımız öldü. Ne ev ne para hiçbir şeyimiz kalmadı. Elbiselerimiz ve 
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eşyalarımız da enkaz altında kaldı’ diye konuştu. 
Olay olduğu zaman askerde olduğunu söyleyen ve olayda annesi ölen Lezgin Yıldırım, ‘Bize olaydan 
sonra bir yüzbaşı ‘Köyünüzün yeni yapıldığını sanıyorduk’ dedi. Halbuki köy yeni değil çok eski, bilinen 
bir köydür. Olayı duyduğumda köye gittim. Cenazelerimizi gömmeye bile izin vermediler. Hatta 
cenazelerimizi yıkamadan gömmek zorunda kaldık. Bir yer kazdık ve hepsini öyle yan yana gömdük. 
Mezarlarını bile doğru dürüst yapmadık sadece bir yeri kazdık ve onları oraya gömdük. Olaydan sonra 
bize dediler ki ‘eğer derseniz köyümüzü PKK bombalamış, size yardım ederiz köye geri dönmenize izin 
veririz, eğer öyle söylemezseniz yardım etmeyiz’ dedi.’ Köylerine yeniden dönmek istediklerini 
belirten Yıldırım, şunları ifade etti: ‘Biz köyden çıktıktan sonra ağaçlarımızı kestiler, tarlalarımız onlara 
kaldı orada kimsemiz kalmadı. Kimse gidemiyor. Bütün topraklarımız onların elinde. Burada hiçbir 
şeyimiz yok. Benim olayda annem ve 3 kardeşim öldürüldü, hayvanlarım telef oldu. İnsan psikolojisi 
bu durumu kaldıramıyor. Diyorduk keşke biz de orada ölseydik. Köye geri gitmemize de izin 
verilmiyor. Ancak bir gün kalabilmemiz için izin alabiliyoruz. O da gidip gelmek zaten bir gün sürüyor. 
Zaten köye yol yok’ Tehdit alan köylüler, o tarihten beri köylerine gidemiyor. Çünkü köyleri yasak 
bölge kapsamına alındı. 
http://www.birgozdesenol.org/?page_id=12 
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Şamaroğlanı (Cemile Bayraktar) 

Gündem meselelerini zamanın anı içinde yorumlamak, çözücü değil, laf olsun için düşünülen 
yorumlardır. Sonuç olarak önümüzde duran durum mevcutlarını, nedenleri olmadan kavramamız 
yahut yorum düşmemiz çok sağlıklı değildir; mutlak nedenlere ihtiyacımız vardır. Bu nedenle olaylara 
tarihselci yaklaşmak, çözümler için gerekli bir metodolojik uygulamadır. 

  Türkiye’nin gündemini manen ve madden çıkmaza sokan Kürt Meselesini ancak tarihselci bir 
anlatımla kavrayabiliriz. 

  Gündemi takip ederken, Kürt Meselesi içerisindeki iki önemli başlığa şahit oluyoruz; anadil ve 
özerklik. 

  Siyaset Meydanı programında bu duruma çözüm olamayacak ancak kendi durumunu çok iyi 
özetleyebilen bir yorumda, yorumcu alışık olduğumuz (malesef) öfke ve nefret dili yerine, kendini 
ifade eden Türk tarafından meseleye bakışını sunabilen bir yoruma şahit oldum. Özetle; nereden çıktı 
tüm bunlar? diyordu. 

  Burnumuzun dibinde yaşanan bir savaşı ve o savaşın 80 yıllık sürece yayılan dönemlerini bir Türkiyeli 
Türk’ün bilme(me)si kadar tuhaf bir şey olabilir mi? Yorum sahibi gibi konudan bihaber insanların çok 
sayıda olduğuna sıkça şahit oluyoruz. 
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  Bu gün, Kürtlerin bir sonuç olan PKK yahut BDP üzerinden “iyi Kürt-Kötü Kürt” olarak ayrılması, 
bölünmek isteyenler ile bir arada yaşamak isteyenler yahut özerklik konusunda ısrar edenlerce 
sorunsala dönüşmüş bir mesele karşısında unutulan çok daha önemli bir nokta var; Kürtleri ve 
Kürtlerin yaşadıklarını bilmeyen Türkler… Yukarıdaki yorum bunun bir ispatı. 

  Bu gün, Türk, Kürt ayırt etmeden belki binlerce insanımızın öldüğü bir savaşı, bir süreci bilmemek 
yahut bilmediği halde insani değil, ırki nedenlerle taraf olma durumu gibi bir realite karşısında Kürt 
olmanın ne demek olduğunu hiç düşündünüz mü? 

  Bu gün, annelerden anne olan Cumartesi Anneleri gözaltında kayıp evlatlarının bir mezar taşına 
muhtaçlar, yıllardır çok bilinen bir yerde eylem yapmaktalar ve hala birçok Türk bunlardan habersiz, o 
annelerin ölülerinin yerlerinin bilinmemesine bir de kendilerinin bilinmemesini eklerseniz, ortaya 
çıkan durumun vahimliğini anlayabilir misiniz? 

  Siz, Kürtleri Gülten Kışanak’tan ibaret mi sanıyorsunuz? Ahmet Türk’ün benim şehrimde kırılan 
burnu sizin burnunuzun direğini sızlatmıyor mu? 

  Siz Kürtleri, Kardelen öğretmen gibi ‘ size mi kaldı benim haklarımı savunmak ‘ diye çıkışan 
insanlardan ibaret mi sanıyorsunuz? Yavrusunun ciğerlerini eteğine toplayan Ceylan Önkol’un annesi 
de o Kürtlerden biri, bu sizi hiç düşündürmüyor mu? 

  Siz hiç bir akşam, Osman Baydemir’in ‘ ne olur Allah rızası için bitsin bu savaş ‘ dediğine şahit 
olmadınız mı? İçinizden bir zerre, Osman Baydemir’in samimiyetine inanmadı mı, sesini duymadı mı? 

  Tüm bunlar mevcutken, bu insanlar topraklarında yaşarken, topraklarına, mallarına ve hatta 
canlarına el konulduğu, üstelik bunu devletin meşru kuvvetlerinin eliyle yapıldığı realitesi karşısında, 
asıl bu duymazlık, görmezlik, bencillik nereden çıktı? 

  Türkiye Türklerin olduğu kadar Kürtlerindir de. Ancak bir farkla; Türkler dillerine, topraklarına ismen 
ve hükmen sahipken, Kürtler dillerinde ve topraklarında hak iddia edemediler. Bir farkla; Türkler, ‘ 
nereden çıktı bunlar? ‘ diye sorarken, tarihten ve gerçeklerden bihaber yaşarken, Kürtler canları 
boğazlarında bu süreci yaşayarak öğrendiler. Bir farkla; Kürtlerin dilleri yasaklanırken, Türkler her 
sabah, kendi dillerinde ‘ Ne mutlu Türk’üm diyene ‘ dedi, bununla kalmadı, dedirtti. 

  Bunların nereden çıktığı sorusu sonuçtur, neresi ve nedeni araştırma gerekir, internet çağında 15 
dakika içerisinde tüm bu acıları yaşayan en az 10 tane Kürt ile iletişime geçip, nereden çıktığını 
öğrenebilirsiniz. Bu kadar basit, eğer vicdansız yahut ırkçı değilseniz nedenini, neresini öğrenir, tek 
endişe halinizin kendinize ait olmadığını anlarsınız. Bu da bu kadar basit. 

  Yoksa size dedeleriniz, ezanın zorla Türkçe okutulduğu, Kuranlarını korkudan toprağın altına 
gömdüklerini gözyaşlarıyla anlatmadı mı? Benim babaannem anlattı ancak aynı süreci yaşayan 
anneannem anlatmadı, bilmediğinden değil, işine gelmediğinden. Anladınız, değil mi? 

  İnsanların dillerini yasaklayamazsınız, 80 yıl yasakladıysanız, 80 yıllık yasakçılığın sona ermesinde rol 
oynamak zorundasınız. O Kürtçe konuşuyor, bu konuşmuyor yorumları aylaklıktır, gereksizdir ve iş 
görmezdir. Bu minvalde, iki dil gerekiyorsa iki dil; üç dil gerekiyorsa üç dil, hak ettiği serbestliğe ve 
tanınırlığa sahip olmak zorundadır. 
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  Hiçbir dil, ırkçılığın, endişeli tiplerin şamaroğlanı değildir, olmamalıdır! Edi Bes e! 

****************** 

  İki dil ve özerklik durumu gündeme geldiğinde, Ak Parti içinden isimler neredeyse tehtide varan ‘ 
sonuçlarına katlanırlar ‘ cümlesi kurmaktan çekinmediler ancak unuttukları bir şey vardı. Kürtler 
Allah’ın hikmeti olarak dünyaya Kürt gelmişlerdi ve nedeni olmadıkları bir sürecin, sonuçlarına zaten 
katlanıyorlardı. Tecavüzden, işkenceden, ölüme kadar bir hiç uğruna bedel ödeyen Kürtlerin daha 
ödeyecek neyi kalmıştı ki? 

  Burada mesele düğüm düğüm, tam durum bu iken YeniŞafak ‘ Tahammül Sınırlarını Zorluyorlar ‘ 
başlığı attı. Okurken acıyla gülümsedim; ya Kürtlerin tahammül sınırları, orası zorlanmakla kalmadı, 
tarumar edildi. 

  Olaylar bununla bitmedi, başlık dolayısı ile YeniŞafak hemen eleştirildi üstelik İslamcı kimlikleri 
üzerinden. Nihal Bengisu Karaca, bu duruma güzel cevap veren tespitlerde bulunduğu ‘ Kürtçülüğün 
Hesabını İslamcıdan Sormak ‘ başlıklı yazısında bu duruma haklı itiraz etti. 

  Bu itiraza küllühüm katılıyorum. Zira toplumun laikleştirildiği süreçten bu yana, eğitim ve sosyal 
hayatta dini kırılmalara, bu dini kırılmalara süreklilik katmak için türlü darbe planları yapanlara ve 
onların avukatlarına bakınca, mevcut Kürt Meselesini bu çıkmaza getirenlerin; totaliter laik, ırkçı, 
Ulusalcı, Kemalist yani din ile laik bir anlayıştan öteye geçememiş zihinler olduğunu görüyoruz. Bu 
meselede İslamcı kesim, zulmü sağlamak değil sadece zulme susmak nedeniyle pay sahibidir ve bu 
meselenin kesinlikle nedeni değildir ve hatta bahsi geçen sorun yaratıcılar tarafından kısmen hedef 
alınmıştır. Bu nedenle, sosyal medyada sık sık rastladığım bu tutuma bakıp; bu ülke de Müslüman 
dindar yahut İslamcı kesimin, kimsenin şamaroğlanı olmadığını şiddetle hatırlatırım.  

  Ancak burada önemli birkaç husus daha var… Bahsi geçen yazı, İslamcı kesimin şiddete 
başvurmadığını örnekliyor. Bunun nedeni olarak İslamcı kesimi olumlulayamayız zira Kürtlerin 
sistematik olarak yaşadığı asimile etme, öldürülme, işkence çektirilme, gözaltında kayıp gibi acılarının 
hiçbirisini kendimi de neredeyse içinde gördüğüm İslamcı kesim yaşamadı. İddia ediyorum ki, aynı 
zulmü yaşayanlar İslamcılar olsaydı, Kürtlerin reflekslerine benzer tepkiler verirlerdi. 

  Bir başka açıdan bakınca, İslamcılar da, resmi ideolojinin hedeflerinden, Kürtler kadar yok edilmeye 
çalışıldıktan sonra yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı, şiddete başvurmadığı için, demokratik 
yöntem izledikleri için, bu gün açıkara hükümet oldukları yorumları düşülüyor. Bir nevi bu tutum ile 
kazandıkları söyleniyor. Sahi nedir kazanç? 

  Kimse alınmasın, başörtülü kadınlar üzerinden lanetlenen jeep kültüründe, işadamı rolündeki 
Müslüman dindarların, yıllık vergisi yıllık asgari ücretin üzerinde araçlara, cehennem çukuru gibi 
iğreti, israfın kol gezdiği otellerde tatillere, mini etekli, abartı makyajlı, maddi yahut sosyal ihtiyacı 
olmadığı halde sırf statü endişesinden başını açıp çalışan kadınlara bakınca; sahi kazanmak bu 
mudur? 

  Kürt Meselesi burnumuzun dibinde iken, birkaç marjinalin kışkırtması sonucu, çözüm yerine ‘ 
sonuçlarına katlanırsın ‘ demek, hükümet olmuş olmak mıdır kazanmak? Öyleyse, vallahi ben 
kazancın ne olduğunu bilmiyorum! 
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  Siz zengin, otokrat ve hüküm sahibi olmanın sarhoşluğunda kazandık diyorsanız, bence o 
müsabakada bir hile vardır! 

  Konuyla direkt alakalı değil ancak yeri gelmişken; sürekli dış borçları, faizlerini ülkece ödediğimizi 
ballandıra ballandıra anlatan, kazanmış(!) Müslüman dindarlara bakıp, onların bu faizleri icat 
etmediğini bilsem dahi, faizin ateşten bir haram olduğunu adı gibi bilen bir Müslüman olarak, 
sevinmemizi bekleyen akıllara şaşıyor, faiz denen bu illetin, kanımıza kadar karıştığını görünce, düzeni 
değiştiremeyeceğimi bilsem de, euzu besmele çekip, tüm gücümle, bu düzene buğz ediyorum! 
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Kemal Kılıçdaroğlu’na açık mektup (Mehmet Şarman) 

 

Kemal Bey, cumhuriyetin toplamı sensin. Sensin, köy 
enstitülerin kırık menteşesi.  Önün ilikli, pantolonun  ütülü, 
önünde evraklar kapmışsın devlet dersinde(Ece Ayhan’ın hep 
ikmale kaldığı ders)yıldızlı pekileri. Yakaladığın her “yolsuzlukta”  
yüzün tam orta yerinde mazoşist bir haz damlası, onuna adı da 
Mustafa olsun. 

Bir dersin vardı, kaldığın derslerden bir Dersim vardı Kemal. Bit 
kadar bir şey, koca bir haritada. Hani demirden kuşlar uçmuştu 
tepenizde sen daha bir fikir  bile değilken.  Hani dağların 
anahtarını kaybettiğin o günlerin evraklarına ne oldu. Sen şimdi beş kuruşu olmayanın kaçak 
elektriğini yakalayan sevgili devlet memurunun çarpık adalet anlayışıyla Gandi Kemal diye traktörlere 
binip, emekliklere umut bağlarken. Hiç mi başın dönmez Dersim dersinde. 

Bir keresinde bana Alevi, Kürt, Ermeni diyebilirler ama asla hırsız diyemezler diye sayıklamıştın.  Peki, 
şimdi biz bu cümleni hangi yolsuzluk dosyasıyla açıklayacağız. Ermeni olmak ya da Alevi olmak,  hırsız 
olmaya denk gelir diye cumhuriyet tankları gibi dizilen bu söz dizimini hangi hafıza virüsüne 
borçlusun. 
Buyurmuşsun ki, insan aç kalınca ya dağa çıkar ya da mafyaya gider. Ya öyle mi? biz Kürtlerin tüm 
sorunu buysa bir sayısal loto ya da bir milli piyango bileti çözer bu kangreni. Olmadı bir şans topu. 
Belki en 
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sağlıklısı Et Balık Kurumu’nu geliştirmek. Kürt ulusu üzerine bu etçil söylemler hangi ahir zaman  
dilencinin torbasında düştü de sen  ona dört elle sarıldın. Bu yiğit muhtaç olmuş kuru soğana 
felsefesinden, bu kara düzen bağlama türkülü kof kaba Anadolu  Marksizm’ini  öğrendiğin o 
kitaplardan sonra kaç Frankfurt okulu gelip geçti sen hala yalın ayak edebiyatı yapıyorsun.  Sen bu 
yaraya üç kuruşluk yara bandınla çözüm bulmayı umarken, biz hali vakti yerinde olan pek de okumuş 
ama bir türlü uslanmamış Kürtleri nasıl tanımla(ma)yacaksın?  Yoksa biz senin ve devletin onca 
lütfüne mazhar olmuş ama dış mihrakların etkisiyle kafayı yemiş bir avuç hain miyiz? Belki de 
Genelkurmay başkanın dediği gibi damarlarındaki asil kan hain virüsleri yenilmiş kanserli hücreleriz. 
Gel bizi  karantinaya al da kurtulalım. 

Neyiz biz Kemal Bey ?  Seyit Rıza hangi kuru ekmeğin peşinde idama gitti. Ya onca yolsuzluk ve yokluk 
içinde hala meydanlara inip paraya değil de kimliğine hasret onca halkı, böylesine aşağılamayı 
vatandaşlık bilgileri dersinde mi öğrendin,  yoksa Milli Güvenlik dersindeki sözlü notunun karşılığı mı 
bu mahfuz ve kıymetli önermen? 
Söyler misin, hangi onulmaz açlık ki ruhunda sen evrak aşkıyla yanıp tutuşuyorsun? Bu sadakatini 
hangi sadakatsizliğine borçlusun?   Gündüzleri aldığın münazara galibiyetlerine karşılık, geceleri kim 
başını okşuyor rüyalarında? Kodaman bir devlet eli mi, yoksa garantili ve sağlam bir “tunç eli”  mi?  Ya 
dersim katliamını öven Onur’lu Öymen’i alkışlarken Kürt olmanın kaçınılmaz ağırlığı seni az da olsa 
sıkmadı mı? 
Hayır, maalesef kaçmayacaksın kâbusun olan tüm bu aidiyetlerden kaçamayacaksın. Bütün coğrafya 
sırtında dağ gibi uzanmakta ve sen dağlarda silah çatan eşkıyaların gürültüsüne kulağını tıkayıp 
dersine çalışırken, başbakan da olsan, Bir densiz çıkıp  hep hatırlatacaktır sana acı hafızanı… 
Söyler misin!  Siyah Deri Üzerine Beyaz Maskelerle, Devletin tunç elinin keskin darbeleriyle ütülediğin 
boyun bağınla,  dağ kokunu bastırmak için süründüğün Gökçen marka parfümlerle, altı okunu alıp 
dağda “Ceylan” avına çıksan, bir iki münazara kazanıp, bir iki yolsuzluk çözmekle bitecek mi, her şey? 

Dön Kemal demeyeceğim tabi ki. Çünkü bir baba figürünün peşinde(Devlet baba)  bir baş okşamasının 
eşiğinde geçen hayatının iç boşluklarından kurtulman mümkün değil. Boşluğun hükmü bir tükenmez 
kalem  gibi ceketinin iç cebindeyken, sen imza ata ata,okları fırlata fırlata  silinip gideceksin.. 
Ah! ne kadar ağır derdin,  ah o sakat adalet anlayışıyla nasılda komik görünüyorsun. 
 Ah!  ne trajiksin ve komik bir o kadar da zavallı. 
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Parçalanmış kimlikler için yeni iklimler (Burhan Özgen) 

Kimliklerin darmadağın, hayatların parça parça olduğu bir dönem içinde kimlik siyaseti yapmanın 
güçlükleri Türkiye Kürtleri’nin hiçbir vakit yakasını bırakmamıştır. Bir yandan kimlik savunusunun 
anlamsızlığını öne çıkaran yaklaşımlar olanca hızıyla gelişirken, diğer yandan milliyetin inşası için 
gerekli olan anlatılar, dil öğeleri, kültürel parçacıklar vs. gibi “kimlik yapıcı” unsurların derlenip, 
toplanmasının gereklilikleri her bakımdan, bir tür araf durumunu, bocalamayı, kararsızlığı 
dayatmaktadır. Bunun, birbirinden oldukça farklı iki durumu geliştirdiğini söylemek mümkün. 
Birincisi, kimliğin daha da fazla sahiplenilmesi; parçalanmışlığın, kimliğe varolandan da fazla, sıkı 
sıkıya sarılarak aşılmaya çalışılması; ikincisi ise bu parçalanmışlık içerisinde güçlü bir düşünümsellik 
geliştirmek, bir nevi perspektivizm oluşturmaktır. Kimlik bağlamında ele alındığında perspektivizm, 
sabit olmayan bir kimlik alanı içersinde geçişlilikler oluşturmak anlamına gelecektir. Bir tür öznellikler 
arasında yapılan yolculuklar gibi. Bunun sağladığı en önemli güç, birinden diğerine geçerken, 
birbirlerine dışarıdan bakma imkânının oluşması ve belli bir kimliğin içinde hapsolunmasının önüne 
geçilmesidir. Milliyetçilik durumunda ise çoğu zaman sıfır noktası diyebileceğimiz, durağan, kendi 
kimlik alanı dışındaki tüm bölgeyi olumsuzlayan, oldukça çorak, yaşamın sunduğu sayısız birikimden 
soyutlanmış bir tablo çıkmaktadır karşımıza. Nietzscheci bir terminolojiyle dile getirmek gerekirse, bu 
bir tür “decadence” halidir. Yani olumsuzlama üzerine inşa edilmiş bir öznenin kurulumudur. Belli bazı 
kimliklerin olumsuzlanması sonucu inşa edilmiş kimlikler bunun en tipik örnekleridir. Aslında, 
günümüzde varlığını sürdüren birçok ulus devletin harcında olan bir gelişmedir bu. Böylesi bir kimlik 
edinme sürecinin ortadan kaldırılması ise yıkıcı bir olumlama gücüyle gerçekleşebilecektir ancak. 
Başka bir deyişle, olumsuzlamanın olumsuzlanması ile. Olumsuzlamanın olumsuzlanması tam da 
yepyeni bir olumlamayı varlığın bütünü içerisine davet edecektir. Bir kimlik içinde hapsolmuşluk 
(evet, bir kimlik içine yerleşmek doğrudan doğruya hapsolmuşluktan başka bir şey değildir) bir tür 
içerisi-dışarısı durumunu doğurur ve dışarısı her zaman için tekinsiz bir bölge olarak imgelenir. 
Milliyetçilik politikaları da daima bu tekinsiz bölge içine, dönemine göre birçok unsuru serpebilir. Bu 
da milliyetçiliğin iktidarlaşma biçimlerinin garanti bölgesi olarak şekillenecektir. Türk milliyetçiliği 
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açısından baktığımızda bunun içine kimi zaman Kürtlerin, kimi zaman Ermenilerin, Rumların, 
Yahudilerin, Hıristiyanların ve hatta daha absürd olarak herhangi bir ırkı temsil etmeyen kurumların, 
mesela Avrupa Birliği’nin yerleştirldiğini görürüz. Bu unsurlar içerinin korunaklı bölgesini tehdit eden 
“dış güçler” olarak kodlanır. “Dış düşmanlar”, “iç düşmanlar” hazır kalıplardır ve milliyetçi iktidar 
odakları sadece bu kalıpların içine hangi dönemde kimlerin yerleştirileceğine karar verirler.        

       

            Dilin dağınıklığı içinde Kürtler  

     Bugün için dedesinden daha “akademik” Kürtçe konuşan bir kuşak da var artık. Bunun yanısıra hiç 
Kürtçe bilmeyen ya da İngilizce ile Kürtçeyi ya da Almancayı birlikte öğrenen Kürtler de var. Bunun 
çok sayıda varyasyonları var ve bu konuda kesinlikle bir homojenlikten bahsedilemez: Arapça yazıp-
okuyan Kürtler ya da Türkçe, Farsça okuyup-yazan Kürtler; köyde yaşayan ve sadece sözel dile hâkim 
olan ya da bir metropolde avukatlık, gazetecilik, öğtetmenlik gibi meslekleri icra eden, sözel olarak 
Kürtçe, yazı dili olarak ise Türkçeyi kullanan Kürtler; yurtdışında göçmen olan, ilticacı olan ve içinde 
yaşadıkları ülkenin dilini öğrenmek zorunluluğu ile karşı karşıya olan Kürtler…  

       Bu dağınık durumun nedenleri küreselleşmenin sonuçları olarak ya da çeyrek asırdır devam eden 
savaşla açıklanabilir belki. Ancak bunu makro siyasetin diliyle anlatmak parçalanmışlığı ifade etmek 
açısından oldukça zayıf kalacaktır. Makro siyaset alanı, tüm politikalaların devlet örgütlenmesi 
içerisinde yapılması ve siyasetin belli bazı uzmanların işi olduğu fikriyle örtüşmektedir. Halbuki 
politikalar devletlerin siyasetleri değildir. Politikalar cemaatleri, grupları, gündelik yaşam pratikleri 
içinde görünür hale gelen tüm sosyal ağları, bürokarasi ile insan ilişkilerini, kültürel dinamikleri, 
sanatsal faaliyetleri, kimliksel temasları ve kurumsallaşmalar dışındaki daha pek çok hareketi yatay bir 
biçimde kat eden oluşsal süreçlerdir. Bu yüzden de politikaları ne devlet yetkililerinin siyasal 
söylemleri ne de kurumlar içinde yapılan idari ve hukuki düzenlemeler olarak algılamamak gerekir.  

      Parçalılık ancak algıların perspektiflerinden görünür hale gelebilir. Bir sinema filmini, bir müziği, ya 
da bir edebi metni oluşturan, devletin üst kodlamalarından kopan bir hareket, iç içe geçen çizgiler, 
bireylikler.. Tüm bunlar algıları devreye sokan, parçalı politikaların kudretinin dolaşıma girmesini 
sağlayan hareketlerdir. Parçalanma ancak yine parçalı bir dille ifade edilebilir. Kültürel, dilsel ve 
elbette ki yaşamsal parçacıkların derlenmesiyle anlatılabilir. Bu açıdan bakıldığında bir kimlik içinde 
parçalanma ne anlama gelmektedir? Bunun ufak tefek parçaları nelerdir? Bir söyleyiş biçimi 
geliştirememek, dille bölük-pörçük bir ilişki kurmak, ya da arızalı bir ilişki kurmak…   

     Dille ilgili pek çok kuramsal yaklaşımdan biri de dil ile düşünce arasında boşluksuz, birebir bir ilişki 
olduğu yönündedir. Witgeinstein’ın “dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır” formülü bunu çok iyi ifade 
eder. Yani bir insanın anadilinin yasaklanması demek “dünyasının” yasaklanması anlamına gelecektir. 
Dili kullanamamak düşüncenin de paralize olması anlamına gelecektir. Bunun sonucunda gündelik 
yaşam içerisinde bireylerle iktidar odakları arsında bozguna uğramış bir ilişkinin ( ya da ilişkisizliğin) 
biçimlenmesine tanık oluruz. Birey böyle bir durumda her halükârda bir anomali resmi çizecektir: 
Bürokratik aygıt karşısında bir anomali, kapitalizmin kapma aygıtları karşısında bir anomali ya da 
milliyetçi iktidarlar karşısında zorunlu bir direniş hareketi bunun kaçınılmaz sonuçları olacaktır.      

     Yasaklı yıllarda Kürtçe bir müzik parçası dinlemek büyük bir direnişin göstergesi haline 
gelmekteydi. Yılmaz Güney’in bir filminin fonunda Kürtçe ezgiler duymak benzersiz bir coşkunun 
kaynağı olmaktaydı. Çünkü Kürtçe ile ilgili yazmak, okumak, müzik yapmak gibi herhangi bir faaliyette 
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bulunmanın ağır bedelleri vardı. Bugün için akıl dışı gibi görünen bu türden durumların etkileri çok 
yakın zamana kadar (ve hatta içinde bulunduğumuz dönemde bile) sürmüştür. Ne var ki Kürtlere 
yönelik tüm bu baskı unsurlarına rağmen anadilin kullanımlarına ilişkin muzazzam bir direnişin de 
öteden  beri sürdürlüldüğünü görürüz. Bu durum milliyetçiliğin ötesinde, kesintisiz bir gündelik yaşam 
direnişi formuna bürünmüştür. Bir yasağı delmenin verdiği sonsuz haz ve heyecan, aynı anda birkaç 
dili birden öğrenme zorunluluğu (bu hem büyük bir zenginlik ama aynı zamanda büyük bir sıkıntının 
da kaynağı olabilmektedir) ya da birkaç dili yarım yamalak öğrenmenin getirdiği şaşkınlık, güvensizlik. 
Denilebilir ki, bunlar kültürel öğelerdir ve siyasal değildir. Aslında kültürel olarak düşünülen bu 
durumlar oldukça siyasaldır ve gerçek anlamda siyaseti oluşturan da bunlardır. Böylesi bir oluş süreci 
gündelik yaşamdaki en küçük titreşimlerin dev bir depreme dönüşmesine yol açmaktadır. Bu 
depremler çoğu zaman kırılgan bir özenelliğin oluşmasıyla sonuçlanır. Adorno’nun tabiriyle 
“sakatlanmış bir yaşam”. Ancak bu öznellik sahası direnişi ve daha da önemlisi umutsuz bir umudu da 
doğurur. Marx’ın zayıf ya da nötr bir noktada ortaya çıkan şu sözünü hatırlamakta yarar var: “içinde 
bulunduğum mutlak umutsuzluk bana umut veriyor.” “Sakatlanmış bir yaşam” ve “umutsuz umut” 
veya Beckett’in (bilerek ve arzulayarak) “sürekli kaybetme” fikri aslında yepyeni bir etik sahanın, daha 
önce deneyimlenmemiş güçlü bir maneviyatın gelişme potansiyellerinin de işaretlerini verir bize.  

     Kürtlerin kimlik mücadeleleri elbette yeni değil. Çok uzun bir zamandır devam eden, hatta 
Kürtlerin bir tür yaşam biçimine ve yaşam siyasetine dönüşen bir durumdur bu. Ancak sorunun bir 
anadil meselesi ile de sınırlı olmadığını kabul etmemiz ve bunu sık sık hatırlamamız gerekiyor; en 
önemlisi de sakatlanmış bir yaşamın sunmuş olduğu farklılıkları (ya da isterseniz buna zenginlikler de 
diyebiliriz) ve algı biçimlerini tepmemek, gözden çıkarmamak için. Bu, eziyet çekmeye devam edelim 
ve bundan keyif alalım anlamına gelmez. Ancak yıllardır biriken bu yaraların ve hayat çizgilerinin 
sağladığı güçlü düşünümüselliğin tekrardan yerineyurduna sokulmaması için yeni politik stillerin ve 
stratejilerin geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu, asla ideolojik bir tutum değildir. Onun da 
ötesinde en muhkem ahlaki ya siyasi dayatmalara karşı bir özerklik arayışından ve bu özerkliğin 
korunmasından başka bir şey değildir.   
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Kürt Olmak (Ceren Gökoğlu) 

Yolculukları  severim genel olarak…Bir yerden bir yere 
gitmenin verdiği o tutku kimi insanlarda bağımlılık 
yaratırmış ya ben de onlardan biriyim sanırım.Tüm o valiz 
hazırlama telaşı, kısa yolculuklara sıkıştırılmış keyifli 
sohbetler, yeni bir yerin izdüşümünün yarattığı 
hayaller…Bu duygularla İstanbul’dan Ankara’ya giden 
uçağımdaki yerimi aldım. İspanyolca konuşan geniş grubu 
görünce birinin yanıma oturması için başladım dua 
etmeye.Ve sonrasında yanıma oturuverdi Luic.    

Luic bir Fransız.Uzun yıllardır Madrid’de yaşıyor.Aslında bir 
veteriner, ama bu sıralar dünyanın farklı bölgelerine 
yaptığı av turlarıyla uğraşıyor.Uzun uzun konuştuk Luic’le 
İspanyolca başlayan sohbetimiz İngilizce’yle son buldu.Bask bölgesinden tutup Catalanlara Kürtlere 
PKK’ye, Türkiye’de kadın haklarına, yemekten aşka kadar 60 dakikaya birçok konu sıkıştırdık.Alıp 
verilen mail adresleriyle indik uçaktan.Valizlere doğru ilerlerken arkamdaki çift yanıma yaklaştı “Ne 
kadar güzel İngilizce konuşuyorsunuz!” dediler; ben de gülümseyerek teşekkür ettim ve okşanmış 
gururumla  devam ettim yoluma.  

Başladım valizimi beklemeye beni tebrik eden çift yanımdaki yerlerini aldılar, gülümseme hali devam 
etti.Sonra tanıdık bir sesle irkildim.Taziye evlerinden hatırladığım bir dildi bu, lavanta kokulu 
yataklarda dinlediğim masalların diliydi, ağıtların diliydi, düğünlerin diliydi…Annemin yasaklanan 
diliydi, babamın uğruna canını ortaya koyduğu dildi…Masumiyetimin diliydi, vahşiliğimin diliydi…Bu 
tanıdık sese tanıdık bir yüz eşlik etti…Beyaz tülbendi, dövmeli çenesiyle babanemdi işte karşımdaki, 
ananem ya da bembeyaz teniyle…Koştum “Çi bu xalte, beje hele çi bu?” dedim, sarıldı ellerime 
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başından büyük acılar geçmiş insanlara has o hüzünle baktı gözlerime “Valizemin tüne keçke,24 ku 
dere li? ” dedi.”Were” dedim, valizini kaybetmişti Türkçe bilen kocasından çok bana güveniyordu 
anlaşılan ya da yabancı bir yerde tanıdık bir ses duymanın verdiği güvenle sarılmıştı elime.Valizini 
alacağı yere gittik, “bele xalte, 24 aha” dedim. Bırakmadı ellerimi küçük bir çocuk nasıl sarılırsa 
annesinin ellerine öyle, valizimi almam gerektiğini söyleyip ayrıldım yanından. Arkama baktığında 
arkamdan bakakalmış gözlerini gördüm, içim acıdı.  

 Yerime döndüğümde gülümseyen çiftin gözlerinin yerini nefret dolu bakışların aldığını gördüm.Az 
önce heyecanla yanıma yaklaşıp “ne güzel İngilizce konuşuyorsunuz” diyen kadın  için güzel Kürtçe 
konuşmam tebrik edilecek değil tam tersine nefretle tiksintiyle bana bakmasını gerektirecek bir 
durumdu zira.  

Sonra bir genç çocuk yaklaştı yavaşça yanıma “Tu kurmanci zani?” dedi; “Eri” diye cevap verdim ben 
de.Kürtçe konuşurken kısılan sesi Türkçe konuşmaya başlayınca birden yükseliverdi. Nereli olduğumu 
sordu bu sefer Türkçe ama, “Diyarbakırlıyım cevabına verdiği “Ben de’yi söylerken yine alçalıverdi 
sesi.  

Gene yakaladın dedim içimden, gene yakaladın beni gözyaşlarımın sebebi zalim Kürtlüğüm! 
Çözülememiş bir sorunun öbür adı kimliğim!  

          Nedir Kürt olmak biliyor musunuz, o teyzenin ellerimi bırakmamasıdır, arkamdan 
bakakalmasıdır.Nedir Kürt olmak biliyor musunuz uçakta tanıştığım bir Fransızın bana Kürtçe bir 
kelime öğretsene demesine rağmen yıllarca beraber yaşadığım dost olduğum, arkadaş olduğum 
insanların bana bugüne kadar hiç böyle bir soru sormamasıdır. Nedir Kürt olmak biliyor musunuz 
İngilizce’me hayran kalıp beni tebrik eden çiftin Kürtçe konuşmama hayran kalmak ne kelime bundan 
nefret etmesidir! Kürt olmak nedir biliyor musunuz o çocuğun Kürtçe konuşurken Diyarbakırlıyım 
derken bir suçlu gibi hissetmesidir!   

Nedir Kürt olmak biliyor musun avucunuzun ortasına çizilmiş keder dolu kaderle doğmaktır adı Kürt 
olmak olan… 
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Bugün bir özerklik gördüm! (Mehmet Yılmaz) 

İlkokulda Türkçe dersinde okuma parçası işlerdik. 
Bilmediğimiz kelimeleri sözlükten bulur, kırmızı kalemle 
deftere yazardık. Sonra öğretmen bu kelimelerle cümle 
kurmamızı isterdi, kurardık. Fakat bazen sözlükteki 
anlamını bile anlaMAdığımız kelimeler olurdu. Bu gibi 
durumlarda sınıfa rezil olMAmak için “joker” 
cümlelerimiz vardı: 

- Haydi çocuklar, karbüratör kelimesi ile cümle kurun 
bakiim 

- Bugün bir karbüratör gördüm 

- Babamın bir karbüratörü var 

- Aferin Okan, Bravo Mehmet. Başka var mı cümle kuran? 

 ”Aferin” tabi. Yanlış olamaz ki bu cümle! 

BDP’nin son icadı bu uyanıklığı hatırlattı bana: “Kürtlere özerklik verilsin”. Türkiye genelini boş verin, 
BDP camiasında anlamını bilen var mı bu kelimenin?   

- Dayımın bir özerkliği var. 
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- Bugün bir özerklik gördüm! 

 ”Kürtlere” derken kim kastediliyor? Hakkâri’den Malatya’ya kadar olan bölgede yaşayan insanlar mı? 
Orada yaşayıp da kendini “Kürt” saymayanlar ne olacak? Türkler? Araplar? Zazalar?  Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Mersin’de yaşayan Kürtlere de mi özerklik verilecek? Bölgeye değil de tek tek insanlara mı 
verilecek bu “özerklik” denen şey? “Statü” talebiyle ırkçılığı ve ayrımcılığı kurumsallaştırmak isteyen 
BDP şimdi de bunu mu buldu? 

Kürtleri bilmiyorum ama BDP’ye bir “özerklik” lâzım. Adı ister özerklik olsun isterse statü, bu SOYUT 
talepler hep aynı krizi ifade ediyor: Meşru olMAma krizi. Bayrak istediler, “sivil itaatsizlik” deyip 
kendilerinden olMAyan Kürtlerin dükkânlarını yaktılar. 1960 model soğuk savaş taktiklerinde bu kadar 
ısrar edilmesi bir rastlantı değil. “Biz” ve “Onlar” diye iki takım kurmaları lâzım. 

Siyasî projesi olmayan, milletvekili seçildiği halde meclise gitmeyen bir ekibin meşru olma arayışı bu. 
Bir araziyi çitle çevirmek ve/veya bir grup insanı kendi malı gibi işaretlemek, damgalamak istiyor BDP. 
Ellerinden gelse “Kürtler tek renk üniforma giysin, evlerin kapılarına bir işaret konsun vs” 
diyecekler. Demokrasi içinde düşünemeyenlerin tipik çaresizliği. BDP’den SOMUT talepler bir türlü 
gelmiyor. Kürtler için daha fazla hastahane isteyebilirlerdi meselâ. Ya da kültürel alanda ihmal edilen 
hakların tesisi. Ama BDP’nin çıkarları ile Kürtlerin çıkarları paralel değil. BDP’nin Kürtlere ihtiyacı var 
ama tersi doğru değil.   

- Efenim kendi kızım diye söylemiyorum, hakikaten bizim kız çok özerktir yani, anlarsınız ya! 

Marxizm ile Kürt milliyetçiliğini bağdaştıran, bu haliyle Türk solunu hatırlatan BDP’nin ırkçı ve şiddet 
yanlısı duruşu şahinlerin elini güçlendiriyor. Faşist Kürtler ile faşist Türkler arasında tek fark var: Biri 
“ezen” öteki “ezilen” rolünde. BDP Marxist-Irkçı pozisyonu terk etmediği müddetçe AKP’nin 
oynayabileceği tek bir kart var: 

“Şiddet çözümün kendisi değildir ama bir parçasıdır” demek. Yani demokratik reformlar ve bölgeye 
ekonomik destek devam edecek. Kuzey Irak, Avrupa, ABD üzerinden diplomatik abluka daraltılacak. 
Medyatik baskı artacak. Ama bütün bunlar Kandil’in bombalanmasına engel olmayacak. Askerî 
operasyonlar global stratejinin kendisi değil ama bir parçası olacak. 

AKP haklı mı? Kandil’in bombalanması akıllıca mı? 

Asimetrik savaş literatüründe bunun dışında bir alternatif yok. “Gerilla” (=küçük savaş) kelimesinin 
icad edildiği günlerden Vietnam’a, Malezya’dan Cezayir’e, ETA’dan IRA’ya, Gerald Templer‘dan David 
Galula‘ya bir kaç asırlık bir deneyim var. Pratik ve teorik bir birikim var. AKP bu birikime ve soğuk 
savaş sonrası gerçeklere göre bir strateji uyguluyor. Kürt milliyetçileri ise soğuk savaş bitmemiş gibi 
arazi peşinde, süje peşinde. Gelecek günler AKP stratejisi kadar Türk Silahlı Kuvvetleri için de bir test 
olacak gibi. Eskisi gibi şike yapıp kendi askerlerini mi vuracaklar yoksa görevlerini mi yapacaklar? 

«PKK… Ters giden nedir? Bundan sonra nereye? » adlı makalede asimetrik savaş, isyan, terörle 
mücadele konularında teorik açıklamalar yapmış ve çok sayıda kaynak vermiştim. Güncelliğini hâlâ 
muhafaza eden bu kaynakları burada bir kez daha hatırlatmak isterim: 

Türkçe 
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Adına yola çıktığımız halkın başına bela olduk! (İbrahim Becer) 

Her yıl on binlerce yerli, yabancı turistin ziyaret ettiği, antik Yunan eserlerinin sergilendiği Efes 
Müzesinin tam karşısındaki Ahmet Ferahlı Parkı’nın bahçesinde çayımı içerken, bir yandan da 
Brezilya’nın yetiştirdiği efsanevi sağ açık Garinça’nın ilginç yaşam öyküsünü okuyorum. 

La Liga ‘ya gönderdiğimiz temsilcilerimizden Arda Turan’ın ve Mehmet Topal’ın karşılaşmasında Arda 
Turan’ın takımının yenildiğini yazıyordu internet siteleri. Demek ki millet olarak genetik hanemize 
altın harflerle yazıp, hiç durmadan kıraat ettiğimiz övgüde ve yergide aşırıya kaçma, hastalığımızın 
gün gelip durdurulacağı La Liga gibi duvarlar olmasa, bu “çok iyiyiz be abi!” hastalığı yakamızı 
bırakmayacak. Neyse ki her alanda dünya standartlarıyla karşılaşıyoruz da boyumuzun ölçüsünü alma 
şansına erişebiliyoruz. Yine de tüm standartlarla karşılaşsa da, hepsinden yeteneği sayesinde 
sıyrılmayı bilenler de yok değil futbol dünyasında; Garinça’dan bahsediyorum. 

Tüm zamanların en iyi top süren futbolcusu olarak gösterilen Garinça’nın aslında bir sürü defosu var. 
Garinça bildiğiniz topal. Sol bacağı içeri, sağ bacağı da dışarı doğru çarpık olmasının yanı sıra sağ 
bacağı da sol bacağına göre altı santim kısa. Tek defosu bu olsa neyse de Garinça üstüne üstlük şaşı 
da aynı zamanda. ‘Rekabet’, ‘hırs’ gibi kelimelerin çokça terennüm edildiği Futbol Dünyasına da çok 
uzak Garinça; bu kelimeleri lügatine hiç almadığı gibi yaşadıkları ve yaşattıklarıyla da birebir 
örneklendirmekte. 1962 Dünya Kupasında Brezilya’nın İngiltere’yi yendiği maçta iki gol birden atar 
ama sevinmez. Çünkü maçın ikinci ayağı olduğunu zannetmektedir. Yani Brezilya’nın turu geçtiğinden 
bile haberi yoktur. Döneme şahitlik eden futbolcu arkadaşlarının anlattığına bakılırsa, Garinça gerek 
kulüp düzeyinde gerekse Milli Takım düzeyinde oynayacağı rakibini çoğu kez bilmezmiş. Topu ayağına 
aldığında tek bildiği, karşı kaleye kadar topu götürmek olduğu için hiçbir sisteme dahil edilemediği de 
bir başka defosudur Garinça’nın. Döneminin bir başka yıldızı Pele’yle bu yüzden aralarının hep açık 
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olduğu söylenir. Maç öncesi taktik toplantılarına bu yüzden alınmayan Garinça, idmanlara da gelmeye 
gerek görmez ama üstün yetenekleri sayesinde gerçek bir seyir zevki sunarmış seyircilere. 

                Okuma yazması olmadığı için futbol hayatı boyunca hiçbir kontratını okuyamadığı gibi zar zor 
imzasını atabilmiş bu kontratlara Garinça. Ne para pul, ne fiziksel engeller, ne yaşadığı serkeş hayat 
Garinça’nın bugün hala hatırlanmasına engel değilse bunun tek açıklaması olsa gerek: Yetenek! 

                Kürt Meselesinin halli yolunda BDP’nin ‘olmazsa olmaz’ babında burnumuza dayadığı 
Abdullah Öcalan’dan bir Garinça çıkarabilir miyiz diye düşünüyorum ama olmuyor. Zamanında 
kendisiyle mesai arkadaşlığı yapmış olan Şemdin Sakık’ın “APO” adlı kitabını okuduğunuzda da bir 
Lider için defo sayılabilecek her türlü özelliğin kendinde toplandığını görüyorsunuz. 2 Ocak 2004′de 
önsözünü yazdığı bu kitapta Sakık aslında giriş bölümünde sonucu şu cümleyle anlatıyor: “…adına 
yola çıktığımız halkın başına bela olduk!”  

                Garinça pratiğinin aksine Sakık kitabında, Liderlik vasıflarının şekillenmesinde yetenekten 
ziyade çevreye önem verir. Demostenes, büyük bir tüccarın oğludur, Descartes bir kent soylusunun, 
Gogol bir aristokratın şeklinde liste uzayıp gidiyor. “Urfa merkezli büyük bir uygarlığa tarihin tanıklık 
etmediği” iddiasında bulunan Sakık, “yetenek” konusunda kapıyı açmadan kapasa dahi biz kitaptaki 
yolumuza devam edelim. 

                İspata muhtaç bir iddiada bulunuyor Sakık kitabının ilerleyen sayfalarında. Bir iktidar hırsıyla 
yanıp tutuşan Öcalan’ın ilk çaldığı kapının Ülkü Ocakları, Sonrasında Siyasal İslam’ın kalesi MTTB ve en 
son olarak da Türk Solu olduğunu söylüyor. Üçünde de tutunamamasının en önemli sebebinin 
entelektüel seviyesinin yetersizliğine bağlandığı bu iddiaya bir de not düşüyor Sakık: “eğer bir 
tanesinden yüz bulsaydı Kürtçülük gibi bir meselesi olmayacaktı”. Kenya’da 1999 yılında ele 
geçirildiğinde “Benim de annem Türk’tür. Devletimize olursa bir hizmetimiz yapmaya hazırım…” 
şeklinde kurduğu cümle Sakık’ın iddia ettiği “omurgasızlık” tabirini destekler mahiyette olsa da biz 
yolumuza devam edelim. 

                Kitabın ilerleyen sayfalarında kurulan bir cümle var müellifi tarafından: “Şeytanı olmayan 
tanrı ne işe yarar ki”? Sakık bu cümleyi Öcalan’ın örgüt içinde başlattığı amansız tasfiye sürecini 
anlatmak için kuruyor. Kendisine rakip olarak gördüğü kim varsa bir şekilde tasfiye ettiğini etraflıca 
anlattıktan sonra PKK Hareketi içindeki sembol bir ismin nasıl ortadan kaldırıldığını da isim vererek 
anlatıyor. Adına akademi bile kurulan kod adıyla Agit, bilinen adıyla Mahsum Korkmaz’dır bu isim.  28 
Mart 1986 tarihinde Şemdin Sakık’ın da içinde bulunduğu grup atılan bir pusuya düşüyor. Pusu 
başarısızdır, bir kişi hafif yaralanır ama ortalık aydınlanınca anlaşılır ki turpun büyüğü heybede 
saklıdır. Örgütçülüğüyle, savaş tecrübesiyle, dağ pratiğiyle militanların gözünde genç yaşında bir 
kahraman olan Mahsum Korkmaz, ekip içinden bir kişinin (Feyzi Aslan) silahından çıkan kurşunla 
alnından vurulmuştur. Mahsum Korkmaz o sırada PKK’nın iki numaralı adamıdır. Sakık işin peşini 
bırakmaz ve bir araştırma komisyonu kurulmasını ister ama Öcalan buna karşı çıkar. Sakık’ın 
şehadetine göre birkaç yıl zarfında bu ekipten kendisi ve zanlı haricinde kimse sağ kalmazken Feyzi 
Aslan’da apar topar Rusya’ya gönderilir ve bir daha da haber alınamaz. 

                “Bir komploda ilk kesilenler en gevşek uçlardır” sözünün sınanması bir anlamda… 

                Dedik ya, ispata muhtaç iddialarla devam etse de kitap ilginç. Hoş, kitabın basım tarihiyle 
Soner Yalçın’ın “Efendi” isimli kitabının basım tarihi birbirine çok yakın olması hasebiyle bir parça 
komplo teorisinin kimseye zararı olmaz. En azından Sakık çok daha cesur; Soner Yalçın gibi tümleci, 
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yüklemi soy kütüğüne kadar anlatıp özneyi göstermeden tası tarağı toplayıp kaçmıyor. 
“Sujet+verbe+complemant” şeklinde özetlenebilecek Fransız ekolüne daha yakın Sakık. 

                Sefih hayat düşkünlüğü, bir gerilla savaşına önderlik ettiği halde ‘sıfır’ dağ tecrübesi, aykırı 
seslere olan tahammülsüzlüğü, zora düştüğü anda çark etmesi, sorumluluk almaktan kaçınması, 
komploya karşı olan aşırı düşkünlüğü, obez derecesinde oburluğu, tek adam olma hayali, Şahin 
Baliç’ten tutun da Dr. Baran’a kadar uzanan bir silsilede bir kalemde tasfiye ettiği arkadaşlarının 
hüzünlü sonları şeklinde uzayıp giden bir defolu listeye sahip Abdullah Öcalan. 

 Şaşılığı ve topallığına rağmen bugün hala konuşulan Garinça’dan en büyük farkıysa alanındaki 
yeteneksizliği olsa gerek. Buna rağmen en büyük şansı da kendinden kat be kat daha yeteneksizlere 
komuta etmesinden geçiyor. Kendisi acımasız ama komuta ettiği insanlar bir düğün salonunu basmak 
marifetiyle, korumayı taahhüt ettikleri halkını canlı kalkan yapıp asker öldürmeyi düşünebiliyorlar. 
Hem de bunu bir halı sahada kocasını öldürdükleri masum bir kadına da kurşun sıkmalarının hemen 
akabinde yapabiliyorlar. Evveliyatlarında Öğrenci yurtlarına Molotof atmak, atılan molotofla gencecik 
bir kızı diri diri yakmak olan bu caniler sürüsünün ciddi bir Devlet tarafından muhatap alınma şansı 
sıfırdır. 

Bu saatten sonra o coğrafyada bir adam aranıyor; bu katiller sürüsünün yaptıklarını yüzlerine vuracak 
kadar gözleri gören bir adam. Şaşı olsa dahi, masum bir kadına kurşun sıkan bir insana ‘katil’ 
diyebilmek için Garinça kadar gözleri görecek bir adam! 

Bir adam aranıyor; topal da olsa, ağır aksak yürüse de kendisine korka korka uzatılan, mahcup, acılı eli 
tutmak için tüm engellemelere rağmen, düşe kalka koşacak yetenekli bir adam! 

“Örgütün siyasi kanadı var, neden oraya müracaat edilmiyor?” diyen dostlara da selam olsun. Biz 
kimseye vekil olamazsın demedik ki… 
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Gerçek acılardan, temelsiz iddialara; Kürt Hareketi (Cemile Bayraktar) 

Vaktiyle ne Kürt’ü bilirdik, ne Kürtçeyi… İşkence gören Kürtleri, köyleri yakılan Kürtleri, “Türkçe 
bilmeyen cennete gidemeyecek” diyen, Diyanet’in görevlendirdiği imamları, hapishanede, görüş 
gününde, evladıyla Kürtçe konuşması yasaklanmış anaları bilmezdik. Bir tek kötü teröristler(?) vardı, 
Anadolu’dan Görünüm’… Yine aynı programda konuşturulan, PKK’nın yaptığı bin türlü kötülüğü 
anlatan, yüzü gösterilmeyen itirafçı PKK’lılar. Başka bir şey yoktu. 

O dönemler halkın bir şeyden haberi olmuyordu ama haberi olanlar yani bölgeye asker olarak giden 
insanlar, belki bir doktor, belki bir öğretmen, TSK’nın sivil Kürt Halkına yaptıklarını gördüler ama 
kuruyası ırkçılıkları nedeniyle ya yutkundular, anlatmadılar ya da o insanların bunu hak ettiğini 
düşündüler; vicdansızca… 

Bugün Kürt Meselesine dair her türlü sorun çözül diyemeyiz ancak en azından “operasyonlar hariç” 
geçmişte yaşananlar artık yaşanmıyor ve konuşabiliyoruz, tabi eğer hala konuşmak isteyenler varsa? 

  Nihal Bengisu Karaca, 1 Eylül Dünya Barış Gününde Kadıköy’de yapılan Barış Eyleminin, nasıl savaş 
alanına döndüğünü, orada bulunan ve yaşananların şahidi olan birinin anlattıklarıyla, şahitli bir 
şekilde yazmış. Yazıyı beğenerek, bir sosyal ağda paylaşmamdan sonra (ve önce) olayların öyle 
olmadığını iddia eden yorumlar okuyunca ve o yorumlar “Orada yaşananların müsebbibi Ak 
Parti’dir, polis eylem alanında provokasyon yaptı” içerikli olunca, konuyu yazma ve açıklığa 
kavuşturma niyetiyle sordum; “Polis nasıl bir provokasyon yaptı, Ak Parti orada ne yaptı? 

  Cevapları tatmin edici bulmadım ve hatta Kürt hareketinin reel acılardan, temelsiz iddialara, 
saldırmaya neden aramaya gittiğini gördüm, bunlar Kürt Hareketine zarar vereceği için üzüldüm. 
Ancak olabilir, belki bilmeden taraf oluyorumdur diye, bana gelen tüm cevapları dokunmadan 
paylaşıyorum: 

  - Eylem alanına 3 polis koymuşlar, kalabalıktık, 3 polis azdı. 

http://www.derindusunce.org/
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  - Polis bizi tek tek aradı. 

  - Eylem alanına, üstü kir pas içinde, elinde Türk Bayrağı olan 2 kişi geldi. 

Tüm bu cevaplar üzerine düşündüm; 3 polis aramalar için elbette az, peki bu yüzlerini kapatıp, 
aranmamakta ısrar edip, arbede çıkartanları haklı mı çıkarır? Polis, Türkiye’nin şu gündeminde, her 
hangi bir “bombalama” olayı olmasın diye, güvenlik için aramak zorunda değil mi? Eylem alanında, 
konu barışsa, ideolojinin bayrağının olduğu yerde, barış isteyen Türkleri temsilen, Türk bayrağının 
bulunması, provokasyon mudur? Hadi diyelim, provokasyondur, galeyana gelmeye neden bu kadar 
ısrarlısınız? Buyurun cevabı kendiniz verin! 

  Linç ve İhmal… 

Dünya Barış Gününde Bursa’da yaşanan olaylarda 2000 kişinin, 200 kişiye saldırdığını, polisin 
müdahale etmediğini iddia eden bir arkadaşım şu videoyu paylaşmış. İzledim ve 2000 kişinin 200 
kişiye saldırdığını göremedim. Her zaman olduğu gibi hayatta üç kuruşluk bir hayrı olmamış, 
mahallesinde maçoluk yapan, ırkçı ve saldırgan işe yaramaz birkaç Ogün Samast artığı tip maalesef 
beyaz başörtülü, yaşlı bir kadına vuruyor… Dahası an ile oradaki vatandaşlardan bir kısmı olayları 
bastırmaya da çalışıyor, polis olaya müdahale ediyor. 

  Elbet bir video ile oradaki tüm olaya yorum yapacak değilim zaten: 

“Bursa’da yaşanan olayların ardından BDP İl Eş Başkanı Ayla Yıldırım, parti binasında basın açıklaması 
düzenledi. Ayla Yıldırım, Bursa Heykel’de barışa yönelik dileklerini dile getiremediklerini belirterek, 
yaşanan olayları pervasız bir saldırı olarak niteledi. Saldırıların önceden örgütlenmiş, desteklenmiş 
olduğunu öne süren Yıldırım, Bursa Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne defalarca saldırı olabileceği 
konusunda uyarıda bulunduklarını kaydetti. Irkçı, saldırgan, zihniyet devam ettiği sürece barışın 
sağlanamayacağını söyleyen Yıldırım, Pazartesi gününden itibaren Vali, Emniyet Müdürü hakkında 
suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.” (TimeTürk) 

  Elbette böyle bir ihmal ve linç varsa suç duyurusunda bulunulsun, ihmalin ve linçin müsebbipleri 
yargılansın. 

Niyet hayır, akıbet hayır… 

1 Eylül Barış Gününde yaşananlardan yana oldukça üzgün, bu olayların “barış gününde” hala 
saldırmaya ne kadar meraklı olanları ortaya çıkarması açısından endişeliyim. Şiddet ve saldırının 
“polisi, Kürt’ü, eylemcisi” yok; dahası şiddetin savunulacak bir tarafı da yok. Kürt Hareketinin, reel 
acılardan, saldırmaya neden arayan, temelsiz iddialara doğru gittiği şu zamanlar da, yine de 
“şiddeti önlemede” iş polis, devlet ve hükümete düşüyor zira bireysel yahut kitlesel şiddeti bir 
büyük sorunu çözmek konusunda “bahane” göremezsiniz. Niyet hayır olsun ki, akıbet hayır olsun  
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Tanrı böyle istedi!  (İbrahim Becer) 

Ridley Scot’un “Cennetin Krallığı” filmini izlerken kulağıma 
çalındı bu cümle: Tanrı böyle istedi! 

Aklıselim bir şövalyeyi canlandıran Orlando Bloom’un, 
Selahaddin Eyyubi’yle savaşılmaması yolunda yaptığı itirazlara 
verecek cevabı olmayan Tapınak Şövalyelerinin “Tanrı böyle 
istedi” çığlıkları bir savaşın fitilini ateşliyor ve Kudüs el 
değiştiriyordu. Kudüs’ü savunma görevi kendisine verilen genç 
şövalye filmin finalinde güçlü rakibi Selahaddin’e sorar sorar: 
“Kudüs senin için ne ifade ediyor?” gülerek cevaplar muhatabı: 
“Hiç, belki de her şey!” 

Işık Koşaner’in “özeleştiri” başlığı altında yayımlanan ses 
kayıtlarını dinlemişsinizdir. Onun özeleştiri dediğini yıllardır birer tespit tutanağı diye yazıp çizmekte 
bu Ülkenin Aydınları. Işık Koşaner’in bahsettiği konulardan şekvacı olmak için bırakın Genel Kurmay 
Başkanı olmayı, Şırnak, Hakkâri dolaylarından sıradan bir er olarak terhis olmak yeter de artar bile. 
Orada bir şekilde bulunmuş olan herkes bilir ki, tepeden tırnağa her şey ama her şey yanlıştır. Bu 
yanlışlar da yıllar var ki yazıldı, çizildi, söylendi ama hiçbir şey değişmedi. Ya yapılan yanlışları 
gargaraya getirmek için icat edilmiş bir vatan, millet, Sakarya müellifleri gurubu makbul kabul edildi 
bu Ülkede, ya da ben gibi sıradan vatandaşları korusun diye alınmış bir hücum bota binip de bana 
parmağını sallayarak “Tanrı böyle istedi” şeklinde irade beyan eden Genel Kurmay Başkanları geçer 
akçe oldu. 
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                Neyse ki her işte bir hayır vardır sözü geç de olsa yine gerçekleşti; bıkmadan, usanmadan bu 
yanlışları yazma cesaretini gösterdikleri için elden gelse” hıyanet-i vataniye” kanununu yürürlüğe 
koymak isteyenler bugün tam tersini yapmakla mükellefler: İade-i itibar! 

                Çok şükür, bir itibar eksikliğimizden gocunduğumuz için bu beklenti içinde değiliz. Sıradan 
sorulara, sıradan cevaplar beklerken aldığımız mantıksız cevapların yarattığı rahatsızlık sonucu yazdık, 
çizdik o kadar. “Ordunun itibarını zedelemek” gibi saçma olduğu kadar, bir o kadar da sübjektif 
suçlamalara maruz kaldık. Oysa ki bir Ordunun itibarını ayakta tutan etmen başarısıyla doğru 
orantılıdır o kadar. Hayatında dağ görmemiş çocuktan kahraman yaratmak sevdasıyla Aktütün’e 
gönderiyorsun, üstüne üstlük bu çocuğun üzerine yağmur gibi mermi yağarken yardımına 
gidemiyorsun ve ölüsünden de medet umuyorsun. 

                İşte tam da bu noktada sorulması gereken bir sorudur Selahaddin’e sorulan “Kudüs senin 
için ne ifade ediyor?” sorusu. Asker ve Polis haricinde tüm kadrolarının görevini vekâleten yürüttüğü 
bir Şırnak ne ifade ediyor bu Ülke için mesela? Cevabını çok iyi bildiğim için söylüyorum koskocaman 
bir “hiç”. Peki devam edelim o zaman; yirmi yaşına kadar bin bir güçlükle büyüttüğü oğlunu Şırnak’ın 
Besta Karakoluna davulla, zurnayla uğurlayan bir Anne için Şırnak ne ifade ediyor sizce? Bir yıl sonra 
döndüğümde saçlarında bir tane siyah kalmamış olan kendi annemden biliyorum “belki de her şey“. 
Oysa ki bizim söylediklerimizi dillendirebilmek için insanın omuzunda yıldızlardan bir galaksi olmasına 
gerek yoktu. Bu savaştaki “her şey” olan kanı, gözyaşını, ölümü, çatışmayı bu masum ve konuyla 
uzaktan yakından alakası olmayan insanların omuzlarına yüklediniz. Ancak filmlerde karşılaşılabilecek 
kahramanlık edebiyatlarının gerçekleşebileceği umuduyla geçen bir çeyrek asırdan sonra bir 
pişmanlık, bir öz eleştiriyle bu işten sıyrılma çabası içine girme çabası çok ucuz bir bedel değil midir? 

                Akıllı insanların affettikleri ama unutmadıkları gibi beylik bir laf vardır, duymuşsunuzdur. Siz 
benim akılsızlığıma verin şimdi söyleyeceklerimi; ben ne olursa olsun başında bulunduğu birlik basılıp 
on yedi şehit verdikten sonra, henüz şehitlerin elli ikisi bile çıkmadan boynuna taktığı davulla yılbaşını 
aynı mekânda kutlayan Yarbay Onur Dirik’i ne unuturum, ne de affederim. Onun için bir “hiç” olan 
adına “Dağlıca” denen vatan toprağının,  on yedi tane anne için şu mübarek günlerde “her şey” 
olması dün de kanıma dokunuyordu, bugün de kanıma dokunuyor. O günlerde Yarbayını hesaba 
çekmeyen, kendi döşediği mayına kendi askerlerini bastıran, eline tutuşturduğu pimi çekilmiş el 
bombası yüzünden koca mevzii havaya uçurtan Teğmenine sesini çıkartmayan bir mekanizmanın 
nedamet getirmesi ne kadar makbuldür o annelerin nezdinde sizce? Kendine yapılan her türlü 
eleştiriye karşı Tapınak Şövalyelerinin verdiği “Tanrı böyle istedi” şeklinde cevaplarla koskoca bir 
çeyrek asrı geride bırakan bir mekanizmanın artık karar vermesi gerek; Yıllarca eğitimini aldığımız 
savaş sanatını icra edebileceğimiz yegâne saha olan Kasrik’ten ötesi bizim için bir hiç midir, yoksa her 
şey midir? 

                Şu sıralar bir kitap okumaktayım: “Kölelerin İmparatorluğu: Memluklerin Mısır’ı” adında. 
Orada ilginç bir nokta ilgimi çekti; aslen mükemmel birer savaşçı olan Memlukler denizden ve denizle 
ilgili her şeyden nefret ettikleri gibi, denize ait ne varsa tiksinti duyarlarmış. Mürettebatlarını halkın 
en aşağı sınıfının oluşturduğu Memlukler açısından denizciler “işe yaramaz” insanlardı ve kayıpları 
telafi edilebilir nitelikteydi. Hatta Memluklerin on yedi kadırgadan oluşan filosu Kıbrıs açıklarında 
bozguna uğrayınca Baybars’ın “Şükürler olsun ki Allah benim başıma bu felaketi getirip nazardan 
korudu” demiştir. 

                Bir Peygamber ocağı olduğu imanımı halâ kaybetmediğim, içinde gerçekten görev bilinciyle 
orada bekleyen insanların olduğunu bilmeme rağmen, elli ikisi çıkmayan bir ölü evinde davul çalan bir 
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zihniyetle Baybars’ın bakış açısındaki paralellik beni kahrediyor. Umulur ki giden her bir canın, en 
azından anneler için telafisinin mümkün olmadığı bir gün anlaşılsın, umulur ki bu ülkenin ordusunun 
içinde barındırdığı çürükler yüzünden itibarının zedelendiği yine aynı ordunun başı tarafından 
anlaşılsın. 

                Anlaşılsın ki kendine doğruları söyleyebilme cesaretini gösteren eli her kalem tutana, dili her 
lâf yapana hain damgası vurulmasın bu Ülkede. Yoksa bir gün biri çıkar ve Çerkez Ethem’in Nazım 
Hikmet’e dediği gibi “bir topraktan iki hain çıktığı nerde görülmüştür Azizim !” deyiverir de donar 
kalırsın. 

                Hele ki bu kişi vatanseverliğinin zekatını verse muhatabına bir ömür yetecek biriyse… 
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İçimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helâk eder misin?  (İbrahim Becer) 

Fıkra bu ya; Bektaşi’yle softa camide yan yana duaya durmuşlar. Softa ellerini açıp iman niyaz eyleye 
dursun, Bizim baba erenler de şarap için duaya durmuş. Bu talebe içerlenen Softa “bre zındık…” diye 
başlayan bir cümle kuranda, Bektaşi cevap vermiş: “herkes kendinde olmayanı ister Erenler”. 

Vandalizm’in yirmi birinci yüzyıldaki yasal varisleri olan BDP ve onun mümessillerini ibretle izliyorum. 
Kürt meselesinin halli konusunda, en başından beri hiçbir faydalarının olmayacağını söylediğimden 
sebep bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Okuduklarımdan anladığım kadarıyla da Sırrı Süreyya Önder’e 
rağmen “bir umut” diyenler de yol yakınken rücu etmiş bulunmaktalar. Yaptıkları doğrudur, zararın 
neresinden dönsen kâr hanesine yazılmakta çünkü. 

İki güzel yazı yazıldı DD’de geçen hafta içinde Mehmet Yılmaz ve Cemile Bayraktar tarafından. 
Anladığım kadarıyla bundan sonraki mesaimizi Kürt Meselesinin halli yolunda bir muhatap aramakla 
geçireceğiz. Çocukların ilim irfan öğrenmek için mukim oldukları Yurtlara Molotof atanlarla, mesaisini 
dağdan aldıkları icazete dayandırarak kırk yıllık hikâyeyi anlatanlarla bu yolda yürünemeyeceği gün 
gibi aşikâr çünkü. Çatık kaşla siyaset yapmayı matah bir hüner sanan BDP’nin de en komik yanı bu 
zaten; partiye ismini veren tamlamanın içinde “barış” ve “demokrasi” kelimeleri geçiyor ama fıkradaki 
gibi, bunlarla uzaktan yakından iştigal eden bir Allah’ın kulunu gösteremezsiniz bu yapının içinde. 
Kendinde olmayanı istiyorlar ve “inceldiği yerden kopsun” zihniyetiyle gittikleri müddetçe de asla 
sahibi olamayacakları kavramları sahiplenmeleri de artık kabak tadı vermeye başladı. 

                Abdullah Öcalan’a Akinolu Thomas muamelesi yapan BDP o kadar yalnız ki yaptığı yanlışı 
yüzüne vuracak bir dostu bile yok. 13. Yy ‘da yaşamış bir düşünür olan Akinolu Thomas’ın görüşleri o 
kadar benimseniyor ki 20. Yy Avrupasında eleştirmek, günaha girmekle eş anlamlı sayılıyor. Belki 
korkudan belki de gerçekten sahip olamadıkları için gür bir alternatif ses çıkmıyor bu coğrafyadan. 
İmralı Sakini Apo’yu bir yarı Tanrı gibi gören zihniyetin bu kadar sığ olmasını başka nasıl 
açıklayabilirsiniz? Oysa ki Devletin çok değiştiğini, buna mukabil kendilerinin yerinde saydığını sufle 
edebilecek birine o kadar çok ihtiyaçları var ki bugünlerde. 

                Eğer Devlet değişmeseydi, doksanlı yıllardaki anlayış devam etseydi bugün yaptıkları 
şımarıklıkların hiçbirini yapamazlardı. Bu Ülkede belki bilerek belki de bilmeyerek Ordu ve illegal 
oluşumlar hakkında kalem oynatanlar hiç tahmin etmedikleri bir kapıyı da kapatmış oldular: Kontra 
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Gerilla! Belki bir Ordu kurmak zaman alabilir, bir gerilla örgütü kurmak da meşakkatli iştir ama kontra 
Gerilla kurmak Cem Ersever pratiğinden anladığım kadarıyla fazla zaman almaz. Yapılması gereken 
tek şey, var olan yapının içinden birinin çıkıp Ceza evlerini dolaşıp, itirafçılık yapabilecek evsafta eski 
militanları toplamasından ibarettir. İsterseniz üşenmeyin ve Soner Yalçın’ın “Binbaşı Cem Ersever’in 
İtirafları” adlı kitabı tedarik edip okuyun. Bu toprakların Derin Devlet denen oluşuma ne kadar müsait 
olduğunu anlamanız için 36 Osmanlı Padişahından 12 tanesinin Darbeyle tahttan indirildiğini 
söylemem yeter mi bilmem. Silivri Kampüsünün istiap haddinin dolması kimseyi kandırmasın bu 
Ülkede. Ruh halâ aramızda geziyor, eminim. 

                Şamil Tayyar’ın “Çelik Çekirdek” adlı kitabının 13. Bölümünde “Kapanmayan Yara: Hain 
Listesi” adlı bölümde bir anekdot vardır ibretlik. Aslında 1000 küsur olan hain listesi uzun tartışmalar 
sonucu 150 kişiye inince doğal olarak sorulur İçişleri Bakanına “kriter nedir?” diye. Cevap verir İçişleri 
Bakanı: “Prensip diye ne istiyorsunuz? Hain, hain… Ne prensibi…” 

                Doksanlı yıllardaki Kontra Gerillanın daha titiz davrandığına dair bir emareye ben şu ana 
kadar rastlamadım. “Titiz davranmak” zaten kafadan sakat bir tamlama çünkü bir Hukuk Devletinde 
bu işin yasal prosedürü açıktır. Fakat açık olan bir şey daha var; bünyesinde barındırdığı ve 
güvenliğinden sorumlu olduğu Halkını bir terör örgütünün tasallutundan korumak da bir Devletin 
boynunun borcudur. Bu Devletin de halâ sağduyusunu koruyup kontra faaliyetlerine bulaşmaması 
bile küçük de olsa meselenin halli konusunda bize umut ışığı vermektedir. Çünkü görüldü ki her türlü 
kontra faaliyeti işi daha da içinden çıkılmaz hale sokmakta bu Ülkede. 

                BDP’ye bu kadar steril ortamın sağlanmasında aslan payı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde 
Ak Parti’ye aitse bir büyük pay da bu Ülkenin Aydınlarına aittir. BDP ve Onların mümessilleri 
kendilerine ait sitelerde düşen her Asker için zil takıp oynarken, en galiz küfürleri ederken bu ülkenin 
Aydınları “barış” kelimesi ete kemiğe bürünsün diye kalem oynatıyorlardı. Zaten belli olan safları sık 
ve düzgün tutmakla meşgul her iki taraf da şu anda. Bu kadar kuvvetli insan kaynağının mevcut 
bulunduğu bir coğrafyada yaşıyoruz ki gidenin yerinin dolması anlık bir mesele. Şu da bir gerçek ki 
ortada bir yapı var ve küstahça size savaş açıp dağlarınızda cirit atıyorsa, sizden beklenen o dağa çıkıp, 
o küstaha haddini bildirmektir. 

İşin Devlet tarafında hakim olan görüş hemen hemen netleşti: “PKK ve ona destek veren tüm 
birimler bu Ülkenin düşmanıdır ve her ne şart altında olursa olsun mücadele edilecektir“. Kısaca, 
‘PKK’yla mücadeleye devam, Kürtler kardeşimizdir’ gibi akıllıca bir temele dayanan politikaya sahip 
işin Devlet tarafı. Karşı cenahın da söylemi tipik faşizan, ötekileştirici bir temele dayanmakta; “Faşist 
TC” diye başlayan söylemlerine aşina olduğumuza göre…  

Umalım ki aklıselim bir insan çıksın ve Hz. Musa’nın Allah’a yalvardığı gibi yalvarsın bu coğrafyada: 
“İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk eder misin Allah’ım…” 
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MAZLUM-DER, Taraf Gazetesi ve binlerce aktivist salak yerine konabilir mi? (Mehmet Yılmaz) 

PKK ve BDP Kandil’deki operasyonlarda sivillerin hatta çocukların öldüğünü iddia etti. Mazlum-Der 
araştırma yapılmasını istedi. Ortada kanlı, cesetli videolar dolaşıyor. Bundan 
iki gün önce bana yollanan bir YouTube videosu ilk gün 2000 kez izlenmişti. 
Bugün (25 ağustos gecesi)  baktım 12.000 sularında. Her gören haklı olarak 
şok geçiriyor ve paslaşıyor. 

 Öncelikle hepimiz biliyoruz ki gerek PKK gerekse TSK bünyesinde çocuk 
öldürecek sapıklar var. PKK’nın yapması “normal” çünkü siyasî taleplerini 
cinayet işleyerek “ifade” edebilen teröristler söz konusu. TSK’nın yapması ise 
“normal” değil çünkü şiddeti devletin adına uygulayan düzenli(?) bir ordu. Bir 
eşkiya sürüsü değil. Ama TSK hem sık sık kendi ülkesini işgal etmiş, hem kendi 
askerlerini öldürmüş bir ordu. Sivillere karşı olan “nezaketini” ise Türkler 
sıkıyönetimlerde, Kürtler de OHAL zamanlarında müşahede ettiler. 

Yani Türk Hava Kuvvetleri son Kandil operasyonunda sivil öldürmüş olabilir. 
Peki ama PKK neden böyle uyduruk videolar dağıttı el altından? Yani varsa 
gerçekten ölen sivilleri, yanan evleri vs gösteren bir video verebilirdi. Bunun 
yerine insanları RESMEN SALAK yerine koyan filmler sürüldü piyasaya. Neden 
böyle diyorum? 

Film başlarken (sn. 00:00) askeri bir hava alanından kalkan bir F16 Falcon 
görüyoruz. Kalkış pisti ve beyaz balizler aşikar. Tek bir ağaç, ot, dağ, tepe yok. 
Dümdüz, ova gibi bir yer. F-16 diyorum çünkü bu uçağın silüetinin tipik 
imzası, kokpiti ana kanatlara birleştiren kanatçıklar ve geniş kuyruk daha 
sonra netleşiyor (sn. 08:00) Fakat o da ne? Uçak 15ci saniyede bir F4 
Phantom haline geliyor. Daha eski model bir savaş uçağı. Birden kavak 
ağaçları fışkırıyor yerden ve 8ci saniyede sabahın körü iken 15ci saniyede güneş tam tepede! 

Ama PKK’nın mucizeleri burada bitmiyor. Sadece iki saniye sonra tepeler fışkırıyor yerden! Tepelerin 
üzerinde ise kavak ağaçları yok, yerine küçük, zeytine benzer tek tük ağaççıklar var. Sol üst köşeden 
gökyüzü görünüyor. Akşam üzerini andıran sarımtırak bir ışık, uzakta yüksek dağlar, hava kararmak 
üzere ve hızla hareket eden bir jip, ne marka? Nissan?  “Türk bombalarından kaçan zengin bir Kürt 
ailesi” olabilir mi? Jip kaçıyor ama ortada ne bomba var ne de tonluk patlamaların açtığı kraterler. 
Duman yok. Alev yok. Başka kaçan insan da yok. 
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 Birden bir uçak görünüyor yeniden. Kanatların ön ve arkasından taşan yakıt tankları ve kuyruk 
profilinden bir F4 Phantom olduğu anlaşılıyor. 25ci saniyede yine öğlen ışığı. Güneş belki de 
batmaktan vaz geçti, geri döndü? Apo’nun bir mucizesi? 

 Bombaların patlaması olmadığı için TSK tarafîndan dağıtılmış videodan 
bir montaj var. Patlayan, vurulan bir araba yok. Ardından ceset 
fotoğrafları geliyor. Cesetler en aşşağı bir günlük. Bakterilerin faaliyetiyle 
çıkan gaz onları çoktan şişirmeye başlamış. Kimbilir kimin mezarını 
açtılar diye düşünüyor insan. Cesetler “eski” ve yanık ama yerlerde yanık 
izi veya bombanın açtığı krater yok. 37ci saniyede görülen cesetler bir 
yerde yakılmış, sonra sürüklenerek başka bir yere çekilmiş. Yerde siyah 
sürükleme izleri var. Fotoğrafın üzerinde garip bir tarih: 21 Eylül 2011. 
Acaba ileri bir tarihte kullanmak için hazırlanmış bir mizansen midir? Yoksa PKK fotoğrafçısı tarihi 
değiştirmeyi mi unuttu? Ama öyle olsa 01/01/1980 gibi bir şey olması gerekmez mi? 

Şişmiş ceset parçaları birbiri ardına geliyor. Onlar da yanık. Cesetler 
yanmış ama yeşil ve beyaz renkli naylon torbalar yanMAmış. 

 Saniyeler 1:30′u gösteriyor, hava günlük güneşlik. İlk saniyelerdeki düz 
ovada değiliz, sonraki zeytinlik de yok. Acayip dağlık bir yer. Belki 2000 
metre belki daha yüksek. Sunucu bir günlük cesetlerin bir saat önce 
öldüğünü söylüyor. Beyaz jipten artakalan hurda tek parça. Bir roketatar 
ya da tank mayinı ile vurulmuşa benziyor. Bir kaç tonluk bomba ile 
unufak olmuş değil. Zaten ortada bir krater olmalıydı. O da yok. İçindeki 
insanların yandığı bir otomobil enkazı da yanmaz mıydı? Ama ortada bir duman yok. Araba enkazı da 
oldukça eskiden kalma. Cesetlerden ve araba enkazından çok uzak bir yerde otlar yanıyor. Napalm 
gibi kimyasal bir silah mı kullanıldı da otlara sıçradı? Ama o halde araba neden yanmadı? Ve alevler 
insanlara nasıl ulaştı? 

 Gariplikler bunlarla da bitmiyor: 

 Normalde MACH 2.5 yani sesin 2.5 katı hız yapabilen bu uçak 
neden böyle yavaş yavaş, göstere göstere uçuyor? 

 Neden 1970′lerin savaş uçakları gibi dalış yapıyor? Isı ve radar 
güdümlü bombaları atarken dalış yapmasına gerek var mı? 

 Neden PKK ekibi elindeki STINGER roketleriyle bu uçağı vurmak 
yerine uzun uzun film çekiyor? 

 Öteki uçaklar nerede? Saldırı sırasında grubunu bırakıp kafasına göre uçabilir mi bir pilot? 

Belki de bütün bunların basit bir açıklaması var: Düz ovanın, ağaçların kaybolup görünmesi, güneşin 
batıp çıkması hiç olmadı. Film 3 veya 4 ayrı yerde çekildi. Bir gün önce gömülmüş bir kaç garibanın 
mezarı açıldı, eski bir otomobil enkazının etrafına koyup yaktılar bu ceset parçalarını. 
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(F16 ve F4 krokileri) 

  

  

 

 

1. 125 Yorum 
2. Yazan:özlem Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Ben girişteki uçak görüntülerinin etkiyi arttırmak için kullanıldığını, görüntülerin süslenip 
montajlandığını düşünüyorum. Jeep gazetecilere ait videonun içerisinde daha ileriki bir 
sahnede görünüyor.enkazın az ötesine park edilmiş. O da etkiyi arttırmak için kullanılmış. 
Cesetler şişmiş gibi değil. Sadece bir kadının göğüsleri şiş duruyor, o da muhtemelen 
çocuğunu emziren bir kadın olmalı. bebek var çünkü. Cesetler başka bir yerden taşınmış 
mizansen oluşturulmuş olabilir mi? Bilemem. Umarım öyledir. Yalnız Mazlum der ve Taraf ı 
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falan kandırdığını söylemek büyük haksızlık. Son derece temkinli, iddia olarak verdiler konuyu 
ve araştırılmalı dediler. Ama eğer böyle bir mizansen varsa asıl Barzani, Demirtaş ve Baydemir 
gibi siyasetçiler kandırılmış oluR Kİ BU İTİBARLARINI ÇOK ZEDELER. Türk basını zaten görmedi 
bu haberi. Ailenin kimliği fotoğrafları yayınlanıyor. Ama benim için önemli olan şöyle bir konu 
var. Bu görüntüler gerçek olmasa bile her an gerçekleşebilecek bir tehlikeyi gösteriyor. Siz bu 
meseleyi ordu ile çözme yoluna gittiyseniz ordunun nereye kadar gidip ne yapabileceğini 
bilemezsiniz. Öbür taraftan Türk halkının neye inandığı da çok önemli değil., Bu görüntüler 
gerçek olsa da çok insanın sesi çıkacak değil bu ülkede. Ama bu görüntülere şu anda Roj tv ve 
benzeri yayın organını izleyen Kütler inanıyor. Kuzey ırak’ta gösteriler oluyor. Bu önemli. 
Savaş böyle bir şey zaten ilk önce hakikat yok olur. Sisli bir havaya girdik. Ve bundan sonrası 
eğer bu yoldan dönülmezse karanlık geliyor bana. 

3. Yazan:taraf aldandı bence Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Taraf gazetesi « ölü sayısında anlaşamadılar » filan dedi. Kesin konuşmadı ama kesine yakın 
konuştu. 

4. Yazan:Sinan Topçu Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Asker üniformasıyla eylem yapan pkk kürt düşmanlarının eline koz verdi. Artık askerler 
gerçekten sivil öldürse bile BIZIMKILER DEIL BUNLAR diyebilecektir. 

5. Yazan:Abdurrahim Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Mazlumder iki ates arasinda sussalar akp yanlisi diyeceklerdi ama bu kadar dandik bir 
videoyla konusmak bu kadar olur 

6. Yazan:Ali S. Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Bir katliamı aklamak için bu kadar ter dökmüşsünüz.yazıklar olsun. 

7. Yazan:Kamuran B. K. Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Ortada kanlı, cesetli videolar dolaşıyor. Bundan iki gün önce bana yollanan bir YouTube 
videosu ilk gün 2000 kez izlenmişti. Bugün (25 ağustos gecesi) baktım 12.000 sularında. Her 
gören haklı olarak şok geçiriyor ve paslaşıyor. 

gerçekten herkesin eline geçeni teyid etmeden bin kisiye yollamasi biraz saçma. 

8. Yazan:Kamuran B. K. Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

“Ben girişteki uçak görüntülerinin etkiyi arttırmak için kullanıldığını, görüntülerin süslenip 
montajlandığını düşünüyorum. Jeep gazetecilere ait videonun içerisinde daha ileriki bir 
sahnede görünüyor.enkazın az ötesine park edilmiş” (özlem) 

Size katılmıyorum. O zaman cesetler de etkiyi arttırmak için kullanılmış olabilir. Belki bir kişi 
öldü ama etkiyi arttırmak için beş tane daha ceset buldular bir yerden. Özlem Hanım 
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söyledikleriniz kabul edilir gibi değil. Kusura bakmayın. Üzüntünüzü anlıyorum. Ama her 
yalanı da yutamayız değil mi? 

9. Yazan:Sinoplu Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Eğer gerçekten siviller ölmüş olsaydı BBC, CNN, Fox Tv ne varsa orada olurdu. Avrupa bizi 
kınardı. PKK dostu Almanya ve Fransa’nın susması bile bunun yalan olduğunu ispat etmeye 
yeter. Gözyaşı dökenlerin kederi gerçek olabilir ama film sahte. Özlem Hanım unutmayın 
bunun gibi “etkiyi arttırma” efektleri yüzünden Irak ve Afganistan işgal edildi. Binlerce insan 
öldükten sonra yalan olduğu çıktı ortaya. 

10. Yazan:Taraf'i severim Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

severim, iyi adamlardir.ama yuttuklari ilk zoka degil bu.tarafta çalisan kürtler genelde 
“modern” tipler.islamdan ve geleneklerden kopmuslar.kurt milliyetcisi bir kismi.bu yuzden 
taraf yazarlari butun kurtleri milliyetci saniyor.altan bile “kurtlerin kendini yonetmesi” filan 
diyor.ne yani akpli kurt milletvekilleri turkleri yonetice kurt isgali mi oluyor? turklerin 
cogunluk oldugu yerlerde kurt asilli vekil olmasin mi?kurtleri savunurken kurt milliyetciligine 
savruluyorlar.my’nin bir lafi vardir:  

“turk irkciliginin caresi adalettir, kurt irkciligi deil”  

sevgilerle  

11. Yazan:MY Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Selam Özlem, 

Cesetler yanarken plastik torbalar nasil yanmadi? (sn. 01:27) neresinden tutsan elinde 
kaliyor. Cesetlerin torbalar içinde (ya da tutup çekerek) oraya sonradan getirildigi çok belli. 
yerlerde siyah sürükleme izleri var.  

Ha evet, savas kötüdür. Ve tabi Dersim’de tetigi çeken Uganda ordusu degildi. Evet. Ama 
vicdanlarimizin sömürülmesine karsi da biraz direnme hakkimiz yok mu sence? 

12. Yazan:Olcayto Tan Haskol Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

@ali s. 

karşı argümanınız var mı bu “katliama” ilişkin? 
ölenler sivil miydi? gerilla mıydı? operasyon doğru muydu yanlış mıydı? ortaya bir fikir atarak 
tartışalım isterseniz. çünkü bu tip muhalefet aklımızı ve vicdanımızı perdeliyor. kavramların 
içini boşaltıyoruz. “katliam” ile meşru müdafaa arasında ince bir çizgi var. 

13. Yazan:Feminist Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  
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Prensip olarak Özlem Hanım’a hak vermekle beraber Taraf’ı hatalı buluyorum. Ben de bu 
videoyu sağa sola gönderen « salak aktivistlerden » biriyim. Ama Taraf bizim 
yapamayacağımız bazı şeyleri yapabilirdi. Örneğin bir adli tıp doktoruna sorabilirdi cesetlerin 
gerçekten bir saatlik gibi görünüp görünmediğini. Gazeteler eğer her bulduklarını “böyle bir 
iddia var” diye ortaya salacak olurlarsa işin altından kalkamayız. Sahte videolar olsun, askeri 
uçaklar bombalar olsun, bu konuların uzmanları var. Videonun gerçekten haber değeri var mı 
yok mu? Taraf Gazetesi bunu araştırmalıydı. Vicdani olarak doğru bir iş yapalım derken acemi 
gazeteciler gibi davranmışlar. 

14. Yazan:Semavi Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

sazan gibi atlamis Taraf. mudafa edilecek gibi deil. ilk okul çocugu gibi film cekmis kelleler.tsk 
nasilsa yapmistir diye girdiler yayina.akil var izan var. 

15. Yazan:Sidney'den Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

“Ben girişteki uçak görüntülerinin etkiyi arttırmak için kullanıldığını, görüntülerin süslenip 
montajlandığını düşünüyorum”(ÖZLEM) 

ne yani? kurban keserken filme cekelim, sonra “Kilicdaroglu ermenileri yiyor, yamyam herif” 
diye koyunlarin etlerini gösterelim. Hadi bakalim, biz iddiayi attik, kilicdaroglu yamyam 
olmadigini ispatlasin. MAZLUMDER de sorusturma açilmasini istesin. bizim koyun etlerine 
itiraz eden olursa da Özlem Hanim’i cagiririz, bizi savunur: “etkiyi arttırmak için yapildi” 

deyiverir  

eskiden iddia eden ispat etmek zorundaydi. galiba artik sallamak serbest? 

16. Yazan:özlem Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Ben bu görüntünün gerçek olmamasını çok isterim. Ama sizler kadar ha işte ne aptalca bir 
mizansen diyemiyorum. Kuzey Irak’ta bir çok insan bu görüntüler üzerinden gösteri yapıyor 
ve Barzani sivil ölümlerini doğruluyorsa o kadar kolay karar veremem. Peki şimdi kendinden 
bu kadar emin arkadaşlar yarın çıkıp uluslararası gözlemciler evet doğrudur derse ne 
hissedecekler. Önümüze gelen bir iddiayı herkes rahatlıkla video filminden seyredip 
yalanlıyabiliyor, kesin karar verebiliyorsa mahkemelere, bilirkişi heyetlerine vs. ne gerek var. 
Görüntüleri videodan izleyip cesetlerin en az bir günlük olduğuna karar veren kim? Adli tıp 
uzmanı mı? Bir adli tıp uzmanı bile olsa buna videodan seyredip karar verebilir mi? Her neyse 
keşke yalan olsa ve bu bir fiyasko olsa. Çünkü şu anda PKK nın geldiği noktada yaptığı işe 
insanları ikna etmek için Hükümetin böyle bir yanlış yapmasına ihtiyacı var. Ama asıl önemli 
konu gümbürtüye gidiyor. Yarın öbürsü gün böyle gerçek görüntülerin çıkmayacağına emin 
misiniz, operasyonlar sürerse? Bu video doğru ya da yanlış büyük bir tehlikeyi gösteriyor bize. 

17. Yazan:özlem Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Bir de söylemeden geçemeyeceğim. Mehmet Kardeşim seni kardeşim gibi severim bilirsin. 
Ancak bazen müthiş bir özgüven patlaması yaşıyor ve çok iddialı oluyorsun. Bu videodaki 
güneşin konumunu, uçakların cinsini tek tek analiz ederken yolun kenarına park etmiş koca 
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jipi göremiyor oradaki yoksul köylülerin jeep i var mı diye soruyorsun. Özgüven iyi bir şey 
bence ama böyle bir şey önüne gelince şüphe ile yaklaşmakta bir çok ihtimali bir arada 
düşünmekte fayda var. 

18. Yazan:Halil Kara Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Merhabalar, 
Mehmet Yilmaz Bey`in ozelde bu yazisi ve genelde de Derindusunce sayfasinin kendi ismine 
yakisir, ve Sayfanin kendisinden bekleneni verip vermedigi, kendisine yakisir sekilde hareket 
edip etmedigi konusunda guclu endiselerimi kuvvetlendirdigini soylemek istiyorum ilk once. 

Simdi Derin ve Dusunce kelimelerinin turkce anlamlarina bakalim: 

Derin; dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan * yüzeyden içeri inen * kendi türünde çok 
gelişmiş, en ileri durumda olan * yogun * uzun süren * ayrintiya önem verilerek hazirlanan * 
cok içten gelen * dip. (sozluk.net) 
Dusunce; Düşünme sonucu varilan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, 
ide * diş dünyanin insan zihnine yansimasi * tasa, kaygi, sikinti * niyet, tasari * ilke, yönetici 
sav. 

Simdi bu iki kelimenin turkce aciklamalarinin isinginda: 
1- Mehmet Bey`in yazisini nereye oturtabilirsiniz ? 
2- Bu yazinin, diger turkce yayin yapan yazili ve sozel medyada yayinlanan yazilardan farki 
nedir ? 
3- Bu yazi hangi beyinleri ve hangi kisilikleri tatmin edicidir ? 

Simdide Mehmet Bey`in 25 agustos ta Ozlem Hanim`a yazmis oldugu yorumuna dikkatlerinizi 
cekmek istiyorum. 
MY: Ha evet, savas kötüdür. 

Soru: Hic savastinizmi, hangi cephede yer aldiniz, savas acan mi yoksa savas acilan tarafta mi 
yer aldiniz, hangi bilgilere, tecrubelere, kaynaklara dayanarak savasin kotu oldugunu iddia 
ediyorsunuz ? 

MY: Evet. Ama vicdanlarimizin sömürülmesine karsi da biraz direnme hakkimiz yok mu 
sence? 

Soru: Vicdanlarinizi somuren kimdir ? 
Turkce yayin yapan yuzlerce organ Kurtlerin vicdanini gunun 24 saati somuruyor. Pekii 
Kurtlerin vicdanlarinin somurulmelerine karsi haklari varmidir ? Varsa bu haklari nerededir ? 

Aydinlatirsaniz memnun olurum… 
Saygilarimla… 

19. Yazan:MY: jipler ayni degil ki :) Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  
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“Bu videodaki güneşin konumunu, uçakların cinsini tek tek analiz ederken yolun kenarına 
park etmiş koca jipi göremiyor oradaki yoksul köylülerin jeep i var mı diye soruyorsun” 

Yaniliyorsun Özlem, 
kaçan jip ile arkada duran jipin modelleri ayni degil. Sanirim asiri özgüven problemi burada 

senin problemin oldu  

not: üstteki cesetlerin yanindaki jip, alttaki ise kaçan jip 

 

20. Yazan:özlem Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Umarım sen haklısındır Mehmet, içtenlikle haklı olmanı isterim. 
ama haklı olmana benim inanmam yetmiyor. ben buradaki Kürt Hareketine sempati duyan 
kamuoyunu takip ediyorum. Onlar bu ailenin ölümünün TSK tarafından olduğuna inamışlar 
fena halde. Kuzey Irakta da gösteriler oluyormuş. Bence ciddi bir durum. Bu aile her şekilde 
ölmüş olabilir. 
Yalnız bu operasyon denilen şeyin ve gelecek günlerde bizlere ne getirebileceğinin tehlikesini 
yok etmiyor. Bence fazlasıyla halen yol yakınken bu konuda ses yükseltmenin elzem olduğunu 
kanıtlıyor. 

21. Yazan:MY Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Selamlar Halil Kara, 
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“derinlik” kavrami sübjektiftir. Sizin düsüncenize saygi duyarim. Siz de zaten benimkilere 

saygi duyuyorsunuz zaten. Burayi daha fazla derinlestirmeyelim isterseniz  

Bu videoya ve yayilmasina tepem atti. Ama temiz hislerle yayanlara kizmadim. sadece 
insanlarin vicdanlarini sömüren mezar kazicilarina kizdim.  

Kürtlere haksizlik yapiliyor mu? Yapildi mi? Evet, yapildi, yapiliyor. Ama bu türlü katakulli 
videolar bence en basta KÜRTLERE ZARAR VERiR. “iste, bunlar böyle” dedirtir. Sanirim takdir 
edersiniz. 

çok hakli oldugunuz bir yer var, onu da belirteyim: 

Soru: Vicdanlarinizi somuren kimdir ? 
Turkce yayin yapan yuzlerce organ Kurtlerin vicdanini gunun 24 saati somuruyor. Pekii 
Kurtlerin vicdanlarinin somurulmelerine karsi haklari varmidir ? Varsa bu haklari nerededir ? 

Miliyetçi ve militarist Türk medyasi onyillardir kanimizi emdi. Bizi bize kirdirdi. Biz derken 
Kürt/Türk ayirmiyorum. PKKli ya da TC askeri diye birbirini kiran garibanlarin hepsi 
kaybettiler. Bundan rant yiyenler kazandi. 

Ben Hirant Dink gibi düsünüyorum: “Kürtlerin, Alevilerin ya da tesettürlü kizlari ezildigi bir 
ülkede mutlu bir Ermeni olmak istemyorum” diyordu bir FR televizyonuna verdigi 
röportajinda. “Türkiye’de eErmeni sorunu yoktur, demokrasi sorunu vardir, demokrasi 
gelirse herkes mutlu olur” 

Kanaatim budur. Saygilar ve sevgilerimle 

22. Yazan:özlem Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Bu arada bölgede çok jeep kullanılıyor haberin olsun:) 

23. Yazan:MY Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Bu arada bölgede çok jeep kullanılıyor haberin olsun:) 

evet, normal, videoda yüzlerce saçmalik var, hepsini yazmadim, ama jiplerle ilgili bir 
tutarsizlik görmedim. 

24. Yazan:özlem Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

yok onu bana yazmıştın:) 

25. Yazan:beytullah emrah Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

bahsettiğiniz videoyu izlemedim ama haberde fırat haber ajansı fotoğraf vermişti… video 
ajistasyon yada propaganda için olabilir ama bu haberin aslını inkar etmemiz için sebep teşkil 
etmiyor. 
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26. Yazan:Allah korkusu var mı? Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

tank mayını ile mi vuruldu yoksa acaba roketatar mı.. kesin mayındır, yoksa birkaç parça 
olması gerekirdi o aracın.. f16 böyle alçalır mı ısı güdümlü bomba atarken? doğrus soru 
sorulmuş.. burada da bir çelişki var.  

bu arada o çocuğun yarısı nerede?  

ben o kısımları dondurdum, browserın ayarlardından büyüttüm, bütün ekran yarım bir çocuk 
cesedi oldu.. dikkatli bakınca mehmet beye hak verdim.  

Plastikler niye yanmamış? 

27. Yazan:MY Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

“Allah korkusu var mı?” diye o zavallilarin mezarini açip cesetlerini bu “müsamerede” 
oynatan pkk-hollywood ekibine sormak lazim. 

28. Yazan:MY Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

“video ajistasyon yada propaganda için olabilir ama bu haberin aslını inkar etmemiz için 
sebep teşkil etmiyor.” 

Selam Beytullah, 

Haberin aslini “ASIL” kabul etmemiz için bu videodan baska bir sey var mi ortada? Bu videoyu 
gören insanlarin (ben de dahil) tiksinti içinde olmasi normal. Zokayi yutmus olanlarin gösteri 
yapmasi da normal. Ama bir bomba patladigi zaman geriye bir sürü iz birakir. Bombanin 
kendisi de kalir geriye. Yani metal gövdesi. Nerede bütün bunlar? 

29. Yazan:Havadan düşen bomba böyle bir iz bırakır Tarih: Ağu 25, 2011 |  |  

Bir bomba patlayinca artiklari kalir. Balistik denen bir sey var. Ayrica Kandil’i bombalamaya 
giden uçaklar çatapat tasimiyor. Magaralari tahrip edebilecek tonluk bombalar. bunlar 
patlayinca geriye büyük kraterler birakirlar. Nerede o izler? 

Tabi mezardan ceset çikarir, üzerine gaz döküp yakarsaniz ayni izi birakmaz.  
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TSK’yi o kadar elestirdik ki adimiz Kürtçüye çikti. Ama PKK’yi elestirince nedense hazmi zor 
geliyor. Kanaatimce David-Golyat sendromu bu. “Zayif haklidir” diyerek küçük/ezik olanin 
tarafini tutmak istiyorsunuz. Sahsen Ceylan’in kafasina havan topu atanlar ile Diyarbakir’da, 
Hakkâri’de adam vuranlari ayird etmiyorum. 

30. Yazan:Nurcan Aktay Tarih: Ağu 26, 2011 |  |  

Mazlumder bu haberler üzerine yaptı açıklamasını ama,videoların gerçekleştiğiyle çok 
ilgilenmedi.Çünkü orada kirli, özensiz bir savaş vardı ve orada sivillerinde zarar görmesi çok 
olasıydı. Nitekim Irak ta bombalanan yerlerde hayvanlardan tutun bitkiler, ağaçlar zarar 
görmeyen canlı-cansız birşey olmadığı, bazı arkadaşımızın gözlemlediği şeyler.Genel anlamda 
buna karşı bir tepkiydi Mazlumder’inki.. 

31. Yazan:çuvaldız Tarih: Ağu 26, 2011 |  |  

Baba kim? 

Kimi kadınlar sperm bankasından hamile kalıyorlar. Biyolojik baba olacak adayın kaşı, gözü, 
boyu, posu, saç ve ten rengi, karakteri yetenekleri vb. bilgilerin hepsi nasıl bir bebek istediğini 
bilen müşteriye açıklanıyor. Bir tek bilgi hariç; spermi veren biyolojik babanın adı. Özetle, 
sperm bankasının kasasında saklamaya devam ettiği tek bilgi; Baba olacak adamın adı. Anne 
olmayı her şeyden çok isteyen kadın için ise adamın adının hiçbir önemi yok. 
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Mehmet bey bu videoda yazdıklarınızın dışında da o kadar kolay teşhis edilebilir detaylar var 
ki.  

Bu kadar kolaylıkla fark edilebilir basit(!)detayların bile önemsenmemiş olmasına bakılarak 
böyle bir video ile erişilmek istenen tek bir amacın olduğu çok açık; Kürtlere dönük 
propaganda! 

Açıkça yapılan, insanları, duyguları üzerinden iğfal etmek. Bu video ile insanın duygularına, 
yeni şiddetleri doğurması için tecavüz ediliyor. Vicdan/merhamet bu esnada tecavüz edilenin 
elini, kolunu bağlıyor. Aklı tutsak alınan insan da neredeyse kendi rızasıyla nefret, kızgınlık, 
adaletsizlik ve düşmanlığa hamile kalıyor. 

Ama benim için önemli olan şöyle bir konu var. Bu görüntüler gerçek olmasa bile her an 
gerçekleşebilecek bir tehlikeyi gösteriyor.(özlem) 

Doğacak “Şiddet”in babası kim? 

Her ölüm haberiyle birlikte hilkat garibesi olarak doğan bir şiddet var. Babanın adı bilinse ne 
olur bilinmese ne olur! Herkes tecavüzcü diye bir diğerini itham ediyorken tecavüzler de 
doğumlar da devam ediyor. 
Amaç belli; soyu tükenmeyecek bir hınç/düşmanlık/kan davası üretmek. Tarih yazmak! Sağda 
solda kıyıda köşede yaşanan(!) bir tarihi “inanılır” kılmak üzere kaydederek belgelemek. 
Resmi tarih!  

Evet videodaki ölümler, insanlar gerçek. Herkes biliyor ki ölen insanlar, bilgisayar oyununun 
ölmeyen karakterleri değiller. Fakat onlardan, bir oyunda kazanılıp, haneye yazdırılmak 
istenen puanlarmışçasına yararlanmak istenenler de tetiğe basanlar kadar suçlu! Özlem 
hanım kaygılarında haklı fakat bu tip düzenlenmiş kasetler potansiyel bir tehlikeyi 
göstermiyor “yönlendiriyor” 

Roj tv bu görüntüleri yayınlarken ulusal kanallar da asker tabutlarını, feryat figanlarını, 
lanetleri naklen yayınlıyor; Yeni evlilerden, henüz bebeği olduğundan, terhis olmak üzere 
olduğundan, mal bulmuş mağribi gibi tekrar tekrar bahsedilerek görüntülerle duygular 
kaşınıp tepki nefret inşa ediliyor. Şiddetin ş’inden bile bahsedilemeyecek olan Habur’dan eve 
dönenlerin davul zurna ile karşılanması sanki işgal ediliyormuşçasına yayınlanmadı 
mı?Sebep?Sonuç? 

Çocuk olsun da nasıl olursa kimden olursa olsun! 

32. Yazan:MY Tarih: Ağu 26, 2011 |  |  

Olaylari Kürt-Türk filtresinden okumayi birakmak gerek, cumhuriyetin ilanindan beri TSK abuk 
subuk isler yapmis. Tek kurban Kürtler degil. Genel olarak bütün müslümanlari hedef alan 
igrenç isler var. Alevileri, Hristiyan ve Yahudileri hedef alan kepazelikler var. Hirant Dink 
hakliydi. (Bkz. yukarida bahsettigim röportaj)  

Bu darbeci gelenekten kurtulma umudu varken adi “baris ve demokrasi” olan ekibin bu isme 
uygun davranip meclise gitmesi, “biz de variz” demesi gerek. 1970 model maoist gerilla 
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taktikleriyle yapacaklari tek sey figüranlik. Soguk savasin bittigini birisi milliyetçi Kürt ekibine 
anlatmali. 

Dünya 1995′i dünyasi da degil. Avrupa ve ABD ekonomik krizle mesgul ve bir kaç sene böyle 
gider. kimsenin PKK’ya abilik/ablalik yapacak hali yok. Türkiye ekonomik olarak kuvvetlendi. 
TSK’nin sike yapmasi zorlasti. Silah imalatinda da TR eskisi kadar disa bagimli degil. Yeni bir 
dönem basliyor, “küçük dozda” SUSTAINABLE bir siddet. TR buna yillarca tahammul 
edebilecek durumda, ekonomik ve diplomatik kapasitesi var, seçimler uzak. AKP’nin eli 
içeride de kuvvetli. Milliyetçi Kürtlerin oynayabilecegi tek kart demokrasi. TBMM siddetin tek 
alternatifi. 

MHP ve CHP gibi Kürt Milliyetçileri de inanmasalar bile demokratmis gibi yapacaklar. iman 

arkadan gelir. Pascal’in dedigi gibi “Tanri’ya inanmak mi istiyorsunuz? Diz çökün önce”  

33. Yazan:radyoselim Tarih: Ağu 26, 2011 |  |  

….uçağın adamlar ayrılmak isdiyor batının rassamları araplara 22 ülke vermiş kürtlere hiç 
neden burada iyi kazanç elde edilirdiye biribirlerini vursunlar…çok ucuz kaba konuşduğumun 
farkındayım BÜYÜK TESBİT. 

34. Yazan:Berivan Tarih: Ağu 27, 2011 |  |  

Baris ve Demokrasi Partisi artik barisi ve demokrasiyi yok etme partisi oldu.bunlarin eylemleri 
sirasinda amcamin dukkanini yaktilar.kurulus gunlerideki idealler yok.siddet icin siddet 
isteyen bir haldeler.tsk’ya bombalama firsati verdikleri icin kina yakabilirler. 

35. Yazan:Hüsniye Tarih: Ağu 27, 2011 |  |  

OHAL (olağan üstü hal) zamanında Kürdler büyük eziyet gördü. O zamanlar şöyle diyebilirlerdi 
: « elimize silah aldık çünkü Türk askeri evimizi basıyor, köyümüzü yakıyor, meşru müdafa 
yapıyoruz ». Ama bugün durum farklı. OHAL zamanında Türk askerlerinin yaptıklarını şimdi 
PKK yapıyor. Adam kaçırıyor. Emirlerine uymayan Kürdlere işkence ediyor. Molotof kokteyli 
atmayan belediye işçisi işten atılıyor. Zulüm tamamen PKK/BDP/KCK tarafına geçti. Tabi ki 
şiddete karşıyız. Tabi ki de sıfır şiddet isteriz. Ama meclise seçildiği halde gelmeyen bir BDP 
varken ne yapacaksınız? Bu tavırla şahinlerin elini güçlendirdiler. Alın, terör ve sınır ötesi 
harekat konusunda muhalefetin tavrına bakın. Basının tavrına bakın. Kürdlerin yolu ile 
BDP’nin yolu tamamen ayrılmıştır. 

36. Yazan:TSK nedir? Tarih: Ağu 27, 2011 |  |  

Türk Silahlı Kuvvetleri nedir? 

Camileri ahıra çevirmiş, İslâm alimlerini idam etmiş, Kur’an’ı, namazı, başörtüsünü yasaklamış 
bir “silahlı kuvvet, Kürtlerin de canına okumuş, Dersim’de 80 bin Alevî Kürdü çocuk-kadın 
ayırmadan katletmiş, sene 1938, Atatürk hayatta, 1960’larda Kürdleri toplama kamplarına 
koymuş. 
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Aynı silahlı kuvvetler Ermenilerin de canına okumuş, Yahudilerin de. Çalışma kamplarında, 
demiryolu inşaatlarında 60-70 yaşındaki gayrı-müslimleri öldürene kadar çalıştırmış. 

Aynı silahlı kuvvet zorla asker topluyor halktan ama o asker gidip kendi halkına eziyet ediyor. 
10 yılda bir darbe yapıyor, solcu, sağcı bilmem ne diye işkence tegâhlarında, askerî 
hapishanelerde gençlere elektrik veriyor, cop sokuyor!  

Aynı silahlı kuvvetler kendi askerlerine eğitim için el bombası tutturuyor, sonra patlatıyor. 
Ölen askerin ailesine de şeref madalyası gönderiyor. Laikliğin yılmaz bekçisi Türk Silahlı 
Kuvvetleri kimin şehit olacağına da karar veriyor. 

37. Yazan:PKK nedir? Tarih: Ağu 27, 2011 |  |  

PKK diye silahlı bir örgüt. Kürdistan Komünist Partisi. Sanki siyasî bir parti. Çoğu Türk Silahlı 
Kuvvetlerince verilmiş silahlarla Türk askerlerini ve sivilleri öldürüyor. Komünist ama aynı 
zamanda Kürd milliyetçisi. Milliyetçi olsa da bütün Kürdleri sevmiyor. Kendi yandaşı olmayan 
Kürdlere işkence yapıyor, dükkanlarını yakıyor, hayvanlarını telef ediyor. Zazalara baskı 
yapıyor “Ne mutlu Kürdüm diyecaksın ulan!” diyor. PKK insanların kafasına bomba atıyor ama 
kendisi Kandil’e bomba atılırsa hoşlanmıyor. 

38. Yazan:BDP nedir? Tarih: Ağu 27, 2011 |  |  

BDP yani Barış ve Demokrasi Partisi. Demokratik seçimlere katılıyor ama seçilen milletvekilleri 
meclise gitmiyor. Barış diyor ama PKK’nın ve KCK’nın cinayetlerini kınamıyor. “sivil itaatsizlik” 
için çadır kuruyor ama çadırdan gençlere molotof kokteyli dağıtıyor. “Özerklik” istiyor ama ne 
olduğunu tarif edemiyor. “Statü” diyerek Kürdleri koyun sürüsü gibi işaretlemek istiyor. Buna 
karşı çıkan Kürdleri afaroz ediyor. Ezanla, namazla alay ediyor. Kur’an kursuna molotof 
kokteyli attırıyor. Öğrenci yurtlarında yangın çıkartmak için militan yolluyor. “Barış” diyor 
ama siyasî taleplerini insan yakarak ifade ediyor. 

39. Yazan:Çözüm nedir ? Tarih: Ağu 27, 2011 |  |  

Herhalde çözüm vicdan sahibi gazetecilerin 12 bin aktivistin daha akıllı ve temkinli 
davranmasından geçiyor. “Asker ne derse doğrudur” diyen militaristler gibi askerin her 
dediğini yalan kabul etmek de hata. PKK’nın ya da BDP’nin piyasaya sürdüğü videolara sazan 
gibi atlamadan uzman kişilerin fikrini almak gerek. 

Peki Kandil’i bombalamak gerekli mi? Eğer BDP meclise gelirse ve PKK’ya teslim ol çağrısı 
yaparsa, KCK gibi şehir eşkiyalarını tasfiye edip suçluları polise teslim ederse buna gerek 
kalmaz. Ama şimdilik BDP ne o kadar demokratik ne de barışçı bir parti. Bu yüzden Kandil bir 
kaç ay daha bombalanmalıdır. Böylece kan dökmekle bir yere varamayacağını anlayacak olan 
BDP gerçekten barıs ve demokrasi yanlısı bir yapı haline gelebilir. “Bükemediğin eli öp” 
diyecekler. Zihin yapıları bu çünkü. 

40. Yazan:Mert Tarih: Ağu 27, 2011 |  |  

TSK daha önce yaptı diye operasyonda siviller olmüstür diyemezsiniz. Darbe değil bu! TSK 
kendi başına karar vermiyor operasyona. Videoyu izlemeye tennezzül etmedim ama 
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gercekten F4′ler ucuyosa yuh artık. Aceleyle yapılmış bir video olduğu kesin. Operasyonları 
sonuna kadar destekliyorum. 

41. Yazan:çuvaldız Tarih: Ağu 28, 2011 |  |  

Öcalan’la görüşmeler devam ediyor mu?(Taraf/Emre Uslu) 

Şimdi durum eskisinden daha vahim görünüyor. Bir yanda devlet Kuzey Irak’ı bombalıyor, 
örgüt Ramazan ayında onlarca askerin canına kıydı. Hemen her gün çatışma haberleri geliyor 
ama nedense örgütün sokakları hareketlendirme durumu yok ortada. Diyarbakır’da 
yüzbinler sokaklara dökülüp Öcalan’ı “tecrit”i protesto etmiyor, molotoflarla sokaklar alev 
topuna döndürülmüyor. Adeta PKK kanadında bir “karabasan basması” duygusu var. Hani 
uykudayken karabasan basar ve bir türlü bağırıp kurtulamazsınız, mücadele edersiniz ama 
sesiniz çıkmaz ya, o duygu. PKK’nın en etkin olduğu sokakları esir almış gibi. Dağda çatışmalar, 
Kandil’de bombalar, lider kadrolar kayıp, bir tür dağınıklık hali ama sokaklar bir türlü 
bağıramıyor… 

Peki, sokaklar gerçekten bağıramıyor mu yoksa bağırmıyor mu? İki olasılık da mümkün… 
Sokaklar hareketlenemiyor olabilir zira polisin KCK yapılanmasına vurduğu darbe nedeniyle 
örgüt sokakları harekete geçiremiyor olabilir….TAMAMI  

42. Yazan:Ali (Stockholm) Tarih: Ağu 28, 2011 |  |  

Merhaba herkese, butun yorumlari okudum.yani tabiki tsk hata yapti gecmiste.tabiki savas 
genel olarak bir cozum degil.ve tabiki kurtlerin haklari cignenmesin artik.egitim, medya ve 
daha bircok konuda haksizlik edilmis.bunlarin duzelmesi gerek.ama diger yandan 
bakiyorsunuz kurt milletvekilleri gelmiyor meclise.bir araya gelip gorusme yapmayacaksak 
nasil anlasacagiz? degil mi.gelsiner.degil ozerklik hatta bagimsiz devlet kurmak istesinler.ama 
konussunlar.konusmayinca,meclise gelmeyince savasmaktan baska yol kalmiyor ki.genel 
olarak siddet bir cozum degil biliyoruz.ama kandil bombalaniyorsa, bugun siddet tirmaniyorsa 
bu en basta BDPnin sucudur. 

Video konusuna gelince. sivillerin oldurulmesi elbette korkunc.ama gercekten oldu mu bu 
cinayet? ozlem hanimin soyledigi protestolari bir tek BDPye yakin medyalar soyluyor.geri 
kalan basin kuruluslari bahsetmedi bile.isvecteki gazete ve tv ddurmadi ustunde.gercek olsa 
yazardi.burada bir suru kurt siginmaci yasiyor.kiyamet kopardi.olmadi hic bir sey. sanirim 
ozlem hanim aldandi, biraz fevri ve cabuk karar verdi. videonun sahte oldugunu 
dusunuyorum. Mehmet Beyin verdigi teknik aciklamalari inandirici buldum. herkese 
saygilarmla. 

43. Yazan:Nedim Tarih: Ağu 29, 2011 |  |  

PKK 3 kisi vursa olay olur, TSK yüz kati askeri vurmus, kimsenin kili kipirdamiyor. ne is? alin 
gazeteden bir haber: 

“Raporlarda 1991 ile 2001 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte 815 askerin ‘şüpheli’ bir şekilde 
hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bundan sonraki 10 yıllık dönemde ise 527 askerin ölümü 
şüpheli olarak kayıtlarda yer alıyor. Bir taburun 800-900 kişiden oluştuğu dikkate alındığında 
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son 20 yılda 2 tabura yakın askerin ‘intihar’ ve ‘şüpheli ölüm’ sonucu hayatını kaybettiği 
görülüyor.  

İnsan Hakları Derneği tarafından açıklanan bu rapor, Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmî 
rakamlarıyla da örtüşüyor. Jandarma’nın 2001-2010 yılları arasında sadece kendi bünyesinde 
kayıtlara düştüğü şüpheli ölüm sayısı 401. Ancak bu rakama 2010 yılı dahil değil. Şüpheli 
ölümler TSK listelerinde ‘askerî zayiat’ olarak yer alırken, tepki çekmemesi için ailelere bu 
şekilde bilgi verilmiyor. Ölümler, genellikle ‘kaza kurşunu’, ‘intihar’, ‘elektrik ya da yıldırım 
çarpması’, ‘yüksekten düşme’, ‘trafik kazası’, ‘eğitim sırasında mühimmat patlaması’, ‘yılan 
sokması’ ve ‘kalp krizi’ diye sunuluyor” 

44. Yazan:Sibel Tarih: Ağu 29, 2011 |  |  

Bilmiyorum yani, çok teknik konuşuyorsunuz ama orada çocuklar ölmüş yani, hiç mi kalbiniz 
sızlamaz? 

45. Yazan:Zeki Tarih: Ağu 29, 2011 |  |  

Arkadaslar kusura bakmayin ama Kuzey Irak’taki gosteriler filan uydurma.Ne yazik herkes 
tekrar ediyor.yok filanca kinadi, yok falanca kizdi.herkes pkk’dan dert yaniyor.bu adamlari 
kahraman halk savascisi gi gostermeyelim lutfen.alin Taraf’in haberi: 

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, yeniden çatışmalı 
ortama dönülmesine PKK’nın artan saldırılarının neden olduğunu söyledi. İran’ın başkenti 
Tahran’da yaptığı görüşmelerle ilgili Rudaw gazetesinin sorularını yanıtlayan Barzani, 
Federal Kürdistan Bölgesi’ne yönelik bombardımanlar ile sınırdaki sorunların çözümü için 
“kapsamlı diplomatik” bir tavırla “tüm taraflarla” görüştüklerini söyledi. 

46. Yazan:Halil Kara Tarih: Ağu 30, 2011 |  |  

Mehmet Yilmaz Bey, size anlatmaya calistigim, getirmeye calistigim elestiriyi simdi daha iyi 
anliyorsunuzdur umarim. Video dogrumudur, yanlismidir yazinizin meydana getirdigi 
yorumlara bakin simdi. 

KDP ve Barzani, YNK ve Talabani dune kadar terorist orgutler olarak fislenmislerdi. Simdi birisi 
Irak Cumhurbaskani, digeride Ozerk Kurdistan Basbakani. Yaser Arafat ve orgutude dune 
kadar terorist orguttu, ama simdi durum nedir ? Fidel Castro dune kadar terorist olarak 
fislenmisti vs vs ornekler cogaltilabilir. Bunlarimi tartisacagiz ? 

Bizler simdi burada bu sayfada PKK`nin terorist bir orgutmu yoksa Kurt ve Turk Halklarinin 
savasini vermeye calisan bir orgutmu oldugunu tartisacagiz, yoksa bu tirmandirilmaya 
calisilan savasin bu sayfaya (derindusunce) layik bir sekilde tartisarak, derinliklerinemi 
inmeye calisacagiz ?  

Bu savasin kime veya kimlere faydasi veya zarari nedir, bunlarimi tartismaya calisacagiz ? 
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Aksi taktirde, vicdani mi yaklasacagiz, Sibel Hanim`in dedigi gibi, yok olan bu aileye ve 
binlercesine icimiz mi sizlayacak ? 
Neticede bu aile bombardimanda yok olmus, bu kesindir, ister bu bombardimanda olsun ister 
daha onceki bombardimanlarda olsun, sonucta yok olmus binlerce, onbinlerce can gercegi 
var.  

Teknik ve yuzeysel, alisilagelmis tartismalar yerine, olaylarin birazda derinine inmeye ne 
dersiniz ? 

Bu sayfanin ismine haksizlik yapmadan lutfen… 

Saygilar… 

47. Yazan:Ali Tarih: Ağu 30, 2011 |  |  

Barışçıl çözüm şansının yok olmak üzere olduğu bir süreçte, barıştan, demokrasiden yana 
herkesin öncelikle, halkların barış talebini yüksek sesle dile getirmesi gerekirdi. TSK’nın 
sivilleri öldürdüğüyle ilgili video düzmece mi? ya da ‘Kandil’in yeni muhipleri, eskiden ne 
diyordu?’ gibi tartışmalar, kafa karıştırıp, bu hayati duruştan bizi alakoyarak, istemeden de 
olsa, savaş lordlarına hizmet ediyor. hele etrafınızda birileri ‘Sri Lanka’yı ağızlarına sakız 
ederken, gerçekten adil bir barış mı istediğimizi yoksa savaşın ‘gönülsüz’ bir işbirlikçisi mi 
olduğumuzu aynaya bakıp, sorma zamanıdır. 

48. Yazan:MY Tarih: Ağu 30, 2011 |  |  

Halil Bey Selam, 

Video dogrumudur, yanlismidir yazinizin meydana getirdigi yorumlara bakin simdi. 

Bu sahtekârlik da savas lordlarinin ekmegine yag sürdü. 

Binlerce insana servis edilen bir videonun sahte olup olMAmasi önemlidir. Ergenekon 
konusunda saglam duramayan Kürt miliyetçilerinin sayisi az degil. Sirf AKP’nin isine yarar diye 
faili meçhul konusunda susanlarin sayisi az degil. 80.000 masum Kürdün canina kiyilmis bir 
Dersim karsimizda dururken böyle bir sahte videonun üretilmis olmasi masum degil 
kanaatimce. Amaç Kürdlerin hakkini savunmak midir yoksa AKP’ye çelme takmak midir? 
Sahte video üretimi ister istemez gerçek videonun YOK olabilecegini düsündürüyor. Yani 
gerçekte sivillerin ölMEdigini.  

Yaser Arafat ve orgutude dune kadar terorist orguttu, ama simdi durum nedir ? Fidel Castro 
dune kadar terorist olarak fislenmisti vs vs ornekler cogaltilabilir.Bunlarimi tartisacagiz ? 

Arafat ve Castro hiç bir zaman “temiz” olMAdilar. “Bunlarimi tartisacagiz ?” derken ne 
demek istiyorsunuz? Castro’nun iskencelerini, Arafat’in öldürdügü masum yahudileri halinin 
altina mi süpürelim? vicdanimizi solcu/sagci/Müslüman aidiyetine mi endexleyelim? umarim 
aradiginiz “derinlik” bu degildir. 
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Bizler simdi burada bu sayfada PKK`nin terorist bir orgutmu yoksa Kurt ve Turk Halklarinin 
savasini vermeye calisan bir orgutmu oldugunu tartisacagiz 

PKK nedir? ideolojik olarak Kürt milliyetçiligini ve marxizmi bagdastirmis bir örgüttür. Sadece 
bu bile yeterince tuhaf. Geçelim. Siyasi taleplerini insan öldürerek ifade eden bir örgüttür. 
Okuduysaniz Mao’nun kaleme aldigi gerilla taktiklerini kullaniyorlar. Ama Mao kadar basarili 
olamiyorlar. Sebebi de oryantal oluslari. Yani bir lider etrafinda her sey toplaniyor. 
Organizasyon “zeki” degil. Meselâ Dev-Sol için ayni sey söylenemez. Sehir gerillasi taktikleri 
uygulamis Alman Baader-Meinhof kibi de “zeki” bir ekipti. Bunun için liderin yakalanmasi 
örgütü çökertmiyordu. 

Bu savasin kime veya kimlere faydasi veya zarari nedir, bunlarimi tartismaya calisacagiz ? 

Kime faydasi var? PKK uzun yilar önce ideallerinden uzaklasti. “Embedded” bir terör örgütü 
oldu. Yani Türk Kontr-Gerillasi tarafindan manipüle ediliyorlar. Italyan Brigate Rosse gibi oldu 
akibeti. Bakin Kürt milliyetçileri biraz okusa, mesela Aldo Moro’nun kaçirilmasi ve öldürülmesi 
üzerine arastirma yapsa ne kadar iyi olur: 

“1963 - 1968 ile 1974 - 1976 tarihlerinde İtalya Başbakanlığı yapan Hristiyan-Demokrat lider 
Aldo Moro 16 Mart 1978‘de Kızıl Tugaylar adı verilen Komünist bir örgüt tarafından kaçırıldı 
ve öldürüldü. 

Daha doğrusu İtalyan hükümeti’nin bize anlattığı resmî şekil buydu. Aldo Moro o dönemin 
“öcüsü” hem de komünist bir örgüt olan Kızıl Tugaylar‘ın elinde 55 gündür rehin bulunuyordu 
öldürüldüğünde. Peki, bir cinayet işlendiğinde yapılacak ilk şey nedir? Elbette bu cinayet kime 
yaradı diye sormak. 

Şimdi zamanı 55 gün geriye alalım ve Aldo Moro’nun kaçırılmadan önce nelerle uğraştığına 
bir bakalım. 

Rastlantıya bakın ki Moro’nun kaçırıldığı gün (16 Mart 1978) İtalyan Parlamentosu’nda çok 
özel bir toplantı için hazırlık yapılıyor. Meclisin üçte biri komünist milletvekillerinin elinde. 
Yıllardır süren “Sovyet uşağı komünistler” ile “ABD uşağı burjuva” çekişmesine son verecek” 

TAMAMI 

49. Yazan:MY Tarih: Ağu 30, 2011 |  |  

Barışçıl çözüm şansının yok olmak üzere olduğu bir süreçte, barıştan, demokrasiden yana 
herkesin öncelikle, halkların barış talebini yüksek sesle dile getirmesi gerekirdi. TSK’nın 
sivilleri öldürdüğüyle ilgili video düzmece mi? ya da ‘Kandil’in yeni muhipleri, eskiden ne 
diyordu?’ gibi tartışmalar, kafa karıştırıp, bu hayati duruştan bizi alakoyarak, istemeden de 
olsa, savaş lordlarına hizmet ediyor. hele etrafınızda birileri ‘Sri Lanka’yı ağızlarına sakız 
ederken, gerçekten adil bir barış mı istediğimizi yoksa savaşın ‘gönülsüz’ bir işbirlikçisi mi 
olduğumuzu aynaya bakıp, sorma zamanıdır. 
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Kürt milliyetçileri neden birden bire barisçi oldu? Neden bugün söylediklerini Kandil 
saldirisindan önce söylemiyorlardi? Yenilme korkusuyla sinmek baska seydir, samimi biçimde 
baris istemek ise bambaska bir sey. 

Türkiye insani aktif bir biçimde seçime katildi ve herseyden önce TBMM’nin mesrulugunu 
teyid etti. Konusma, anlasma ve pazarlik yeri olarak tayin edilmis bir TBMM var. AKP, BDP, 
PKK, … hiç kimse barisi tek basina ya da ötekilere ragmen getiremez. Herkes üzerine düseni 
yapti mi? Meclise gelip konustu mu? Yoksa anlamini bile tarif edemedikleri kavramlar için 
“ölüm / Savas / cenaze” vurgusu mu yaptilar? “Sivil ittatsizlik, Statü, Özerklik” gibi kavramlari 
tarif edemeyen ama bunlar için “kanli ya da kansiz” mücadeleye hazir oldugunu iddia eden 
Kürt Milliyetçilerine güvenebilir miyiz? 

İslam için “tamamen iyileşmemiş eski bir hastalık” diyen, Kur’an kursuna molotof atan, Islâm’i 
kendisine düsman kabul etmis bir BDP var karsimizda. BDP söz ve eyleminden KAN / SOY /IRK 
vurgusunu çikarmadikça AKP’nin sahinlerini gidiklamaya devam edecek. 

50. Yazan:Mesut Tarih: Ağu 30, 2011 |  |  

Bunlar iceriye degil, disariya yonelik goruntuler bence. Avrupa’yi, ABD’yi, Birlesmis Milletler’i 
kandirip, uzerimize kiskirtmak icin tezgahlanmis. Malum, batili gucler de bayiliyor boyle 
“mazlumu korumaya” Kendilerini boyle tatmin ediyorlar 2-3 asirdir. PKK tamamen baristan 
umudunu kesmis, her yerde kaos arayan, hayattan hicbir beklentisi kalmamis, yasamla olum 
arasinda bir fark goremeyen militanlardan olusuyor. 

51. Yazan:N. Kozan Tarih: Ağu 30, 2011 |  |  

Bir de bu yönü var:  

“3 ay önce sivil anayasa tartışmaları vardı. Ne oldu da şiddetin dozu arttı?” sorusuna Bakan 
Eker, “Türkiye’de ne zaman demokratikleşme ve sivilleşmeyle ilgili çok büyük bir adım 
atılıyor, sivil anayasa hazırlığı başlıyor. Terör örgütünün işine gelmediği için bu düzenlemeler, 
barış içerisinde Kürt sorunun çözümü politik çıkarlarına ters olduğu için bu baltalanıyor. 
2007′de de bu tür olaylar oldu. 2007′deki seçimlerden sonra da anayasa çalışmaları içerisine 
girdik o zaman da Dağlıca, Aktütün gibi saldırılar oldu.” şeklinde cevap verdi. 

52. Yazan:Ali Tarih: Ağu 30, 2011 |  |  

Kürt milliyetçileri neden birden bire barisçi oldu? Neden bugün söylediklerini Kandil 
saldirisindan önce söylemiyorlardi? 
Bu doğru değil. BDP her zaman barışı savundu. Yaptıkları uyarıları, savaşsever medyamız 
“tehdit” olarak yansıttı. oysa görünen köy kılavuz istemez. bana da sorsalar, “adil bir çözüm 
umudu kalmayan bir hareket, oturup, yok edilmeyi beklemez herhalde” derdim. çözüm 
yolunun tıkanması süreci, seçilmiş belediyeci ve siyasilerin tutuklanmasıyla, yani siyasete 
hukuk yoluyla darbe yapılmasıyla başladı. seçimler öncesinde başbakanın söylemi, AKP’deki 
şahinlerin başında bizzat kendisinin olduğunu gösterdi. “artık Kürt sorunu yoktur, PKK sorunu 
vardır” ne demek? bu topraklarda PKK olmadan çok önceleri de Kürt isyanları vardı. TRT şeş 
açıp, Kürt realitesini güya tanımakla, sorun bitti mi? bugünkü gazetelerde çıkan ilanda 
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Başbakanın Bayram mesajına bakın: “Tek millet…” diye başlıyor hala. kim kime güvenecek bu 
durumda? Başbakan ne zaman ittihatçı oldu?  

Türkiye insani aktif bir biçimde seçime katildi ve herseyden önce TBMM’nin mesrulugunu 
teyid etti. 
doğru; BDP ve demokratik bir çözümü destekleyenlerden oluşan Blok 36 vekil çıkarınca, 
hepimiz “artık akan kan bitecek, demokratik bir anayasa yapılacak” diye umutlanmıştık. sonra 
ne olduğunu hepimiz biliyoruz. ‘ileri demokrasimiz’de, düşüncelerinden ötürü yargılanan 
insanların vekillikleri, onlara oy verenlerin siyasi iradeleri engellendi. AKP bu sorunu çözmek 
için en statükocu yolu seçti: önce karşı tarafı zayıflatmak ve olabildiğince az hak tanımak. bu 
tercih, her zaman olduğu gibi, Türk ve Kürt yoksullarının canına mal oluyor.  

Bu tartışma ilelebet sürdürülebilir. “ama Kürtler de şöyle yaptı, hükümet de böyle yaptı” 
diye… kimin samimi olduğu, kimin haksız olduğunu tartışmanın değil, savaşa karşı tek yürek 
olmanın öncelikli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. 

53. Yazan:Ali Tarih: Ağu 30, 2011 |  |  

Bu arada, ben BDP’li değilim. Muhammed Cihad Saatçioğlu’nun yoldaşıyım. herkesin 
Ramazan Bayramı’nı kutlarım ve umarım, bir dahaki bayramlara kimsenin evinde matem 
olmadan gireriz. 

54. Yazan:çuvaldız Tarih: Ağu 30, 2011 |  |  

PKK tamamen baristan umudunu kesmis, her yerde kaos arayan, hayattan hicbir beklentisi 
kalmamis, yasamla olum arasinda bir fark goremeyen militanlardan olusuyor.(Mesut) 

PKK’nın barış istediğini ve sonra bilemediğimiz ne olup bittiyse artık (!) barıştan umudunu 
kestiğini sanmak tam bir gaflet. 

PKK , şiddet üretebildiği müddetçe var. Barış sekteye uğradığında ya da barışın önüne bir 
engel çıkarıldığında (umutsuzca!) şiddete başvurmuyor. Bu ikisinin arasında oldukça bariz fark 
var. Kısa ve uzun vadede şiddetten KAZANIYOR! Her açıdan şiddet, PKK için altın yumurtlayan 
kaz! PKK mevcut durumdan daha çok kazanacağını(barış=ekonomik özerklik/statü?) 
düşünmediği müddetçe de bu kazı kesmez, şiddeti nihayetlendirmez. Şiddeti kesse Kürt halkı 
KAZANACAK. Siz olsanız kazananların değişeceği bir barışı arzular mıydınız? Ben olsam bu 
durumda pazarlık masasına bile oturmazdım. 

BDP neden mecliste yok? 
Güvenmediği devletin bir siyasi partisi olarak mecliste olmak için Kürt halkının oylarına talip 
olmak demek barışçıl bir vaatte bulunmak demek. BDP kimin için, neye istinaden Kürt halkına 
vaat ettiğinden VAZGEÇMİŞtir? Sebep? Barış isteyen olan bir PKK, siyasi ayağına ne talimat 
verirdi? 
Sanırım senelerdir başvurduğu şiddet eylemlerinde artık profesyonelleşmiş bir PKK’nın 
barıştan tamamen umut kestiğini artan şiddet dozundan anlamadınız! BDP’nin meclise 
girmemiş olmasını acaba siz, “ barıştan tamamen umut kesildiği ve artık elde kalan tek 
çarenin/çözümün de ”ölümüne şiddete başvurmak” şeklinde anlamış olabilir misiniz? 
Halka yansıdığı kadarıyla bile olsa açılım sürecinde gerçekleşenler PKK’nın amacını gözler 
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önüne seriyor. 
PKK’nın barış umudu, piyango bileti almadan büyük ikramiyenin çıkmasını umud etmeye 
benzetilebilir ancak! 

55. Yazan:Ölümler komiktir kimilerine Tarih: Ağu 31, 2011 |  |  

56. Yazan:sevim Tarih: Ağu 31, 2011 |  |  

Olaylari Kürt-Türk filtresinden okumayi birakmak gerek demiş Mehmet bey-haklı olarak. 
Bence de olaylara aidiyet duygusuyla yaklaşmamalı. Zira işin içine aidiyet girdiğinde hem 
olaylarıN objektif değerlendirilmesi hem de meseleye vicdan penceresinden bakılması 
güçleşiyor. Yani açıkçası kendimizi her nasıl tanımlıyor ve nereye ait hissediyorsak bu tuzağa 
düşmemeliyiz. Ayrıca aidiyet duygusu dışında, gerek devlet ağzıyla gerekse de örgüt(PKK) 
ağzıyla konuşulmasının da barışa ve çözüme katkı sunacağını düşünmüyorum. 
Düşünmüyorum çünkü salt bu pencereden bakıldığında örgütün de devletin de izlediği yolun” 
taraflara” göre bir şekilde meşruiyet(!) zeminine oturtulması işten değil. Dolayısıyla da haklı 
çıkma ve savunma merkezli sonu gelmeyen tartışmalar sürer gider. Oysa bugün ihtiyacımız 
olan şey, haklı çıkma gayretinden çok her yanımızı saran yangını söndürebilmektir. Yoksa, sen 
yaptın ben yaptım’la enerjemizi boşa tüketir ama bir arpa boyu yol alınmaz. 

Bu bağlamda, evet BDP’nin pekçok hatası var. Körü körüne AKP karşıtlığı başta olmak üzere, 
statü talebinden sivil itataatsizliğe, barış söyleminin altını dolduramayışından şiddetle arasına 
mesafe koyamayışına kadar bir yığın hatası var. Lakin AKP’nin de sütten çıkmış ak kaşık 
olmadığı da unutulmamalıdır. Ayrıca Erdoğan’ın seçim öncesinden başlayarak milliyetçi 
söylemlerde MHP’li Bahçeli’yi solldığını da belirtelimn. 

Dolayısıyla bu şiddet sarmalına batmada BDP kadar AKP’nin de sorumluluğu var…Erdoğan, ne 
hikmetse, Kürt sorunu bitmiştir demekle kalmayarak “tekçi” söylemleri dilinden düşürmez 
oldu. Peki bu milliyetçi söylemler bir şekilde karşıtını üretmez mi? BDP haklıdır demiyorum 
ama bu tip kışkırtıcı bir dil en nihayetinde karşı milliyetçiliği beslemekte ve dolayısıyla 
karşılıklı hatalar bizi başladığımız noktaya savurmaktadır. Tabi ki bu, BDP’nin hatalarına 
gerekçe teşkil etmez ancak sonuçta arzu edilmeyen bir döngü de kaçınılmaz oluyor.  

O halde kamplaşma ve kutuplaşmadan özenle kaçınarak şu yangını nasıl sönderceğimizin 
çarelerini aramaya koyulalım. Bu da sanırım az biraz empatiyle başarılabilir. Yani molotoflara, 
mayınlı tuzaklara karşı en başta Kürtlerin; dağları, taşları, insanları…bombalamayı çözüm 
sanan zihniyete de Türklerin karşı çıkması gerekir. Sonbuçta ölenler İNSAN. Kan davası 
mantığıyla 30 yıldır bu sorun çözülmedi. Ve bu mantıkla da çözülmeyecek…En azından bu 
gerçeği görelim. 

57. Yazan:A.Altan Yutmadı! Tarih: Ağu 31, 2011 |  |  

Ahmet Altan bu yalanları yutmadı: 

Geçenlerde bir faciaya tanık olduk. 

PKK’ya yakın ajanslar, “Türk uçakları tarafından vurulup öldürülen sivillerin” resimlerini 
yayınladı. 
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Çoğunluğu çocuk yedi sivil. 

Yanmış, kavrulmuş, parçalanmış bedenlerinin resimleri. 

Genelkurmay, bir iki gün sonra bir açıklama yaptı. 

“O siviller bizim uçaklarımızın attığı bombalarla vurulmadı” dedi. 

“Bizim uçaklarımızın attığı bombalar düştükleri yerde en aşağı sekiz metre çapında bir çukur 
açar, hâlbuki bu sivillerin vurulduğu arabanın çevresinde böyle bir çukur yok, arabanın 
yanındaki duvar bile sağlam duruyor, bu ölümler bizim bombalarımız sonucu gerçekleşmedi” 
diyerek açıklamasının mantıklı gerekçelerini de ortaya koydu. 

Uydu fotoğraflarını da delil olarak yayınladı. 

PKK, buna bir cevap vermedi, sustu, sanki ortada böyle bir sorun yokmuş gibi davrandı. 

Bu savaştır, iki tarafın da yalan söyleyebileceğini, olayları çarpıtabileceğini baştan kabul 
etmek gerekiyor ama Genelkurmay’ın bu açıklamalarına PKK’nın bir cevap verme zorunluluğu 
var. 

Belki Genelkurmay’ın elinde, “çukur açmayan ama sadece vurduğu yeri yakan” bir bomba 
bulunuyor ya da başka bir silah türü kullanıyor, bunları bilemiyoruz, bunları açıklayacak olan 
“siviller öldürüldü” iddiasını ortaya atan PKK. 

Genelkurmay yalan söylüyorsa bunu açıklasın, o yedi sivilin hesabı TSK’ya sorulsun. 

Ama bu olayı PKK “sessiz” geçiştiremez. 

O sivilleri birisi bombayla parçaladı. 

Parçalayan, bombardıman uçakları değilse, kim? 

Bombardıman uçaklarıysa, nasıl, hangi silahla? 

Çoğu çocuk yedi sivil Kürt’ün nasıl parçalanarak öldürüldüğünü PKK “mantıklı” bir şekilde 
açıklayamazsa, o “ölümlerin” hesabı ona yazılır. 

Bu da, kolay ödenecek bir hesap değildir. 

Hele bu çağda, bu zamanda. 

58. Yazan:B. Tosun Tarih: Ağu 31, 2011 |  |  

Taraf iyi bir gazete ama her meseleyi arastiracak imkanlari yok.kazayla olsa da milliyetçi ve 
siddet yanlisi olan kimi kürtlerin borazani gibi oluyor bazan. BDP = Kürtler = PKK gibi bir tablo 
ciziyorlar.halbu ki kürtlerin en assa yarisi PKK ve BDP’yi desteklemiyor. 
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59. Yazan:Hasan (Berlin) Tarih: Ağu 31, 2011 |  |  

Berlin’de hali satan bir dükkanimiz var. PKK kaç defa harac topladi.vermedik cami cerceveyi 
indirdiler.Amcamin kahvesini yaktilar.polis seyirci.Taraf dediginiz gazete bunlari da yaziyor 
mu? yoksa “vicdan” dedikleri sadece tek TARAF’li mi calisiyor? 

60. Yazan:CV Tarih: Ağu 31, 2011 |  |  

THK’nin kullandigi bunker buster oyle patlamaz, boyle patlar: 

61. Yazan:CV Tarih: Ağu 31, 2011 |  |  

62. Yazan:CV Tarih: Ağu 31, 2011 |  |  

patlamadan sonra kalan krater de bunun gibi bir seydir, birak naylon torba ya da ceset 
bulmayi jeepin kirintisi kalmaz, yolun bile kirintisi kalmaz. PKK’nin rejisorlerine, artislerine 
soyleyin, bu defa oscar veremeyecez, bir dahaki calismalarinda kazma kurek alip iki gun cukur 
kazmalari lazim boyle bir krater acmak icin :)) 

not: Taraf’taki gastecilere demeyin, gasteci okuluna gitmeleri lazim bir 5/10 sene daha: 

63. Yazan:sevim Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

Yazmayayım dedim ama yazmadan geçemeyeceğim. Merak ediyorum acaba sivil insanların 
öldürüldüğü iddia edildiği bu olayın gerçekten yaşanıp yaşanmadığının hiç mi önemi yok? Ya 
da ne bileyim tek sorun, bu olayda TSK’nın sorumluluğunun olmadığını kanıtlamak mıdır? 
Sonuçta savaş böyle bir şeydir. Kim, savaşın sıradanlaşarak hüküm sürdüğü bir ortamda bu 
tür insanlık suçlarının yaşanmayacağını garanti edebilir? Terörist diye öldürülen çobanlar mı 
dersiniz, masum siviller mi dersiniz, bu ülkede bırakınız kırda oynayan çocukların (Ceylan 
Önkol) havan mermeleriyle parçalanması, vatani görevini yapmakta olan askerler dahi 
yanlışlıkla(?) öldürülüp örtbas edilebiliyor. Şimdi devleti, TSK’yı vs. aklama adına işi gücü 
bırakıp savunma muduna geçip iştahla bombalı videolar yayınlayarak vicdanını rahatlatmaya 
çalışan katılımcılara sormak lazım: bu ve benzer olaylar yaşanırken masum insanların sıradan 
hedef yerine konarak öldürülmesi sizi hiç mi rahatsız etmiyor? 

Tamam, TSK yapmamış olabilir. Ayrıca PKK da mezar kazıcıları gibi sırf acılar üzerinden 
toplumu kin ve öfkeye yöneltmek adına olayın üstüne akbaba gibi atlamış olabilir ki, PKK’nın 
ilk yaptığı bir şey de değil bu. İyi de birilerini aklama gayretkeşliğine soyunmak, PKK’nın 
kurmaca suçlamasından çok mu daha vicdani/ahlaki bir tutum mu?İçinde çocukların olduğu 
yedi masum can var ortada. Yani onlar her şeyden önce insan! Fakat ne hazindir ki karşılıkl 
suçlama rekabetiyle meselenin bu kısmı unutulmuş gibi görünüyor. Dahası konuyu gündeme 
taşıyan Taraf gazetesi aşırı milliyetçilerce neredeyse linç edilecek! Yazık ya insan yaşamı bu 
kadar mı ucuz?  

Hasılı TSK yapmamış olabilir, ancak Özlem hanımın da isabetle belirttiği gibi asıl mesele savaş 
ve militarizm mantığının her türlü insanlık suçunun işlenmesine açık olduğudur. Her kim 
tarafından gerçekleşmişse olay gerçektir ve yaşanmıştır. Pek çok kaynak da bunu doğruluyor. 
Ha, İran ordusu tarafından mı gerçekleşmiş, Suriye’nin mi olayda parmağı var, yoksa 
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K.Iraktaki gizli yapılanmalar ya da PKK’nın bizzat tezgahladığı bir eylem midir tam olarak 
netleşmiş değil. Zira O bölge güç ve hakimiyet uğruna farklı örgüt ve devletlerin sıcak çatışma 
içinde olduğu, insan kayıplarının sıradan zayiatten sayıldığı bir yer. Bildiğimiz tek şey PKK’nın 
bu insanlık dramından faydalanmak istediğidir. Hadisenin trajedi boyutunun kendilerini (PKK) 
zerre kadar ilgilendirdiğini de sanmıyorum. Fakat PKK’nın bu kirli ve bir o kadar da çirkin 
yüzünü deşifre etmek adına gözümüzün içine sokarcasına “bomba öyle değil, böyle olur” 
tarzından bombalı şovların yayınlanması da bir o kadar çirkindir. 
Not:Eleştirim, makalenin yazarına değildir. Elbette PKK’nın infial yaratma amacıyla insan 
ölüleri üzerinden iftira üretmesi kabul edilebilir bir durum değildir ve sorgulanmaladır. Ancak 
bazı yorumlar maalesef bu niyet ve maksadı aşmıştır. İşte savaş ve militarizm bir şekilde en 
saf ve masum olduğunu iddia edenlerimizin ruhlarını dahi kirletebiliyor. Sanırım insanlığın 
başına bela olmuş şer odaklarının insanlık suçlarını sorgulamak kadar, savaş sarmalına 
kaptırarak hastalanmaya terkettiğimiz ruhlarımızı sorgulamakla başlamalıyız. Zira 
kaybettiğimiz sadece savaşa kurban verdiğimiz canlar değil;aklımız, vicdanımız, ruhumuz da 
yitip gidiyor biz farkında olmasak da. 

64. Yazan:Ozan Sagon Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

Haklisiniz Sevim, masumiyeti kaybettik coktan.TSK itibarini oyle bir yitirmis ki kimse cikip 
“bizim ordumuz boyle sey yapmaz” diyemiyor. Ama TSK’nin suclari PKK yi aklar mi? o da 
degil. Yanliz MY’nin deyimiyle BOZKÜRTLER gercekten suclular bu son durumda. Bir kere BDP 
meclise kosa kosa gitmeliydi. “Evet, gecmiste savastik ama artik konusma zamani” diyebilirdi. 
OHAL zamaninda daga cikmis bir pkkli genci suclamak kolay degil. adamlar resmen mecbur 
edildi. ama TR ayni TR degil artik. yani olmasin istiyoruz. AKP’nin sahinlerini zayiflatmanin tek 
yolu demokrasi. turk halkinin icindeki militarizmi zayiflatmanin yolu da bu. ama pkk gitti 40 
insan oldurdu son bir ayda. BDP/KCK bir sekilde sahip cikiyor buna. Yani AKP veya TSK sütten 
cikmis ak kasik degil ama son zamanlarda yukselen siddetin birinci sorumlusu BOZKÜRTLER ya 
da milliyetci / irkci kurtlerdir diye dusunuyorum. 

65. Yazan:logic Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

olay yerini gidip görmeden yapılan yorumlara bak. sanırsın ki hepsi uzman. atıp tutmaktan 
başka bir şey yapmıyorsunuz. 

PKK yalan söylese, bunu oturduğunuz yerden mi anlayacaksınız ? 

mesele sivil ölümleri mi değil mi? sanki daha önceki TSK Kuzey Irak operasyonlarında sivil 
ölmedi. Onu neden kimse hatırlamıyor? 

çukurlaşıyorsunuz giderek. 

66. Yazan:CV Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

@logic, 
bak kemalistler kac senedir darbesizlikten ne hale geldiler, kargacik burgacik oldular. insan 
gibi herkes oyunu kullanacak, secilen meclise gelecek.  
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silahli siyaset devri kapaniyor anadolu torpahlarinda. kemalistler alisti. sen de alisacaksin. ya 
da muzelerde ici samanla doldurulmus nadir parcalar gibi olacaksin. biletle gelip gorecek 
insanlar seni. 

67. Yazan:Beagle Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

olay yerini gidip görmeden yapılan yorumlara bak. sanırsın ki hepsi uzman. atıp tutmaktan 
başka bir şey yapmıyorsunuz.(LOGIC) 

Sayın Logic, 

Türk milli basketbol takımının Portekiz’i yendiğine inanıyor musunuz ? 
Litvanya’da mıydınız o gün ? 
Basketbol uzmanı mısınız ? 
O halde atıp tutmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. 

Sayın Logic, 
Dünyanın yuvarlak olduğuna inanıyor musunuz ? 
Hiç dünyayı atmosfer dışından, uzaydan gördünüz mü ? 
Astronomi, jeoloji ya da Evrenin oluşumu konusunda bir uzmanlığınız var mı ? 
O halde atıp tutmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. 

Sayın Logic, 
İngilizce “logic” kelimesinin “mantık” anlamına geldiğini biliyor muydunuz? 
Siz internette gördüğüm en mantıksız yorum yazan yorumculardan birisiniz. 

68. Yazan:Olcayto Tan Haskol Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

olay yerini gidip görmeden yapılan yorumlara bak. sanırsın ki hepsi uzman. atıp tutmaktan 
başka bir şey yapmıyorsunuz. 

PKK yalan söylese, bunu oturduğunuz yerden mi anlayacaksınız ? 

mesele sivil ölümleri mi değil mi? sanki daha önceki TSK Kuzey Irak operasyonlarında sivil 
ölmedi. Onu neden kimse hatırlamıyor? 

çukurlaşıyorsunuz giderek. 

@logic bir takım “uzmanlar” çıkıp ağzımızın payını versinler o halde. iddia ortada. var mı karşı 
argüman? ayrıca neyin uzmanı Allah aşkına havada jetin modeli değişiyor biraz dikkat ve bir 
çift göz kafi bunun için. tsk’nın daha önce yaptığı yanlış işlerle ilgili bu site onlarca eleştiri 
yazısı yazdı. biraz hakkaniyetli olalım. 

tsk’nın daha önce yaptığı sivil “katliamlarla” bu konunun alakası yok. biz burada yapılan en 
son operasyondaki iddiaları tartışıyoruz. ve pkk bu konuyla ilgili yalan söylüyor. bir yalan 
üzerinden propaganda yapıyor mevzu budur muğlaklaştırmayalım. 
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69. Yazan:Aylin Kozan Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

@Logic, hakli oldugunuz yerler var ama cok duygusalsiniz. Biraz daha MANTIK lütfen  

70. Yazan:logic Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

@CV 

asıl sizin gibiler müzelik olacak bir gün. o gün Kürt Sorunu çözülmüş olacak. ama siz var 

olduğunuz sürece çözülmüyor bu meret. bir sussanız halbuki 2 dakika biraz tarih bilseniz 
bir de. 

71. Yazan:logic Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

@Beagle 

manipülasyonun zirvesine çıkmışsınız bakıyorum. birilerinin yalan söyleme ihitmaline bakarak 
karar veririz di mi çoğunlukla bir şeye inanıp, inanmamaya. hala ABD’nin aya gittiğine 
inanmayanlar var mesela. ben inanıyorum çünkü ABD’nin bu konuda yalan söyleme ihtimalini 
zayıf görüyorum. üzerinde konuştuğumuz konuda ise hem PKK’nın hem de TSK’nın yalan 
söyleme ihtimali yüksek. o zaman napıcaz? 2 tarafı da dinleyip bir karara varmaya çalışıcaz. 
hangi tarafın kanıtları ağır basarsa artık. fakat nihayetinde hep bir kuşku olacak çünkü 
manipülasyona son derece açık bir konu. hal böyleyken kendinizden %100 emin tutumunuz, 
kanıtlara dayanarak değil, kişisel düşünce dünyanıza dayanarak konuştuğunuzun açık 
göstergesi değil de nedir? 

bu sitede yorumlarım sıklıkla yayınlanmıyor artık, o yüzden konuyu daha fazla uzatmıyorum. 

72. Yazan:İzmirli Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

Bozkürtler güzelim Kadıköy’ü birbirine kattı. Otobüs duraklarını paramparça ettiler. 
Vitrinlerini kırdığınız o zavallı çiçekçiden ne istediniz? Çiçekleri bile çiğnediniz. Çiçek öldüren 
özgürlük savaşçısı olur mu? Dükkânlarını kırıp döktüğünüz esnafı tanıyorum, haydi yarısı 
demeyeyim, en az üçte biri Kürt onların. Ne istediniz ekmeğini kazanmayana çalışan 
esnaftan? Uyanın artık. Amaçsız bir biçimde hareket ediyorsunuz. Şiddet için şiddet 
yapıyorsunuz. Meşru müdafa değil. Özgürlük ya da özerklik değil. Kendi ezikliğinizi, aşağılık 
komplekslerinizi dışa vuruyorsunuz. 

73. Yazan:logic Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

@Olcayto Tan Haskol 

ben konunun TSK-PKK arasındaki bir tartışma olduğuna inanıyorum. uzmanlar da katılabilir 
tabi ama bomba videolarıyla bu iş olmuyor işte. 

takip ettiğim kadarıyla PKK çukurun fotoğrafını koydu ve açıkladı da daha önce neden 
olmadığını. Kuzey Irak Kürt Yönetimi de 7 sivilin öldüğünü doğruluyor. Hal böyleyken hala 
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TSK’ya mı inanacaksınız ? E inanın ama sanki mutlak bir gerçekten bahsediyormuşçasına 
konuşmayın en azından. Neticede inançtan öteye gidemiyorsunuz çünkü. Bir uydu fotoğrafı 
yetmiyor gerçek için. 

74. Yazan:Asuman Yek Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

Bütün yorumları okudum ve videoları seyrettim. Gerçekten teşekkürler. İnternet üzerinde bu 
konuda bundan daha zengin bir sayfa bulunduğunu sanmıyorum. İtiraf edeyim videoyu ilk 
seyrettiğimde midem bulanmıştı. Kurbanların resimlerini görünce sırtımdan soğuk terler aktı. 
Bizim ordumuzun böyle bir şey yapmış olmasını istemedim. Yanlış anlamayın lütfen. Türkler 
hiç suç işlemez demek istemiyorum. Ama artık elbette bu bitsin istiyoruz. Uzatmayayım, 
kendimi de sorumlu kabul ettim haliyle. 

Fakat buradaki tartışmayı takip edince şunu sordum kendime: Bir kavime olan öfkemiz onlara 
karşı adil olmamıza engel değil. Peki bir kavime olan acıma duygumuz onların her yaptığını 
tasdik etmeyi gerektirir mi? Meselâ Somali halkına acıyoruz. Peki bir kadına tecavüz eden 
somaliliyi de affetmek gerekir mi? Bu saçma olur. 

Demek istediğim, Kürtlere acıyoruz. Evet. Dilleri yasaktı. Başka türlü haksızlıklara maruz 
kaldılar. Ama şimdi çoluk çocuk herkesin geçtiği bir yolun altına 40 kg patlayıcı koyan adam 
sırf Kürt diye bunu affetmeli miyiz? Ya da bu sayfada söylendiği gibi insanların mezarlarını 
açtılarsa? Şahsen ölmüş olsam bile mezarımın açılmasını, vücudumun parçalarının dekor gibi 
kullanılmasını istemem. Eğer PKK’lılar bu ölüleri başka yerden getirdilerse bu da ortaya 
çıkmalı. Fotoğrafları çektikten sonra bir cenaze namazı bile kılmamışlar. Orada kurda kuşa mı 
terk ettiler cesetleri? Gerçekten çok yazık. 

75. Yazan:Voyager Tarih: Eyl 1, 2011 |  |  

Bir sürü forumda paylaşılıyor bu sayfa ve verilen bilgiler. Katkısı bulunanlara teşekkürler. 
Kararsız kaldım. Kim haklı? Bir yanda darbeci ve ergenekoncu bir ordu. Diğer yanda terörist 
bir PKK. Evet. TSK sivil öldürmüş olabilir. Ama PKK’nın haklı olduğunu savunan yorumcular 
neden kişileri ve değerleri yargılıyorlar? “Siz şöylesiniz, siz böylesiniz, taraf tutuyorsunuz, vs”. 
Neden sorulara cevap vermiyorlar? Gerçekten anlamak için soruyorum. O bomba patlarken o 
duvar nasıl yıkılmaz? O insanlar yanarken o naylon torbalar neden yanmadı? Fotoğraf 
makinesi neden yanlış tarihi gösteriyordu? 

76. Yazan:logic Tarih: Eyl 2, 2011 |  |  

@Aylin Kozan 

aslında burada mantıklı olan tek kişi benim. diğer herkes taraftarlığıyla yaklaşmış konuya. 
yoksa duygusallığıyla mı demeliydim. 

77. Yazan:Beriwan Tarih: Eyl 2, 2011 |  |  

Lanet olsun, Kürd adina cam cerceve indirene, Kürd adina insan yakana lanet olsun! Bu 

sapiklarin ÿuzunden ‘Kürdüm’ demeye utanacagimiz gunler gelecek  
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78. Yazan:Ozan Sagon Tarih: Eyl 2, 2011 |  |  

@Logic, egosentrik olmayi birakiniz, kendinizi dünyanin merkezi ve hakikatin tek referansi 
gibi görerek kürtlere yardim edemezsiniz. inandirici degilsiniz.  

Saygilar, Ozan 

79. Yazan:Şiwan Tarih: Eyl 2, 2011 |  |  

Kürd bugünlerde bu haldeyse bunun birinci sorumlusu Türk ulus devletidir. Tektipleştirici 
baskılar olmasaydı Kürd-Ermeni-Türk-Rum… kaynaşarak bir ulus olabilirdik. Ama bir de 

eskinin suçlarıyla, işkenceleriyle yaşanmaz ki Biz Kürdler olarak ne istiyoruz? Statü? 
Özerklik? Siyasi bir projemiz var mı? BDP bu sorulara cevap getirmeliydi. Biraz geç oldu. 

80. Yazan:Prof. Dr. T. Aymaz Tarih: Eyl 2, 2011 |  |  

Cemile Hanım’ın son makalesine koyduğu başlığı görünce kafamda bir flaş çaktı : Ester 
Benbassa’nın yazdığı kitabı hatırladım : « Bir kimlik olarak ızdırap » 
Evet… Kürtler ne yazık ki Avrupa Ermenileri ve İsrailliler gibi oldular. Çekilen ızdıraplarda 
kimliklerini kaybettiler. Bugün “Kürt gibi börek yapmak” ya da “Kürt gibi şarkı” söylemek 
zorlaştı. BDP’li, KCK’lı ve PKK’lı toplum mühendisleri Kürtlere rağmen bir Kürtlük tarifi 
yaptılar: “Kürt gibi taş ve molotof atabiliyor musun? Sen onu söyle!” Pusu kurmadıysan, 
Kur’an kursu taşlamadıysan, garibanların öğrenci yurdunu yakmadıysan Kürt olamazsın. 
“Türk’ten nefret etmeye” endeksli bu kimlik gerçek Kürt kimliği değil. Zorla Türkleştiren 
milliyetçiler gibi, vatanı zorla sevdiren ırkçılar gibi Kürt milliyetçileri de Türk’e endeksli. Hıran 
Dink’in aleyhine dava açılmasına sebep olan makaleyi hatırlıyor musunuz? Hani şu “Kanındaki 
Türk zehirini at, yerine umut doldur” mealindeki satırları? Evet. Kürtler zihnen zor durumda. 
Fikren zor durumda. Çünkü kendi çıkarları doğrultusunda sevmekten ve nefret etmekten 
uzaklar. Zorla sevdirilen bir Türklükten kurtulmak isterken zorla nefret ettirilen bir Türklüğün 
kucağına düştüler. 
İçinde bulundukları kimlik bunalımı askerî operasyonlardan çok daha fazla zarar verecek 
onlara. Çünkü Türk sayesinde Kürt olunmaz. Türk’e rağmen de Kürt olunmaz. 

81. Yazan:Welate Tarih: Eyl 2, 2011 |  |  

merhaba herkese.bagimsiz kurdistan kurulursa bizimle yasayan araplar ve turkler ne 
olacak?benim yengem turk. aileleri bolmeden bu meseleye caresi olan var mi?saygilar 

82. Yazan:Beagle Tarih: Eyl 2, 2011 |  |  

“hem PKK’nın hem de TSK’nın yalan söyleme ihtimali yüksek. o zaman napıcaz? 2 tarafı da 
dinleyip bir karara varmaya çalışıcaz. hangi tarafın kanıtları ağır basarsa artık. fakat 
nihayetinde hep bir kuşku olacak çünkü manipülasyona son derece açık bir konu.” (LOGIC) 

Kaçak güreşiyorsunuz dostum. Daha dün “olay yerine gitmeden bilinemez” diyordunuz. 
Benim yazdıklarımı görünce kendinizdeki mantık hatasını gördünüz. Neden alttan 
almıyorsunuz? Mantık hatası yaptiğınızı kabul edin bir kere. 

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/2011/08/25/mazlum-der-taraf-gazetesi-ve-binlerce-aktivisti-salak-yerine-konabilir-mi/#comment-83325
http://www.derindusunce.org/2011/08/25/mazlum-der-taraf-gazetesi-ve-binlerce-aktivisti-salak-yerine-konabilir-mi/#comment-83329
http://www.derindusunce.org/2011/08/25/mazlum-der-taraf-gazetesi-ve-binlerce-aktivisti-salak-yerine-konabilir-mi/#comment-83326
http://www.amazon.fr/souffrance-comme-identit%C3%A9-Esther-Benbassa/dp/2213632537
http://www.derindusunce.org/2011/08/25/mazlum-der-taraf-gazetesi-ve-binlerce-aktivisti-salak-yerine-konabilir-mi/#comment-83330
http://www.derindusunce.org/2011/08/25/mazlum-der-taraf-gazetesi-ve-binlerce-aktivisti-salak-yerine-konabilir-mi/#comment-83331


 
Asimilasyon ile şiddet kıskacında Ulusalcı Kürtler 

 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

88 

Şimdi diyorsunuz ki “2 tarafı da dinleyelim”. Tamam. Ama TSK’nın söylediklerinin dışında 
şeyler de var. PKK’nın videosundaki düzmece ögeler var. TSK sadece krater ve “öldürülen” 
sivillerin Kandil’e uzak olduğu konusunda konuştu. Oysa bu sayfadaki yorumcular ve altında 
tartıştığımız makale TSK’den farklı olarak bazı sorular soruyor: 
1) Yanan insanların etrafındaki naylon torbalar nereden çıktı? 
2) Cesetlerin arkasında, yolda siyah is gibi izler nedir? 
3) Uçaklar neden değişti? 
4) Neden Diyarbakır’dan kalkan 7 uçak birden görünmüyor? 
5) Neden uçak modeli değişiyor? 
6) Filmin başında , ortasında ve sonunda yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü neden değişiyor? 
7) TSK’nın bombasının açtığı iddia edilen kraterin yanındaki taş duvar neden yıkılmadı? 

Sevgili Logic, siz baştan beri bu sorulara MANTIKLI bir cevap veremediniz. Önce “olay yerine 
gitmeden bilemezsiniz” diye bütün yorumcuları eleştirdiniz. Şimdi ise her “iki tarafı dinlemek 
gerek” diyerek TSK’nın uydu fotoğrafıyla PKK’nın çukurunu karşılaştırıyorsunuz. Oysa güneşin 
batıp çıkmasından uçak modellerine, naylon torbadan kayip kratere kadar 20 KÜSUR 
TUTARSIZLIK VAR CEVAP BEKLEYEN. Siz PKK gibi kaçak güreşiyorsunuz. Ama bu “gürültülü 

sessizliğiniz” de yeterince açik bir cevap benim gözümde  

Not: laf kalabalağı demek istemedim, kaba kaçabilirdi  

83. Yazan:logic Tarih: Eyl 2, 2011 |  |  

@Beagle 

siz çarpıtma konusunda şampiyon ilan ediyorum. peki, bir kere daha anlatayım madem. 

olay yerine gitmeden bilinemez diyorum hala. bundan şaşmış değilim. buna bir de “kesin 
olarak” ifadesini ekliyeyim de kafanız netleşsin. oldu mu ? 

e kesin olarak bilemeyeceğiz diye bir inancımız da olmayacak değil. ABD’nin aya gittiğini de 
görmedim ama inanıyorum. o zaman söylenenlere bakarım. ben Taraf’taki fotoğrafları ve 
Kürdistan Yönetimi’nin açıklamalarını inandırıcı buluyorum. Bu nedenle de kesin olarak 
bilemeeycek olsam da, bakın altını çiziyorum kesin olarak bilemeyecek olsam da inancım 
orada 7 sivilin öldüğü yönünde. 

Sorularınızın muhatabı ben değilim şüphesiz. Karıştırdınız heralde. İddianın sahibine 
sormalısınız. Yalnız Taraf yıkılan duvarın fotoğrafını yayınlamadı mı ? Taraf okuyorsunuz değil 
mi? TSK, Taraf’taki sorunun yanıtını versin diye bekliyoruz şu an. Top o tarafta yani. 

Özetle, siz bu “mantıklı” sorularınıza devam edin. Nasıl olsa inanmamaya azmetmişsiniz. 
Tartışma TSK-PKK arasında kanımca. Sizin gibi bomba uzmancıkları ne dese hikaye. 

84. Yazan:bsm Tarih: Eyl 2, 2011 |  |  

Haberin aslini “ASIL” kabul etmemiz için bu videodan baska bir sey var mi ortada? 
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Haberin aslı derken? 
Sivil ölümlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği mi kasdediliyor, yoksa faillerinin belirsizliği mi? 
Zira birbirinden farklı sorulardır, haliyle neyin sorguladığına göre farklı yanıtlar aranmaladır. 

Bu bağlamda, saldırının hangi güç veya grup(lar) tarafından gerçekleştirildiği soruluyorsa 
henüz net bir bilgi yok. Dolayısıyla bu soruyu açıklığa kavuşturacak tatmin edici yanıt da 
henüz yok..Zira PKK Türk devletini sorumlu tutuyor, devlet ve ordu yetkilileri ise PKK’nın 
suçlamalarını yalanlıyor. 

Yok eğer olayın gerçeleşip gerçekleşmediği-yani sivil ölümlerin gerçekten olup olmadığı- 
sorgulanıyorsa, bence ortada “videodan başka şeyler”den fazlası var. Hadi diyelim PKK yalan 
söylüyor ve yalan olmasına karşın yazıda belirtildiği gibi pek çok insan bu yalana inanmış 
olsun. İyi de, Irak Özerk bölgesindeki morgda tutulan cesetler kime ait? Ya Iraktan gelen 
kınama mesajı? 
Kınama mesajı yayınlayanlar, olayın aslı astarını araştırmadan PKK’nın “mezardan çıkardıkları 
cesetler” üzerinden bu tip bir diplomatik girişim başlatmış olabilirler mi?  

Yine varsayalım ki dünya kamuoyu nezninde Türkiye’yi zor durumda bırakmak adına bu 
komploya ortak olmuş olsun Iraklı Kürt yöneticiler. Peki günümüzde gelişmiş muaazzam 
teknoloji ve iletişim imkanlarına rağmen düzmece bir yalanı referans almak gibi bir riski 
alacak kadar aptal mı bunlar? Üstelik kınama dışında bir de taziye ziyaretleri gerçekleşiyor. 
Dolayısıyla bütün bunlar “videonun dışında ciddi kuşkular yaratabilecek verilerdir. En azından 
üzerinde düşünmeye değer diye düşünüyorum. Tabi bu ille de Türk devletinin(veya TSK’nın) 
olaydan sorumlu olduğu ve PKK’nın iddiasında kesin haklı olduğu anlamına gelmiyor. Fakat 
diğer yandan, PKK tarafından ajitasyona amaçlı yalan haber/bilgi yayılmış olması kanımca sivil 
ölümlerin hiç olmadığını ıspatlayacak bir veri niteliği taşımıyor..  

Puzlenin parçaları bir araya getrildiğinde (Irak Kürt yönetiminin kınama mesajı, morgdaki 
cesetler, taziye ziyaretleri vs-akla iki şey getiriyor. 

Ya, yazıda da iddia edildiği gibi PKK, mezardan çıkardığı cesetleri propaganda aracı olarak 
kullandı. 

Ya da -bir şekilde- sivil ölümleri gerçekleşti fakat PKK bundan TSK’yı sorumlu tutmak ve olayı 
dünyaya duyurmak adına acemice kurgulara başvurdu.  

PKK’nın olayı çarpıtmış olma ihtimali oldukça yüksek. Hazır siviller öldürülmüşken bundan 
yararlanmayı fırsat bilip bir mizansene tenezzül etmiş olması da muhtemel. Malum,amaç 
devleti güç duruma sokmaksa parçalnmış insan cesetleri en iyi(!) malzemedir.  

Ancak önemli bir nokta var: PKK’nın böyle bir mizansene başvurmuş olması yine de sivillerin 
öldürülmediğini açıklamaya yetmiyor. 

Zira bölge her türlü karışıklığa müsait.Ve ayrıca cinayetleri “karşı tarafa” yıkma adına ne tür 
dolapların çevrildiği de sır değil sanırım. Bağbaşlar Katliamı, Pınarcık katliamı, içindeki 
yolcularıyla diri diri yakılan minibüs katliamı-Midyat cıvarında bir bölgeydi yanlış 
hatırlamıyorsam- ve daha nice olayı hatırlayalım. PKK’nın üstüne yıkılmış bu katliamlarda nice 
zaman sonra devletin de parmağı olduğu anlaşıldı. Eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın’ın 
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itirafları bu coğrafyada ne tür kirli cinayetlerin, akıl almaz vahşetlerin yaşandığına kanıttır. İşin 
bu kısmı çok daha derin ve karmaşıktır. Zira içinde sivil insanların bulunduğu minibüsü ateşe 
verenlerin PKK kıyafetleri giymiş devlet güçleri olduğu savcı tutanaklarıyla doğrulanmıştı da 
PKK, olay yine devlet birimlerince açıklığa kavuşturulduktan sonra saldırıyı üstlenmediğini 
dillendirebilmişti. Yani açıkçası bu kirli savaşta derin devlet ile PKK’nın yolu duruma göre 
bazen çakışmış bazen kesişmiştir. Kirli emeller uğruna derin devlet ile PKK zaman zaman 
savaşmış zaman zaman da beraber cinayet işleyebilmişlerdir. Pınarcık katliamının aradan 20-
25 yıl geçtikten sonra Ayhan Çarkın’nın itiraflarıyla farklı bir istikamete girmesine kadar 
PKK’nın katliamı gerçekleştirmediğine dair bir itirazının olmayışı dahi bu ortak kirli ittifakların 
hangi boyutlara ulaştığının açıklamaya yetiyor. İşin ilginç tarafı bu itiraflara karşın PKK hâlâ 
sesizliğini kuruyor, yüksek sesle “ben yapmadım” diyemiyor. Ve ayrıca BDP’de olayın üzerine 
gitmekten özenle kaçınıyor, bu da oldukça manidardır. Çünkü gerçekler deşildikçe kirli 
çamaşırlar ortaya saçılacaktır ve ipin ucu kendilerine de dokunacaktır. 

Konuyu bir hayli dağıttım farkındayım. Mesele şu ki o günleri kısmen geride bırakmakla 
beraber bölge, bizleri şaşırtacak her türlü şaibeli olaya hâlâ açık bulunuyor. 

Bu bağlamda samimiyetine ve fikir namusuna güvendiğim değerli yorumcuların pek çoğu 
maalesef bir yanılgıya düşüyorlar. Devlet eski devlet değil, artık o karanlık günleri geride 
bıraktık, bu doğru. Yalnız sanıldığı kadar steril de değil ortalık. Hâlâ o eski karanlık ilişkilerin 
izleri var. Tamamen temizlenmesi kolay değilir. Kötü yönticiler, çok başlılık, keyfi uygulamalar 
var. O kadar kökleşmiş ki Yargı kurum ve organlarında da durum böyledir, emniyet içinde, 
orduda ve devletin tüm kurumlarında. Manzara budur. PKK’yla olan sıkı fıkılık, “gerektiğinde” 
grişilen dirsek teması da eskisi kadar değilse de ilişkiler tamamen kopmuş(veya kökten 
değişmiş) değildir. İşin rant kısmı ve paylaşımı ise apayrı bir konu, bu kısmına hiç girmeyeyim. 
Bu nedenle her şey güllük gülistanlık oldu, devlet suç işleyemez , ordu sivil öldüremez demek 
aşırı iyimserlik ve yanılgıdır. Siyaset, devlet yönetimi ve Kürt hareketi içinde çıkar grupları var 
oldukça olayların seyrine yön verecek olan bu hesaplar olacaktır.  

Sonuç itibariyle, böyle bir sicile sahiptir diye olur olmaz her olayda devlet ve ordu parmağı 
aramak, her koşulda devleti potansiyel suçlu ilan etmek elbette çok yanlış. Yanlış olduğu 
kadar ahlaki de değil böyle bir bakış açısı. Lakin bunun tersi bir algıya kapılmak da doğru değil. 
Diyeceğim o ki orada siviller öldürüldü. Belki TSK’yla bir ilgisi yoktur. Ya da kasıtlı değildir, 
hata sonucu da olabilir, kaza da olabilir, bilemiyorum. Bildiğim tek şey, hâlâ içinde 
bulunduğumuz kritik süreçte, hiç birimizin, şu taraf kesin suçludur, şu taraf kesin haklıdır 
diyecek durumda olmadığımızdır. Ve yine bildiğim tek şey şu an morgda çocuk dahil 
parçalanmış insan cesetleri olduğudur. Bizler bir tarafı aklama ya da savunma adına 
tartışaduralım o cesetler orada duruyor. Onların, yaşamlarını ellerinden alanlara söyleyecek 
ne sözü ne de dili var. Yaşamın acımasızlığı mı diyeyim, yoksa mıktedirlerin yerlerde 
süründürdükleri adalet(!) mi diyeyim, bilemiyorum. 

85. Yazan:çuvaldız Tarih: Eyl 2, 2011 |  |  

Özetle, siz bu “mantıklı” sorularınıza devam edin. Nasıl olsa inanmamaya azmetmişsiniz. 
Tartışma TSK-PKK arasında kanımca. Sizin gibi bomba uzmancıkları ne dese hikaye.(logic) 

Merak ediyorum acaba sivil insanların öldürüldüğü iddia edildiği bu olayın gerçekten 
yaşanıp yaşanmadığının hiç mi önemi yok?(Sevim) 
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Sevim hanım, lütfen kusuruma bakmayın. Yazacaklarım size özel değil. Fakat sizin tarafınızdan 
da tekraren yazılmış olan ve her okuduğumda ardında, neredeyse iftiraya varan kocaman bir 
ithamın saklandığı böyle örtülü bir cümlenin nasıl olup da yazılabildiğini düşünüyor ve “Bu 
yaşanmakta olanların kendilerinden başkaları için hiçbir öneminin olmadığını tespit 
ettiklerine inanarak yazanların, doğruluğunu sınamış oldukları delilleri neler?” acaba 
diyorum. Belki bu soruya siz cevap verebilirsiniz; Size göre yaşanmakta olanlara önem 
vermeyen insanlar sizin gördüğünüz neleri görmüyorlar? Önem sıralaması yaparken nerede 
ve neden hata yapıyorlar ya da Logic’in dediği gibi inanmamaya azmettikleri için mi mi 
bomba/video uzmancıkları oluveriyorlar da ÖNEMLİ olanı pas geçiyorlar? 

Bir insanın inanmamaya azmettiğini söyleyebilmek başlı başına bir iftira cümlesi. Biri sizden 
farklı görüp, düşünüyor ve bunun nedenlerini de uzmancık denilecek ölçüde detaylandırarak 
anlayabilmeniz için izah ediyorsa şayet bu insan sadece farklı düşünen, inanan bir insandır, o 
kadar. 

Bu insanın bir detay üzerinde yapmış olduğu detay analiz onun bütüne bakışını izah edemez. 
Bu nedenle o insan için yaşamakta olanları önemsemediğini ya da yaşanmakta olanlara 
inanmamaya azmettiği söylenemez. TSK-PKK meselesinde olduğu gibi “Sen yaparsan yanlış 
ama ben yaparsam doğru” mantığıyla hiçbir yere varılmaz. Kısacası itham edilen kişinin 
YANLIŞ olduğu iddia edilen yöntemi aynı şekilde kullanılarak DOĞRU sonuçlara varılamaz. Bu 
da inanmamaya azmetmemiş bir insan olarak yazılan yorumları okumakta olan benim 
değerlendirmem! 
************** 
Bu başlık özelinde delil demişken, bu videonun, “işi ölmek” olmayan sivil/masum insanların, 
işlerinin diğer bir yarısı da gerektiğinde öldürmek olan insanlar tarafından özellikle hedef 
seçilerek öldürülmekte oldukları gerçeğinin sıkı bir delili olmadığı kesin. Faili kim,ölüm şekli 
nasıl olursa olsun çözüm olarak kabul edilen şiddet yüzünden ölmekte olan insanların olduğu 
kesin. Niçin? Hangi gerçek için ölüyor ve öldürüyorlar? 

Nasıl sorusu üzerinden kurgulanmış videodaki olayın gerçekte yaşanıp yaşanmadığının hiç mi 
önemi olmadığı merak edilmiş. Videoda ÖLÜM gerçeği var.Aksini kim inkar edebilir ki! Asıl 
önem atfedilip merak edilmesi gereken bence yaşamaktan daha değerli olanın ne olduğu 
sorusu. Niçin ölüyorlar? 

Bu sorunun cevabı amasız başlayabilir mi? Ama meşru müdafaa…ama ezilen halk….ama gasp 
edilen haklar…ama eşitlik, hürriyet, demokrasi vs vs…Gerçek dediğiniz, gerçek kabul ettiğiniz 
nedir? Ölmeye değer bir amaç GERÇEKtir. 

Ölümüne savunulan güvenli, kutsal yaşama hakkı! 
Ve bu uğurda ölmeye ve öldürmeye razı olanlar! 

Tabi öncelikli olarak bu “amaç uğrunda ölebilme ve öldürebilme özgürlüğü”nün sağlanması 
şart; herkes istediğine inanabilir ve propagandasını yapabilir! Bu insanın yaşama hakkı kadar 
tabidir ve korunup kollanması gerekir. 

Nasıl oldu da “ölüm” insanın en temel, korunup kollanması gereken yaşama hakkından daha 
önemli oldu? 
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Sivil insanlar! 
“İnsanlar gasp edilmiş haklarını elde edene kadar şiddeti bir sorun çözme yöntemi olarak 
kullanabilmeliler, kullanmalılar.” diyen ve bunun propagandasını yapan, elleri tetiğe 
değmeyen, şiddeti bir yöntem olarak takdis eden, allayıp pullayıp satan MASUM(!) SİVİL 
insanlar kendileri gibi düşünmeyen masum sivillerin ölmeyeceğini garanti edebilmişler miydi 
de bugün destekledikleri şiddet yüzünden yaşanan ölümler için kalem oynatma hakkını 
kendilerinde bulup büyük bir iki yüzlülükle “bu şiddet dursun” diyebiliyorlar. 

O, barış için savaş şart diyerek yazan MASUM SİVİLLER ile bu videoyu hazırlayanlar aynı 
hamurdan. Onlar için ölüm her şekilde kullanılması gereken bir enstrüman. 

Gerçekleşmesi istenen bir amaç doğrultusunda özellikle böyle bir videonun kurgulanmış 
olduğu gerçeğini söylemek yaşanmakta olan “ölüm” gerçeğini önemsizleştirmek değil aksine 
ölüm kışkırtıcılığını işaret ede ede, delilleriyle ispat ederek bertaraf etmeye çalışmaktır. Bu 
sivil kışkırtıcılar da en az ölmeyi ve öldürmeyi, göze almış ve hatta icra ettikleri mesleğin veya 
gerçek kılınmak istenilen bir amacın gereği olarak kabul etmiş suçladıkları, kolay teşhis 
edilebilir insanlar kadar suçlular . Onlar da suçlarına bakarak teşhis edilmeliler. Sivillikleri 
onların saklanabildikleri bir libas olamaz olmamalı da. 
TSK’nın karşısında tam teçhizatlı PKK da sivil sayılır öyle değil mi? 

Masum insanlar! 
Peki insan yaşamıyla takas edilebilir değerde bir amacın olamayacağı inancıyla ölmeyin ve 
öldürmeyin diyenler! 

Ölme ve öldürme özgürlüğü için de faaliyet gösterebilir insan aksi için de. Kendilerine 
pazarlanan “Özgürlük(!)” uğruna ölmek ve öldürmek istemeyen insanlar! Savaşa, şiddete 
prim vermeyen insanlar. Şiddete, giden tüm enstrümanları akıl, kalem yoluyla tek tek imha 
etmek isteyen insanlar. Kısaca şiddetin bir çözüm yolu olduğuna inanmamaya azmetmiş 
insanlar! 

El insaf. Hangi amaç için hangi inançta olan, insan bedenlerinden arta kalanları birer mumya 
ya da plastikten mamul manken parçaları gibi KULLANMIŞ olabilir?  

Neden ısrarla bir kameranın görüş açısından bakarak yaşanmakta olanları değerlendirmek 
zorunda kalalım ve neden bu video ve onu hazırlayan zihniyeti, bizden istenildiği üzere bu 
değerlendirmenin dışında kalan etkisiz elemanlar gibi yok sayalım? 

ÖLÜ ya da DİRİ birileri tarafından emireri gibi KULLANILMAK. Kim aklının, vicdanının, o beden 
parçaları ve ölüm gibi KULLANILMASINI ister. Ben istemiyorum. Vereceğim tepkilerle şiddet’e 
giden yolun kullanılan piyonlarında biri olmayı red ediyorum. 

Bu vidonun yaşanmakta olana dair gösterebildiği tek gerçek de bu, delili de kendisi.. 

Bu videonun hazırlanma amacı yanlış ne kadar istenirse istensin doğru kapıyı açması mümkün 
değil.  

Yine de tamam deyip bir an için görüntüleri, videoyu hazırlayıp, yayanların arzu ettiğine yakın 
değerlendirelim; 
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Diyelim ki masum insanlar iddia edildiği gibi TSK tarafından amaçlı bir şekilde özellikle hedef 
seçilerek öldürüldüler. Güvenlik ve huzuru tesis etmek üzere, cana kast eden şiddet içerikli 
saldırılara karşı öldürmeyi meşru müdafaa hakkı olarak kabul eden insanların kimlerin 
kanunlarıyla, kimlerin yargılayıp cezalandırması bekleniyor? Adalet kimden bekleniyor? 
İktidarına güvenilmeyen, çözüm yeri olduğuna inanılmadığı için meclisine girilmeyen bir 
devletten mi? 

Pekii diyelim ki bu masum insanlar, sivil PKK tarafından kendilerince meşru kabul edilen haklı 
bir gerekçeyle “suçlu” bulundular ve çoluk çocuk demeden ölümle cezalandırıldılar. Pekii bu 
insanların kimlerin kanunlarıyla, kimlerin yargılayıp cezalandırması bekleyeceğiz? ( Bu tip 
cezalandırılmaların asla vuku bulmadığını, yaşanmakta olan gerçekler olmadığını kim iddia 
edebilir? Böyle bir olaya şahitlik etmiş birini tanıdım) 
Her iki varsayılan durum için de delil talep edersiniz. İnanmaya ya da inanmamaya azmederek 
(taraf olarak) adil adalet talep edilebildiğini hiç kimse iddia edemez. 

86. Yazan:bsm Tarih: Eyl 3, 2011 |  |  

@Asuman yek, 

Değerlendirmelerinize katılıyorum. Elbette bir olayı farklı yönleri ve tüm boyutlarıyla ele 
almalı ki gerçekler ortaya çıksın. Aksini yapmak peşin hükümlülüktür ya da taraf duygusuyla 
hareket etmek olur. Siz de kesin konuşmaktan kaçınarak ve sorgulayarak doğru olanı 
yapmışsınız. 

Yalnız yorumunuzun şu son cümleleri, olumlu yaklaşımınızı biraz gölgelemiş gibi. 

Fotoğrafları çektikten sonra bir cenaze namazı bile kılmamışlar. Orada kurda kuşa mı terk 
ettiler cesetleri? Gerçekten çok yazık. 

Sormakta bir mahzur yoksa orada mıydınız? Fotograflarını çektikten sonra cenaze namazının 
kılınıp kılınmadığını, “teşhir faslı” bitince kurda kuşa teslim edilerek oracıkta bırkıldıklarını 
nereden biliyorsunuz? Yoksa bir tarafı karalamak, zan altında tutmak ya da iddayı 
güçlendirmek adına limitsiz sallama ve iftiranın mahsuru olmaz mı diyorsunuz?  

Bakın, inançlı bir insana benziyorsunuz, lakin mesnetsiz iddialar/kuru iftiralar dinimizde 
günahtır. Kötü niyetle değilse bile bu tür isnatlardan kaçınmanızı ve bu sözlerinizi tekrar 
gözden geçirmenizi ısrarla öneriyorum. 

Yok eğer bu iddianızın arksında durmakta ısrarlıysanız, o zaman da iddianızı doğrulayacak 
argümalarınız ya da bir açıklamanız olmalı. Umarım vardığınız bu engin kehanete dair bir 
açıklamanız vardır. Hem sayenizde bizler de şu “kafir/namazsız” Kürtler hakkında bilgi sahibi 
oluruz, ne dersiniz? 

87. Yazan:Ahmet Somut Tarih: Eyl 3, 2011 |  |  

Valla muhtemelen hem TSK hem PKK’nın kendine göre hakkı var. O bombalamada sivil ölmüş 
olabilir mi? Gayet mümkün! Eh PKK’lı aklı evveller de muhtemelen sivillerin cesedini falan 
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bulamayıp etraftaki ilk köyden 3-4 tane sivili kurşuna dizmiştir. Öldürdükleri Kürt ise daha iyi. 
Bak ne güzel devrim şehidi oldular. Sonra da daha dikkat çekici olsun diye filmini yapmıştır. 

Onu bırakın da bu sefer ilk defa bombalar hedefini mi vuruyor nedir! PKK koruyucusu 
bilumum gereksiz haşarat, sınıra dizilmiş durumda. 

88. Yazan:logic Tarih: Eyl 3, 2011 |  |  

PKK koruyucusu bilumum gereksiz haşarat, sınıra dizilmiş durumda. 

haşarat değil o haşerat. insan kendini bilmez mi yahu? 

89. Yazan:sevim Tarih: Eyl 3, 2011 |  |  

@Çuvaldız, 

Siz de kusura bakmayın ama yorumunuzdan pek bir şey anlamadım. Hem size özel değil diye 
incelikli cümleler diziyor hem de beni iftira atmakla suçluyorsunuz. Ameliyatlarda hasta acı 
duymasın diye anestezi yapmaya benzemiş bu tutumunuz. Geçiniz efendim, eteğinizdeki 
taşları bir güzel dökmüşsünüz işte. 

Ayrıca ben kimseye iftira atmış değilim. Cımbızlayarak alıntıladığınız cümlede, bomba 
uzmanlığına mesai harcayıp sivil ölümleri es geçen tavrı eleştirdim. Bir daha bakın okuyun 
yorumları, naylon poşetlere, bombaların tesir gücüne, ceset ısılarına vs takan kriminal 
uzmanlardan, öldürülenlere dair (sivil diyemiyorum kızdığınız için) tek kelime bulabilecek 
misiniz? Hiç mi önemi yok derken kasdettiğim buydu. Önem sıralaması diye de ayırmış 
değilim. PKK’nın yaptıkları gerçekse şerefsizliktir, ahlaksızlıktır. Kelimelerle anlatması zor, 
insanlığın bittiği noktadır bu. 

Amma PKK’nın bu iğrenç oyunu yine de 7 masum insanın ölümünü es geçmeye gerekçe 
değildir. Çünkü o insanlar gerçekten öldürüldü her nasıl öldürüldülerse. Bunu haykırmak iftira 
atmaksa ben iftiralarıma devam edeceğim. 

Şimdi kerameti kendinden menkul şiddet yanlılığıma dair sübjektif değerlendirmelerinizi bır 
kenara bırakarak sorularıma cevap verin. 
1- Orada 7 insanın öldüğüne inanıyor musunuz inanmıyor musunuz, gerçek payı olduğuna 
dair hiç mi kuşkuya düşmüyorsunuz? 
2- Sivil demeyelim, savaşın tarafı/askeri/militanı.. Olmayan yani bu kavgadan uzaktan 
yakından ilgisi olmayan suçsuz insanların kim vurduya gitmesi sizce normal midir? Ölmenin ve 
öldürmenin, şiddet barındıran yöntemlerin her türü elbette kabul edilemez. Molotofla 
yanarak ölen, kalabalık yerlere atılan bombalarla hayatını kaybeden insanların dramı, acısı 
neyse bu 7 insanın dramı da odur. Bombayı atanın, tetiği çekenin, molotofu 
ateşleyenin…”hangi tarafta” olduğunun bir önemi var mıdır? Dahası, kışkırtıcı sözlerle ortalığı 
kızıştıran asıl azmettiricilerin menşei, ne de öldürülenlerin “hangi taraftan” olduğunun da bir 
önemi yoktur. 
3-Peki bu durumda suçzuz ve savunmasız insanların can güvenliğini sağlayacak adalet yoktur 
diye geçiştirebilir miyiz? 
4- Böyle bir adaletin mümkün olmayışının temeli nedir sizce? BDP’liler, Kürt milliyetçileri, 
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çözümü şiddette arayan PKK ve diğer “şahinler” barış ve adalet isteminde çelişkiye düşüyor, 
hata yapıyor ya da ikiyüzlüce davranıyorlarsa, bunun faturası suçsuz insanlara mı kesilecek? 
“parlamento var, yeni anayasa çalışmaları var, sizi temsil edenler bu yola pek istekli değil, o 
halde nasıl bir adalet bekliyorsunuz mu diyeceğiz mağdur insanlara? 
4-Konu şu anda 7 insanın suçsuz yere öldürülmesidir. Bu bir insanlık suçudur, vicdanlarımızda 
mahkum edelim diyorum, bu bizim insanlık borcumuz.Dolayısıyla PKK’nın düzenlediği iddia 
edilen iğrenç mizanseni ifşa etmek kadar bu 7 insanın esrarengiz ölümünün peşine 
düşmek,perde arkasını sorgulamakla da mükellefiz. Peki bunu vurgulamak isterken PKK’nın 
veya Kürtler tarafından yapılan şiddete tolelarnslı yaklaşan bir sözüm veya dolaylı bir ima’dan 
söz edebilir misiniz? 
5- Buna dair somut bir düşüncem yokken beni, şiddeti taraflara ve/veya nedenlere göre 
mazur ve meşru gören bir kişilik olarak tahlil etmeye çalışmanız sizce adil bir eleştiri midir? 
*********** 
Sayın çuvaldız, şundan emin olun ki, bombalı videolarla görüş beyan ettiklerini eleştirdiğim 
yorumcular da dahil(insanları haşarat kabilinde değer(?) biçerek, toptan imha edilmesini 
coşkuyla dillendiren istisna hariç) burada kimsenin ölümlere sevindiğini düşünmüyorum. 
Sadece konuya dahil edilmesi anlamında yukarıda da değindiğim gibi bir eksikliğe dikkat 
çekmek istedim. Doğru bulursunuz yanlış bulursunuz, bana ait bir gözlem sadece. Açıkçası bu 
7 insanın akibeti nedir, orada neler oldu demek ne şiddet yanlılığıdır ne de tarafgirlik. Lütfen 
her yazılan için bu tür kuşkulara düşmekten ve haksız yere insanları zan altında tutmaktan vaz 
geçin. Ölenler Kürt olduğunda bu tür ithamlarla karşılaşmayalım diye ağzımız mı 
bantlamalaydık? Bu nasıl bir düşünce baskısıdır böyle? Baskıdan öte farkında olmayarak 
düşünce terörüne savrulanlar bile var maalesef. Bakın, o insanların akibeti hala bilinmiyor, 
ilginçtir bombalı videolarla görüş belirten arkadaşlardan hala işin bu kısmıyla ilgili tek bir satır 
bulunmuyor. Ve bu da bana pek normal bir durum gibi gelmiyor. 

Bir diğer husus da şu: Evet, kimi eleştirilerimde niyetimi aşan üslup kullanmış ve belki de 
eleştirdiğim arkadaşlara haksızlık etmiş olabilirim. Ancak farkında olduğunuz hata veya doğru 
bulmadığınız kısımları çürütmek yerine sadece bir cümleyi alıntılamakla yetinmişsiniz. Misal 
üstünüze alarak iftira olarak yorumladığınız cümleden çok daha fazlası var yorumda. Lakin siz, 
yazdıklarımdan ve söylediklerimden değil, yazmadıklarımdan/söylemediklerimden sorumlu 
tutmuşsunuz beni. Tamam, yanlış bir düşünceyi düzeltmek adına tek bir cümle de 
alıntılanabilir, ancak eleştirilerinizin tamamı yazdıklarımla hiç eşleşmiyor. Şahsıma yönelterek 
şiddeti yargılayan sözlerinizi hangi görüş ve düşünceme dayandırarak yazdığınızı 
açıklamadığınız sürece, kusura bakmasanız yazdıklarınız niyetokumadan öte bir anlam ifade 
etmeyecek benim için. 

Ha unutmadan,insanlar için (daha doğrusu Kürtler için) haşarat/böcek diyebilenler var, adam 
yazmış bir güzel, şimdi bu nasıl kafatasçı bir anlayıştır dediğimde iftira mı atmış olacağım? 
Kişiliğim üzerine onca tahlillere giriştiğinize göre eminim bu hastalıklı ruh yapısına dair de 
görüşleriniz vardır. 

90. Yazan:sevim Tarih: Eyl 3, 2011 |  |  

Bu fotoğraflardan hareketle, hiçbir kimse TSK’nın sivilleri öldürüp öldürmediğini ispat da 
edemez inkâr da. Ancak PKK’nın TSK sivilleri öldürdü iddiasına sunduğu ‘kanıtların’ kuşkulu 
olduğunu açıkça gösterir. 
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Bu fotoğrafları yayımlarken amacım TSK savunuculuğu yapmak değil. TSK’nın beni 
yazılarımdan dolayı defalarca savcılığa verdiği mahkeme tutanaklarına geçmiş bir gerçek. Ben 
burada bu fotoğrafları yayımlayarak bir gerçeğin peşinden gidiyorum. Gerçekten yedi sivil 
katledildi mi? Ne zaman kim tarafından ve nasıl? Bu soru hâlâ muamma… 

Taraf yazarı Emre Uslu’nun ROJ TV’de yayımlanan görüntülerin gerçekleri yansıtmadığına dair 
fotograflarla desteklenen yazısının son bölümü böyle bitiyor. 

Emre Uslu, altında tartıştığımız yazı ve görüntülerden çok daha fazla detaylarla ROJ TV’de 
yayımlanan görüntü ve buna dair haber ve yorumların gerçekleri yansıtmadığını yazmış. 
Ancak emek vererek ve son derece iddialı belgelerle yaptığı bu geniş araştırmaya karşın, 
yazının sonunda Bu fotograflardan haraketle,hiçbir kimse TSK’nın sivilleri öldürüp 
öldürürmediğini ispat da edemez inkâr da. diye eklemeyi ihmal etmiyor. 

Peki, E. Uslu PKK’nın foyasını ortaya çıkarma, ROJ TV’de yayınlanan görüntülerin montaj 
olduğunu ıspatlamaya sıkı bir şekilde çalıştığı halde bu fotografların, saldırının TSK tarafından 
yapılmadığını inkâr etmeye yetmediğini söylebiliyorken TSK’nın suçsuzluğuna kendilerini 
kesin inandırmış olanlar bu kuvvetli yargıya nereden varıyor? 
Tamam PKK’nın kanıt ve iddiaları kuşkulu diyelim, peki o yedi sivile ne oldu? 

Uslu’nun da dediği gibi, bu soru hâlâ muamma değil mi? 

Makalenin tamamı için, 

http://www.taraf.com.tr/emre-uslu/makale-yedi-sivili-kim-oldurdu.htm 

91. Yazan:Asuman Yek Tarih: Eyl 3, 2011 |  |  

Yok eğer bu iddianızın arksında durmakta ısrarlıysanız, o zaman da iddianızı doğrulayacak 
argümalarınız ya da bir açıklamanız olmalı. Umarım vardığınız bu engin kehanete dair bir 
açıklamanız vardır. Hem sayenizde bizler de şu “kafir/namazsız” Kürtler hakkında bilgi 
sahibi oluruz, ne dersiniz?(BSM) 

Sayın Bsm, 

Bütün Kürtler için konuşacak olursak büyük çoğunluğu dindar insanlardır. Hatta ortalama bir 
Kürt ortalama bir Türkten daha dindar bence. Ama en çok yaygara koparanlar milliyetçi 
Kürtler. Sekülerleşmiş, CHP çizgisindeki Türkler gibi. Nasıl ki bunlar zaman zaman «bikinili kız 
otobüste tacize uğradı » filan diye yaygara koparıyorsa boz-Kürtler de böyle.  

Boz-Kürtlerin kâfir, zındık vs olduğunu nasıl anladım? Nereden anladım? Kur’an kursuna 
bomba atmasından anladım. Türk ırkçısı MHP ile seçimden önce milletvekili takası 
yapmasından anladım. Müslümanlığa « iyileşmemiş eski hastalık » diyen Aysel Tuğluk adlı 
zındık hanım efendinin Kürtler adına konuşmasından anladım. Başörtülü Kürtlerin haklarını 

savunmayan BDP’lilerden anladım. Daha sayayım mı? Sanırım siz bile anladınız  

92. Yazan:çuvaldız Tarih: Eyl 4, 2011 |  |  
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Size kızmakla yazdığınızda ifade edilene, örtülü tavra kızmak arasındaki farkı gözettiğimi 
anlatmaya çalışmıştım. Bu size incelikli bir anestezi gibi gelmiş ama değil. Yazdıklarım 
eteğimdeki taşlar değil aklıma takılanlar, düşündüklerim. Yazma amacım da can acıtmak 
değil. Bunları samimi açıklamalar olarak kabul edip, değerlendirmek size kalmış elbette. Siz de 
taş atmak maksadıyla yanıt vermediğinize göre belki birbirimizi doğru anlayabilme ihtimali 
hala vardır. Bu nedenle yazdıklarıma sabır gösterip cevapsız bırakmadığınız için teşekkür 
ederim. 

Siz kabul etseniz de etmeseniz de aksine ikna oluncaya kadar okuduğum cümleden çıkardığım 
sonuç iftira niteliği taşıdığı olacaktır. Size cımbızlama gibi gelen cümle bana göre sizin video 
değerlendirmenizin özü. Ve siz de bu nedenle bırakın teknik detayları esasa bakın demek için 
o cümleyi yazmadınız mı? Kısaca sizin için ÖNEMLİ olana önem vererek düşündüklerimi 
yazdım. 

Sivil kelimesine kızmıyorum. Sivil kamuflajı giymiş eli silaha değmemiş en az katil kadar suçlu 
azmettirici zihniyetlere kızıyorum. 

PKK’nın yaptıkları gerçekse şerefsizliktir, ahlaksızlıktır. Kelimelerle anlatması zor, insanlığın 
bittiği noktadır bu. 

Özne PKK, TSK, sivil kamuflajlılar da olsa şerefsizliğe sizden bizden ayırımı yapmadan 
ahlaksızlık diyebilmek gerek. Önem verilmesi gereken gerçek bu bence. Ve bu gerçek 
eteğimdeki taşlardan biri olarak kabul ediliyorsa şayet atmaya devam edeceğim.  

Biri, masum olduğunu bildiği birinin kurşuna dizileceğini bile bile ellerini ve gözlerini 
bağlıyorsa şayet tetiğe basan kadar suçludur. Bu kaseti hazırlayanlar gözlerimizin 
gördükleriyle aklımızı bağlayıp vicdanımızı kurşuna dizilmeye hazırlamak istemişler. 

Sorularınızın cevabını yazdım fakat sizi suçladığımı düşündüğünüz için olsa gerek 
dikkatinizden kaçtı sanırım. Arzu ettiğiniz sırayla tekrar edeyim;(sübjektif demişken sorayım; 
siz videodaki görüntüleri nasıl değerlendirdiniz? Sorunuz sübjektif miydi?) 

1-Orada senelerden beri 7 insandan daha fazlasının öldüğüne inanıyorum. Ve her birinin 
ölüm şeklinin diğerininkinden de feci olduğunu düşünüyorum. Ve bunun gerçekliğinden zerre 
şüpheye düşmüyorum. 

2-Siz sanırım sizden başkalarının normal değerlendirmesinin anormal olduğuna 
inanıyorsunuz. Size yazdığımı tekrar edeyim; masum sivillerin ölmesini “normal” kabul 
edenler “şiddet”i bir çözüm yolu olarak takdis edip destekleyenler, kullanalar. Diğer 
yazdıklarınızda sizinle hemfikirim. Ve bu goygoycuları masum siviller olarak kabul edebilmem 
mümkün değil.(kaseti hazırlayanlar kim? Masum siviller mi?) 

3-Geçiştiremeyiz. Adalet için önce taraf belirlemesi yapmak adaletsizlik;” Sizin taraftaki 
masum, bizim taraftakiler masumları öldüren suçlular! Sizinkiler, bizim masumları 
öldürüyorlar, bizimkilerse suçluları!” Bu zihniyeti değiştirmeden O(A)LMAZ. Adil değil! 
Geçiştirmeye hizmet eden bir ısrarla 7 kişinin yaşadıkları ölüm gerçek mi değil mi şeklinde 
yöneltilen bir soru ne yazık ki böyle bir zihniyetin ürünü. Benim görebildiğim ve önem 
verdiğim GERÇEK bu. Taş değil acıtan gerçek. 
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4- BDP’liler, Kürt milliyetçileri, çözümü şiddette arayan PKK ve diğer “şahinler” barış ve adalet 
isteminde çelişkiye düşüyor, hata yapıyor ya da ikiyüzlüce davranıyorlarsa, 

Hata! Bu konuya daha önce de takılmıştım. Bir taraf masumca “hata” yapıyor diğer taraf 
“tahammüden cinayet işliyor”, bir taraf “meşru müdafaa” yapıyor diğer taraf “operasyon”. 
Söyler misiniz bu şekilde bir değerlendirmeyle nereye varılabilir???? 

bunun faturası suçsuz insanlara mı kesilecek? “parlamento var, yeni anayasa çalışmaları var, 
sizi temsil edenler bu yola pek istekli değil, o halde nasıl bir adalet bekliyorsunuz mu 
diyeceğiz mağdur insanlara? 

Bu değerlendirmeyle faturanın kesilmesine, iki yüzlülüğün bir türlü deşifre olmamasına ve 
masum insanların kandırılarak, kullanılmasına, mağdur edilmesine yardımcı olunuyor. Daha 
nasıl açık anlatabilirim inanın bilmiyorum. 

4- Böyle bir adaletin mümkün olmayışının temeli nedir sizce? 

Kısaca; Kayırmacılık; Türk öldürür, Kürt öldürülür! Sevim hanım siz gerçekten de iki yüzlü 
davrananların masum halkı temsil ettiğine ve aldıkları kararlarda iyi niyetle HATA yaptıklarına 
mı inanıyorsunuz? Oldukça yüksek bir oy oranı ile sandıktan çıkarak meclise yollanmak ama 
gitmeme kararı almak “masum bir hata” mı? İnanıp güvendikleri insanlar tarafından temsil 
edilmeyen halk mağdur edilmemiş midir? Oy veren Kürt halkının bu konuyu değerlendirme 
mükellefiyeti yok mu?7 insanın ölümünde bu HATAnın hiç payı yok mu? 

4-Konu şu anda 7 insanın suçsuz yere öldürülmesidir. 

Neden konu illa da 7 insanın öldürülmesi olmalı? Neden sunulan görüntülerin kadrajının 
dışında kalanlara bakamıyoruz. Nedir bu baskı?? Neden İlla da sadece kör gözüm parmak 
görüntülerle sınırlı düşünmek zorundayız ???? Hazırlanmış bir video 7 ölümü gösterdi diye 
mi? Pekii bugüne kadar yaşanmış binlerce ölüm! Oradaki ölümler bilmediğimiz gerçekler 
değil. Kısaca konu 7 insanın kimin tarafından öldürüldüğü değil. 

Konu bu parçalanmış insan cesetleriyle yapılmak istenen. Ne yapılmak istendiğini 
görmediğimiz sürece daha başka masum insanlar ölmeye devam edecekler. Görmemiz 
gereken gerçek şu; birileri bir uçakta bir bombanın düğmesine basar ve bombanın düştüğü 
yerde insanlar ölür. Aynı şeyi birileri yerde, masa başında bir video hazırlayıp yayına sürerek 
de yapabilir. Bu kaset gerçeğe barışa adalete hizmet etmek gayesiyle hazırlanmamış. Bu 
videonun gösterdiği açıdan gösterilene bakmak, parmak tetikte bir silaha yanak dayayıp gez, 
göz, arpacık diyerek hedefe nişan almaktan farksız. 

Bu bir insanlık suçudur, vicdanlarımızda mahkum edelim diyorum, bu bizim insanlık 
borcumuz. 

İnsanlık borcumu nasıl ödeyeceğime “ben” karar vermek istiyorum. Birilerinin insanlık 
borcumun ne olduğuna ve onu nasıl ödeyeceğime benim adıma karar vermesine ve beni de 
tüm bunlara biat etmeye zorlamasına karşı çıkıyorum.Baskı?! 
İnsanlık borcumun da etiketlere, taraflara bakmadan doğruyu teşhis edebilmek ve tarafı 
olmak..olduğunu düşünüyorum. 
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Dolayısıyla PKK’nın düzenlediği iddia edilen iğrenç mizanseni ifşa etmek kadar bu 7 insanın 
esrarengiz ölümünün peşine düşmek, perde arkasını sorgulamakla da mükellefiz. 

Mükellefiyet demişken; 
Soru 1: Bir uçaktan ateşlenmiş, hedefe vardığında insan öldürmesi mutlak olan bir bombayı 
nasıl imha edersiniz? 

Soru 2:Arzu edilen barışı imha etme gücü yüksek bir bomba gibi hazırlanmış videonun 
ölümcül etkisini nasıl bertaraf edersiniz? 

Sizin ısrar ettiğiniz yoldan gidersek; Fail PKK veya TSK,Olacakları ve ihtimalleri yazmıştım. Siz 
ne olmasını umuyorsunuz? Sonuçları neler olur? Beklenen adil adalet gerçekleşmiş olur mu? 

Siz suçlu arayıp onu cezalandıralım diyorsunuz. Devletten de suçluları cezalandırmasını 
istiyorsunuz. Bu ülkede 35.000 insanın öldüğünden 15000 insanında kayıp olduğundan 
bahsediliyor. Tüm bu ölümler ve kayıplar için cezalandırılmak üzere suçlu aramaya başlanırsa 
sizce barıştan ve masumiyetten söz etmek mümkün olabilir mi? Devlet cezalandırmak üzere 
suçlu avına çıksaydı şayet Habur olayı gerçekleşebilir miydi?  

Peki bunu vurgulamak isterken PKK’nın veya Kürtler tarafından yapılan şiddete tolelarnslı 
yaklaşan bir sözüm veya dolaylı bir ima’dan söz edebilir misiniz? 

Sizin şiddete toleranslı yaklaştığınızı düşünmedim ki ima edeyim. Şiddetin tek yönden tek 
kaynaklı olduğunda ısrarlısınız o kadar  

5- Kişiliğinizi değil, olayı ve olayı değerlendirme şeklinizi eleştirdim. Kişilik tahlili aklımdan bile 
geçmedi. Gördüğüm yanlışlar ve doğrular üzerine yazmaya çalışıyorum sadece. Dolayısıyla 
böyle bir bir zannım olduğunu iddia edemezsiniz. 

************ 

İnsanları haşarat gibi görüp yazanlarla bir yere varılamaz. Yazdıklarını dikkate almak 
değirmenlerine su taşımak olur sadece. Konuya dahil edilmesini beklediğiniz noktanın( 
umarım yukarıda daha net açıklayabildiğim nedenlerden dolayı )bu kişiler hariç kimse 
tarafından önemsiz olarak kabul edildiğini sanmıyorum. Eksik bulduğunuz noktanın eksik 
dolayısıyla da yanlış olduğunu düşünerek yazmıştım. 7 insanın akıbetinde odaklanmak 
gerçeğin büyük kısmını görmeden sonuca varmaya çalışmak olacaktır. 

Bakın zan altında tutmayın demişsiniz ama aşağıya alıntıladığım cümleyle tüm yazdıklarıma 
rağmen siz zanda bulunmuşsunuz; 

Ölenler Kürt olduğunda bu tür ithamlarla karşılaşmayalım diye ağzımız mı bantlamalaydık? Bu 
nasıl bir düşünce baskısıdır böyle? 

Bir sitede yorumlarda olduğunu ifade ettiğiniz baskının(!) bahse konu video aracılığıyla 
yapılmaya çalışıldığını kabul etmek neden zor geliyor?  
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Baskıdan öte farkında olmayarak düşünce terörüne savrulanlar bile var maalesef. 

Kesinlikle doğru. Baskı terör üretiyor! 

Bakın, o insanların akibeti hala bilinmiyor, ilginçtir bombalı videolarla görüş belirten 
arkadaşlardan hala işin bu kısmıyla ilgili tek bir satır bulunmuyor. Ve bu da bana pek normal 
bir durum gibi gelmiyor. 

Sizin görmeyi istediğiniz satırların olmaması anormal değil. Gördüğünüz bir eksik varsa yazar, 
tamamlarsınız. Bunu kasti bulup(ki bunu ölenlerin Kürt olmasına bağlamışsınız )niye yok diye 
itham etmezsiniz. İnsanların ne demesini bekliyorsunuz? 

Ancak farkında olduğunuz hata veya doğru bulmadığınız kısımları çürütmek yerine sadece bir 
cümleyi alıntılamakla yetinmişsiniz. Misal üstünüze alarak iftira olarak yorumladığınız 
cümleden çok daha fazlası var yorumda. 

Sevim hanım, İlk cümlenizin açıklamasını yukarıda yaptım. Ve inanın şahsıma bir şeyleri 
alınarak yazmıyorum. 
Burası çok iyi bildiğiniz gibi bir konu üzerine düşündüklerimizi paylaşıp, tartıştığımız bir site. 
Kişilerle/kişiliklerle ilgili değil konularla ve yaklaşım şekliyle ilgili yazışıyoruz. Zaman zaman 
sınırlar geçiliyor olsa da… 

Lakin siz, yazdıklarımdan ve söylediklerimden değil, yazmadıklarımdan/söylemediklerimden 
sorumlu tutmuşsunuz beni. Tamam, yanlış bir düşünceyi düzeltmek adına tek bir cümle de 
alıntılanabilir, ancak eleştirilerinizin tamamı yazdıklarımla hiç eşleşmiyor. Şahsıma yönelterek 
şiddeti yargılayan sözlerinizi hangi görüş ve düşünceme dayandırarak yazdığınızı 
açıklamadığınız sürece, kusura bakmasanız yazdıklarınız niyetokumadan öte bir anlam ifade 
etmeyecek benim için. 

Kahin değilim. Kafesteki tavşan gibi sahibimin talimatıyla niyet de okuyamam. Yazdıklarınız 
dışında bir fikrim yok. Yazdıklarım da yazdıklarınıza karşılık. Dediğiniz gibi yanlış 
bulduğumuzu, eleştirmek istediğinizi alıntılayıp üzerine yazarız. Ama uzun uzun yapılmış 
açıklamalarda okumak istediklerimiz olmadıkça hep niyet okumaktan bahsedeceğiz demektir. 
Sizce bu durumda YAPILACAK BİR ŞEY var mı? 

Ha unutmadan,insanlar için (daha doğrusu Kürtler için) haşarat/böcek diyebilenler var, adam 
yazmış bir güzel, şimdi bu nasıl kafatasçı bir anlayıştır dediğimde iftira mı atmış olacağım?  

Ne münasebet elbette ki hayır. Şahinler, akrepler her yerde var. Bu tip insanlarla gereksiz 
enerji sarf etmek yerine bir yerlerde uzlaşabileceğinize inandığınız insanlarla tartışmak daha 
verimli. Böylelikle o tip insanların verebilecekleri zarar minimuma çekilebilir. 

Kişiliğim üzerine onca tahlillere giriştiğinize göre eminim bu hastalıklı ruh yapısına dair de 
görüşleriniz vardır. 

Tekrar edeyim, kişiliğinizi tahlil etmedim.Dediğiniz gibi onlarla uğraşmak terör üretir  
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Muhtemelen yazdıklarınızın hepsine gayret etmeme rağmen yanıt veremedim.Atladığım ama 
sizin açıklama arzu ettiğiniz bir yer/nokta varsa yanıtlamaya gayret ederim. 

93. Yazan:MY Tarih: Eyl 4, 2011 |  |  

Degerli dostumuz BSM’in su satirlari çok mühim, koyu renkli kisim daha da mühim:  

 

“Eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın’ın itirafları bu coğrafyada ne tür kirli cinayetlerin, akıl 

almaz vahşetlerin yaşandığına kanıttır. İşin bu kısmı çok daha derin ve karmaşıktır. Zira içinde 

sivil insanların bulunduğu minibüsü ateşe verenlerin PKK kıyafetleri giymiş devlet güçleri 

olduğu savcı tutanaklarıyla doğrulanmıştı da PKK, olay yine devlet birimlerince açıklığa 

kavuşturulduktan sonra saldırıyı üstlenmediğini dillendirebilmişti. Yani açıkçası bu kirli 

savaşta derin devlet ile PKK’nın yolu duruma göre bazen çakışmış bazen kesişmiştir. Kirli 

emeller uğruna derin devlet ile PKK zaman zaman savaşmış zaman zaman da beraber cinayet 

işleyebilmişlerdir. Pınarcık katliamının aradan 20-25 yıl geçtikten sonra Ayhan Çarkın’nın 

itiraflarıyla farklı bir istikamete girmesine kadar PKK’nın katliamı gerçekleştirmediğine dair bir 

itirazının olmayışı dahi bu ortak kirli ittifakların hangi boyutlara ulaştığının açıklamaya 

yetiyor. İşin ilginç tarafı bu itiraflara karşın PKK hâlâ sesizliğini kuruyor, yüksek sesle “ben 

yapmadım” diyemiyor. Ve ayrıca BDP’de olayın üzerine gitmekten özenle kaçınıyor, bu da 

oldukça manidardır. Çünkü gerçekler deşildikçe kirli çamaşırlar ortaya saçılacaktır ve ipin 

ucu kendilerine de dokunacaktır.“  

94. Yazan:bsm Tarih: Eyl 4, 2011 |  |  

@Asuman yek, 

Sanırım siz bile anladınız 

Evet çok iyi anladım, BDP’ye kin ve öfke düzeyinde tepkilisiniz. Ve bu tepkiniz sizi 
fanatik,yobaz bir din ırkçısı yapmış. Allah şifa versin ne diyeyim. 

95. Yazan:MY Tarih: Eyl 4, 2011 |  |  
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Unutulan bir baska nokta daha var, TSK uçaklarinin resimlerinin PKK tarafindan çekilebilmesi 
biraz tuhaf: 

PKK’nin elinde STINGER adli yerden havaya savunma silahi var. Bu roketatar uçak ve 
helikopterlerin korkulu rüyasi. Afganistan’da Ruslarin hezimetin büyük rol oynamisti. 
STINGER’in menzili 4 bin metre civarinda ve 2.2 mach hiz yapabiliyor, F16 ve F4 Phantom tipi 
av uçaklarini vurabilir. Yani fotograf çektirecek kadar alçaktan uçan Türk uçaklarindan bir kaç 
tanesinin PKK tarafindan vurulmasi gerekirdi. 

Üstelik azamî uçus yükseklikleri 10.000 metrenin üstünde olan Türk uçaklari güdümlü 
bombalar kullandiklarindan Kandil’in tam üstüne bile gelmeden bombalari birakip üsse geri 
dönebilirler. Zaten tersi saçma olurdu. 

96. Yazan:sevim Tarih: Eyl 4, 2011 |  |  

Yazma amacım da can acıtmak değil. Bunları samimi açıklamalar olarak kabul edip, 
değerlendirmek size kalmış elbette. Siz de taş atmak maksadıyla yanıt vermediğinize göre 
belki birbirimizi doğru anlayabilme ihtimali hala vardır. Bu nedenle yazdıklarıma sabır 
gösterip cevapsız bırakmadığınız için teşekkür ederim. 

Can acıtma maksadıyla yazdığınızı düşünmüyorum. Ancak baştan sona kadar, beni, kafanızda 
yaratığınız taraflı biri olarak yargılıyor ve bu tavrınızı sürdürmeye devam ediyorsunuz.Ve bu 
da fazlasıyla canımı acıtıyor. Yorumunuzdan yapacağım alıntılarla açıklık getireceğim ayrıca. 

Siz kabul etseniz de etmeseniz de aksine ikna oluncaya kadar okuduğum cümleden çıkardığım 
sonuç iftira niteliği taşıdığı olacaktır. 

İkna olup olmamak size kalmış. Ben bu konuda bir çok ihtimalin bir arada değerlendirilmesi 
gerektiğini ve fakat bazı yorumcuların işin teknik kısmına takıldıklarını söyledim. Bir de 
“bunlar kesin cenaze namazı da kıldırmamış ve cesetleri orda kurda kuşa teslim etmişlerdir”, 
“TSK bu kez 12′den vuruyor, ne kadar haşerat varsa temizlenecek” diyenler de var. Bu 
sözlerdeki hoyrat ötekileştirme ve düşmanlığı geçtim, bu yorumlarda cesetlerin varlığığından, 
TSK’nın “hedef” vurduğundan- hedef insan böcekler- bahsediliyor. Şimdi soruyorum, siz de 
üzerinde bir kez daha düşünerek cevap verin: Bu tutumu eleştirmek, bu tavra eleştiri 
yöneltmek iftira atmak mıdır? Kaldı ki bu konuda -sizden itiraz gelmeden- doğrudan size 
yönlttiğim bir elştiri de bulunmuyor. Yani hangi anlayışı eleştirdiğim gayet açık. Dikkat 
ederseniz genelleme-veya sizin ithamınızla iftira- olmasın diye yorumları birbirinden ayırarak 
not da düştüm (bkz. Memet Yılmaz beyin ismini zikrettiğim bölüm ve ardından Emre Uslu’nun 
makalesine atfen yazdıklarım. 
Özetle, ben gözlemlerimi aktardım, kendimce eksik bulduğum kısımlara eleştirel baktım 
diyorum, siz ise “iftira atıyorsunuz” demekte ısrar ediyorsunuz.Neyse yapacak bir şey yok, siz 
hâlâ iftira attığımdan kuşkuya düşüyorsanız, sanırım bunun aksini ıspatlamaya çalışmamın 
pek bir anlamı olmayacak.  

Size cımbızlama gibi gelen cümle bana göre sizin video değerlendirmenizin özü. Ve siz de bu 
nedenle bırakın teknik detayları esasa bakın demek için o cümleyi yazmadınız mı? Kısaca sizin 
için ÖNEMLİ olana önem vererek düşündüklerimi yazdım. 
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Benim video değerlendirmemim özü…Burada önemli iki detay var. Şayet sözkonusu video için 
ne düşündüğümle alakalıysa söyledikleriniz, ben o videoyu hiç izlemedim. Bu video gibi 
şiddetin, acının pornolaştırıldığı görsel sunumlardan(!) iğreniyorum. Bunun kimin tarafından, 
hangi amaçla yapıldığının da bir önemi yok çünkü insan beynine ve vicdanına hakaret 
etmek,tecavüz etmek,duyguları sümürmek demektir bu. Yani neresinden bakarsanız kirlidir. 

Yok, sadece teknik detaylara odaklanma serzenişimden hareketle değerlendirmemin “özü”nü 
soruyorsanız;bırakın, önemsizdir, geçelim…demedim, olabilecek ihtimalleri çoğaltarak olayın 
değerlendirilmesinin/sorgulanmasının daha yerinde olabileceğini ifade etmeye çalıştım. Tabi 
ifade biçimi hatalı diyorsanız, olabilir, bu zor günler hepimizi etkiliyor, ben bundan azadeyim 
deme hakkı görmüyorum kendimde. 

Sivil kelimesine kızmıyorum. Sivil kamuflajı giymiş eli silaha değmemiş en az katil kadar suçlu 
azmettirici zihniyetlere kızıyorum. ben bundan azadeyim deme hakkı görmüyorum kendimde. 

Eli silaha değmemiş en az katil kadar suçlu azmettiricilere ben de kızıyororum. Ve kuzu 
postuna bürünmüş bu kurtların ben de farkındayım. Ancak bu kamuflajlı sivillere haklı tepki 
göstermek ile, her “siviller ölmesin” diyeni bunların gönüllü mütefiki veya sempatizanı gibi 
algılamak da yanlış. Ağzılarımızı bantlayalım derken tam bu algıya dikkat çekmek istedim. 
Kusura bakmayın siz bu algıya fazlasıyla kaptırmışsınız kendinizi! Misal, karşıdakini şiddete 
prim vermekle suçlamak ile, şiddettin bir tarafını haklı görmekle suçlamak- yorumunuzun 
ilerki bölümünde şahsıma bu örtülü suçlama var zira- benzer algılardır. Oysa bir tarafın 
şiddettini mazur ve meşru görmek/haklandırmak gibi somut bir bulgu/ima olmadığı sürece 
muhatabı böyle bir eğilimle suçlamak(bağışlayın) niyetokumadır.Neyse bu bölüme 
geldiğimizde meramımı anlatırım. 

Özne PKK, TSK, sivil kamuflajlılar da olsa şerefsizliğe sizden bizden ayırımı yapmadan 
ahlaksızlık diyebilmek gerek. Önem verilmesi gereken gerçek bu bence. Ve bu gerçek 
eteğimdeki taşlardan biri olarak kabul ediliyorsa şayet atmaya devam edeceğim. 

Ahlaksızlık, şerefsizlik demişim zaten, daha ne dememi bekliyorsunuz? Ayırım bunun 
neresinde Allahaşkına? Ayırım mı yaptım ki böyle konuşuyorsunuz? Bakın sırf haklı çıkma 
adına hâlâ benzer tavrınızda ısrar ediyorsunuz. 

Eteğinizdeki taşlara gelince, bakın egonuza yenik düşmeden, tekrar okuyun yazdıklarımı, bu 
belirleme PKK’yı ya da BDP’yi eleştirdiğinizden dolayı yapmış değilim. Sizden fazla 
eleştiriyorum PKK’yı, sahte barış havarilerini, iki yüzlü tutumu. Eleştirdiğim nokta,sizin 
insanları söylemediklerinden türlü çıkarımlara ulaşma alışkanlığınızadır. Doğru bir yol değil 
bu, ister kabul edin ister etmeyin. Yani taşlarınızı dökün, atın ne yaparsanız yapın ama kafa 
göz yararak yapmayın diyorum. 

Biri, masum olduğunu bildiği birinin kurşuna dizileceğini bile bile ellerini ve gözlerini 
bağlıyorsa şayet tetiğe basan kadar suçludur. 

Evet bence de. Aksini söylediğimi hatırlamıyorum. Ama bu suçlular/azmettiriciler var diye 7 
insanın neden, nasıl, kim tarafından… öldürüldüğünün es geçileceği anlamına gelmiyor. Siz es 
geçiyorsunuz demiyorum. Ama ortada bu kadar sivil celladın cirit atıyor olması bu olayı ikinci 
plana atmamıza gerekçe değildir ve olmamılıdır. 
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…kaseti hazırlayanlar gözlerimizin gördükleriyle aklımızı bağlayıp vicdanımızı kurşuna 

dizilmeye hazırlamak istemişler.  

Evet, kaseti hazırlayanlar muhtemelen bunu amaçlamışlardır. Bizlere düşen görev, 
vicdanlarımıza ve ruhlarımıza zehir akıtmak isteyenlerin bu emmellerine izin vermemek ve 
kirli oyunlarına gelmeyerek insan ve vicdan pencerisinden bakarak direnmektir. 
Yani “Onların istediklerini” biz retedeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Bunu başarabilirsek başka 
ölümlerin önüne geçebiliriz ancak. 

Sorularınızın cevabını yazdım fakat sizi suçladığımı düşündüğünüz için olsa gerek 
dikkatinizden kaçtı sanırım. Arzu ettiğiniz sırayla tekrar edeyim;(sübjektif demişken sorayım; 
siz videodaki görüntüleri nasıl değerlendirdiniz? Sorunuz sübjektif miydi?) 

Video görüntüleriyle ilgili ne düşündüğümü yukarıda yazdım. Şunu bilmenizi isterim ki, o 
video görüntüleri gerçek olsa bile, vidonun yayımlanması konusunda fikrim değişmez. Bu tip 
görüntüler kin ve nefretin daha da derinleşmesinden başka hiçbir şeye hizmet etmez. Kaldı ki, 
kin ve öfke yayma amacıyla yani böylesi bir etki yaratma amacıyla yapıldığında,izlememek için 
bir değil iki nedenim daha var demektir. Özetle, devletin bir zamanlar “Anadoludan 
Görünümler” adı altında yayımladığı kışkırtıcı propaganda ne ise bu videonun benim için 
kıymeti harbiyesi de odur…Mantık aynı mantık aradaki fark bu videonun Kürt versiyonu 
oluşu. Anlayacağınız o ve benzer bir proram daha vardı, yayımlandıkça batıdaki insanların 
Kürtlere düşmanlığı derinleşti, ırkçılık yükseldi ve bizi bugün iki düşman halk konumuna 
getirdi. Bu video da aynı tesiri yaratacak…Kürt ırkçılığını besleyip azdıracak, Kürtleri Türklere 
düşman edecek, Kürtlerin ruhunu zehirleyecek, masumiyeti yok edecek;yaşamı sonu 
gelmeyen bir kan davasına çevirecek…Barış umutlarını söndürecek…Ve Türkü, Kürdü, Lazı, 
Çerkeziyle;bu coğrafyada yaşayan her kesin acı çekmesine neden olacak. Budur videoya dair 
görüşlerim. Gayrı objektif mi, sübjektif mi, hayal ürünü yoksa kuruntu olarak mı bakıyorum, 
gayrı siz karar verin. 

Orada senelerden beri 7 insandan daha fazlasının öldüğüne inanıyorum. Ve her birinin ölüm 
şeklinin diğerininkinden de feci olduğunu düşünüyorum. Ve bunun gerçekliğinden zerre 
şüpheye düşmüyorum. 

Böyle inandığınızdan şüphem yok ve olmadı. Sorum bu değildi, yanlış anlmışsınız. Ben, 
ödürüldüğü iddia edilen 7 sivilin öldürüldüğüne inanıp inanmadığınızı sordum. Bu soruyu 
belki sormaya hakkım yoktu, ama gerçekten bu 7 insan öldürülmüşse vidoyla amaçlananları 
vicdanlarda yargılamak kadar bu insanların akibeti de aynı vicdan muhakemesini hak ediyor 
diye düşünüyorum. 

Siz sanırım sizden başkalarının normal değerlendirmesinin anormal olduğuna inanıyorsunuz. 

Bir olay, olgu, sav veya düşüncenin normal ve anormalliği görecedir. Bana anormal gelen size 
veya bir başkasına normal gelebilir ya da tersi. Bana, 7 insanın ölmüş olma ihtimalinin 
bulunduğu bir konuda, teknik detaylara odaklanarak ölümlerin atlanmış olması pek normal 
gelmiyor. Tabi bu ısrarımın da anormal olduğunu düşünebilir pek çok insan. 
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Size yazdığımı tekrar edeyim; masum sivillerin ölmesini “normal” kabul edenler “şiddet”i bir 
çözüm yolu olarak takdis edip destekleyenler, kullanalar. Diğer yazdıklarınızda sizinle 
hemfikirim. Ve bu goygoycuları masum siviller olarak kabul edebilmem mümkün değil.(kaseti 
hazırlayanlar kim? Masum siviller mi?) 

Ahh ahh! Yine biraz karıştırmışsınız, benim ardına düştüğüm siviller sizin- pek haklı olarak- 
goygoycu dedikleriniz değil ki! Ne de şu kaseti hazırlayan ekibi sivil ilan etmişliğim var… Ben 
içinde çocukların da olduğu sivillerden bahsediyorum.Açıkçası sivil tanımı üzerine fikri bir 
tasarrufum bulunmuyor, hatırlatayım. 
************ 
İzninizle işim çıktı, yorumuzun kalan bölümünü kaldığımız yerden yanıtlamaya çalışırım. 

97. Yazan:sevim Tarih: Eyl 4, 2011 |  |  

Sizin taraftaki masum, bizim taraftakiler masumları öldüren suçlular! Sizinkiler, bizim 
masumları öldürüyorlar, bizimkilerse suçluları!” Bu zihniyeti değiştirmeden O(A)LMAZ. Adil 
değil! 

Çok doğru, bu yaklaşım adil değil, adil olmadığı gibi çözüme de katkı sunmaz. Ancak bunu 
diyen ben değilim, siz-biz eksenli bu tür yaklaşımlara asla itibar etmedim, ne bu yorumda ne 
de başka bir yorumumda… 

Ha, eğer meseleye bu açıdan baktığıma,  

Geçiştirmeye hizmet eden bir ısrarla 7 kişinin yaşadıkları ölüm gerçek mi değil mi şeklinde 
yöneltilen bir soru ne yazık ki böyle bir zihniyetin ürünü.(çuvaldız) 

bu görüşünüzleriniz doğrultunda kanaat getirmişseniz, inanın çok büyük bir yanılgı 
içersindesiniz ve yargılarınız art niyetle olmasa bile peşin hükümlülüktür.  

Siz istediğiniz gibi düşünmekte özgürsünüz, bunun için ayrıca bir ikna çabasına girmeyeceğim. 
Ancak emin olun “bu 7 sivile ne oldu” diye sormak, haklı olarak eleştirdiğiniz zihniyetle 
örtüşmez. Ne yani PKK’nın cinayetlerini sorguladığımda resmi ideoloji veya derin devletle aynı 
zihniyeti mi paylaşmış olacağım? Aman tanrım bu nasıl bir analoji, nasıl sakat bir mantıktır 
böyle? Tek kelimeyle:El insaf! diyorum. 

Benim görebildiğim ve önem verdiğim GERÇEK bu. Taş değil acıtan gerçek. 

Siz gerçeğinize inanmaya ve önem vermeye devam edin. Nasıl görmek istediğinizde de 
özgürsünüz. Sadece şunu diyebilirim, “GERÇEK”niz, muhatabınızın her sözünü şu veya bu 
zihniyetin bir ürünü/muadili gibi görmekse, sanırım gerçeklerimiz ve gerçeklik anlayışımız bir 
hayli farkı.  

BDP’liler, Kürt milliyetçileri, çözümü şiddette arayan PKK ve diğer “şahinler” barış ve adalet 
isteminde çelişkiye düşüyor, hata yapıyor ya da ikiyüzlüce davranıyorlarsa 

diye yazmışım, cümlenin tamaını getirmemişsiniz, önemli değil. Ve ynıtınız şu olmuş: 
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Hata! Bu konuya daha önce de takılmıştım. Bir taraf masumca “hata” yapıyor diğer taraf 
“tahammüden cinayet işliyor”, bir taraf “meşru müdafaa” yapıyor diğer taraf “operasyon”. 
Söyler misiniz bu şekilde bir değerlendirmeyle nereye varılabilir???? 

Takılın takılın da, söyledikleriniz biraz tutarlı olsun, sadece haklı çıkma egosuyla bağlamından 
kopmasın.  

Peki ya ne demeliydim? Nerede masumiyet olarak niteleniyor bir bakar mısınız?, 
Kürt milliyetçiliği, 
Çözümü şiddete aramak, 
Barış ve adalet isteminde çelişkiye düşmek, 
İkiyüzlüce davranmak…Kulp olarak yakalıyıp itham malzemesi aradığınız cümlede bu 
sözcükler geçiyor. 
Masumiyeti tanımlayacak nitelemelere benziyor mu bunlar bir daha bakın. Bakın ki 
cımbızlamaya ne kadar meraklı olduğunuzu kendiniz görün. 
Sayın çuvaldız, siz karşıdakini suçlama adına sadece cımbızlamakla kalmıyor fakat aynı 
zamanda itham malzemesine yaramayacak sözcükleri de göremiyorsunuz. Şimdi soruyorum, 
sözünü ettiğiniz zihniyette olmadığımı açıklayabilmem için o zihniyete daha sert hakaretler mi 
etmeliydim. Mesele bu değilse nasıl bir yol öneriyorsunuz?  

Ve ayrıca alıntıladığım şu son paragrafınızda geçen değerlendirmelerde bulunmuş muyum ki 
bana atfen “bu değerlendirmelerle bir yere varılmaz”diyorsunuz. Bir yere varılır veya varılmaz 
sizi bu kadar rahatsız eden değerlendirmem nedir bir bilsem. 

Bu değerlendirmeyle faturanın kesilmesine, iki yüzlülüğün bir türlü deşifre olmamasına ve 
masum insanların kandırılarak, kullanılmasına, mağdur edilmesine yardımcı olunuyor. Daha 
nasıl açık anlatabilirim inanın bilmiyorum. 

Sayın çuvaldız, adalet konusunu siz açtınız. Bu şartlarda imkansız gibi demeye getirdiniz, 
yorumu alıntılayabilirim. Ben de peki ne yapalım diye soruyorum. Bakın sıradan bir insan 
olarak soruyorum, BDP’li değilim, PKK’ya sizden daha fazla öfkeliyim, hiçbir sivil eyleme 
katılmadım bu güne kadar. Benim değerlendirmelerim savaşı kızıştırıyorsa susmaya da 
hazırım. Yani beni geçin, tutun ki Kürtleri kışkırtan biriyim. Ne olcak orada hiçbir tarakta bezi 
olmadığı halde ben ve benim gibi kışkırtıcalar var diye adaleti geçtim insanların yaşam hakkı 
korunamayacak mı? Bunu söylemekten dilimde tüy bitti, siz hâlâ sizin şu değerlendirmeleriniz 
deyip duruyorsunuz. 

Sevim hanım siz gerçekten de iki yüzlü davrananların masum halkı temsil ettiğine ve aldıkları 

kararlarda iyi niyetle HATA yaptıklarına mı inanıyorsunuz? Oldukça yüksek bir oy oranı ile 

sandıktan çıkarak meclise yollanmak ama gitmeme kararı almak “masum bir hata” mı? İnanıp 

güvendikleri insanlar tarafından temsil edilmeyen halk mağdur edilmemiş midir? Oy veren 

Kürt halkının bu konuyu değerlendirme mükellefiyeti yok mu?7 insanın ölümünde bu 

HATAnın hiç payı yok mu?  

BDP beni temsil etmiyor. Ancak oy aldığı kesimleri evet temsil ediyor. Bu benim inanıp 
ananmamala ilgili bir şey değil ve yine inanıp inanmamam da varolan realiteyi değiştirmiyor. 
PKK’nın silahı bırakma ihtimali de ne yazık ki insanların neye nasıl inandıklarına bağlı bir şey 
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değil. Eğer insanların istemiyle olsa dağa çıkmış çocuklar da dahil eminim Kürtlerin büyük bir 
çoğunluğu silahların gölgesinde, savaş ve korkuyla yanyana yaşamaktan çoktan bıkmıştır. 
İnanın gerçek bu. Ama deseniz ki Kürt halkı neden bu korkuyla yaşamaya yüksek sesle itiraz 
etmiyor size katılırım. Bu suskunluk elbette arzu edilen barışı geçiktirecek bunun da 
farkındayım. Ancak oradaki insanların çoğu çaresiz, iki ateş arasında ve kendilerine dayatılan 
iki kimlik arasında sıkışmış durumdadırlar.Sanıldığı gibi kolay değil bu işler. Çözüm derseniz? 
Kürtler Derin PKK’yla yüzleşmeyi göze aldıklarında gerçek özgürlüklerine kavuşacaktır. Zira 
her şeyden önce PKK güdümünde olmayan bir demokratik ortama ve özgür düşünceye ihtiyaç 
var. Bunu ne BDP’liler ne, ne halk, ne sınırlı STK’lar henüz başarmış değil.  

Çözümü burada görüyorum eğer sorduğunuz buysa. Açıkçası PKK’ya da BDP’ye de 
güvenmiyorum. Ama ne yalan söyleyeyim henüz devlete ve hükümetin samimiyetine de 
güvenmiyorum. Zaten yazdığım yorumlarda bunu feryat ediyorum. Kurumların, ideolojilerin, 
tarafların ağzıyla konuşmaktan kaçınarak, sadece İnsanı merkeze alalım, vicdan eksenndan 
gerçeklere bakalım diyorum. 

Neden konu illa da 7 insanın öldürülmesi olmalı? Neden sunulan görüntülerin kadrajının 
dışında kalanlara bakamıyoruz. Nedir bu baskı?? Neden İlla da sadece kör gözüm parmak 
görüntülerle sınırlı düşünmek zorundayız ???? Hazırlanmış bir video 7 ölümü gösterdi diye 
mi? Pekii bugüne kadar yaşanmış binlerce ölüm! Oradaki ölümler bilmediğimiz gerçekler 
değil. Kısaca konu 7 insanın kimin tarafından öldürüldüğü değil. 

Elbette konu 7 insanın ölümü olmak zorunda değil. Ancak kadrajın dışında kalanlardan biri de 
bu 7 insanın ölümü olamaz mı? Ya bu insanların gerçekten öldürüldüğü kesinleşirse? Kadrajın 
dışında kalıp atlanmış olmayacak mı?  

Ayrıca son cümlede konu bu değil diye kestirip atmışsınız. Peki bu sitede yayımlanan yazı ve 
makalelerde konuyla bağlantılı sayısız fikir eklenirken bu kesinliğe nereden varıyorsunuz? Bir 
ilk mi oldu yani, yüzlerce yorumla bir konu farklı boytlarıyla hiç mi tartışılmadı? Konuyu 
kısatlama prensibinin olduğunu bilmiyordum, site yöneticilerinden de böyle bir uyarı 
duymadım. 

Konu bu parçalanmış insan cesetleriyle yapılmak istenen. Ne yapılmak istendiğini 
görmediğimiz sürece daha başka masum insanlar ölmeye devam edecekler. Görmemiz 
gereken gerçek şu; birileri bir uçakta bir bombanın düğmesine basar ve bombanın düştüğü 
yerde insanlar ölür. Aynı şeyi birileri yerde, masa başında bir video hazırlayıp yayına sürerek 
de yapabilir. Bu kaset gerçeğe barışa adalete hizmet etmek gayesiyle hazırlanmamış. Bu 
videonun gösterdiği açıdan gösterilene bakmak, parmak tetikte bir silaha yanak dayayıp gez, 
göz, arpacık diyerek hedefe nişan almaktan farksız. 

Bu tezgahın tertipleyenler cinayetten farksız kötü bir eylem yapmışlardır.Bir kez daha deklare 
etmem gereksiz bence. Sorması ayıp, aynı şeyleri biraz değiştirerk sıkça tekrarlamış olmuyor 
musunuz? 

İnsanlık borcumu nasıl ödeyeceğime “ben” karar vermek istiyorum. Birilerinin insanlık 
borcumun ne olduğuna ve onu nasıl ödeyeceğime benim adıma karar vermesine ve beni de 
tüm bunlara biat etmeye zorlamasına karşı çıkıyorum.Baskı?! 
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İnsanlık borcumun da etiketlere, taraflara bakmadan doğruyu teşhis edebilmek ve tarafı 
olmak..olduğunu düşünüyorum. 

Olur. Nasıl isterseniz öyle ödeyin. Yalnız kimseyi ne biat etmeye zorladığım var ne de kimseye 
biat etmişliğim. Sadece inandığım doğrulara göre hareket ettiğimi düşünüyorum. Çok şükür 
öyle etiketti, ideolojiydi, taraftı gibi takıntılarım yok. Geçelim. Tartışılması dahi lüzumsuz 
bence. 

Mükellefiyet demişken; 
Soru 1: Bir uçaktan ateşlenmiş, hedefe vardığında insan öldürmesi mutlak olan bir bombayı 
nasıl imha edersiniz? 

Soru 2:Arzu edilen barışı imha etme gücü yüksek bir bomba gibi hazırlanmış videonun 
ölümcül etkisini nasıl bertaraf edersiniz? 

Sorularınızı izninizle yanıtsız bırakmak durumundayım. Savaş uzmanı değilim, 
bombalardan,silahların tesir gücünden falan ise hiç anlamam. Sadece orada öldürülmüş olma 
olasılığı yüksek yedi insanın ölümü vicdanımı yaralıyor. Bir iki kelam buna dair duymak 
istedim. Bu kadar sorun teşkil ediyorsa konuyu kapatıyorum.  

Sizin ısrar ettiğiniz yoldan gidersek; Fail PKK veya TSK,Olacakları ve ihtimalleri yazmıştım. Siz 
ne olmasını umuyorsunuz? Sonuçları neler olur? Beklenen adil adalet gerçekleşmiş olur mu? 

Yok yok siz bildiğiniz yoldan gidin, boş verin benim yolumu. Bir boşboğazlıktır ettim, ha etmez 
olaydım. Tövbe billah gölgenizin olduğu yerde bir daha konuşmayacağım:)  

Siz suçlu arayıp onu cezalandıralım diyorsunuz. Devletten de suçluları cezalandırmasını 
istiyorsunuz. Bu ülkede 35.000 insanın öldüğünden 15000 insanında kayıp olduğundan 
bahsediliyor. Tüm bu ölümler ve kayıplar için cezalandırılmak üzere suçlu aramaya başlanırsa 
sizce barıştan ve masumiyetten söz etmek mümkün olabilir mi? Devlet cezalandırmak üzere 
suçlu avına çıksaydı şayet Habur olayı gerçekleşebilir miydi? 

Ondan da vazgeçtim. Teksas üsulu herkes silahlanıp birbirini vursun. Birbirimizi tükete tükete 
çözüme ulaşırız belki:) 

Yoruldum, artık dinlenmek istiyorum. İlginiz ve emekleriniz için de teşekkür ediyorum, 
yorumlarımı sonuna kadar okuma sabrı gösterdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. 

98. Yazan:Asuman Yek Tarih: Eyl 4, 2011 |  |  

bir soru takiliyor aklima: 

Emre Uslu’nun yayinladigi resimlerden sonra demek istiyorum.  

bir ucak bomba atiyor, bir jipin icindeki insanlar yanarak oluyor.ama masmavi elbiseler ve 
kitaplar yanmiyor. yanmis oluler simsiyah ama elbiselerde yanik izi yok. 
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99. Yazan:Bawer Tarih: Eyl 4, 2011 |  |  

ergenekoncularin pkk kiligina girip 100lerce sivili oldurdugu olaylar var. Bunlarin bir kismi 
mahkeme karariyla sabit olan cinayetler. pkk ve bdp bunlarin pesinden gitmek yerine neden 
uyduruk kaydirik filmler uretti? bunu anlamis degilim. 

100. Yazan:bsm Tarih: Eyl 5, 2011 |  |  

ergenekoncularin pkk kiligina girip 100lerce sivili oldurdugu olaylar var. Bunlarin bir kismi 
mahkeme karariyla sabit olan cinayetler. pkk ve bdp bunlarin pesinden gitmek yerine neden 
uyduruk kaydirik filmler uretti? bunu anlamis degilim.(Bawer) 

Çok doğru bir tespit. BDP ne yazık ki sırf AKP karşıtlığı adına ETÖ’yle iş birliği içinde. Açığa 
vurmamaya çalışmakla bereber CHP ve saz arkadaşlarından daha çok ETÖ üzerine titriyorlar. 
Tabi bu gizli sadakat tesadüf değil, önemli nedenleri var. Zira geçmişte pek çok haltı beraber 
işlemişler. Kısacası beraber yedikleri herzeler ortaya çıkmasın diye var güçleriyle bu pis 
ilişkilerin üstünü örtmeye çabalıyorlar.  

Yalnız bu video uyduruk kaydırık olmakla beraber, büyük bir olasılıkla altından geçmişteki 
karanlık işbirliğine benzer bir şey çıkacak. Bekleyip görmek lazım. Karamanın koyunu sonra 
çıkar oyunu hesabı bu olay da birgün mutlaka aydınlanacaktır. Korkarım kirli hesaplar uğruna 
sivil insanlar katledildi ve bir dekor olarak kullanıldı. Ama tabi bu katliam nasıl tertiplendi, 
derin devletle beraber mi icra edildi, hangi hesaba güre tasarlandı bu henüz bilinmiyor. 

101. Yazan:çuvaldız Tarih: Eyl 5, 2011 |  |  

Sevim hanım, 

İkna olup olmamak size kalmış. 

-Peki söyleyeceklerinizi dinlemesek yine de bizi ikna edebilir misiniz? 
-Hayır edemeyiz. 
-O halde sözlerinizi dinlemeyeceğimizi iyi bilin. 
Devlet(Platon)sf.6 
 
İkna kelimesi her geçtiğinde aklıma bu satırlar geliyor. Okuyup anlamamak, duyup 
dinlememek, bakıp görmemek…ikna olmaya “taraf” olmadan mümkün değil. İnsan ancak 
subjektif bir kararın ardından objektif olabiliyor.Aklıma gelmişken paylaşmak istedim sadece. 

Ben bu konuda bir çok ihtimalin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini ve fakat bazı 
yorumcuların işin teknik kısmına takıldıklarını söyledim. 

İnsanlar ikna olabilmek için gerek duyduklarını kendileri belirleyebilirler. Bir video üzerinden 
yapılacak değerlendirme için de çoğumuz önce o videonun gerçekliği konusunda teknik analiz 
yapma gereği (sizin göre takılmak!)duymuş olabiliriz.  
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Bir de “bunlar kesin cenaze namazı da kıldırmamış ve cesetleri orda kurda kuşa teslim 
etmişlerdir”, “TSK bu kez 12′den vuruyor, ne kadar haşerat varsa temizlenecek” diyenler de 
var. Bu sözlerdeki hoyrat ötekileştirme ve düşmanlığı geçtim, bu yorumlarda cesetlerin 
varlığığından, TSK’nın “hedef” vurduğundan- hedef insan böcekler- bahsediliyor. Şimdi 
soruyorum, siz de üzerinde bir kez daha düşünerek cevap verin: Bu tutumu eleştirmek, bu 
tavra eleştiri yöneltmek iftira atmak mıdır? 

Alıntıladığınız o iğrenç satırlar siz cümlenizi yazdıktan iki gün sonra bu başlık altında yazıldılar. 
Ve o zamana kadar da sizin önem verilmesini istediğiniz kısımlara da zaten dikkat çekilmişti.  

Kaldı ki bu konuda -sizden itiraz gelmeden- doğrudan size yönlttiğim bir elştiri de 
bulunmuyor. Yani hangi anlayışı eleştirdiğim gayet açık. Dikkat ederseniz genelleme-veya 
sizin ithamınızla iftira- olmasın diye yorumları birbirinden ayırarak not da düştüm (bkz. 
Memet Yılmaz beyin ismini zikrettiğim bölüm ve ardından Emre Uslu’nun makalesine atfen 
yazdıklarım. 

Site kurallarında 3.şahıslar tartışmaya müdahil olamazlar yazmıyor Siz burnumu beni 
ilgilendirmeyen bir konuya soktuğumu düşünüyorsanız şayet bunu benim kabalığıma verin 
olsun bitsin. 

Yine de tekrar edeyim şahsıma bir eleştiri yönelttiğiniz için size hitaben yazmadım. Bazıları 
tarafından dillendirilen ve sizin de takrar ettiğiniz bir cümle üzerine yazdım. Aynı sizinki gibi 
bir tepki olarak kabul edebilirsiniz.(hatta gereklilik hatırlatması diyebilirsiniz)Mehmet bey’e 
hitaben yazdıklarınıza katılıyorum. Sanırım yazdıklarımdan bu gayet net anlaşılmıştır. 

Yazdığınız ve dikkatimi çeken satırları mutlaka hatırlıyorsunuzdur ama ben yine de buraya 
tekrar alıntılayayım; 

Yazmayayım dedim ama yazmadan geçemeyeceğim. Merak ediyorum acaba sivil insanların 
öldürüldüğü iddia edildiği bu olayın gerçekten yaşanıp yaşanmadığının hiç mi önemi yok? 
Ya da ne bileyim tek sorun, bu olayda TSK’nın sorumluluğunun olmadığını kanıtlamak mıdır? 
……………. 
Şimdi devleti, TSK’yı vs. aklama adına işi gücü bırakıp savunma muduna geçip iştahla 
bombalı videolar yayınlayarak vicdanını rahatlatmaya çalışan katılımcılara sormak lazım: bu 
ve benzer olaylar yaşanırken masum insanların sıradan hedef yerine konarak öldürülmesi sizi 
hiç mi rahatsız etmiyor? 
Özetle, ben gözlemlerimi aktardım, kendimce eksik bulduğum kısımlara eleştirel baktım 
diyorum, siz ise “iftira atıyorsunuz” demekte ısrar ediyorsunuz.Neyse yapacak bir şey yok, siz 
hâlâ iftira attığımdan kuşkuya düşüyorsanız, sanırım bunun aksini ıspatlamaya çalışmamın 
pek bir anlamı olmayacak. 

Yazdıklarınızın niteliği üzerine lütfen bir kez daha 
düşünün.Gördüklerimiz(gözlemlerimiz!)üzerine yazıyoruz, öyle değil mi? 
Yukarıdaki satırlarınız ardından yazdıklarımı tekrar edeyim. 

Sevim hanım, lütfen kusuruma bakmayın. Yazacaklarım size özel değil. Fakat sizin tarafınızdan 
da tekraren yazılmış olan ve her okuduğumda ardında, neredeyse iftiraya varan kocaman bir 
ithamın saklandığı böyle örtülü bir cümlenin nasıl olup da yazılabildiğini düşünüyor ve “(1)Bu 
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yaşanmakta olanların kendilerinden başkaları için hiçbir öneminin olmadığını tespit 
ettiklerine inanarak yazanların, doğruluğunu sınamış oldukları delilleri neler?” acaba 
diyorum. Belki bu soruya siz cevap verebilirsiniz; (2)Size göre yaşanmakta olanlara önem 
vermeyen insanlar sizin gördüğünüz neleri görmüyorlar? (3)Önem sıralaması yaparken 
nerede ve neden hata yapıyorlar ya da (4)Logic’in dediği gibi inanmamaya azmettikleri için mi 
mi bomba/video uzmancıkları oluveriyorlar da ÖNEMLİ olanı pas geçiyorlar? 

Yazdıklarınızda ne yazık ki sorularıma hala net cevap vermediniz.İlla da paylaşmak 
durumunda değilsiniz elbette.Aşağıda yazdıklarınızı bu soruların cevabı olarak kabul 
edebilirim. 

Benim video değerlendirmemim özü…Burada önemli iki detay var. Şayet sözkonusu video için 
ne düşündüğümle alakalıysa söyledikleriniz, ben o videoyu hiç izlemedim. Bu video gibi 
şiddetin, acının pornolaştırıldığı görsel sunumlardan(!) iğreniyorum. Bunun kimin tarafından, 
hangi amaçla yapıldığının da bir önemi yok çünkü insan beynine ve vicdanına hakaret etmek, 
tecavüz etmek,duyguları sümürmek demektir bu. Yani neresinden bakarsanız kirlidir. 

Kesinlikle. Bunu mide kramplarıyla izledikten(!) sonra düşündüğüm bu oldu. Başka türlü video 
ve amacının ne olduğuna dair karar verilemezdi öyle değil mi?  

Yok, sadece teknik detaylara odaklanma serzenişimden hareketle değerlendirmemin “özü”nü 
soruyorsanız; bırakın, önemsizdir, geçelim…demedim, olabilecek ihtimalleri çoğaltarak olayın 
değerlendirilmesinin/sorgulanmasının daha yerinde olabileceğini ifade etmeye çalıştım. Tabi 
ifade biçimi hatalı diyorsanız, olabilir, bu zor günler hepimizi etkiliyor, ben bundan azadeyim 
deme hakkı görmüyorum kendimde. 

Amacınız buyduysa şayet ifade biçiminiz kesinlikle hatalıydı.Ve başta söylemeye çalıştığım da 
buydu. 
Haşarat diyenler de olup biğten olaylardan, kışkırtmalardan had safhada etkilenip, ölçüsüzce 
tepki verenler.Ne ne yazık ki bunu kendilerinde hak olarak görme gafletindeler de. 

Eli silaha değmemiş en az katil kadar suçlu azmettiricilere ben de kızıyororum. Ve kuzu 
postuna bürünmüş bu kurtların ben de farkındayım. Ancak bu kamuflajlı sivillere haklı tepki 
göstermek ile, her “siviller ölmesin” diyeni bunların gönüllü mütefiki veya sempatizanı gibi 
algılamak da yanlış. Ağzılarımızı bantlayalım derken tam bu algıya dikkat çekmek istedim. 
Kusura bakmayın siz bu algıya fazlasıyla kaptırmışsınız kendinizi! Misal, karşıdakini şiddete 
prim vermekle suçlamak ile, şiddettin bir tarafını haklı görmekle suçlamak- yorumunuzun 
ilerki bölümünde şahsıma bu örtülü suçlama var zira- benzer algılardır. Oysa bir tarafın 
şiddettini mazur ve meşru görmek/haklandırmak gibi somut bir bulgu/ima olmadığı sürece 
muhatabı böyle bir eğilimle suçlamak(bağışlayın) niyet okumadır. Neyse bu bölüme 
geldiğimizde meramımı anlatırım. 

İnsan bazen birileri işaret etmeden kendini fazlasıyla yanlış algılara kaptırmış olduğunun 
farkına varamıyor ve hassasiyetleri nedeniyle de haksız olarak suçlandığını düşünerek tepki 
verebiliyor.Tespitlerinize katılıyorum. 
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Ahlaksızlık, şerefsizlik demişim zaten, daha ne dememi bekliyorsunuz? Ayırım bunun 
neresinde Allahaşkına? Ayırım mı yaptım ki böyle konuşuyorsunuz? Bakın sırf haklı çıkma 
adına hâlâ benzer tavrınızda ısrar ediyorsunuz. 

Neden hep şahsınıza alıyorsunuz? Hangi konuda haklı çıkmaya çalıştığımı da söylerseniz 
sevinirim. 

Eteğinizdeki taşlara gelince, bakın egonuza yenik düşmeden, tekrar okuyun yazdıklarımı, bu 
belirleme PKK’yı ya da BDP’yi eleştirdiğinizden dolayı yapmış değilim. Sizden fazla 
eleştiriyorum PKK’yı, sahte barış havarilerini, iki yüzlü tutumu. Eleştirdiğim nokta,sizin 
insanları söylemediklerinden türlü çıkarımlara ulaşma alışkanlığınızadır. Doğru bir yol değil 
bu, ister kabul edin ister etmeyin. Yani taşlarınızı dökün, atın ne yaparsanız yapın ama kafa 
göz yararak yapmayın diyorum. 

Sevim hanım bazı alışkanlıklarımın farkında değilim. İlk yorumlaşmamızda bunu teşhis edip, 
uyardığınız için teşekkürler. Şayet devam edeceksek benim alışkanlıklarımı bir tarafa bırakıp 
konuya odaklanabilme ihtimali var mı sizce, ne dersiniz?  

Biri, masum olduğunu bildiği birinin kurşuna dizileceğini bile bile ellerini ve gözlerini 
bağlıyorsa şayet tetiğe basan kadar suçludur.(ç-z) 
Evet bence de. Aksini söylediğimi hatırlamıyorum. Ama bu suçlular/azmettiriciler var diye 7 
insanın neden, nasıl, kim tarafından… öldürüldüğünün es geçileceği anlamına gelmiyor. Siz es 
geçiyorsunuz demiyorum. Ama ortada bu kadar sivil celladın cirit atıyor olması bu olayı ikinci 
plana atmamıza gerekçe değildir ve olmamılıdır. 

Birinci plana alınmasını istediğiniz nedir? Bir videoda hurdaya dönmüş jeep var diye bu kadar 
tartışılmıyor öyle değil mi? 

…kaseti hazırlayanlar gözlerimizin gördükleriyle aklımızı bağlayıp vicdanımızı kurşuna 
dizilmeye hazırlamak istemişler.(ç-z) 
Evet, kaseti hazırlayanlar muhtemelen bunu amaçlamışlardır. Bizlere düşen görev, 
vicdanlarımıza ve ruhlarımıza zehir akıtmak isteyenlerin bu emmellerine izin vermemek ve 
kirli oyunlarına gelmeyerek insan ve vicdan pencerisinden bakarak direnmektir. Yani “Onların 
istediklerini” biz retedeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Bunu başarabilirsek başka ölümlerin önüne 
geçebiliriz ancak. 

Kesinlikle. 

Video görüntüleriyle ilgili ne düşündüğümü yukarıda yazdım. Şunu bilmenizi isterim ki, o 
video görüntüleri gerçek olsa bile, vidonun yayımlanması konusunda fikrim değişmez. Bu tip 
görüntüler kin ve nefretin daha da derinleşmesinden başka hiçbir şeye hizmet etmez. Kaldı ki, 
kin ve öfke yayma amacıyla yani böylesi bir etki yaratma amacıyla yapıldığında,izlememek için 
bir değil iki nedenim daha var demektir. 

Kin ve nefretin derinleşmemesi için siz izlemezsiniz, izleyenler de akıl ve vicdanlarını elden 
bırakmadan bir yalanı her açıdan teknik bir uzman gibi ortaya koymaya çalışabilirler. Öyle 
değil mi? 
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Özetle, devletin bir zamanlar “Anadoludan Görünümler” adı altında yayımladığı kışkırtıcı 
propaganda ne ise bu videonun benim için kıymeti harbiyesi de odur…Mantık aynı mantık 
aradaki fark bu videonun Kürt versiyonu oluşu. Anlayacağınız o ve benzer bir proram daha 
vardı, yayımlandıkça batıdaki insanların Kürtlere düşmanlığı derinleşti, ırkçılık yükseldi ve bizi 
bugün iki düşman halk konumuna getirdi. Bu video da aynı tesiri yaratacak… 

Haklısınız.Farklı kelimelerle aynı şeyi yazmıştım. 

Kürt ırkçılığını besleyip azdıracak, Kürtleri Türklere düşman edecek, Kürtlerin ruhunu 
zehirleyecek, masumiyeti yok edecek;yaşamı sonu gelmeyen bir kan davasına 
çevirecek…Barış umutlarını söndürecek…Ve Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkeziyle;bu coğrafyada 
yaşayan her kesin acı çekmesine neden olacak. Budur videoya dair görüşlerim. 

Aynı görüşteyiz. 

Gayrı objektif mi, sübjektif mi, hayal ürünü yoksa kuruntu olarak mı bakıyorum, gayrı siz karar 
verin. 
Böyle inandığınızdan şüphem yok ve olmadı. Sorum bu değildi, yanlış anlmışsınız. Ben, 
ödürüldüğü iddia edilen 7 sivilin öldürüldüğüne inanıp inanmadığınızı sordum. 

7(!) insan ölmüş. Beden parçalarının plastik vb herhangi maddeden yapılmış mankenler 
olmadığını yazdım zaten. Bunu inkar etmek mümkün mü? Gelelim “öldürülme” kısmına. Bir 
uçaktan atılan bombayla ya da yere döşenmiş bir mayınla olsun ÖLDÜRÜLMÜŞ oldukları 
kesin. Çoluk çocuk insanlar kendilerine bir bomba bağlayıp intihar etmemişlerdir!(3.sayfa 
haberlerinden böyle manyakların da sözüm ona kamikazelerin de var olduğunu biliyoruz)  

Bir olay, olgu, sav veya düşüncenin normal ve anormalliği görecedir. Bana anormal gelen size 
veya bir başkasına normal gelebilir ya da tersi. Bana, 7 insanın ölmüş olma ihtimalinin 
bulunduğu bir konuda, teknik detaylara odaklanarak ölümlerin atlanmış olması pek normal 
gelmiyor. Tabi bu ısrarımın da anormal olduğunu düşünebilir pek çok insan. 

O videoda cesetler vardı. Ölmüş olma ihtimali diye bir şey söz konusu değil. Ne zaman ve 
nasıl ölmüş oldukları, mezardan çıkarılıp çıkarılmadıkları tartışması “ölmeme ihtimali” 
üzerinden yapılmıyor.Bu tartışmalar sizce “ölümlerin atlanmış olduğu” anlamına geliyorsa 
atlanan kısmı yazarsınız yazmayanları da yazmadıkları için vicdan muhasebesi yapmamış 
olmakla itham etmezsiniz.Umarım yeterince açık yazabildim. KİMSE BU ÖLÜMLERİ YEKNİK 
DETAY ARASINDA KAYNATMAYA/YOK SAYMAYA ÇALIŞMIYOR. 

Siviller konusunda siz bir şey demediniz ben dikkat çekme gereği duyduğum için yazdım 
************ 

Geçiştirmeye hizmet eden bir ısrarla 7 kişinin yaşadıkları ölüm gerçek mi değil mi şeklinde 
yöneltilen bir soru ne yazık ki böyle bir zihniyetin ürünü.(çuvaldız) 
bu görüşünüzleriniz doğrultunda kanaat getirmişseniz, inanın çok büyük bir yanılgı 
içersindesiniz ve yargılarınız art niyetle olmasa bile peşin hükümlülüktür. 

Yanılgımı düzeltmeme yardım edin o halde. Ölümler gerçek. Sonra……sonrasını lütfen siz 
tamamlayın. Gideceğiniz yolu ve varacağınız sonucu merak ediyorum. 

http://www.derindusunce.org/


 
Asimilasyon ile şiddet kıskacında Ulusalcı Kürtler 

 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

114 

Siz istediğiniz gibi düşünmekte özgürsünüz, bunun için ayrıca bir ikna çabasına girmeyeceğim. 
Ancak emin olun “bu 7 sivile ne oldu” diye sormak, haklı olarak eleştirdiğiniz zihniyetle 
örtüşmez. Ne yani PKK’nın cinayetlerini sorguladığımda resmi ideoloji veya derin devletle aynı 
zihniyeti mi paylaşmış olacağım? Aman tanrım bu nasıl bir analoji, nasıl sakat bir mantıktır 
böyle? Tek kelimeyle:El insaf! diyorum. 

Sorularınızı siz cevaplarsanız sakat mantığımla yanlış sonuçlara varma ihtimalimi bertaraf 
edebilirsiniz belki! Yazacaklarınızla ikna olmaya hazırım. 

Gerçeklerimiz ise farklı değil. Kayırmadan, taraf gözetmeden adalet diyoruz ve haklıyız da  

Ve lütfen benim haklı çıkma gayretimi, egomu, karşımdakini suçlama adına cımbızlama 
merakımı, alışkanlıklarımı bu kadar sık tekrar edecek kadar sorunlu görüyor (ki baktığınız 
yerden görünenler bunlarsa haklısınızdır da) ve rahatsız edici buluyorsanız yazdıklarımı 
dikkate almayın görmezden gelin ve beni kendi halinde gevezelik eden biri olarak kabul 
ediverin. Tabi bu da sizin için sorun olmayacaksa? 

Masumiyeti tanımlayacak nitelemelere benziyor mu bunlar bir daha bakın. Bakın ki 
cımbızlamaya ne kadar meraklı olduğunuzu kendiniz görün. 

Sayın çuvaldız, siz karşıdakini suçlama adına sadece cımbızlamakla kalmıyor fakat aynı 
zamanda itham malzemesine yaramayacak sözcükleri de göremiyorsunuz. Şimdi soruyorum, 
sözünü ettiğiniz zihniyette olmadığımı açıklayabilmem için o zihniyete daha sert hakaretler 
mi etmeliydim. 

Keşke benim yazdıklarıma da sadece HATA diyebilseydiniz. Bu cümle belki rahatsız eden 
değerlendirmenizi fark edebilmenizde size ipucu olur. 

“TSK’yı aklama adına… iştahla …vicdan rahatlatmaya çalışan katılımcılar” cümlesi ile 
“karşıdakini suçlamak adına cımbızlama yapmak” arasında anlam bakımından fark var mı 
sizce? Kim kimi hangi zihniyetle itham ediyor fark edebiliyor musunuz? Tüm bu cümllelerin 
sebebi 7 kişinin ölümü hakkında sizin görmek istediğiniz(?) kelimelerle cümlelerin kurulmamış 
olması mı sadece?  

Çözüm derseniz? Kürtler Derin PKK’yla yüzleşmeyi göze aldıklarında gerçek özgürlüklerine 
kavuşacaktır. Zira her şeyden önce PKK güdümünde olmayan bir demokratik ortama ve özgür 
düşünceye ihtiyaç var. Bunu ne BDP’liler ne, ne halk, ne sınırlı STK’lar henüz başarmış değil. 
Çözümü burada görüyorum eğer sorduğunuz buysa. Açıkçası PKK’ya da BDP’ye de 
güvenmiyorum. Ama ne yalan söyleyeyim henüz devlete ve hükümetin samimiyetine de 
güvenmiyorum. Zaten yazdığım yorumlarda bunu feryat ediyorum. Kurumların, ideolojilerin, 
tarafların ağzıyla konuşmaktan kaçınarak, sadece İnsanı merkeze alalım, vicdan eksenndan 
gerçeklere bakalım diyorum. 

Pekii de kimseye güvenmediğinizde kimlerle insanı merkeze alıp, vicdan ekseninden 
gerçeklere bakacaksınız? Bu davetiniz kime? Güvenebilme/samimi bulma kriteriniz ne 
olacak? En azından anlaşabilmek amacıyla konuşmayı başlayabilmek için. Ben şahsen hiçbir 
konuda anlaşamayacağımı düşünerek güvenmediğim bir insanla konuşmak bile istemem. 
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Mükellefiyet konusundaki 2.soruma yazdıklarınızın içinde cevap vermişsiniz zaten. İki soruyu 
alt alta yazmamın sebebi etkilerinin aynı olduğunu daha net ifade edebilmek içindi. İlla da 
uzaman olmak gerekmiyordu cevap için .Çoğu zaman duymak istediklerimiz beklediğimiz 
kelimelerle ifade edilmezler. Bunu sorun etmemek gerek. 

Yok yok siz bildiğiniz yoldan gidin, boş verin benim yolumu. Bir boşboğazlıktır ettim, ha etmez 
olaydım. Tövbe billah gölgenizin olduğu yerde bir daha konuşmayacağım:) 

Siz bilirsiniz. BDP gibi dd meclisini varlığım nedeniyle protesto etme kararı almanıza gerek 

yok. Ama haklısınız Çuvaldız’ın gölgesi aslından da uzun görününce insanı tedirgin ediyor  

Ondan da vazgeçtim. Teksas üsulu herkes silahlanıp birbirini vursun. Birbirimizi tükete tükete 
çözüme ulaşırız belki:) 

Olup biten de o zaten. Etrafta “bize silah verin bu meseleyi bakın nasıl kökünden çözeriz” 
diyen o kadar çok gözünü kan bürümüş insan var ki.O nedenle ehemmiyet verenleri 
ehemmiyet vermiyorlarmış gibi itham edip “ölümler karşısında vicdanları taş kesmiş yorumlar 
yapıyorlar” diyerek itham etmeden önce iki kez düşünmek lazım! 

Yoruldum, artık dinlenmek istiyorum. İlginiz ve emekleriniz için de teşekkür ediyorum, 
yorumlarımı sonuna kadar okuma sabrı gösterdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. 

Ben teşekkür ederim.Emek sarf edip, yorulmadan anlaşma olmuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 
Aziz beyin kızısınız. Gölgemi sorun ederek buralara uğramamazlık etmeyin lütfen. Eksikleri ve 
yanlışlarıyla gördüklerinizi okuyor olmaktan şahsım adına çok memnun olurum. Referansınız 

sağlam ve saygıdeğer bir beyefendi  

102. Yazan:Beagle Tarih: Eyl 5, 2011 |  |  

BDP’ye oy kaybettirecek ama 1.000 insanin hayatini kurtaracak bir hamle olsa Aysel Tugluk ve 
saz arkadaslari destek verir mi? 

Sanmiyorum  

Mesele de bu zaten. 

103. Yazan:sevim Tarih: Eyl 6, 2011 |  |  

Çuvaldız hanım, 

Son yorumunuzun bir bölümünde, konuya dönsek ne dersiniz demişsiniz ama, hakkımda her 
nasıl izlenim edinmişseniz o izlenim üzerine inşa ettiğiniz yargıları savunmaktan konuya 
dönmeye inanın hiç fırsat bırakmadınız. Doğrusunu isterseniz hakimin karşısında 
suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışan sanık durumuna düşmekten ben de yoruldum.  

Öneriniz kabulümdür.Hemen konuya geçelim.  

http://www.derindusunce.org/
http://www.derindusunce.org/2011/08/25/mazlum-der-taraf-gazetesi-ve-binlerce-aktivisti-salak-yerine-konabilir-mi/#comment-83475
http://www.derindusunce.org/2011/08/25/mazlum-der-taraf-gazetesi-ve-binlerce-aktivisti-salak-yerine-konabilir-mi/#comment-83496


 
Asimilasyon ile şiddet kıskacında Ulusalcı Kürtler 

 

www.derindusunce.org  Fikir Platformu 

 

116 

Videoyu izlemediğimi daha önce belirttim sanıyorum. Kendilerine eleştiri yönelttiğim diğer 
yorumcular söz konusu videoyu izlediler mi onu bilmiyorum. 

Ancak şunu biliyorum: Yazının altına yorum düşen yorumcuların bir kısmı (yani haksız eleştiri 
yönelttiğimi düşündükleriniz) sonuçtan çok kesin eminmiş gibi yani TSK’nın suçsuzluğuna 
inandılar. Aynı paralelde düşünmeyenleri de düzeyi tartışılır bir dille eleştiri menziline 
tuttular.Özlem hanıma yüklendiler, Taraf’a ve kendileri gibi aynı sonuca inanmayan herkese 
veryansın ettiler.  

Şimdi lütfen kim olduğum, hangi zihniyete hizmet etmiş olabileceğim ihtimaline takılmadan 
yazacaklarımı okumaya çalışın. Katılmadıklarınızı mümkün mertebe yazdıklarım üzerinden 
eleştirin,bunu özellikle istirham ediyorum sizden.  

TSK’nın bu olayda hiç parmağı veya bu olayla ilgisi olmadığına kesin inanmış görünüyor 
dediğim yorumcular acaba bu kanaate, 
a)Video görüntülerindeki çelişkeliri net tesbit edebildiklerinden mi, 
b)Altında tartıştığımız yazı ve görüntülerden mi varmış olabilirler? 

Videoyu izlemediğimden,görüntüler gerçektir veya değildir diyebilecek durumda değilim. 
Ancak izlemedim diye, düzmece bir videonun tasarlanamayacağını da idda edemem, 
etmedim, etmiyorum. Sadece bu coğrafyada bu tip olayların çok da şaşırtıcı olmadığını bilen 
biri olarak birden fazla ihtimalin göz önünde tutulmasında fayda olabileceğini 
düşünmekteyim. Tabi birden fazla ihtimal demek, TSK’yı işaret etmek olarak anlaşılmamalı. 
Bilebildiklerimiz veya öğrenebildiklerimizden daha fazlasının hep olabileceği varsayımıdır bu.  

Elbette sadece çoklu ihtimaller göz önünde tutularak gerçekler ortaya çıkmaz. Bu bir temkin 
önlemidir. İhtimallerin değerlendirilmeye alınması kadar, olayların gerçek yüzünün gün 
yüzüne çıkarılması, aydınlatılmaya çalışılması daha da elzemdir…Adalet için, gerçek ve hakikat 
için olmazsa olmaz bir kuraldır.Gerçeğe ulaşma çabası her insanın görev ve sorumluluğudur. 
Gerçeği bilmek/öğrenmek ise ayrıca haktır.Gerçeklere ulaşmak ve adaleti tesis etmek adına 
kurumlara, bilirkişi heyetlerine, yerel ya da uluslararası bağlayıcılığı haiz kuruluşlara, 
mahkemelere, yargı kurum ve organlarına ihtiyaç duyarız.Keza yerel ve uluslar arası örgütler, 
adalet komisyonları, insan hakları vakıf ve dernekleri,STK’lar,aktvistler vd. bu amaç için 
vardırlar ve bu amaca hizmet ederler. 
Sevgili Mehmet bey tüm yüreğimle inanıyorum ki gerçeği sadece gerçeği aydınlatmak adına 
bu araştırmaya koyuldu. Dürüstlüğüne ve tarafsızlığına sonsuz güven duyuyorum. Çünkü 
amacının, bir tarafın haklılığını veya suçluluğunu ıspatlamaktan çok, gerçeklerle bizleri 
buluşturmak olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla sorumluluk bilinci ve duyarlılığıyla bizlere 
gerçeği göstermek istedi. Ve bu işe koyulurken peşinen çocuk öldürme potansiyeline sahip 
sapıkların olabileceğine işaret etti. Şunu eklemeliyim ki, çocuk öldürme eğilimi/potansiyeli 
olan bir coğrafyada hiç kimse insanlık suçlarının işlenemeyeceğini garanti edemez. Ben 
etmiyorum. Şu veya bu kesim kefil olamıyorum. Çünkü yaşadığımız ve halen yaşamakta 
olduğumuz diğer örnekleriyle sabittir bu. 

Peki ya yorumlar? 

Ben araştırmanın titizliğinden, amacından kuşku duymamakla beraber yazı ve alt alta verilmiş 
fotolardan kesin bir sonuca ulaşamadım. Fotolar seçilmeyecek kadar küçük, yazılı detaylar ile 
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ilişkilendirme bir hayli güç. Açıkçası yazıyı okuduktan sonra hah kesin şöyle olmuştur 
diyebilecek durumda hissetmiyorum kendimi. Sanırım bu sıkıntıya düşmemin nedeni benim 
videoyu izlememiş olmam. Montaj olduğu, izlenerek bir kaç ayrıntıya oadaklanarak çok daha 
net anlaşılabilir muhtemelen. Kısacası ikinci elden aktarılması da anlaşılması da biraz zor. 
Düşünün ki montajla oluşturulmuş bir futbol maçınının montaj hatalarını yazı ve fotolarla 
üçüncü şahıslara aktaracaksınız, hiç de kolay iş değil. Tabi kafam da basmamış olabilir.  

Tekrar yorumlara gelirsek, peki zeka ve anlama kapasitesi benden yüksek olabilecek 
yorumcular bir çırpıda nasıl kesin sonuca ulaşabildiler?  

Yazıdan ve altındaki fotolardan desem, Allah için kimse nasıl ikna olduğuna dair bir tek kelam 
etmemiş. Sadece Taraf’a veryansın, durun bakalım biraz daha düşünelim diyene giydirmeler, 
alaya almalar… 

Yok videodan yani ilk elden izleyerek bazı çelişkileri farkettiler diyecem, yine kesin inandıkları 
sonuca dair bir açıklamaları bulunmuyor. 

Bir de şu üç adet tahrip gücü yüksek bomba sunumu var. Benim gördüğüm, ürkütücü bir 
biçimde GÜMMMM! diye patladıkları. Peki bunu nasıl okumalı ya da o bomba şiddetiyle kesin 
sonuca nasıl uşalıldı? TSK’nın envanterinde bulunan yüksek patlayıcıların tahrip gücüyle 
eşleşmeyen farklı bir silahla işlenen bir saldırı olduğunu belki ıspat eder ama saldırının TSK 
tarafından gerçekleşmediğinin ve iddia edilen sivillerin öldürülmediğinin kesin kanıtı olamaz 
diye düşünüyorum. Yani Emre Uslu’nun dediği gibi, eldeki veriler şimdilik saldırının TSK 
tarafından gerçekleştiğini ıspat da edemez inkâr nedeni de sayılamaz. 

Şimdi sormak durumundayım, hiçbir argümanla desklemeden,kanıt sunmadan kesinlik 
iddasında bulunmak, benzer doğrultuda düşünmeyenleri ise suçlamak doğru bir davranış 
biçimi midir? Peki ben bundan fazlasını mı yaptım? PKK’yı mı destekledim? TSK’yı mı sorumlu 
tuttum? Sadece elde kesin kanıt olmadan bir tarafın aklanamayacağını söylüyorum. Eleştiri 
yöneltiğim yorumcuların ikna edici kanıtları olmadan TSK’nın suçsuzluğuna; farklı/alternatif 
düşüncelere yine aynı mantıkla karşı çıktıklarını düşünüyorum. Niye böyle düşündüğümü de 
iftira atarak değil, beni böyle düşünmeye iten ayrıntılarıyla açıklamış oluyorum. Ve ayrıca bu 
yedi sivilin gerçek akibeti ortaya çıkmadan kesin görüş belirtmekten kaçınmayı tercih 
ediyorum. 

Bana tekrar yazmak zorunda değilsiniz. Üslubumda hatalar olabileceğini peşinen kabul 
ediyorum. Ancak genel olarak görüşlerimin arkasındayım. Aksine ikna olabileceğim bir 
gelişme olmadığı sürece de fikir ve duruşum değişmeyecektir.  

Saygılar. 

104. Yazan:Yase Tarih: Eyl 6, 2011 |  |  

Duvardaki delikler kurşun izlerine benziyor. Galiba PKK film ekibi oradan geçen bir aileyi 
kalaşnikof ile kurşuna dizdi. Gerçekten canavar olmak gerek böyle bir video için insan 
öldürmek… Hatta annesiyle beraber çocuk vurmak! 

105. Yazan:Ahmet Somut Tarih: Eyl 6, 2011 |  |  
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Sorun aslında gerçekte ne olduğu da değil! PKK böyle hayvanca birşeyi yapabilir mi? Evet 
yapabilir. Yapar. Daha önce defalarca benzer katliamlar yaptı. Hiçbirinin üstünü de örtmedi. 
Bundan gurur duydu. Katlettiklerini de kendi devrim şehitlerine dahil edip yoluna devam etti. 

TSK böyle birşeyi yapabilir mi? Eskiden yapabilirmiş.. Şimdi biraz zor. PKK ile TSK’nın farkı TSK 
içinde vicdanı olan bir sürü insan var. PKK ise bir sürü. Tepesindeki adamın buyruğunu 
yargılamadan yerine getiren koyun sürüsü. TSK “artık” böyle değil. Eskiden bile TSK böyle 
birşey yapsaydı en azından sahiplenmezdi. Üstünü örterdi. Bunun gurur duyulacak birşey 
olmadığını bilirdi. 

Benim gözümden böyle! 

106. Yazan:çuvaldız Tarih: Eyl 7, 2011 |  |  

Sevim hanım, 

Doğrusunu isterseniz hakimin karşısında suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışan sanık durumuna 
düşmekten ben de yoruldum. 

Sanırım bundan daha da kötüsü insanın suçsuzluğunu ispat için giriştiği her 
eyleminin/açıklamasının “suç” olarak kabul edilmesi olurdu. Size cevap yazdıkça muhtemelen 
“hakim” gibi olduğuma dair görüşünüz daha da pekişecek. 
Sizi suçlamadığımı açıklamak için yazacaklarımla siz yine de “suçsuzluğunu kanıtlamaya 
çalışan sanık durumuna düşmüş olduğunuzu” düşünmeye devam edebilirsiniz. Sizin böyle 
düşünmemeniz ve yorulmamanız için en iyisi yazmayıp sessiz kalmak. Bunun da “ağız 
açtırmamak için tercih edilen bir tür baskı” olup olmadığına siz kara verin lütfen. 

Yorumcular ve yorumlarıyla ilgili şahsi değerlendirmenizi yaparken lütfen şunu da göz önünde 
bulundurun; 
Birileri kes-yapıştır video ile bunu “kesin TSK yaptı” diyorsa, birileri de “Hayır, kesinlikle TSK 
yapmadı” diyebilir. Malum sebeplerle birilerine “kesin yaptı” dedirtebilen “şaibeli” deliller, 
diğerlerine de “kesin yapmadı” dedirtebilir. Sizin için belki bu satırlar bazı yorumcuların 
neden 7 masum sivilin ölümünden daha çok TSK’yı aklama/savunma çabası içinde 
olduklarının(savrulduklarının) cevabı olur. Sonuçlarına bakarak kasetin hazırlanış 
amaçlarından birinin hedefini bulduğunu söyleyebiliriz; Kasetin amacı masum sivillerin 
ölümüne dikkat çekmek değildi!  

Çoğu çocuk yedi sivil Kürt’ün nasıl parçalanarak öldürüldüğünü PKK “mantıklı” bir şekilde 
açıklayamazsa, o “ölümlerin” hesabı ona yazılır.(A.Altan) 

Birileri Kılıçdaroğlu yöntemiyle isnat ettiği suçu ispatlayamazken, suçlanana yapmadığını 
/masum olduğunu ispatla demek “çamur at izi kalsın mutlaka inanan çıkar” kailinden bir 
çabadır. Geçmişte benzer suçtan sabıkalı olmak işlenmekte olan her suçun faili olunacağı 
anlamına gelmez. 
Bilmukabele 

107. Yazan:sevim Tarih: Eyl 7, 2011 |  |  
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Çuvaldız hanım, 

Size cevap yazdıkça muhtemelen “hakim” gibi olduğuma dair görüşünüz daha da pekişecek. 

Neden böyle düşünüyorsunuz? Pekişecek dediğiniz görüşlerimin değişmesi ihtimali olamaz 
mı? 

Sizi suçlamadığımı açıklamak için yazacaklarımla siz yine de “suçsuzluğunu kanıtlamaya 
çalışan sanık durumuna düşmüş olduğunuzu” düşünmeye devam edebilirsiniz. 

O kadar da değil, bu denli statik düşünmek için duvar gibi şey olmak lâzım.  

Sizin böyle düşünmemeniz ve yorulmamanız için en iyisi yazmayıp sessiz kalmak. Bunun da 
“ağız açtırmamak için tercih edilen bir tür baskı” olup olmadığına siz kara verin lütfen. 

Çok haklısınız. Kendimi baskı altında hissederken size veya başkasına baskı yapmış olabilme 
ihtimali çok yüksek görünüyor. Bir tercih değil, farkında olmadığım insani bir kusur olarak 
düşünün. Hatırlatmanız için de teşekkürler, hatamı onarmaya gayret edeceğim. 

Yorumcular ve yorumlarıyla ilgili şahsi değerlendirmenizi yaparken lütfen şunu da göz önünde 
bulundurun; 
Birileri kes-yapıştır video ile bunu “kesin TSK yaptı” diyorsa, birileri de “Hayır, kesinlikle TSK 
yapmadı” diyebilir. Malum sebeplerle birilerine “kesin yaptı” dedirtebilen “şaibeli” deliller, 
diğerlerine de “kesin yapmadı” dedirtebilir. Sizin için belki bu satırlar bazı yorumcuların 
neden 7 masum sivilin ölümünden daha çok TSK’yı aklama/savunma çabası içinde 
olduklarının(savrulduklarının) cevabı olur. Sonuçlarına bakarak kasetin hazırlanış 
amaçlarından birinin hedefini bulduğunu söyleyebiliriz; Kasetin amacı masum sivillerin 
ölümüne dikkat çekmek değildi! 

Sadece bu önerinizi değil birçok tavsiyenizi dikkate alıyor ve önemsiyorum. 

Ancak siz de şunu göz önünde bulundurun; 
Baştan beri, kes-yapıştır video ile “kesin TSK yaptı” diyenlerden olmadım. Ama “hayır, 
kesinlikle TSK yapmadı” denmesini de doğru bulmadım.  

Evet doğru, malum sebepler veya yaşanmış deneyimler, insanları farklı bakış açılarına ya da 
algılara yöneltebilirler. Dolayısıyla insanlara farklı şeyler de dedirtebilirler. Oysa aslolan, 
belleğimize yer eden/kazınan algılarla hareket etmek yerine, sağduyuyla olayların 
muhsebesini yapabilmektir. Her şey siyah beyaz değildir nihayetinde. 

Kasetin amacına gelince, sanırım dikkatinizden kaçmış olmalı, bu ölen yedi sivilin PKK’nın 
zerre kadar umurunda olmadığını zaten yazmıştım. Sivillerin öldürülmelerine bu kadar duyarlı 
olsalardı sivilleri öldürmezlerdi. 

Çoğu çocuk yedi sivil Kürt’ün nasıl parçalanarak öldürüldüğünü PKK “mantıklı” bir şekilde 
açıklayamazsa, o “ölümlerin” hesabı ona yazılır.(A.Altan) 
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Sorun da bu ya. Vebali kimin hesabına yazılırsa yazılsın hiçbir mantıklı açıklama o ölüleri geri 
getirmeyecek. Mantıkla açıklamak o kadar zor ki. Yaşamı elinden alınmış kara bahtlı 
insanlardan sözediyoruz. Öldülürdüler! Öldürülmeleri yetmedi, ölü bedenleri kirli emellere 
dekor yapıldı. Şimdi de çözülmemiş bir bilmecenin nesnesidirler sadece. 

108. Yazan:Hani Kuzey Irak TSK'ni Protesto etmişti? Tarih: Eyl 7, 2011 |  |  

Irak Bölgesel Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesud Barzani bir kez daha PKK’yı uyardı. Barzani, 
PKK ve PJAK’tan, topraklarını kullanarak düzenledikleri saldırılara son vermesini istedi. 

Süleymaniye’de bölge hükümetinin yurdışındaki temsilcilerine bir konuşma yapan Barzani, 
“PKK ve PJAK’ı topraklarımızdan düzenlenen askeri operasyonlara son vermeye ve haklarını 
siyasi yollardan elde etmeye çağırıyorum” dedi. Kürt halkının haklarına saygı duyulduğunu 
ancak bu hakların barışçıl yollarla elde edilebileceğini ifade eden Barzani, “Irak Devlet Başkanı 
Celal Talabani ile, Türkiye, İran, PKK ve PJAK ile savaşı sona erdirmek için bir çözüm bulmaya 
çalışıyoruz“ diye konuştu. 

109. Yazan:çuvaldız Tarih: Eyl 8, 2011 |  |  

Sevim hanım, 

Size cevap yazdıkça muhtemelen “hakim” gibi olduğuma dair görüşünüz daha da 
pekişecek.(ç-z) 

Neden böyle düşünüyorsunuz? Pekişecek dediğiniz görüşlerimin değişmesi ihtimali olamaz 
mı?(sevim) 

Sizin görüşlerinizin değişip değişmeme ihtimali var mı yok mu bunun cevabını yine en iyi siz 
bilirsiniz. Ben değişmeme ihtimalini göz önünde bulundurup “muhtemelen” yazdım. Daha 
önce de yazdığım gibi insan ikna olmaya taraf olmadan nasıl ve ne şekilde zorlanırsa zorlansın 
değişim mümkün olmaz. 

Sizin “statik düşünmek” olarak tanımladığınızı, ben, “ideolojik adanmışlıkla doğru’lar 
belirlemek ve bu doğrularla sınanmışların da değişmez/değiştirilemez gerçekler olduğunu 
peşinen kabul etmek” olarak anlıyorum. Bu tarzda düşünerek varlığını da statikleştiren birine 
doğrular ve gerçeklerle ilgili farklı bir açıklama yapıldığı takdirde, bunu dolaylı bir şekilde 
varlığı ile ilişkilendirerek tehdit olarak algılayacaktır. TSK da muhteviyatı ve tüm temsil 
ettiğine inanılanlarla Türk toplumu için böyle bir kurum. Silahlı kuvvetler değil ama insanların 
bu kurum ile dolaylı bir şekilde de olsa kendilerini özdeşleştirmiş olma halleri bir duvar. 

TSK yerine farklı özneler konularak yine aynı okuma yapılabilir elbette; toprak, devlet, halk, 
hak, özgürlük, eşitlik, adalet…..ve hatta lider sıfatıyla insan.  

Bu açıdan bakınca insanın duvar gibi olması ne yazık ki mümkün. Hangimiz herhangi bir 
konuda duvar gibi değiliz ki? Bizim özeleştiri yaparak tespit edebildiğimiz duvarlarımızı 
yıkmak mümkün olabilir de başkalarının tespit edip işaret ettiklerini yıkabilmek için önce 
kabullenip, doğruluğunu hazmetmek gerekiyor. Kendim için konuşuyorum. 
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İnsanın, İnsan olana, insani yollarla ulaşması ise mümkün. Yeter ki akla ulaşan yollara ikna 
olmamak için sağırlık, körlük, sessizlik duvarları örülmemiş olsun.  

Çok haklısınız. Kendimi baskı altında hissederken size veya başkasına baskı yapmış olabilme 
ihtimali çok yüksek görünüyor. Bir tercih değil, farkında olmadığım insani bir kusur olarak 
düşünün.(sevim) 

Sevim hanım video, yer verilen görüntüler itibariyle bir baskı unsuruydu zaten. Ve bu baskı 
altında hepimiz bir yerlere savrulup kendi bildiğimiz, inandığımız, düşündüğümüz doğrularla 
tepkilerimizi verdik.  

Ancak siz de şunu göz önünde bulundurun; Baştan beri, kes-yapıştır video ile “kesin TSK 
yaptı” diyenlerden olmadım. Ama “hayır, kesinlikle TSK yapmadı” denmesini de doğru 
bulmadım.(sevim) 

Bu konuyla ilgili düşündüklerimi daha önce yazdım. Fırsat bilip yukarıda da sizin cümlenizden 
feyz alarak kısmen de olsa tekrar etmiş oldum. Çok haklı olarak dikkat çekmeye çalıştığınız 
gibi tartışılmaya değer olan mesele, kimin yapıp yamadığından çok “dekor olarak kullanılan” 
masum insanların ölümleri ve sebebi olmalıydı. Ölümün bu kadar korkunç şekilde gelmiş 
olanıyla göz göze gelince insanın kolayca kendine gelip sağlıklı bir şekilde düşünebilmesi 
zaman alıyor.  

Evet doğru, malum sebepler veya yaşanmış deneyimler, insanları farklı bakış açılarına ya da 
algılara yöneltebilirler. Dolayısıyla insanlara farklı şeyler de dedirtebilirler. Oysa aslolan, 
belleğimize yer eden/kazınan algılarla hareket etmek yerine, sağduyuyla olayların 
muhsebesini yapabilmektir. Her şey siyah beyaz değildir nihayetinde.(sevim) 

Kesinlikle çok haklısınız. Grinin renk olarak var olduğunun kabul edilebilmesi için önce siyah 
ve beyazın bir karışımı olduğunu izah edebilmek gerekiyor. Muhtevası itibariyle gri tek başına 
var olan ve siyahla beyazın arasında yer alan bir renk değil. 

Teşekkür ederim  

110. Yazan:sevim Tarih: Eyl 8, 2011 |  |  

Çaldıran’a bağlı Buğullukaynak Köyü yakınlarında 7 Ekim 2009 tarihinde çıkan çatışmada “3 
PKK’lının ölü olarak ele geçirildiği” duyuruldu. İki yıl önceki olayda “PKK’lılara yardım ve 
yataklık etmek”le suçlanan Mehmet Emin Atabay’ı soruşturan Özel Yetkili Van Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na, soruşturmanın ilerleyen safhalarında ismi açıklanmayan bir askerden ihbar 
mektubu gönderildi. Mektup, “Buğullukaynak Köyü’nde icra edilen operasyona katılmış birisi 
olarak operasyon esnasında meydana gelen vahim bir olayı size iletmeyi hem vicdanen hem 
de kanun açısından bir görev düşünüyorum” diye başlıyordu. Mektupta şöyle deniyordu: “İki 
terörist evinde kaldıkları M.E.A’nın oğlunu askerden rahat kurtulmak için yanlarına alarak 
kaçmaya başladı. Takip ettik. Köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında onları 
kıstırdık. Operasyonu yürüten Çaldıran Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Yıldırım, 
megafonla terör örgütü mensuplarına teslim olma çağrısı yaptı. Onlar da ellerini başının 
üzerine koyarak teslim oldu. Yere yatırdık ve Albay Vecihi Halil İyigün’ün gelmesini bekledik. 
Albay İyigün olay yerine geldikten sonra teröristleri teslim alan komandoların geri çekilmesini 
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istedi. Sonra yanında gelen Jandarma Özel Timleri’ne infaz emri verdi. 50 metre uzaktan uzun 
namlulu silahlarla üç kişi öldürüldü. İyigün, sağ yakalanan teröristlerin öldürmesini bize şöyle 
bir konuşma yaparak açıkladı: Bu dağlar bizden sorulur. Sizi tebrik ediyorum. Bunlar hapse 
girselerdi sonra çıkıp yine dağa gideceklerdi…” 

Haberin tamamı:http://www.taraf.com.tr/haber/albay-iki-pkk-liyla-bir-sivili-kursuna-
dizdirdi.htm 

111. Yazan:Süreyya Tarih: Eyl 8, 2011 |  |  

PKK ile röportaj yapan yerli ve yabanci gazeteler yesil uniformali genclerin elde silah 
gulumseyen resimlerini bastilar.PKKyi bir izci grubu, Kandil’i de bir tatil koyu gibi gosterdiler. 
oysa ne kurtler ne de turkler acisindan boyle degil.bir halk direnisi yok karsimizda.gecmiste 
kurtlere yapilan haksizliklarin ustune oturmus siyasi rant yiyen bdp ve surekli kan doken bir 
pkk var. dogru okumak gerek yasananlari. 

112. Yazan:Terörist öldürmekle bitmez terör Tarih: Eyl 8, 2011 |  |  

Genel Kurmay sürekli « 100 kişi vurduk » gibi anonsla böbürleniyor. Aslında her ölüm 
haberinde bizim yüreklerimiz hopluyor. Türk/Kürt fark etmez ki. Akrabalar gider örgüte, 
yeniden terörist olur. Ölümlerle övünmek doğru değil. 

113. Yazan:sevim Tarih: Eyl 8, 2011 |  |  

Tekrar merhaba Çuvaldız hanım, 

Biliyor musunuz aslında sizinle yazışırken önemli bir gerçeğin kapısını araladım. O da şu: 
İnsanın beklemediği bir durumla karşılaştığında yaşadığı duyguyu doğru tanıyabilmesi için o 
duyguyu başkasına yaşatıp yaşatmadığını hatırlaması gerekiyor. Galiba haklı çıkmanın 
dayanılmaz hazzıyla bu ayrıntı bazen pek hatırlanmıyarak unutabiliyor. Bencillik dediğimiz 
şey. İçinde yüzerken bile sadece dışarıda, bir başkasında aradığımız/ortaya çıkarmaya çok da 
gayretli olduğumuz o tuhaf duygu! Sanırım fazlasıyla kapıldım ben bu duyguya. Haksız 
suçlandığıma inanmıştım bir kere…Yapacağım tek şey bunun böyle olmadığını kanıtlamak, bir 
ikna zemini yaratmaktı. Buna çalıştım ben de…Sayfalar dolusu yazdım, çırpındım durdum. 
Ama dediğim gibi hep kendi dışımda tutunacak bir dal, incinmişliğimi hafilletecek bir teselli 
sözcüğü arayarak. Oysa bir kere ama tek bir kere aynayı dışıma tutacağıma kendime 
tutabilseydim belki de incinen kadar incitebilen olduğumu anyabilirdim.  

Bize nadiren görünen ve göründüğünde de çaresizliğimizden, belki içine düştüğümüz 
acziyetten keşfettiğimiz bu farkındalık hali bizlere her zaman eşlik edebilir mi? Ben kendi 
payıma evet diyemiyorum, kendime kefil olamıyorum. Bugün kim yazdı hatırlamıyorum, 
“nefret dille başlar” diye okudum bir yerden- ya da buna yakın bir şeydi. Nefret diliyle 
kuşatılmışlık her zaman negatif duygular üretmese de maalesef empatiyi perdeleyip 
zayıflatabiliyor. 

Sizden nefret etmedim beni hâlâ anlamadığınızı düşünmekten tam kurtulmamış olsam da. 
Aksine müstearınızın hakkını veren iğneleyici ve derin üslubunuzu da sizi de sevdim. Düzey ve 
incelik konusunda ise itiraf edeyim gıpta ettim, örnek alınası bir tarzınız var bunu içtenlikle 
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söylüyorum. Bir anlamı olur mu bilmiyorum kalbinizi kırmış olabileceğim her söz için de helllik 
diliyor ve affınızı istiyorum. 

Saygı ve selamlarımla. 

114. Yazan:çuvaldız Tarih: Eyl 9, 2011 |  |  

 
Çaldıran’a bağlı Buğullukaynak Köyü yakınlarında 7 Ekim 2009 tarihinde çıkan çatışmada “3 
PKK’lının ölü olarak ele geçirildiği” duyuruldu. İki yıl önceki olayda “PKK’lılara yardım ve 
yataklık etmek”le suçlanan Mehmet Emin Atabay’ı soruşturan Özel Yetkili Van Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na, soruşturmanın ilerleyen safhalarında ismi açıklanmayan bir askerden ihbar 
mektubu gönderildi. Mektup, “Buğullukaynak Köyü’nde icra edilen operasyona katılmış birisi 
olarak operasyon esnasında meydana gelen vahim bir olayı size iletmeyi hem vicdanen hem 
de kanun açısından bir görev düşünüyorum” diye başlıyordu. Mektupta şöyle deniyordu: “İki 
terörist evinde kaldıkları M.E.A’nın oğlunu askerden rahat kurtulmak için yanlarına alarak 
kaçmaya başladı. Takip ettik. Köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında onları 
kıstırdık. Operasyonu yürüten Çaldıran Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Yıldırım, 
megafonla terör örgütü mensuplarına teslim olma çağrısı yaptı. Onlar da ellerini başının 
üzerine koyarak teslim oldu. Yere yatırdık ve Albay Vecihi Halil İyigün’ün gelmesini bekledik. 
Albay İyigün olay yerine geldikten sonra teröristleri teslim alan komandoların geri 
çekilmesini istedi. Sonra yanında gelen Jandarma Özel Timleri’ne infaz emri verdi. 50 metre 
uzaktan uzun namlulu silahlarla üç kişi öldürüldü. İyigün, sağ yakalanan teröristlerin 
öldürmesini bize şöyle bir konuşma yaparak açıkladı: Bu dağlar bizden sorulur. Sizi tebrik 
ediyorum. Bunlar hapse girselerdi sonra çıkıp yine dağa gideceklerdi…” 

Grilerden bakarsak bu gazete haberini nasıl okumalıyız? 

Tsk içinde PKK’lı oldukları bilinen kaçmakta olan teröristleri(mektup yazanın ifadesi de bu 
şekilde) teslim almak için megafonla teslim ol çağrısı yapan subaylar olduğu gibi, 

Tsk içinde kendilerine yardım eden şahsın masum sivil oğlunu kaçarken “kalkan” olarak 
kullanmak üzere yanlarında götüren(!) teslim olmuş teröristleri infaz emri veren subaylar da 
var. 

Sonuç: 

Konuyla ilgili soruşturma yürüten Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı ‘kasten 
adam öldürmek’ suçundan Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. 

Soruşturmayı, yardım ve yataklık ile ilgili soruşturmadan ayrı yürüten Özel Yetkili Van 
Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların “kasten adam öldürmek” suçu kapsamına girdiğini 
belirterek, görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. 
“Albay İyigün hiçbir tutanağa ve evraka imza atmayarak işlediği suçu gizlemeye çalışmıştır” 
denilen görevsizlik kararında delillerin, yakalanan örgüt mensupları ile sivil vatandaşın 
herhangi bir meşru müdafaa durumu bulunmaksızın doğrudan kanunsuz verilen emirle 
öldürüldüğünü gösterdiği vurgulandı. 
http://www.t24.com.tr/haberdetay/167381.aspx 
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Haberde yazıldığı gibi iki örgüt üyesinin kaçırdığı masum sivil vatandaş var. Kendi arzu ve 
iradesi dışında orada bulunup kanunsuz bir emirle öldürülmüş olmasının sebebi nedir? 
Adam kaçıran o iki örgüt elemanı da sırf bu sebeple Albay İyigün kadar suçlu mudur değil 
midir? 

Şayet “gerektiğinde sivil insanları kalkan olarak kullanmanın mubah olduğunu düşünerek” 
yanlarına aldıkları masum sivil genç sayesinde kaçabilmiş olsalardı örgüt “masum sivil bir 
insanı” kaçırdıkları için o iki kişiyi cezalandırır mıydı? 

Teslim olmuş insanları (1)emre itaat etmeyip(!) kasten (2)öldüren suçludur.Tamam. peki biz 
gerçeği anlamak için olaya bakmaya nerden başlayacağız? 

Masum sivil insan öldürüldü! 

115. Yazan:çuvaldız Tarih: Eyl 9, 2011 |  |  

Sevim hanım, 
Uzun zaman önce bu sitede bir yorumcu akıl sağlımla ilgili bir tespitini paylaşmıştı. Yazdığı 
tespitte haklı olma ihtimali vardı. Çünkü çoğu zaman kendimde bunun emarelerine 
rastlıyorum. Bu sebeple dediğiniz gibi tüm yazmış olduklarınıza rağmen hala sizi, sizin 
anlatmak istediğiniz gibi anlayamamış olabilirim. Bu tamam edilmesi için gayret etmem 

gereken bir eksiklik. Emarelere bakıp bunun da mümkün olduğunu söyleyebilirim.  

Haklı çıkmakla ilgili olarak; 
Yorum yazarken elimden geldiğince, yapılmış olan pek çok tavsiyeyle beraber şu kıssayı da 
hatırlamaya çalışıyorum. 

Rivayet odur ki; Hz. Ali bir savaşta düşmanıyla vuruşurken rakibini yere düşürür. Kılıcını 
kaldırıp düşmanına tam vuracakken rakibi hışımla Hz. Ali’ye tükürür. Düşmanının şaşkın 
bakışları arasında Hz. Ali kılıcını indirir. Şaşıran rakibi Hz. Ali’ye kendisini neden öldürmediğini 
sorar. Bunun üzerine Hz. Ali; “Savaşırken seni öldürseydim bunu Allah için yapmış olacaktım. 
Fakat sen bana tükürdükten sonra eğer seni öldürseydim, bunu nefsim için yapmış 
olacaktım.” der. 

Haa bu arada kimseyi düşman olarak görmüyorum. Ben içimde tetikte bekleyen, çatlaklardan 

sızabilen düşmanla ilgiliyim daha çok Burada ise fikirler fikirlerle vuruşuyor sadece. Benim 
açımdan af ve helallik gerektiren bir durum yok Sevim hanım. Müstearım kişiliğimle çok da 
tezat değil bu sebeple eğer ben sizin kalbinizi kırdıysam özür dilerim. Onca anlattıklarınıza ve 
yorgunluğunuza rağmen hala anlamadıklarım için ise helallik dilemesi gereken benim. 
Anlamamı güçleştiren demirbaşlarım konusunda bir şey yapamam ama onların kullanım 
kapasitelerini arttırmak için bir fizibilite yapabilirim sanırım. 
Sevgi barındıran muhabbet hissiniz karşılıksız değil. Samimiyetiniz içinse ayrıca çok teşekkür 
ederim. Gıpta edilesi bir açık yüreklilikle yazmışsınız. 

116. Yazan:Mehmet Kaya Tarih: Eyl 9, 2011 |  |  

Grilerden bakarsak bu gazete haberini nasıl okumalıyız? 
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Nasıl okumalıyız? 

Tsk içinde; teslim almak için megafonla teslim ol çağrısı yapan subaylar da var, 
teslim olmuş teröristleri infaz emri veren subaylar da… 

Şeklinde okursak, 
evet,megafonla teslim ol çağrısı yapabilecek subaylar kadar eminim yargısız infaza şiddetle 
karşı olan, bu insanlık suçu karşısında hicap duyan/duyabilen subayların sayısı hiç de az 
değildir. 

Ancak üzgünüm, ister grilerden bakalım ister siyah beyaz, kanunlara riayet eden subayların 
varlığına rağmen kanunsuz olanı icra edilmiş. Suçlular, zanlılar ,şüpheliler ya da 
teröristler…adını her ne koyarsak koyalım bu insanlar sonuçta teslim ol çağrısıyla teslim 
olmuşlar, etkisiz hale getirilmişler ama 50 metre mesafeden uzun namlulu silahlarla kurşuna 
dizilmişlerdir. 

Tabi sözkonusu haber böyle diyor, konu tanık bir askerin ihbarıyla iki yıl gibi bir zaman sonra 
şu an tekrar araştırılıyor. Bu olay yaşanırken hiçbirimiz orada değildik.  

Dolayısıyla haber üzerinden okuyacaksak nasıl bir “okuma” önerirsiniz? Tüyler ürpertici bir 
cinayet değildir de nedir bu? 

Ha, PKK adam kaçırmakla, zorla veya kandırarak alıkoymakla gençleri dağa çıkardığında zaten 
ölüme sürüklüyor. Yani sivillerin ölüm fermanına giden yol burada başlıyor.PKK, siviller 
kullanılmakla kalmıyor hayatının baharında olan gençleri bizzat ateşe atıyor, cinayet işliyor.  

İyi de, PKK’nın çocuk yaştaki gençleri bile bile ölüme atmış olması sadist subayların cinayet 
işlemesinin gerekçesi değil ki. Velev ki o insanlar “sivil olma” vasfını kaybetmiş olsalar dahi. 
Memleketin mahkemeleri var, yargısı hakimi, savcısı var. Her kafası esen çözümü- teslim 
olmuş- insanları silahla taramakta arıyorsa vay halimize!  

Neyse eminim söylemek istediğiniz benim anladığım şekilde değildir. Yalnız suçlu/müsebbip 
ararken-ki bu da sorgulamaya değer- sanırım fazlasıyla yanlış okumaya müsait ifadeler 
içeriyor yorumunuz.  

PKK ve aynı yolun yolcusu diğer bildik zihniyetin samimiyetsizliğini vurgulamaya çalışırken 
seçtiğiniz ifade biçimini uygun bulmadım. Barış, adalet,sivil, hak hukuk vs. gibi vicdana hitap 
eden söz ve kavramların içini boşaltan, dillerine dolayan PKK,BDP, KCK,DTK,vs. iyi yolda değil 
ve bu tutumlarıyla insanlık suçu işlemektedirler. Ve evet insan hakları diye diye insan hak ve 
özgürlüklerini yerlerde süründürüyorlar. Hepsi doğru, amenna. Elbette bu ucube, her 
yanından sahtelik akan samimiyetsiz tutuma; vicdanlarımızın, vicdan kelimesini ağzına almaya 
layık olmayan bu ideoloji kaçkını zihneyete teslim etmmeliyiz. Ancak bu gerçeğe işaret etmek 
isterken farklı yorumlara açık kıyas ve çıkarımlardan kaçınmak gerekir diye düşünüyorum. 

117. Yazan:Ya Kültür? Tarih: Eyl 9, 2011 |  |  
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pkk, kck ve bdp surekli savas ve siddet konustu.gercek tartisma (savas degil) kulturel alanda 
olmaliydi. mesela yol tabelalarinin iki dille olmasini isterdim.ya da okullarda (sadece dersim 
vb degil) secmeli ders, universitelerde arastirma bolumleri… bunlari ne zaman konusacagiz? 

118. Yazan:Mehmet Kaya Tarih: Eyl 9, 2011 |  |  

Kültürden konuşalım da, yasaklanan, icra edilmesi devletin lütfuna kalmış yani yeşermemesi 
için seferberlik halinde karşı çıkılan kültürün nesini konuşacağız? 

Seçim ilanlarında yer alan harflerin dahi yasaklı olduğu bir zihniyette kürtçe araştırma 
bölümlerini istesek ne olur istemesek ne olur?  

İnsanlar mahkemlerde anadilinde savunma talebinde bulunuyor diye keyfice cezaevlerinde 
tutuluyor. Federasyon, özerklik, statü gibi kavramların ağza alınması ise infial düzeyinde bir 
tahammülsüzlük bariyeriyle karşılık buluyor. Bu keyfiyet sürerken de gayet pişkince e artık 
eskisi gibi değil diye insanlarla alay ediliyor. Bu koca aldatmaya, bu her yanından kendine 
demokratlık akan komediye itiraz edenler ise en hafifinden terör yandaşı sayılıyor. Merak 
ediyorum böyle bir toplu cinnet hali sürerken “uçan kuşlar, martılar”dan konuşmak ne kadar 
anlamlı? 

119. Yazan:Ya Kültür? Tarih: Eyl 10, 2011 |  |  

“İnsanlar mahkemlerde anadilinde savunma talebinde bulunuyor diye keyfice 
cezaevlerinde tutuluyor. Federasyon, özerklik, statü gibi kavramların ağza alınması ise infial 
düzeyinde bir tahammülsüzlük bariyeriyle karşılık buluyor. Bu keyfiyet sürerken de gayet 
pişkince e artık eskisi gibi değil diye insanlarla alay ediliyor. Bu koca aldatmaya, bu her 
yanından kendine demokratlık akan komediye itiraz edenler ise en hafifinden terör yandaşı 
sayılıyor. Merak ediyorum böyle bir toplu cinnet hali sürerken “uçan kuşlar, martılar”dan 
konuşmak ne kadar anlamlı?” 

bu saydiginiz hukuki problemler uzun yillar Kürtler kadar yok sayildi.ama son yillarda Kurtler 
seslerini duyurmakla kalmadilar, Turk muttefikler edindiler. Ama ne yazik ki ulusalci Kurtlerin 
siyaseti (BDP) kamplasmayi alevlendirdi. hele son zamanlarda olumle sonuclanan saldirilar. 
insanlara bir yandan kursun atip diger yandan “hey dostum anadilim konusunda baski 
yapma” diyemezsiniz. ne yazik ki ulusalci Kurtler yuzunden butun Kurtler zan aktinda 
kaliyor.haklarimizi alacagimiz bir duzenin kurulmasi gecikiyor. oyle degil mi? 

120. Yazan:çuvaldız Tarih: Eyl 10, 2011 |  |  

Sn.Mehmet Kaya, 

Neyse eminim söylemek istediğiniz benim anladığım şekilde değildir. Yalnız suçlu/müsebbip 
ararken-ki bu da sorgulamaya değer- sanırım fazlasıyla yanlış okumaya müsait ifadeler 
içeriyor yorumunuz. 

Sanırım siz Sevim hanımla yapmış olduğumuz uzun yorumlaşmanın sonuncusunu okudunuz. 
Sadece onu okuduysanız beni tetiğe basan olarak gördünüz ve bu nedenle de bu yorumu 
yazdınız demektir. Ve dediğiniz uyarıyı yapmış olmakta da kesinlikle haklısınız. Şayet bu 
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başlıkta konu edilen “bu böyle” diyen video ve ölümlerle ilgili olarak aynı netlikte ne 
düşündüğünüzü yazabilirseniz uyardığınız türde yanlış anlamalara müsait, düzeltilmeye 
muhtaç hususları açıklayabilmem için yorumunuz bir fırsat olur belki…  

Bu arada belki yanlış anlaşılmaları kısmen olsa da bertaraf etmeye faydası olur diyerek kısaca 
açıklamaya çalışayım. 

Velev ki o insanlar “sivil olma” vasfını kaybetmiş olsalar dahi. Memleketin mahkemeleri var, 
yargısı hakimi, savcısı var. Her kafası esen çözümü- teslim olmuş- insanları silahla taramakta 
arıyorsa vay halimize! (M.Kaya) 

Haklısınız “memleketin mahkemeleri, yargısı, hakimi, savcısı var.” Sivil olma vasfını kaybetmiş 
insanların işlediği sorun yaratan suçları da “meşru” bir kurumun emre itaat etmeyen 
elemanlarının işlediği “sorun” yaratan suçları da “meşru şekilde cezalandırarak” çözmek için 
var.. . kısacası “her kafasına esen çözümü eline silah alıp insanları tarayarak aramasın” 
diyen insanlar olmasaydı şayet şimdi dönüp “mahkemeler var” diyemezdik.Paradoks! 

Peki bazı insanlar bu mahkemelere, hakimlere, savcılara, kanunlara “sizin” diyerek, sizin 
güvendiğiniz gibi güvenip, inanmıyorlar, bu yolu izlediklerinde sonucunda mağdur/mazlum 
olduklarından şikayet ederek “sizin söylediklerinize itaat etmeyeceğiz kendimiz çözeceğiz” 
diyip ellerine silah alıp insanları tarıyorlarsa ne diyeceksiniz? Yargısız infaz! 

Siz mahkeme, hakim, savcı , kanuna inanmış biri olarak eline şartlı olarak silah vermiş 
olduğunuz insanı “yargısız infaz suçu” işlediğinde cezalandırabilirsiniz. Peki kaçıran, kandıran, 
başkaca ölümlere sebep olanlar için ne yapılacak? Onlar size ve sizin çözüm 
yollarınıza(hukukunuza ve uygulayıcılarına) inanıp, güvenmiyorlar… ve işin doğrusu hukuk 
inananları sayesinde, bir çözüm yolu olarak mevcut. Bir tarafı bu şekilde durdurabilirsiniz 
pekii diğer taraf için ne yapılabilir? 

Sondan başa doğru yani beni ateş ederken gördüğünüz andan geriye doğru gidersek; 
dediğiniz gibi sadece fiil-fail bağlamında “suç ve suçlu” aradığımızda zihniyetleri 
sorgulayamıyoruz. Aidiyet hissettiğimiz dolayısıyla da önceliği tahsis ettiğimiz kimliğin, 
grubun, zümrenin saflarına doğru savruluyoruz. Hangi kimlik söz konusu olursa olsun savaş ve 
barış söz konusu olduğunda olaylara siyah ve beyaz bakmak zorunda olduğumuza 
inanıyorum. Savaşa/şiddete inanmışların adalet, suç ve suçlu tanımları, barışa inanmış 
insanlarınkinden başka olacaktır. 
Ancak kimi gerekçelerle inanmışlıkları farklı olanlarla zihniyetleri karşılıklı olarak 
sorgulayabilmek, barış zemininde buluşabilmek için gri basamaklarda durup birbirimizin ne 
dediğini dinleyip, anlamaya çalışmak zorundayız. Sen savaşa ben barışa inanıyorum, o suçlu 
bu suçsuz, bu ölüm tüyler ürpertici, bu değil demekle bir yere varılamıyor maalesef. 

Dolayısıyla haber üzerinden okuyacaksak nasıl bir “okuma” önerirsiniz? Tüyler ürpertici bir 
cinayet değildir de nedir bu? (M.Kaya) 

CİNAYET. Kesinlikle haklısınız. Tüyler ürpertici(*).İnsan olanın “dur” dediği olaylardan ve 
durdurmak için dilinden, elinden gelen her şeyi yapmak istediği korkunç olaylardan biri bu. 
Tüyler ürpertici(*) 
Eğer insanların akıl ve irade sahibi oldukları için masum kalabileceklerine inanmış biriysek 
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insan eliyle gerçekleşen her türlü öldürme fiilini, failinden bağımsız tüyler ürpertici buluruz 
zaten; çöpe atılmış bebek, arka bahçeye diri diri gömülmüş kız evlat, basılan düğün evinde 
taranarak öldürülenler, vb…. faillerine sorsanız hepsinin bir gerekçesi vardır mutlaka. Tüm bu 
insanları fiillerini tekerrür etmemeleri için cezalandırmak çözüm elbette ama tek çare değil. 
İnsan ne zaman ki akıl ve iradeyi sonuçlarını bildiği halde kestirme olarak gördüğü şiddet 
yolunu tercih etmekten yana kullanıyor işte o anda masumiyetini de yitirmiş oluyor. Vicdanen 
fiile dönüşmüş cinayet kadar tüyler ürpertici olduğu kesin. Peki bu tercih suç mudur? Bu kısım 
fiiliyat olmadıkça hukukun alanına girmiyor. Hukuki anlamda suç, bir toplumdaki hukuki 
kurumlar tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir. Ve suçu ispat 
edilemeyen her sanık da suçsuzdur. 

İnsanları hukuken suçlu bulup, cezalandırmak, (yargılı infaz!) kaybettikleri masumiyetlerini 
geri kazandırabilmek için yeterli bir gayret olamaz. Tüyleri ürperen bir insan olabilmek ve 
kalabilmek için masumiyetimizi nasıl koruyup, kollayacağız? Sadece yargısız infaz etmemekle 
bu mümkün olabilir mi? Bunun için belki de de insan kimyasında mevcut tüm renklerden 
bakabilmeye gayret etmemiz gerekiyor olabilir ! Ne dersiniz? 

Kısa kesemeyip, konuyu dallandırıp budaklandırdığımın farkındayım.Bir hakim ya da savcı gibi 
mesleğinin gereğini yapan uzamanların penceresinden bir olayı değerlendirmenin yanlış 
olduğunu düşünüyorum. 

121. Yazan:Mehmet Kaya Tarih: Eyl 10, 2011 |  |  

insanlara bir yandan kursun atip diger yandan “hey dostum anadilim konusunda baski 
yapma” diyemezsiniz. 

Kurşun atanlar var diye insanların anadilleri(alan ve kapsam alanı daraltılarak) engellenmesi 
evrensel hukuk normları, insan hak ve özgürlükleriyle bağdaşan bir tutum değildir. 

Alıntıladığım cümlenizi, elbette bu baskıyı meşru bulduğunuz şeklinde okumuyorum. Siz, 
silahların doğrultulduğu, insanların öldürüldüğü bir ortamda, oturup konuşma imkanı olan 
olağan konuların silahların gölgesinde zorlaştığını ima etmişsiniz.Ki doğrudur, ben de aynı şeyi 
söylüyorum: ölüm haberlerinden geçilmeyen ve her geçen gün tabutların çoğaldığı şu şiddet 
ortamında en doğal talepler dahi konuşulamaz noktaya geliyor. Üzülerek belirtmeliyim bugün 
bu noktadaya gelmiş bulunuyoruz.  

Yalnız hadi başka konulardan(kültürel alanlardan) konuşalım önerisinde bulunan siz dahi, 
bakın anadil konusuna gelince “söyleyecek söz mü kaldı” diyebiliyorsunuz. 

Sizi anlıyorum ama “savaşı değil kültürel alanları tartışmalıydık” önerinizin, yaşadığımız şu 
kritik süreçte pek de kolay olmadığını kendi sözlerinizle teyit etmişsiniz.  

Kısacası silahlar susmadıkça galiba (istemesek de) savaştan konuşmaya devam edeceğiz gibi 
görünüyor, bilmem yanılıyor muyum? 

122. Yazan:çuvaldız Tarih: Eyl 10, 2011 |  |  
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AKP ve PKK / Ahmet Altan 
Türkiye ve AKP iktidarı “Kürt meselesinin” içine sıkışıp kaldı. 

Savaş şiddetlendikçe de çözüm zorlaşmış gözüküyor. 

Sanırım bunun temel nedeni “çözüm” sözcüğüne kilitlenip “Kürt meselesinin” aslında ne 
olduğunu unutmamız. 

“Kürt meselesi” denen şey, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürtlerin “doğal” haklarını vermemesi. 

Kürtlerin çocuklarını anadilde eğitebilmesi, “çift dillilik”, seçim barajının düşürülmesi, yerel ya 
da BDP’nin sevdiği ifadeyle “demokratik” özerklik. 

Bunda “çözülecek” ne var? 

Bunlar Kürtlerin, Türklerin ve dünyadaki bütün insanların doğal hakları, ne kadar direnirseniz 
direnin sonunda bu hakları vereceksiniz. 

En önemlisi, bunlar “müzakere” ile verilecek haklar değil, insanların temel hakları 
“müzakereye” tabi değildir, ne müzakeresi, bir insanın çocuğunu “anadilinde” eğitme hakkı 
neden müzakereyle verilsin? 

AKP iktidarı, Kürtlerin anadilde eğitim hakkını verdiğinde karşılığında bir şey mi isteyecek? 

Bir Türk, çocuğunu anadilinde eğittiğinde karşılığında bir şey mi veriyor? 

“İki dillilik” ise “asli görevi” vatandaşına en iyi hizmeti götürmek olan devletin Kürt 
vatandaşına borcu, Kürtler iki dilli bir sistemde daha rahat yaşayacaklar, mahkemede, 
hastanede, belediyede, devlet dairesinde dertlerini daha iyi anlatacaklar. 

Bunun nesini müzakere edeceksiniz? 

Seçim barajını düşürmek, demokrasinin gereği. 

Yerel yönetimlere özerklik ise zaten Avrupa Birliği’nin şartlarından biri, bu da müzakere 
edilecek bir konu değil, vatandaşların daha iyi yaşaması için atılması gereken bir adım. 

Bu hakları Kürtlere “müzakere” etmeden vermek zorundasınız. 

AKP hükümeti, bunları “müzakere” konusu zannettiği sürece bu “meseleyi” çözemez, 
insanlara doğal haklarını vermek için bunun karşılığında bir şey isterseniz zaten baştan 
haksızlık ettiğiniz için sorun çözümsüzlüğe mahkûm olur. 

 

“Müzakere” denen şey, PKK ile savaşı bitirmek için yapılır.  
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Bu ülkenin Kürt halkına haklarını vermek için değil. 

İkisi birbirinden çok farklı iki konu. 

Eğer Kürtlerin doğal haklarını, PKK ile savaşın bitmesine bağlarsanız, ne “sorun” çözülür, ne 
savaş biter. 

Birincisi, PKK olsa da olmasa da bu hakları vermek zorundasınız. 

İkincisi, bu ikisini birbirine bağladığınızda “PKK’nın bu hakları elde etmek için savaşı 
şiddetlendirdiğini” kabul edersiniz ki bugünkü “realite” artık bu değil. 

PKK yönetimi, “yöneteceği” bir toprak istiyor. 

Bunu da bir “Kürt hakkı” olarak koyuyor ortaya. 

Eğer “bölgede” yaşayan bütün Kürtler orayı “PKK’nın yönetmesini” isteseydi zaten savaş 
çoktan biterdi. 

Yapılan seçimlerde “PKK ile aynı tabanı paylaştığını” açıklayan BDP bölgenin yönetimini ele 
geçirir sonra da milyonlarca Kürt sokağa çıkıp “biz bağımsızlık istiyoruz” diyerek bir “Kürt 
baharı” başlatır ve bağımsızlığı da sivil bir hareketle çatır çatır alırdı. 

PKK’yı da yönetime getirirlerdi. 

Güneydoğu’da onca gösteri var ama “PKK yönetimini” isteyen ve milyonların katıldığı “sivil” 
bir hareket yok. 

Çünkü PKK’lıların ve BDP’lilerin söylenmesinden deli oldukları gerçek, Kürtlerin önemli bir 
bölümünün böyle bir yönetimi istememesi, PKK’nın bunca yıl boyunca Kürtleri “iyi bir 
yönetim sağlayacağına” ikna edememesi. 

PKK, Kürtleri “ikna edemediği” ve oradaki yönetime Kürtlerin rızasıyla sahip olamadığı sürece, 
iktidarı ve toprağı “silahla” devletten isteyecektir. 

PKK’yla, savaşın bitmesini ve Apo’nun durumunu müzakere edebilirsiniz. 

 

Ama Kürtlerin haklarıyla silahı birbirine bağlayamazsınız, Kürt haklarını vermek için 

kimseyle müzakere edemezsiniz.  

AKP, “Kürtlerin hakkını” bir müzakere konusu sanma yanılgısını sürdürdüğü sürece çıkmazdan 
kurtulamaz. 

Hükümetin yapacağı şey Kürtlerin haklarını tanımak ve “vatandaşım” dediği Kürt halkının 
Türklerle eşit koşullarda yaşamasını sağlamaktır. 
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Bizim Kürt sorunu dediğimiz şey, devletin ve hükümetin Kürtlerin haklarını “müzakere 
konusu” sanmaları, bunların temel hak olduğunu kavramamaları ve meseleyi kendi 
yetersizlikleri yüzünden uzattıkça uzatmalarıdır. 

Ha, eğer ben PKK’nın amacı konusunda yanılıyorsam, PKK “Kürtlerin bu hakları” için 
dövüşüyorsa, Kürtlerin haklarını verdiğinizde zaten savaş da biter. 

Ama bunu ancak AKP gerçek bir iktidar gibi davrandığında, bütün vatandaşlarının eşit 
olduğunu kabul ettiğinde anlayabiliriz. 

Kaynak: Taraf 

123. Yazan:çuvaldız Tarih: Eyl 10, 2011 |  |  

ÖDP Genel Başkanı Taş, “Arda kardeşime buradan selam olsun” dedi. 

Tüzükte değişiklik yapılarak “Kardeşliğin temelinin tarihin derinliklerinde yattığını beyan 
eder” ifadesi tüzükten çıkartıldı. Tüzüğe Demokratik Özerklik ve Cumhuriyet ifadeleri eklendi. 
Değişikliği yorumlayan Özçelik, kardeşlik ibaresinin çıkartılmasını, “Padişahlar kardeşlerini 
kesmiş. Böyle duygusal söylemlerle eşitlik olmuyor? Eşit olursak kardeş oluruz. Biz eşitlik 
istiyoruz. Anayasal eşitlik olursa kardeşlik de olur” sözleriyle açıkladı. 

********** 

Eşbaşkan Filiz Koçali ise Başbakan Erdoğan’ın “PKK ile aranıza mesafe koyun” çağrısını 
eleştirerek, “Bu mesafe arttıkça kaybedilir mesafe azaldıkça yaşam kazanır. Sayın Başbakan 
siz PKK ile mesafeyi kapatın. Çünkü başka türlü barış olmayacaktır” dedi. 

Kongrede BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak ateşkesin sağlanması için müzakere şartlarını 
sıraladı. Bu şartlardan bazıları şöyle: 
* Türkiye’de yaşayan tüm kimliklerin, kültürlerin, dillerin, inançların anayasal güvence altında 
olduğu, açıkça anayasada yer almalı. 
* Anadilde eğitim anayasal bir hak olarak tanınmalıdır. 
* Tüm kültürlerin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması kamusal bir 
sorumluluk olmalı. 
* Bölgesel düzeyde tanınacak özerkliklerle bölge, il ve belediye meclislerinin yetkileri 
merkeze oranla arttırılmalıdır. 
* Kadınların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşama katılımı önündeki her türlü engel 
kaldırılmalı. 
* Düşünce açıklama özgürlüğü, örgütlenme hakkı, basın hürriyeti AİHS ve BM sözleşmeleri 
esas alınarak anayasal düzenlemeye kavuşturulmalıdır. 
* Seçim barajı kaldırılmalı. Siyasi saiklerle tutuklanmış bütün Kürt siyasetçiler ve tutuklu 
milletvekilleri serbest kalmalı. 
* Hatip Dicle’nin parlamentoya gelebilmesi için açık bir çözüm iradesi ortaya konmalıdır. 
* Demokratik anayasa komisyonu kurulmalı. STK’lara, sosyal taraflara ve kanaat önderlerinin 
etkin katılımına açık olmalı. 

****************** 
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Demirtaş. “Zaten Meclisteyiz ancak yemin etmemiz için şartlar mevcut değil” mesajı verdi. 
Demirtaş çatışmaların bitmesi için Hükümete müzakere çağrısı yaptı. 

Demirtaş, “Savaş ve şiddet hiçbir sorunumuzu çözmeyecektir. Yaşamını yitiren askere de, 
polise de, gerillaya da, sivile de yazıktır. Hepsi de ana baba evladıdır ve bu sorunda onların 
paylarına düşen şey maalesef ki bedellerin en ağırıdır. Çok zorlu ve kanlı bir sürece doğru göz 
göre göre ilerken hiçbir siyasetçi buna izleyici kalamaz. 

Bu nedenle acil olarak müzakere öneriyoruz. Barış konusunda Öcalan ile başlatılan süreç 
kaldığı yerden devam etmeli ve hükümet kendisine sunulan protokollere cevap vermelidir. 
İmralı’daki hukuksuz tecrit derhal sonlandırılmalıdır. BDP ile de demokratik anayasa inşa 
sürecinde açık ve şeffaf diyalog süreci başlatılmalı ve savaş dışı yöntemlerle sorunlarımızın 
çözümünün mümkün olduğu hükümetçe ilan edilmelidir” dedi. 

Demirtaş, merakla beklenen 1 Ekim’de Meclis’e dönme konusunda da şu mesajları verdi: 
“Biz parlamentodan çekilmiş değiliz, ancak genel kurul çalışmalarına katılabilmemiz için 
asgari demokratik siyaset ortamının oluşturulması gerekir. Bugün itibariyle bu koşulların 
olgunlaştığını görmüyoruz. Bu tavrımızın doğru anlaşılması gerekir. Antidemokratik 
uygulamalara rağmen halk iradesine saygı bekliyoruz.  

‘Formül varsa açıklansın’ 
Bu savaş derhal durmalıdır. Hükümet askeri operasyonlarını, PKK da eylemlerini 
durdurmalıdır. Bugün itibariyle asker, derin devlet vb. bahanesi de kalmamıştır. Varsa 
hükümetin herhangi bir çözüm formülü, açıklamasının tam da zamanıdır. Yok eğer çözüm 
formülü yoksa birlikte oluşturmanın da tam zamanıdır. Bu çerçevede biz BDP olarak, 
oluşturulacak bir akil insanlar heyetinde de, hakikat komisyonunda da, anayasa konseyinde 
de yer almaya hazırız.”  

124. Yazan:Mehmet Kaya Tarih: Eyl 10, 2011 |  |  

Sanırım siz Sevim hanımla yapmış olduğumuz uzun yorumlaşmanın sonuncusunu 
okudunuz. 

Hayır yanılıyorsunuz, dd’yi takip ettiğim zamandan beri tek bir yorumunuzu kaçırmadım. 
Yorumlarınızın sıkı bir takipçisiyim anlayacağınız. Sevim hanımla yorumlaşmanızda ortaya 
çıkan fikri zeminden bağımsız değerlendirdim yorumunuzu. 

Sadece onu okuduysanız beni tetiğe basan olarak gördünüz ve bu nedenle de bu yorumu 
yazdınız demektir. 

Yine yanılıyorsunuz, “tetiğe basan” değil yorumlara zenginlik katan, derinleştiren olarak 
düşündüğüm bir insansınız. Bu düşüncem son yorumunuzla da değişmiş değil.  

Ve dediğiniz uyarıyı yapmış olmakta da kesinlikle haklısınız. Şayet bu başlıkta konu edilen 
“bu böyle” diyen video ve ölümlerle ilgili olarak aynı netlikte ne düşündüğünüzü 
yazabilirseniz uyardığınız türde yanlış anlamalara müsait, düzeltilmeye muhtaç hususları 
açıklayabilmem için yorumunuz bir fırsat olur belki… 
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Anlayışınız için teşekkür ederim. Ancak uyarı olarak düşünmeyin yine de. Feyz aldığım ve ufuk 
açıcı bulduğum yorumlarınız üzerinden ortak bir paydada buluşma zemini kurmak birinci 
önceliğimdir. Tabi nihayetinde bir uyarıyı andırıyor haklısınız.  

Yazıda işlenen konu ve ilgili tartışmalar konusundaki net fikrimi sormuşsunuz bir de. Dediğim 
gibi size yazdığım yorum bu tartışmalardan tamamen bağımsız. İlişkilendirme yapılabilir elbet. 
Benden net olarak ne düşündüğümü sormanız da gayet makul. Ancak ne düşündüğümü 
açıklamadan önce sizinle yaptığım fikir alış verişinin bu konuyla (makaleyle) ilgili düşünceler 
üzerinden gelişmediğini bilmenizi isterim.  

Dikkat ederseniz bu tartışmaya katılmadım. Okumakla yetindim. Tartışmaya katılmamamın 
nedeni ise sizin de işaret ettiğiniz gibi, ileri sürülen fikirlerin taraflılık şeklinde anlaşılabilecek 
algılardan uzak kalmak içindi. Zira her an taraflılık şeklinde okumaya müsait kritik bir konuyu 
tartışıyoruz. Neyse hazır fikrimi sormuşken sadede geleyim. 

Ben videodaki görüntülerin gerçek olduğundan kuşkuluyum. İkincisi bu videonun hazırlanış 
amacı, hedeflenen etki vs. bana göre cinayet işlemekle eşdeğerde tehlike barındırıyor. Ha bir 
insana kurşun sıkmışsınız, ha binlerle ifade edilen bir kitleyi yeni ölümlere davetiye çıkaracak 
şekildeinsanları manipüle etmişsiniz? Doğrudan bir cana kasdetmek cinayetse, böyle bir 
yöntem üzerinden amaç devşirmek/medet ummak toplu cinayettir, insanlık vicdanına sıkılmış 
kurşundur. Zira bu tarz yöntemlerin yaygın oluşu veya daha önce denenmiş olabilmesi bunu 
meşru görmenin/onaylamanın gerekçesi değildir. Böyle kataküllerle elde edilebilecek “hak 
arayışı” olmaz olsun!  

Katılımcıların ne düşündüğüne gelince, bence her görüş sahibini bağlar. Doğru-yanlış 
düzleminde söylenecekler var elbet ancak kimsenin kalbini yarıp görmediğimize göre, 
belirtilen görüş ve düşünceler üzerinden insanlara taraflılık atfetmeyi doğru bulmuyorum. 
Sanırım yorumlar biraz bu düzleme taşındı. Bu algı biçimininin( dolaylı ya da 
doğrudan)tartışmanın önüne geçmesinden ısrarla kaçınmalı deyip bu kısmı bağlıyorum. 

Haklısınız “memleketin mahkemeleri, yargısı, hakimi, savcısı var.” Sivil olma vasfını kaybetmiş 
insanların işlediği sorun yaratan suçları da “meşru” bir kurumun emre itaat etmeyen 
elemanlarının işlediği “sorun” yaratan suçları da “meşru şekilde cezalandırarak” çözmek için 
var.. . kısacası “her kafasına esen çözümü eline silah alıp insanları tarayarak aramasın” diyen 
insanlar olmasaydı şayet şimdi dönüp “mahkemeler var” diyemezdik.Paradoks! 

Bağışlayın tam anlayamadım. 
Paradoks derken? 
Hukuk işletilsin, hukuk yolları varken insanlar keyfice cinayet işleyerek “kendi kanunlarını” 
işletmesin. Bu talepte aranan paradoks “aynısını pkk zaten yapıyor” demeyi not 
düşmemekse, ekleyeyim “pkk cinayet işliyor”. Hasılı normalleşelim, çözümün cinayetlerde 
arandığı yöntemlere son verilsin. 

Peki bazı insanlar bu mahkemelere, hakimlere, savcılara, kanunlara “sizin” diyerek, sizin 
güvendiğiniz gibi güvenip, inanmıyorlar, bu yolu izlediklerinde sonucunda mağdur/mazlum 
olduklarından şikayet ederek “sizin söylediklerinize itaat etmeyeceğiz kendimiz çözeceğiz” 
diyip ellerine silah alıp insanları tarıyorlarsa ne diyeceksiniz? Yargısız infaz! 
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Ne mi diyeceğim? Ellerine silah alıp insanları tarayan insanlar haklıdır, meşru müdafaa 
yapıyorlar falan mı dedim? Yapmayın. Bu soruyu ne amaçla sordunuz gerçekten merak 
ediyorum. Kanunsuzluğa karşı olmak bir başka kanunsuzluğa duyarsız kalmak demek değildir. 
Ha, birileri benim hâlâ beklenti içinde olduğum adalet kurumlarına benim gibi güvenmiyor ve 
bu güven eksikliğini şiddetle çözmeye çalışıyorsa(ki haklısınız, 30 yıldır bu bu yöntemde ısrar 
eden kanunsuz, silahlı bir güç var karşımızda), bu benim hukukun işletilmesini talep etmeme 
engel değildir.  

Siz mahkeme, hakim, savcı , kanuna inanmış biri olarak eline şartlı olarak silah vermiş 
olduğunuz insanı “yargısız infaz suçu” işlediğinde cezalandırabilirsiniz. 

Ceazlandırma gibi bir yetkiye sahip değilim. Dolayısıyla “cezalandırmış olmam” sözkonusu 
değil. Yapılan yanlışa işaret ettim sadece. 

Peki kaçıran, kandıran, başkaca ölümlere sebep olanlar için ne yapılacak? Onlar size ve sizin 
çözüm yollarınıza(hukukunuza ve uygulayıcılarına) inanıp, güvenmiyorlar… ve işin doğrusu 
hukuk inananları sayesinde, bir çözüm yolu olarak mevcut. Bir tarafı bu şekilde 
durdurabilirsiniz pekii diğer taraf için ne yapılabilir? 

Keşke diğer taraf için” ne yapılabilir”e dair elimde sihirli bir formülüm olsaydı. Yargısız infazcı 
subayın yöntemi neyse “diğer tarafın” yaptığı katliamlar da odur benim için. Hangisi iş 
başındayken, hangisi bildiği yöntemi icra ediyorken sözle karşı gelmeye çalışırım, söze gücüm 
yetmiyorsa kalbimle. Elimden fazlası gelmiyor. Sizin bir öneriniz varsa sizden dinlemek 
isterim. 
Sondan başa doğru yani beni ateş ederken gördüğünüz andan geriye doğru gidersek; 
dediğiniz gibi sadece fiil-fail bağlamında “suç ve suçlu” aradığımızda zihniyetleri 
sorgulayamıyoruz. 

Bana da kendinize de haksızlık etmeyin. Tam da “sorgulayamıyoruz” dediğimizi sorguluyoruz 
her ikimiz de. Bunu ifade etme biçimimizde yanlış anlaşılmaya müsait kimi hatalı ifadeler 
olabilir. Bakın bunu da konuşup tartıştıkça aşabiliyoruz.  

Aidiyet hissettiğimiz dolayısıyla da önceliği tahsis ettiğimiz kimliğin, grubun, zümrenin 
saflarına doğru savruluyoruz. 

Katılıyorum, aidiyet duygusu böyle bir riske her zaman açık. Kapılmamak ise elimizde. 

Hangi kimlik söz konusu olursa olsun savaş ve barış söz konusu olduğunda olaylara siyah ve 
beyaz bakmak zorunda olduğumuza inanıyorum.  

“Zorundayız” kısmına katılamayacağım. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Sadece böyle bakmak 
zorunda bırakılıyoruz. Eğer bu duyguyla yüşleşmeyi başarabilirsek buna teslim olmaktan da o 
oranda kurtulmuş olacağız. 

Savaşa/şiddete inanmışların adalet, suç ve suçlu tanımları, barışa inanmış insanlarınkinden 
başka olacaktır. 
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Kesinlikle. Tek umudum ikinci gruptakilerin çoğalması. 
Ancak kimi gerekçelerle inanmışlıkları farklı olanlarla zihniyetleri karşılıklı olarak 
sorgulayabilmek, barış zemininde buluşabilmek için gri basamaklarda durup birbirimizin ne 
dediğini dinleyip, anlamaya çalışmak zorundayız. 

İşte olması gereken bir zorunluluk varsa o da budur. İhtiyacımız olan zorunluluk de budur. Siz 
gerekenleri yazmışsınız, fazlası sizi tekrar etmek olur. 

Sen savaşa ben barışa inanıyorum, o suçlu bu suçsuz, bu ölüm tüyler ürpertici, bu değil 
demekle bir yere varılamıyor maalesef. 

Bu tespitiz de çok yerinde. Ancak sizin kuşku duyduğunuz tasnife dair “tarafımı” 
seçmek/belirlemek gib bir pozisyon belirlemedim henüz:) 

Sadece (yorumunuzda)ifade etmek istediklerinizden farklı anlamlar çıkabileceğine dair 
görüşlerimi belirttim. “Bir yere varılmıyor” dediğiniz tutumla sizi özdeş tutmadığım gibi, bu 
tutuma itibar ettiğme dair bir beyanım da yok. Yanılıyorsam lütfen düzeltiniz. 
************** 

Yorumunuzun kalan bölümüne ise harfiyen katılıyorum. Elbette mesele suç ve 
ceza(landırma)dan ibaret değildir. Suç ve kötülüğe adım adım giden yolun nasıl örüldüğü, yani 
kötülük üreten kaynağın kendisi sorgulanmadıkça sadece kendimize günah keçileri bulmakla 
sınırlayacak ve bununla avunacağız. Doğruları aradığımızı sandıkça hep eksik bir şey kalacak. 
Kalıyor da. 

Dolayısıyla insan olarak içine düştüğümüz bu yanılgıyı çok yerinde tespit etmişsiniz son 
bölümde. Bunun için de emek ve katkılarınız için size minnetarım. 

Saygılarımla 

125. Yazan:Ömer S. Tarih: Eyl 11, 2011 |  |  

Ya ne oldu gündem degisiti yine. Taraf’in sordugu sorular cevapsiz kaldi. TSK’nin cevaplarina 
karsi PKK sustu. Derin Dusunce sitesinde sorulan 20 kusur soruya da cevap veren cikmadi. 
Sonuc: 

1. PKK + BDP + KCK milleti kandirdi, 
2. Taraf sazan gibi atladi ama sonra uyandi. 

3. Taraf’a guvenen binlerce aktivist de kandirilmis oldu; ben de dahil  

iyi ama kimin o cesetler? PKK birilerini kursuna dizdi mi o filmi cekmek icin? var mi bunun bir 
cevabi? 

126. Yazan:Bozkurt = BozKürt Tarih: Eyl 12, 2011 |  |  

Başkent’te üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri eğitim hakkını engelleme, baskı kurmak 
suretiyle darp, tehdit, kasten yaralama ve haksız gelir elde etme suç isnatlarıyla Ankara Ülkü 
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Ocakları’na yönelik operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.Aralarında Ankara Ülkü Ocakları 
Başkanı Necmi Yıldırım’ın da bulunduğu şahıslar mahkemeye sevk edildi. Ülkü ocakları başta 
olmak üzere, 40 ayrı adreste yapılan aramalarda polis telsizi, casus kulaklık ve suikast silahının 
çıkması dikkat çekti.  

Özel yetkili savcı Mehmet Özgür’ün talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara 
Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaklaşık 8 aylık takibin ardından 7 ayrı ilde eş 
zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Necmi 
Yıldırım, yardımcıları Ahmet Y., Coşkun D., fakülte reisleri Şeref D., Sait B.’nin bulunduğu 21′i 
öğrenci toplam 36 kişi gözaltına alındı.  

POLİS TELSİZİ, CASUS KULAKLIK, SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ  

Operasyonda, Ankara Ülkü Ocakları merkezi başta olmak üzere, 40 ayrı adreste yapılan 
aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tezkeresiz av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca, 
sallama tabir edilen bıçaklar, bir adet samuray kılıcı, 1 adet el telsizi, 1 adet yakın mesafe 
kulak içi dinleme cihazı, 2 adet göz yaşartıcı sprey, başka şahıslara ait senetler, çeşitli çaplarda 
silahlara ait fişekler, 1 adet komiser apoleti, incelenmek üzere 19 adet bilgisayar kasası, 18 
adet laptop bilgisayar, flaş bellekler, hafıza kartları ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler 
arasında bulunan bir adet suikast silahı, casus kulaklık, telsiz ve komiser apoleti dikkat çekti. 
Emniyet güçleri, ele geçirilen casus kulaklığın sınavlarda kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.  

Gözaltına alınan şahısların, başta Gazi Üniversitesi olmak üzere fakültelerde silahlı yaralama, 
öğrencilerin eğitim hakkını engelleme, baskı kurmak suretiyle darp, tehdit, kasten yaralama 
olaylarına karıştığı iddia edildi.  

Gözaltına alınan şahısların, küpeli erkekleri ve mini etekli kızları tehdit ederek dövdükleri 
belirtildi. Şahısların, Gazi Üniversitesi’nde küpeli bir öğrenciyi kazan dairesine çekerek, 
öğrencinin kulak memesini kopardıkları iddia edildi. Ramazan ayında oruç tutmayan 
öğrencileri de tehdit eden ülkücü çetenin, bu öğrencileri de tehdit ederek darp ettiği öne 
sürüldü.  

ÇETE BÜTÜN OLAYLARI KAYIT ALTINA ALMIŞ  

Emniyet güçleri, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı’nda yaptığı aramalarda ilginç dökümanlar 
ele geçirdi. Çetenin karıştığı olayları tutanağa geçerek rapor halinde başkanlığı sundukları, ele 
geçirilen belgelerle ortaya çıktı. Çetenin ayrıca, üniversitelerde yaşanan kavga olaylarına ait 
güvenlik kamerası görüntülerini üniversite yönetimine baskı kurarak sildirdikleri öğrenildi.  

ESKİ VEKİLDEN TEHDİT YOLUYLA PARA İSTEMİŞLER  

Şüphelilerin, MHP eski Ankara Milletvekili Sedat Çevik’i de tehdit ederek para istedikleri iddia 
edildi. Çevik’in çeteye para vermemesi üzerine, çetenin devreye MHP’den bir milletvekili 
soktuğu öne sürüldü.  

GEZİ DÜZENLEYİP HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER  
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Üniversite öğrencilerine yönelik gezi düzenleyen şüphelilerin, öğrencileri geziye zorladıkları 
ve fazla para topladıkları belirlendi. Şüphelilerin, toplanan fazla parayı kayıt altına almadığı 
kaydedildi.  

BDP GENEL MERKEZİ’NE SİLAHLI SALDIRI HAZIRLIĞI  

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin, PKK terör örgütünün Diyarbakır’ın Silvan saldırısında 13 
askeri şehit etmesinin ardından BDP Genel Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı planladığını 
bildirdi. Teknik takibe takılan şahısların, polisin genel merkez önünde aldığı geniş güvenlik 
önlemlerini gördükten sonra bu planlarından vazgeçtikleri öğrenildi.  

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ YAKALANMALARINDAN MEMNUN KALDI  

Bu arada, olayların merkezi olan Gazi Üniversitesi’nin genel sekreterinin, emniyet yetkililerine 
konuyla ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şahıslar mahkemeye 
sevk edildi. 
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