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CHP Milletvekili Birgül Ayman Güler'in açıklamasının yarattığı 
tartışmalar Kürt meselesinde paylaşılamayan temel şeyin kimlik ve 
soyut kavramlar olduğunu bir kere daha gösterdi.  
 

Bir taraf için mesele ulusal birlik için yaşamsal görülen, milli kimlikle 
etnisitenin eşit olup olmaması meselesidir. Diğer taraf içinse gene 
birlik için elzem görülen, Kürtlüğün ve Türklüğün eşit olup 
olmaması meselesidir. Bu şekilde yapılan bir tartışmanın 
çözümünün olmadığını ve Güler'i savunanlar kadar eleştirenlerin 
de aslında istedikleri çözümü ifade edecek bir dilden yoksun 
olduklarını düşünüyorum. 

 

Güler kısaca, Türk “ulusuyla” Kürt “milliyetinin” eşit olmadığını 
söylemiş. Ulus (veya millet) kavramıyla milliyet kavramının aynı 
şeyler olmadığı doğru. Örneğin İspanya'da anayasa bir yandan 
egemenliğin tekil “İspanyol milletine” ait olduğunu ve anayasanın 
temelinin “bölünmez İspanyol milleti” olduğunu deklare eder. 
Basklar ve Katalanlar gibi farklı grupların varlıklarını ve özyönetim 
haklarını garantiye alırken ise millet kavramından ayırmak için 
“halk” veya “milliyet” terimlerini kullanır. Bu İspanyollar ile Basklar 
eşit değildir anlamına gelmez çünkü Basklar da İspanyol milletinin 
parçasıdır. İkisi eşit mi sorusu anlamsız çünkü farklı kavramlar, 
birinin elma öbürünün armut olması gibi ilişkileri vardır. 

 

Ama Türk milletiyle Kürt milliyeti eşit değil deyince Türkiye'de 
milyonlarca insan bunu Türkler ve Kürtler eşit değil diye 
anlamaktadır. Bunun da bir yanlış anlama olduğunu herhalde 
kimse iddia edemez. Çünkü geçmişte yıllarca Türklük adına bırakın 
Kürt kimliğini, Kürtlerin ve başka etnik grupların varlığı bile 
reddedilmişti. 

 

Öte yandan Türk milleti kavramı her ifade edildiğinde bunu 
otomatikman “ırkçılık” olarak yaftalamak da basit bir yaklaşım 
olmakta ve bu sefer, etnik kökeni ne olursa olsun kendini Türk 
olarak gören milyonlarca insanın ortak kimlik ve milli birlikle ilgili 
endişelerini tetiklemektedir. Araştırmalar defalarca gösterdi ki 
Türkiye'de kendini Türk olarak tanımlayan insanların büyük 
çoğunluğu Türk olmayı belli bir ırktan ve etnik kökenden gelmek 
olarak görmemektedir. Yani etnisiteyle değil Türkiye'yi sevmekle, 
vatandaş olmakla, ortak bir kültüre sahip olmakla ilgili olarak 
anlamaktadır. Yani Türklerin çoğu için Türk olmakla Türkiyeli, 
Türkiye vatandaşı veya Türk vatandaşı olmak arasında çok da 
büyük bir fark yoktur. Ama kendi deneyimlerinden dolayı Kürtlerin 
çoğu için bunlar geceyle gündüz kadar farklı şeylerdir. Peki bir 
uzlaşma zemini nasıl bulunabilir? 

 

Bunun tek yolu öncelikle mutabakat sağlanan konular üzerinde 
durmak ve açıklığa kavuşturmaktır. Türkiye'de tüm Türkiye 
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vatandaşlarının ortak olarak meydana getirdiği bir milletin olduğu 
konusunun sağlam tarihsel temellere dayandığını ve geniş bir 
toplumsal mutabakat üzerinde durduğunu düşünüyorum. Kürt 
siyasetçileri de “bayrağımız ortak değerimiz” derken aslında bunu 
kastetmektedirler kanaatindeyim. Çünkü millet anayasa gibi 
metinlerde esasen siyasal birliği ve ortak egemenliği ifade eden bir 
kavramdır. Bayrak da bunun en önemli sembolüdür. Yani adı 
üzerinde uzlaşma olmayabilir ama bir milli birliğin ve kimliğin varlığı 
konusunda Türkiye'de geniş bir mutabakat vardır. İsmini ne 
koyarsanız koyun bazılarımız bunu Türklük veya Türkiyelilik, 
bazılarımız Anadoluluk veya Müslümanlık olarak görecektir. Bir 
aileyi bile her üyesinin aynı şekilde tasvir etmesi mümkün müdür? 

 

Ancak geçmişte de günümüzde de bu milli birlik anlayışı hep bir 
şekilde azınlıklar yaratmaya ve bireyi ve farklılıkları yadsımaya 
vesile olmuş. İnsanlar eşit olamamış. Dindar, laik, sağcı, solcu, 
kadın, Alevi veya gayrimüslim Türkiye'de herkes bir yerlerde 
kendini azınlık olarak görüyor ve haklarının tehdit altında olduğunu 
hissediyor. Asli mesele, Türk veya Kürt, zengin veya fakir, Batılı 
veya Doğulu olarak doğan vatandaşlarımızın kendilerini eşit 
hissetmeleri ve eşit güvencelere ve fırsatlara sahip olmasıdır. 

 

Bazılarımızın iddia ettiği gibi bu mesele milli kimliğin adını 
değiştirmekle veya bir kimliğin yerine diğerini vurgulamakla 
hallolacak basit bir iş değildir. Ayrımcılık Türklük kimliği altında da 
yapılabilir veya Müslümanlık, Türkiyelilik veya Türkiye vatandaşlığı 
kimliği altında da. Bir gün gelir Kürtlük adına da yapılabilir. Çünkü 
ayrımcılığı yapan da mağdur olan da insandır, kimlikler değil. 
Dolayısıyla bugün terimler üzerinde çarpışan tarafların öncelikle 
insanların eşitliği konusunda inandırıcı tezlerini ortaya koymaları 
gerekmekte. Türk milleti kavramını savunanlar farklı kökenden 
gelen ve kendini Türk olarak görmeyen vatandaşların eğitimde, 
kültürde, siyasette, adalette ve sosyal hayatta eşit fırsatlara sahip 
olması için hangi yasal güvenceleri öngörmektedir? Müslümanlık 
değerini savunanlar, laiklerin, gayrimüslimlerin, ateistlerin, 
Alevilerin ve etnik azınlıkların haklarına modern çoğulcu demokratik 
standartlarla uyumlu hangi güvenceleri getirmeyi savunmaktadır? 
Bütün bu gruplar her şeyden önce bireylerin ve zayıfların hakkını 
ve fırsat eşitliğini nasıl sağlamayı düşünmektedir? 

 

Anadili farklı olarak doğan insanlar kendini ülkenin her yerinde 
nasıl eşit hissedecek ve eşit fırsatlara sahip olacak? Eğer ülkenin 
birliği zedelenmeyecek ve kendi kimlikleri ve hakları 
azalmayacaksa Türkler neden Kürtleri daha eşit ve müreffeh 
yapacak güvencelere karşı çıksın? Milli birlik üzerindeki gerçek 
mutabakatı siyasal bir uzlaşma zemininde anayasal ifadeye 
kavuşturabilmek için bu uzlaşmanın aktörlerinin provokatif 
yaklaşımlardan kaçınması gerekiyor. Eğer bunu yapmak için 
önümüzde duran fırsatı suhuletle kullanamazsak var olan 
mutabakat da zamanla eriyebilir. Türkiye'nin Yugoslavya olması 
tehlikesi asıl o zaman çıkar. 
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