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GEZİ DİRENİŞİ, BARIŞ SÜRECİ ve GÜNEYDOĞU HALKI  
 
Güneydoğu’da Bir Gezi İzlenimleri : 5 – 14 Haziran 2013      
 
 

Prof. Dr. Coşkun Özdemir 
 
 
Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) ve film yönetmenlerinden oluşan bir ekiple bir Güneydoğu 
Anadolu turnesi yaptık. Bu oldukça büyük organizasyonun amacı kas hastalıkları ile ilgili bir 
belgesel filmin gösterimi idi. Belgesel film yetenekli genç yönetmen Gülsün Sarıoğlu ekibi ve  
Kas Hastalıkları Derneği’nden yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren, tüm engelleri aşmış  
kas hastası Yakup Sayın tarafından Güneydoğu bölgesinde çekildi. Bu yazının başlangıcında  
bu turneye destek veren tüm belediyelere, Şişli belediyesine, Urfa Tabip Odası ve Eğitim Sen’e, 
bize turne boyunca yakın ve sıcak ilgi gösteren yurttaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.  
 
ŞANLI URFA 
 
Turneye doğum yerim Urfa’dan başladık (5 Haziran 2013). Belediye konaklama, yemek ve ulaşım 
gibi tüm gereksinimlerimizi eksiksiz karşıladı. Çocukluk anılarımı canlandırarak Gümrük hanını,  
Hasan Paşa camisini, Dergahı ve Aynı Zeliha ve Halilülrahman göllerini ziyaret ettim. 
 
Yazılarımı yayımlayan Hizmet gazetesine uğradım. Çocukluk arkadaşım Mustafa Dişli’nin oğlu ile 
tanışıp yanaklarından öptüm. Akşam saatlerinde genç arkadaşım Av. Müslüm Akalın ve 
arkadaşımın oğlu Sabri Dişli ile ünlü Urfa kebabını ve baklavaları yedik. Yıllardır kezlerce beni 
kebaba davet eden Akalın’a fark ettirmeden bu kez kebap paralarını ödemek istedim ama 
geleneklerin iyisini de kötüsünü de yenmek mümkün değildi. Benden kesinlikle para kabul 
etmediler. Ertesi gün ekiple bir araya geldik. Harran Üniversitesi rektör yardımcısı Ahmet Yılmaz 
bize Üniversite yerleşkesini (kampüsünü) gezdirdi. Yerleşkedeki gelişmelerden çok etkilendik. 
Güzel ve oldukça büyük bir göletin yanıbaşında koca bir kafeterya var. Bolca yeşillik ve çeşitli  
sosyal tesisler. Bu gelişmeler memnunluk verici. Umarım eğitim düzeyi de böyledir.  
 
Dönüş yolu üzerinde GÖBEKLİ TEPE’yi ziyaret ettik. Ben orayı ikinci kez gördüm. Dünyada saptanan 
en eski tapınak ve yerleşim bölgesi. Kazılar KLAUS SMITH yönetiminde devam ediyor. Tüm dünyada 
büyük ilgi uyandıracağına ve bu ilginin giderek artacağına hiç kuşku yok. Umarım Urfa bu fırsatı en 
iyi biçimde kullanır.. 
 
Ayrıca kutsal sayılan göllerimizin ardında Halepli Bahçe’de tek memeli Amazon kadınlarını 
resmeden mozayıklar bulundu ve en eski heykel. Kazılar sürüyor ve Urfa’da o bölgede büyük bir 
arkeoloji müzesi yapılıyor. Urfa, Antakya ve Gaziantep müzeleri ile rekabet edeceği inancında.  
 
7 Haziran günü akşam saatlerinde Üniversiteli gençler ana caddede müzik yapıyorlardı. Halk 
toplanıyor ve dinliyordu bu güzel gösteriyi. Muhafazakar bir bölgeye Üniversitenin olumlu katkısı  
bu. Mardin’de bir müftü, “Üniversite geldi, ahlak bozuldu..” diyordu. O akşam benim 
çocukluğumda Uray sineması olarak bildiğim, filmleri, Zati Sungur’u, Atatürk’ün cenaze törenini 
seyrettiğimiz salonda belgesel film gösterisini yaptık. İlgi oldukça iyi idi. Özellikle hasta çocukların 
aileleri vardı salonda. Onlar filmi izledikten sonra sorular sordular.. Onları filmin yapımcısı  
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Gülsün Sarıoğlu ve koordinatörü Yakup Sayınla birlikte yanıtladık. Hastaların başvurdukları  
uzman hekimlerin yeterince yakın, ilgili ve açıklayıcı davranmadıkları konusundaki yakınmaları 
dikkatimi çekti. Çünkü bu vb. yakınmalara İstanbul’da sıklıkla tanık oluyorum. Doktorlara yapılan 
saldırılar ne denli haksız ve çirkinse, hekimlerin bu ilgisiz, uzak davranışları da yazık ki o denli 
gerçektir. 
 
Urfa’da Yakup’la birlikte doğduğum eski tip mimari yapıda taş evi ziyaret ettik. Benim için elbette 
heyecan verici, duygulandırıcı idi. Orada fotoğraflar çektik. Bunca yıl sonra fazla bir değişiklik yoktu 
evde. Çocukluk ve gençliğimde yaz aylarında her gün yüzdüğüm kutsal göllerimizi de ziyaret ettik 
elbette. Orada gölge ve serinlik var. Yaz günleri aranacak bir yer doğrusu. Ekiple birlikte annemin 
ve babamım adlarını taşıyan okulları da ziyaret ettik. Anadolu’nun konukseverliği çok iyi bilinir. 
Orada güzel dostça sohbetler yaptık. Okullarda kimi değişiklikler olacağını öğrendik. Müdür 
yardımcısı Mehmet Doğantürk inançlardan söz ederken, “Bu memlekette hepimiz, çıkarımız kadar 
Müslümanız..” deyiverdi. Ekipteki arkadaşlarım, kimi odalarda dinsel motifler taşıyan resimler 
görmüşler. Bana o sırada keyfim kaçmasın diye olacak, göstermediler. Fotoğrafları bana yolladılar. 
Okul müdürüne bunları göndererek, laik cumhuriyet öğretmeni İhsan Özdemir’e pek yakışmadı.. 
diye yazdım. Cevap alır mıyım, bilmiyorum. Belediye salonlarında Eşref Armağan’ın gençlere  
resim eğitimi kursu beni memnun eden etkinliklerdendi. 
 
SOHBET TOPLANTISI 
 
Doğduğum kentte hemşerilerim benimle bir sohbet toplantısı düzenlediler. Bundan büyük 
memnunluk duydum. Yıllardır hemşerilerimle konuşmak isterim.. Bir saati aşkın bir konuşma 
yaptım, arada sorular sorarak duygularını, tepkilerini yokladım ve çocukluğumdan başlayarak 
bugünlere uzandım. Görüşlerimi, Urfa’daki gelişme ve değişikliklerle ilgili düşüncelerimi  
anlattım. O salondaki sıcak ve dostça atmosferden yararlanarak bunca yıl sonra kadınların  
hala sahnede, toplumda yeterince yer alamayışlarını, yakın arkadaşların bile eşleri ile birlikte 
toplanamayışlarını kaygı ile anarak eleştirdim. Hiç itirazları olmadı, beni sessizce ve dile getirmeden 
haklı bulduklarını ancak geleneklerin baskısında kurtulamadıkları izlenimi aldım. Siverekli ve  
Zaza olduğunu söyleyen bir hemşerim Mehmet Erdem, “Keşke elli yaşlarında gelip bizimle birlikte 
yaşasaydın Coşkun bey” dedi. Urfalı cömerttir, dosttur özverilidir, bunlar olumlu gelenekler,  
ama ne yapalım ki, uygarlığa uymayan kimi geleneklerimiz de süregeliyor..  
   
DİYARBAKIR 
 
Dokuz Haziran sabahı belediyenin sağladığı engelli aracı ile Diyarbakır’a hareket ettik. Urfalı şoför 
Halil ve Ercan bizimle birlikte idi.. Yolculuk 2.5 saat sürdü. Belediyeye bağlı bir Sanat ve Kültür 
Merkezinde durakladık. Orada hemen Urfa’dan farklı bir havanın geçerli olduğunu fark etmek 
mümkündü. Duyuru ve tabelalar Kürtçe ve Türkçe idi.. Cecerxmin Sanat Kültür Merkezi gibi.  
Müzik, tiyatro, resim kursları verilen bu merkez diploma verebilmek için YÖK’ten izin alamıyor, 
şimdilik belge veriyorlar. Başvuru yapanlar çoğunlukla Kürtçe konuşuyordu. Bazen karışık 
konuştukları da oluyor. Bana bilgi veren sekreter hanım adının yazılmasını istemiyor. Aynı gün 
belgesel filmin gösterimini yapacağımız Surp Gragos Ermeni Kilisesinde buluştuk. Kilise 1376 yılında 
Artuk’lular zamanında yapılmış. Orada bir konser vermek üzere Avrupa’dan gelmiş olan 
sanatçılarla karşılaştık. Gösteri için hazırlıklar yapıldı.  
 
Gece, açık havada Kürtçe müzik yapılan bir gece kulübünde idik. Adı Sülüklü Han.. Modern giyimli 
genç kızlar çoğunlukta idi Bolca içki içiliyordu. Kızlı erkekli grupların yanı sıra 4- 5 genç kızdan 
oluşan masalar vardı. Onları, bize destek veren Diyarbakırlı genç kız DİYAR’la birlikte ziyaret ettik 
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ve belgeselimize davet ettik. Yalnız gelmiş olan genç kızlar ailelerinden izin almak ve engellenmek 
gibi bir sorunları olmadığını bildirdiler. Urfa’dan çok farklı idi bu durum. Benim ilimde böyle bir şey 
tasavvur edilemez. Masamızda da Nişantaşlı ya da Bodrumlu genç kızları aratmayacak alımlı birer 
genç kız Zübeyde ve Diyar vardı. Rahat, açık ve özgürdüler özgürlüklerini doyasıya yaşıyorlardı. 
Şaraplarımızı yudumlarken hep birlikte lorke oynadık..  
 
Ertesi gün sevimli şoförümüz Ercan’la Ulu Cami’yi ve Urfa’nın Gümrük Hanını andıran Hasan Paşa 
Hanını gezdik Duvarlarda Hazreti Ali, Yılmaz Güney, Ahmet Kaya, Deniz Gezmiş ve Che Guavera’nın 
fotoğrafları vardı. Böyle bir şeyi de Urfa’da göremezsiniz. Urfa her açıdan daha muhafazakar bir 
ilimizdir.. 
 
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 
 
Dokuz Haziran sabahı Diyarla birlikte Dicle Üniversitesine gittik. Zübeyde gibi özgürce yaşayan  
bu Liceli genç kızdan o sabah ailesinin Ermeni ve Kürt karışımı insanlardan oluştuğunu öğrendim 
Bunun sandığımızdan çok daha sık olduğunu öğreniyorum. Diyar’ın kuzeni epey önce dağa çıkmıştı 
ve ondan uzun zamandır haber alamamışlardı. Dünyanın bir numaralı beyin cerrahı, varlığı ile 
övündüğümüz Gazi Yaşargil’in de Liceli olduğuna o gün dikkat ettim.. Üniversitede bazı görüşmeler 
yaptık ve bu Üniversitenin çoğunlukla Fetullahçılardan oluşduğunu öğrendik. Bu konuda tam bir 
görüşbirliği vardı. Bir genç öğretim yardımcısı bana, en temel bilgilerden yoksun öğretim üyelerinin 
burada yer aldığını, mülakattan önce yandaşlara soruların verildiğini, hocaların birçoğunun parmak 
ucu ile el sıktıklarını anlattı. 
 
Bu günün akşamımda belgesel film gösterisi Gragos Ermeni kilisesinde yapıldı. Oldukça büyük bir 
kalabalık katıldı gösteriye BDP il başkanı da onlar arasında idi. Program sonunda Türkçe ve Kürtçe 
duygularını ve övgülerini dile getirdi.. Yine bazı hastalarla birlikte olduk ve çok sayıda soru 
cevapladık. Salonda Diyarbakırlı 3 TGB’li gençle karşılaştım, tanıştım. Belgesel filmde yer alan 
Diyarbakırlı psikolog Yunus Emre Ayna da bizimle idi. Diyarbakır’da 1. Dünya Paylaşım Savaşı öncesi 
35 bin Ermeni yaşamakta imiş. Bu sayı 3 bine düşmüş ve giderek azalmış. Eczacı, doktor, avukat 
gibi meslek sahipleri onlar arasında bulunuyormuş. 

   
Bu turnede bazı muğlak bilgilerimi sağlamlaştıran şeylerden biri de Ermenilerin öldürülmesinde 
başrolü Kürtlerin oynadığını, çok sayıda Kürt ağzından öğrenmem oldu. Burada din ayrılığı kadar 
toprak edinme önde gelen faktör olmuş. Urfa’dakine benzer köy ağalarının ve onların egemenlik  
ve zulmünden söz eden, bizi Diyarbakır’dan Batman’a götüren şoför Burhan, Faris Özdemir Ağa’nın 
adını anıyor.  
 
İyi bir tarihçi olan arkadaşım Erdoğan Aydın, Kürtlerin bu sayede doğu Anadolu’nun kuzeyine 
Kars’a dek uzanma fırsatı bulduklarını anlatıyor.    
 
BATMAN 
 
Dokuz Haziran sabahı Batman’a doğru yola çıktık. Doğruca Batman Belediyesi Konukevine vardık 
Belediye başkanı hapiste. Başkan yardımcısı ile tanıştık.. Batman vaktiyle petrol çıkarılan, 
rafinerileri ile tanınan bir yer. Ancak artık petrol şehri değil. Petrol başka limanlara aktarılıyor. 
Batmanlı bundan yakınmacı. Yolda biraz önce adını andığım ve arabada yanında oturduğum  
sevimli bir Kürt yurttaşımız, şoför Burhan pek çok şey anlattı. İnançlı bir Kürt. Çok eziyet çektiklerini 
köylerinin dağıtıldığını bir daha oraya dönemediklerini anlatıyor. Kürtçe konuşanı dövdüler. 
Emniyette, “Allah yok, peygamber izinde” deyip vurdular bize.. diye ekliyor. ÖCALAN’ı  
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Ortadoğu’nun en büyük lideri olarak görüyor. O bir memurdu 6 kişi ile dağa çıktı ve dağdakiler  
hızla arttı. PKK bugün 20 milyona ulaşmıştır.. diyor. Onları zulme karşı duran gerillalar olarak 
anıyor. Dillerine onlar sayesinde kavuştukları inancında. Türk bayrağında bizim de kanımız var, 
ondan vazgeçmeyiz, onu yere düşürmeyiz diye ekliyor.. Öcalan konusunda, bir arada olduğumuz 
Kürtler arasında tam bir görüş birliği olduğunu söylemeliyim.  
 
Bizi taşıyan araba ile ilkokul öğrencilerini almaya gittik. Çocuklar bize “Erdoğan’ı mı Apo’yu mu 
seviyorsunuz?” diye sordular. Batman yeni yapılarla dolu oldukça yeni bir şehir. Yılmaz Güney ve 
Ahmet Kaya adı her yerde. 
 
Dokuz Haziran günü MİDYAT ve HASANKEYF’e doğru yola çıktık. Midyat’ta güzel taş yapılar dikkat 
çekici. Bir de ünlü telkarileri var. Onlardan satın almadan duramazdık. Bir zamanlar Süryanilerin ve 
Keldanilerin oldukça yoğun bir şekilde yaşadıkları yer burası. Ne yazık ki dağılıp gitmişler.  
Ermeniler de yaşamış burada. Ermeniler gibi Süryaniler ve Keldanilerin de dağılıp gitmesinde 
Kürtlerin baş rol oynadığı anlaşılıyor.. Süryanilerin ünlü kilisesi Mor Abraham’ ı Yakup’la ziyaret 
ettik. Bir de ünlü şarapları var, onlardan aldık. Dönüş yolu üzerinde HASANKEYF’te durduk, 
fotoğraflar çektik. Bu güzelim beldenin sular altında kalacak olmasına yazıklanmadan duramaz 
insan. Yolumuz üzerinde İslam dünyasında büyük saygı ile anılan Baykan ilçesinin Veysel Karani 
beldesi ve türbesi yakınından geçtik. İlginç bir biçimde bu beldenin belediye reisi CHP’ye ait olduğu 
söylendi ama sanırım bu doğru değil.. 
 
Bu günün gecesinde şehirde YILMAZ GÜNEY sineması salonlarında belgesel gösterimi yapıldı.  
Yine iyi bir ilgi vardı. Hastalar vardı, iki Duchenne’li oğulları olan aile bizimle Konukevine geldiler. 
Onlarla çaylar eşliğinde uzun sohbetler yaptık. Bu aile bazı kişilerin telkini ile çocukların tedavisi için 
yer altı solucanları kullanmışlardı. Bu dramlar, bu ilkellikler yaşanıyor bu gelişmeden uzak 
bölgelerimizde. Bu olay belgeselde vurgulanıyor. Sevimli Duchenne hastası çocuk Ata’ya Yakup’la  
kitaplarımızı verdik ve iyi dileklerle onlardan ayrıldık. Batman’da Belediye çalışanı Ümit Eriman’dan 
çok yakınlık gördük. Dr. Şerif Önder sıcak ilgi gördüğümüz insanlardan biri idi. Benim ve Yakup 
Sayın’ın kitaplarından dağıtmak için çokça satın aldı 
 
TATVAN..   
 
Dokuz Haziran Batman’dan Tatvan’a hareket ettik. Yolda Soğuk Pınar’da güzel, bol kaymaklı bir 
kahvaltı yaptık. Bitlis’ten geçerken Ahlat’ta güzel örneklerini göreceğimiz Ahlat taşını tanıdık.. 
Tatvan’da çok güzel bir karşılama vardı. Çok yakın ve candan insanlarla karşılaştık. En güzel şey de 
günler süren sıcaklardan sonra orada rastladığımız serinlikti tabii. Eşimin ihtiyatla valize koyduğu 
hırkayı aramaktan mutluluk duydum. Karşılaştığımız sıcak ilgide, kuşkusuz kolu bacağı tutmayan 
Derneğin çalışkan üyesi, hasta gönül ağının dinamosu Fatma Çoban’ın rolü büyüktü. O da bizi 
karşılayanlar arasında idi. Kardelen yepyeni pırıl pırıl bir otel. Oraya konuk olduk. Kısa bir süre 
sonra AHLAT’a doğru yola çıktık. Ben Rahime hanımın sürdüğü arabada genç bir aydın kişi  
Malgir ile birlikte idim. Malgir 1.5 yıl hapis yatmış olan bir genç Kürt aydını. Yolda Türkiye çözüm 
süreci, Gezi olayı konusunda ilginç tartışmalar yaptık. Ahlat tarihsel, şirin bir kent. Göl (onlar deniz 
diyor) kıyısında.. Selçuk mezarlarını gezdik, Ahlat taşından yapılmış kümbetleri gördük. Sonra deniz 
kıyısında nefis bir alabalık yedik. Bunun benzerini yıllar önce Erzurum’da tatmıştım.  
 
Tatvan’a döndük. Rahime hanım beni Van gölü kıyısındaki bir parka götürdü. Çok hoş bir yerdi 
orası. Vanlılar inci kefali tutmakta idiler. Onların öyküsünü 10 yıl kadar önce Tarihi Kentler Birliği 
toplantısının Van buluşmasında dinlemiştim. Yumurtaları gölde yaşamadığı için bu balıkların dere 
ağızlarında sıçrayarak dereye ulaşıp yumurtalarını tatlı suya bırakmalarını, bu olağanüstü doğa 
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olayını görüntülü olarak izlemiş ve çok etkilenmiştim. Akşam yemeğinde Belediye başkanı ve 3 
genç kadın nörologla birlikte oldum. Başkan ABDULLAH OK çok yakın, çok sıcak bir insan. 
Nörologlarla tanışmamız da çok iyi oldu. Aynı otelde belgesel gösterimi yapıldı. İlgi çok yoğundu. 
Uzun konuşmalar yaparak soruları yanıtlamak durumunda kaldık. Benim ve Yusuf Nazım takma 
(müstear) adını kullanan Yakup’un kitaplarına ilgi büyüktü. Başkan 30’ar kitap almaya talip oldu. 
Geceyi de çok güzel geçirdik. Toplantı sonrası bir gece kulübünde buluştuk. Saklı Köy Bar’da 
Rahime hanım, Malgir, Dr. Fatih Şanlı, Dr. Menderes ve eşi Dr. Damla hanım vardı. Türkçe ve daha 
az Kürtçe şarkılar pop müzik dinledik. Gezideki çocuklar ve yaşamını yitirenler için mumlar yaktık. 
Tatvan’da unutulmaz anılarımız oldu  
 
..?? Sabahı Van’a doğru yola çıktık. Biz belgeselin yönetmeni Gülsün ile Van programını yapmadan 
dönmeye karar vermiştik. Gezideki aydınlanmacılardan daha çok uzak kalmak istemedik. Bu 
nedenle Van hava limanına geldik ve orada kalarak uçakla İstanbul’a döndük. Böylece hiç kuşkusuz 
çok güzel geçeceğini düşündüğümüz Van programından yoksun kaldık . 
 
GENEL İZLENİM ve DÜŞÜNCELER 
 
Bu turnedeki (5 - 14 Haziran 2013) temaslarımızla ilgili genel izlenimlerimi şöyle özetleyebilirim :  
 
Urfa’da Kürt milliyetçiliği ile ilgili gösterilere pek rastlamıyorsunuz. Ama Diyarbakır’da bu çok güçlü. 
Birçok Kürt siz - biz diye konuşabiliyor. Bazıları için biz Türk isek, onların gözünde eziyet edenlerden 
biriyiz. Devleti, iktidar gücünü, düzeni Türk toplumundan ayırt etmiyorlar. Türk halkının 
sıkıntılarını, yakınmalarını algılamaları da olası değil. Ülkemiz halkının büyük çoğunluğu gibi nesnel 
(objektif) düşünme okuyarak sorarak, tartışarak doğruları arama gibi bir alışkanlıkları, ilkeleri yok 
elbette. Bu yüzden Türk solunun yıllar boyu yönetimden, askeri darbelerden gördüğü baskı ve 
zulmü görmezden geliyorlar. Dağlara çıkanlar onların gözünde, haksızlığa, eziyete, zulme karşı 
duran gerillalar. Dillerine onların mücadelesi sayesinde kavuştular Kürtler. Arasında Fetullahçıların 
bulunmasını, polisin onlara teslim olmasını çoğunluk esefle karşılıyor.. Öcalan onlar için büyük bir 
lider. Öcalan’ın, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi bir büyük yanlışlık olmuştur dediğini öğrendim. 
O’na göre Kürtler direnmişler ve ancak Türklerin zoru ile İslamiyet’i gecikerek ve zorlanarak  
kabul etmişler. Hazreti Ömer’in bu katılımı sağlamak için katliam yaptığı yaygın bir inanış.  
Aynı zorlanmanın Türklerin İslamiyet’i kabul edişinde de yaşanmış olduğunu biliyoruz.  
Bu söylenceyi güvendiğim bir tarihçiye sordum. Erdoğan Aydın hem Türklerin hem Kürtlerin 
İslamiyet’i kabul ederken baskıya uğradıklarını söylüyor ama Kürtlerin Türklerin zoru ile İslamiyet’i 
daha geç kabul ettiklerini doğrulamıyor. 
 
Baştan beri laiklikten yana tavır aldığı varsayılan Öcalan’ın bugün İslamiyet çatısı altında 
buluşmadan söz etmesi nasıl açıklanır, bilmiyorum.. 

 
GEZİYE BÜYÜK DESTEK 
 
Gezi olayına ve gençlere her yerde büyük bir yakınlık destek ve sempati gözledim. Ama Ahmet Türk 
hükümetin yıpranmasından kaygılanıyor. Sırrı Süreyya Önder’in, O’nun görüşlerine katılmadığı 
ortada. ”Biz böyle bir söz vermedik..” diyor. O’nun 29 Haziran günü yayınlanan Sanatçılar 
Bildirisi’nde BDP içinden tek başına yer alması da yeterince anlamlıdır. Şeriatçı Altan Tan’a 
Kemalizm’in bir aydınlanma, aklı, bilimi, sanatı, halkçılığı egemen kılma olduğunu, Atatürk’ün  
bu yüzden büyük olduğunu anlatmak pek mümkün değil elbette..  
 
Tatvan’da belediye başkanının da bulunduğu bir toplulukla olaylarda yitirilen ve sakatlananlar için 
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mumlar yaktık. Tayyip Erdoğan’ı seven, O’na güvenen hiç kimse görmedik, yok. Dehşet saçan, 
öldüren, kör eden, sakat bırakan polisi “destan yazdılar” diye anıp öven bir insana güvenen  
sağduyu sahibi bir kimse olamaz. O’nunla demokrasinin kurulamayacağını bence çok iyi görüyorlar. 
Bunun büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.  
 

 Kürt, Türk, devlet, yeni anayasa, açılım, çözüm, barış sorunları gerçek bir demokrasiye karşı 
duran Erdoğan ile asla çözülemez. Çünkü O’nun yönetimindeki AKP iktidarı laikliği, hukuk 
devletini ve anayasa ile güvence altına alınmış aklın ve bilimin, eşitliğin, özgürlüklerin ve 
hukukun üstünlüğünü benimsemeyen bir iktidardır. O halde iki halkın demokrasi,  
insan hakları, laik düzen hedefinde birleşmesi ve bu istemlerini öne çıkararak  
bir dayanışma içine girerek mücadele vermesi Türkiye’yi aydınlığa çıkaracaktır.  

 
Kürt aydınlarının bu amacı bu hedefi benimsedikleri kanısını edindim. Bu tutum AKP iktidarı ile 
çıkmazlara saplanmış ülkemiz için büyük bir umuttur. Kürt aydını gerçek bir barıştan yana ise,  
KCK tutuklamalarını gördüğü gibi Silivri’de, Hasdal’da haksız ve hukuksuz bir şekilde zindana 
tıkılmış yüzlerce insanı, hukuku yok eden 5 Ağustos (2013) mahkeme kararlarını, bu büyük dramı 
da görmelidir. Kürt hakları derken Türk haklarını, tüm ülke halkının haklarını göz ardı etmemelidir.. 
Türk soluna yapılan baskıları, zulmü görmezden gelmemelidir. Sosyal adalete ve sosyalizme inanan, 
temel insan haklarına saygılı, anti-emperyalist Türk-Kürt aydınları gerçek bir demokrasiyi ve barışı 
kurma umudunu yaşama geçirebilir, gerçeğe dönüştürebilirler. Bu, eğitim düzeyinin düşük olduğu 
bir ülkede elbette büyük bir çabayı gerektirir..  
 
Yazıyı, tutarlı ve inançlı bir sosyalist Korkut Boratav’ın katıldığım şu satırları ile bitiriyorum :  
 
“Sosyalist solun, Türkiye Cumhuriyeti kazanımları ve bunların sembolleri ile barışmayı öğrendiğini 
umut ediyorum. Kürt hareketinin ise Türk halkının eski bir özdeyişindeki -körle yatan şaşı kalkar-
bilgeliği ile algıladığı umudundayım.. İslami faşizm ile uzlaşarak demokrasiye ve özgürlüklere 
kavuşmak mümkün değildir.”  
 


