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Ayşe Yıldırım:

Öncelikle herkese merhaba diyorum. Hoş geldiniz. Başta konuşma-

cılarımız olmak üzere tüm katılımcılara katılımda bulundukları için 

teşekkür ediyorum. Bu sempozyum Toplumsal Araştırma ve Özgün 

Düşün Merkezi tarafından düzenlendi, ben merkezimizde Koordinatör 

görevini sürdürüyorum. Önerilerde bulundukları, teşvik ettikleri ve 

davetimizi kabul ettikleri için tüm konuşmacılarımıza yürekten 

teşekkürler. Sizlere kısaca Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün 

Merkezi'ni tanıtmak istiyorum. Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün 

Merkezi'ni TÖZ olarak kısalttık. TÖZ, bağımsız ve tarafsızlık ilkesinden 

yola çıkarak özgür, demokratik, adil ve hakikate dayalı toplumsallık 

temelinde 2017 Ocak ayında Ankara'da kuruldu. Merkezimizin 

vazgeçilmez ilkeler olarak kabul ettiği değerleri; evrensel insan hakları, 

toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık karşıtlığı, doğa-toplum bütünlüğü, 

hukukun üstünlüğü, bütün inanç, cinsel yönelim ve dünya görüşlerine 

saygı, üretilen bilginin halkların yararına olması, bilginin açık ve kolay 

erişilebilirliği olmak üzere sıralayabiliriz. Merkezimiz, bu çerçevede 

sosyal, siyasal, ekonomik sorunların tespiti ve bu tespitleri siyasal 

aktörlerle ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum 

kuruluşları ve kamuoyuyla paylaşarak sorunun çözümüne ortak olmayı, 

alternatif politikalar üretilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir 

düşünce ve araştırma merkezidir. 

Bizler, “Politik Korku ve Korkunun Politiği” başlığı ile sempozyum 

düzenlerken amacımızı; 7 Haziran sonrası yaratılan korku atmosferinin 

OHAL ile doruk noktaya taşındığı bir ortamda gerçekleştirilmekte olan 

referandum sürecinde “KORKU” kavramının tartışılması gerekliliği 

şeklinde belirledik. Korku kavramı, referandumun her aşamasında, 

referandumda görevini oy kullanmakla sınırlayanlar için de, aktif 

Toplumsal Araştırma ve Özgün  Düşün Merkezi

6



faaliyette bulunan/ bulunmak isteyenler için de çok önemli bir belirleyici 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaratılan korku, “Türkiye daha kötü bir 

duruma gelebilir” korkusu düşüncesi ile gönül rızasıyla evet diyenin de 

evet demeyi düşünenin de hayır diyenin de muhtardan, kaymakamdan, 

komşusundan korktuğu için evet diyenin de nedeni olabilmektedir. 

Bugün aktif faaliyette bulunmak için, sadece bireyler değil, bir başka 

KHK ile kapısına kilit vurulma ihtimali olan sivil toplum kuruluşları da 

sendikalar da korkuyor. 

Bu çerçevede korku, sadece söylemi belirlemiyor, referandum 

çalışmalarındaki eylemlerin nitelik ve niceliğini de belirlediği gibi, 

sandığa gidip gitmemeyi de belirliyor. Bu nedenlerle “Korku insani bir 

duygudur” gerçekliği, ne bizim korkma edimimizi ve hareketsizliğimizi 

meşrulaştırmaya, ne de korkunun nedenlerini yüceltmeye hizmet 

etmemelidir. Bu eylemin kabulü, bu söylemin kabulü bize korku 

gerçekliğinin bilinciyle, korkuya tutsak olmadan yol ve yöntem 

arayışlarına aracı olmak zorundadır. Ayrıca “hiç korkmuyorum, bir 

canım var o da bu yola feda olsun” söyleminin günümüz koşullarındaki 

geçerliliği/geçersizliğini tartışmak zorundayız düşüncesiyle, 

merkezimiz; referandum sürecinde korkunun bilincinde olarak yol ve 

yöntem arayışına aracı olması umuduyla politik korku üzerine bugün 

birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmayı organize etmiştir. Politik korku 

psikolojiden sosyolojiye, ekonomiden siyaset bilimine birçok bilim 

dalının alanına giren çok geniş ve önemli bir konudur. Türkiye 

gerçeğinde önemini koruyan bu olgunun üzerinde bugüne kadar çok az 

çalışma yapılmıştır. Konunun kapsamı ve birçok yönüyle bilinmezliği 

gerçeği yanında konunun bu süreçte elzem olması ve zaman darlığından 

kaynaklı gerçekleştirdiğimiz çalışmayı, ilerde aynı konu üzerinde 

gerçekleştirmeyi düşlediğimiz uzun soluklu çalışmanın ilk basamağı 
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olarak görmenizi rica ediyoruz. Bu çalışma, kamuoyu ile paylaştığımız 

ve sonrasında raporlaştıracağımız ilk çalışmamızdır. Olası hataların affı 

ile sözü, Türkiye'de emek mücadelesinin idolü olarak gördüğümüz 

sevgili Tanıl Bora hocamıza açılış konuşmasını ve ilk oturumumuzun 

moderatörlüğünü yapmak üzere yürekten sevgi ve teşekkürlerimizle 

bırakmak istiyorum. Buyurunuz. 

Tanıl Bora:

Teşekkür ederim, mahcup ettiniz. Ben uzun bir giriş yapama-

yacağım. Çünkü konuşmacılarımız zaten son derce etraflı sunuşlar 

yapacaklar, rol çalmaya gerek yok, çok kısa bir başlangıçla başlayayım 

ben. Çok etkileyici bulduğum bir İslami terim var 'havf ve reca'. Korku 

ile ümit, hani hayat korku ile ümit arasındadır, inanç korku ile ümit 

arasındadır. Dindar olmaya gerek yok, aslında insani varoluşun çok 

güçlü bir hakikatini ifade eder bu. Yani korku ile ümit arasında yaşarız. 

Varoluşsal diyebileceğimiz bir korku vardır. İlla somut hissedemesek de 

bizi var eden şey aslında. Onla mücadele etmek, korku ile ümit 

arasındaki gerilim. Biz bugün pek o kadar varoluşsal korku ile meşgul 

olmayacağız ama kimi sunumlarda bununla bağlantılı şeyler de 

dinleyeceğiz gibime geliyor. Her halükârda bugün daha çok sebepli bir 

korkudan, somut bir korkudan aslında bir bakıma korkutmadan söz 

edeceğiz. Korku durumundan öte korkutma, korku salma durumu ile 

ilgili şeyler konuşacağız. Ben bunu söylemekle yetinerek söz vermek 

istiyorum. 

Önce iki antropologdan söz dinleyeceğiz, iki antropoloğun korku ile 

ilgili konuşmalarını dinleyeceğiz. İlk olarak Tayfun Atay, Londra 

Üniversitesi'nde antropoloji ve sosyoloji doktorası yaptı. Hacettepe 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'de akademik kariyerlerde 
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bulundu Profesör olarak. İnsan ve toplum bilimlerinin ülkemizdeki 

gelişimine özgün katkıları olan bir isim. Son olarak Okan 

Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Din antropolojisi, 

medya ve kültürel çalışmalar, siyasal antropoloji, Orta Doğu 

etnografyası, toplumsal cinsiyet özellikle erkeklik çalışmaları, kültürel 

kimlik, etnik yapı ve milliyetçilik ilişkisi, çevre antropolojisi, toplumsal 

kültürel kurallar, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konularıyla 

çalışmaları var. Radikal'de, Bir Gün'de, T24 sitesinde son olarak da 

Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. İlk olarak onu dinleyeceğiz. 

Tayfun Atay:

Çok teşekkürler. Hoş geldiniz!.. Benim başlığım “Korkunun 

İktidarı” aslında Cumhuriyet'teki eski bir yazımın başlığıdır. 2 Kasım 

2015'de yazılmış bir yazıydı bu. Yani 1 Kasım 2015 seçimlerinin hemen 

sonrasındaki durum üzerine kaleme alınmış bir yazı. Başlık, “Korkunun 

İktidarı” idi ve o günden bugüne aslında çok değişen bir şey yok. Daha 

da yoğunlaşmış bir şekilde bir pratiği, bir siyasi pratiği karşımızda 

buluyoruz. Aslında bugün yaşadıklarımız için 1 Kasım 2015 süreci, 

“Perşembe'nin gelişini gösteren bir Çarşamba” gibi de düşünülebilir. 

Çünkü o 2 Kasım'daki yazıya baktığım zaman, şunları yazmışım; henüz 

daha 15 Temmuz'un sonrasındaki korkunç tablo içerisinde de değilken 

yazdıklarım şunlar 2 Kasım 2015'te:

“Türkiye fiilen bir olağanüstü hâl ortamında seçime girdi. Halkın 

devlet karşısında kendisini öncelikli hissettiği ülkelerde böyle bir 

durumda mevcut iktidar partisine yönelik rahatsızlıkların kaygısızca ve 

özgürce dışavurumunu bekleyebilirsiniz. Ama Türkiye böyle bir ülke 

değil ve olağanüstü hâl, olup bitene tepkiden çok, geleceğe dönük bir 

tedirginliği toplumun ruh haline hâkim kıldı. Ortaya çıkardığı 
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olağanüstü hâl koşullarıyla 7 Haziran'da sandığa gitmemiş bir yüzde 

10-15 civarındaki destek kitlesini de aktive eden AKP, MHP'ye dönük 

stratejisinden de semere aldı.”

Evet, daha o dönemde olağanüstü hâl koşullarından bahsediyoruz. 

Bugün o olağanüstü hâl koşulları, “kural” olmuş durumda. Ve o açıdan 

da bir süreklilik içerisinde bugüne geldiğimiz söylenebilir. Yine o gün 

şunu yazmışım; “AKP içinde bazı çevrelerin bugüne kadar sıklıkla 

dillendirdiği iddia şudur; bizim bu ülkede oy oranı itibariyle en son 

ulaşabileceğimiz sınır yüzde 60'dır. Bu iddia doğrultusunda da 

hedeflenen milliyetçi muhafazakâr ve dindar muhafazakâr seçmen 

arasındaki mevcut sınırı eritmektir. AKP, 7 Haziran sonrası kendi 

bünyesinde yaşanan çözülmeyi giderme yolunda özellikle bu milliyetçi 

muhafazakâr potansiyel üzerinde yoğunlaşan bir çalışma yürüttü.”

Evet, AKP böyle bir politika yürüttü ve çatışmanın önünü açtı. Ayşe 

(Yıldırım) Hanım da değindiler. 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki süreçte 

çatışma kartı öne çıkarıldı. Bu ülkenin cehennem haline gelmesi yolunda 

bir strateji takip edildi. O süreçte hepimizin bildiği gibi bir coğrafya ateşe 

atıldı. Bunun sonucunda yağmur gibi yağan cenazeler, bu arada canlı 

bomba saldırıları, 100'den fazla insanın ölümü, saldırıya uğrayan gazete 

binaları, kayyumlanan muhalif medya grupları; bütün bunlarla biz             

7 Haziran'dan 1 Kasım'a çıktık. Yani demek ki orada korkuyu iktidar 

kılma yolunda bir strateji hayata geçirildi ve bunun da sonucu alındı. Ve 

sonucu alındığı noktada da zaten artık korkunun sistematik olarak 

iktidarda kalmak için tek seçenek olarak izlendiğini görüyoruz. 

Bu çerçevede araya giren 15 Temmuz olayı ve onun korkunç 

sonuçları, ardından başlayan cadı avları, bu gelişimin hiçbir şekilde 

sorumlusu kabul edilemeyecek toplum kesimleri üzerinde bu olay 

bahane ve vesile edilerek sürdürülen baskılar, sindirme politikaları, 
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gözaltılar, tutuklamalar; tüm bunlar bugün karşımıza korkuya teslim 

olmuş gibi görünen bir toplum çıkardı. Ama “gibi görünen” demek ve 

bunun altını çizmek durumundayız, çünkü toplumun tüm bileşenleri için 

öyle olduğunu söyleyemeyiz. Söylersek kendimizi inkâr etmiş oluruz. 

Bugün buradaki varlığımızı, bugünkü çabamızı ve pratiğimizi yok 

saymış oluruz. Elbette topyekûn öyle değil toplumsal tablo. 

Ama sonuçta çok net olarak pek çok gözlem de karşımıza çıktı           

7 Haziran-1 Kasım sonrasında. Ben çevremde pek çok insanın                          

1 Kasım'dan sonra, 7 Haziran'da büyük bir umut depolayan insanların              

1 Kasım'dan sonra, “Yok artık belli ki Türkiye'de hiçbir şey değişme-

yecek. Ne yapsak ne çaba göstersek bu iktidar gitmeyecek. Bundan 

kurtuluş yok” şeklinde çok ciddi bir yılgınlık ve çaresizliğe 

kapıldıklarını, bunun sonucu olarak, sonrasında pek çok protesto 

gerektiren olayda toplumun güçlü bir biçimde kendi direncini, protesto 

çabasını göstermediğini, dışa vurmadığını fark ettim. Yani Gezi 

olaylarında kendini ortaya koymuş toplumsal muhalefetin 1 Kasım 

seçimleri sonrasında pek çok olay aslında benzeri tepkiler gerektirirken 

aynı yoğunlukta, aynı ağırlıkta, aynı çapta tepki koymadığını gördük. 

Bunun açıklamasının da bir şekilde bu iktidarın sürekliliğini sağlama 

yolunda korkuyu öne çıkararak toplum üzerinde yarattığı karamsarlık, 

yılgınlık, çaresizlik halinin etkili kılması olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu çerçevede “Korkunun İktidarı” bir şekilde devam ediyor demek 

mümkün. Buraya bir dipnot olarak şunu eklemek isterim: “Korkunun 

İktidarı” ifadesini aslında bana çağrıştıran çok daha eski bir başka 

çalışma var.  Samir El Halil'in Irak'ta Baas iktidarının 1968'te bir 

darbeyle geldikten sonra 1980'e kadar olan dönemi inceleyen çok değerli 

bir çalışmasına attığı başlık: “Korku Cumhuriyeti”. Irak'ta siyasi iktida-

rın toplum üzerinde denetim kurarken izlediği stratejiyi, “Republic Of 
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Fear” yani “Korku Cumhuriyeti” başlığı ile değerlendirmiştir. 

1980'lerin sonunda çıkmış, okuduğum ve çok etkilendiğim bir kitaptır. 

Irak'ta 1968'ten itibaren Baas'la birlikte kendi içinde pek çok etnik, dini, 

kültürel farklılıklar barındıran ve bir arada tutulması oldukça güç bir 

coğrafyada korku ile istikrar sağlamaya çalışan bir rejim var. Ve korku, 

otoriter bir rejimin oluşması yolunda çok belirleyici, çok işlevsel bir 

sonuç karşımıza çıkarıyor ki bu Baas rejiminin şahikası da Saddam 

Hüseyin'dir. O korku Cumhuriyeti'nin kendisinde somutlaştığı 

karakterdir denebilir. Sonrasında işte bu korku iktidarını sürekli var 

edebilme yolunda Saddam rejiminin hem Irak'ı hem bölgeyi hem de 

dünyayı nereye çıkardığını çok iyi biliyoruz. Bu bir örnek olarak da 

alınabilir ve bundan hareketle Türkiye'de yaşanacaklar üzerine 

tahminlerde bulunmak mümkün olabilir. Zaten yaşanılanlar, en son işte 

şimdi Avrupa ile yaşanan, Hollanda üzerinden doğan kriz, sürekli bu 

iktidarı ayakta tutma yolunda çatışmacı yönde yeni arayışların, 

seçeneklerin karşımızda olduğunu da işaret ediyor. 

7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden süreçte bu iktidar ve tabii ki iktidarın 

öznesi olan şahsiyet, söz konusu 7 Haziran seçim sonuçlarının 

değerlendirmesini yaptığı noktada sanıyorum böylesi bir korkuya dayalı 

iktidar stratejisini sürekli kılma, sistematikleştirme yolunda karar 

vermesine sebep olan nedeni, malûm, “Seni başkan yaptırmayacağız” 

söylemi dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ta buldu. Ve onun üzerinden bir 

değerlendirme yapıldı. Ve o değerlendirmenin sonucunda işte 7 Haziran-

1 Kasım arasında tırmanan şiddet, ortaya çıkan korkunç tablo ve bir 

dönem barış dilini öne çıkarmış bu iktidarın bundan vazgeçerek çatışma 

dilini, savaş dilini öne çıkarması, “Barışı unutun, barış sürecini, 

açılımını unutun” şeklinde bu yeni stratejiyi işlerliğe sokması oldu. 

Yani gidişatın, yani iktidarın toplumda güç yitirmesinin, yani 
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insanların, hatta kendi kitlesinin dahi artık yeter dediği bir noktada ve 

belki koalisyonların önünü açma olasılığı karşısında iktidarın öznesi 

olan şahsiyet, bir tek çıkış yolu gördü. O da Kürt siyasi hareketinin, yasal 

Kürt siyasi hareketinin bu toplumda yarattığı ve tüm Türkiye'den de 

karşılık alabilecek noktaya gelmiş dinamizmin, o dinamizmi yaratan 

potansiyelin üzerine gitmekti. Bu potansiyeli fark ettiği noktada 

sanıyorum uzun yıllardır hem partisinin bir siyasi hareket olarak, hem de 

kendisinin bir siyasi figür olarak rakipsizliği karşısında ilk defa ciddi bir 

rekabet ve meydan okuma kaygısına kapıldı. Hem bir siyasi özne olarak 

rakip, hem de bir siyasi hareket olarak rakip, yani Demirtaş ve HDP…

Türkiye'nin yıllardır tek bir partiye sıkışmış, bir partinin 

hegemonyasına mahkûm olmuş halinin değişebileceği bir durum olarak, 

özellikle de kendisine karşı olanlar açısından bir umut olarak böyle bir 

seçeneğin belirmiş olması, çok ciddi bir telaş ve korku halini ortaya 

çıkardı diye düşünüyorum. Zaten sonuçta, 7 Haziran seçimleri sonra-

sındaki tabloyu yaratan pratiğin, o umudu yaratan insanların bugünkü 

hali de bu düşünceyi pekiştiriyor. 15 Temmuz gibi, bu ülkede korkunç bir 

dehşet yaratmış olan darbe girişimi karşısında, bu girişimi gerçekleştiren 

“yörünge” ile hiçbir ilişkisi olmayan, hatta o yörünge tarafından yıllarca 

hedef gösterilmiş bir toplum kesiminin, bir siyasi hareketin hedef 

tahtasına oturtulduğunu, 15 Temmuz bahane edilerek onların üzerine 

gidilip yok edilmeye çalışıldığını gördük, görüyoruz. 

Konuşma sürem dolmak üzere, o zaman hemen son sözlerimde 

geçen bir noktayı açıp işleyerek bitireyim. Dedim ki kendisinde oluşan 

korkunun sonucu olarak korku üreten bir irade var. Ha, o zaman başka bir 

noktaya geliyoruz demektir. Bu korku iktidarının gerçek sebebi, demek 

ki muktedirin korkusu… Yani ilginç bir şekilde iktidar ve muktedir 

ilişkisi üzerine biraz düşündüğümüz zaman belki Fransız düşünür 
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Michel Foucault'ya yönelip ona atıfla şöyle bir vurguda da 

bulunabilirim: Foucault'tan hareketle biz biliyoruz ki iktidar üzerine 

tartışma, iktidarın aslında muktedirde de olmadığı noktasına bizi çıkarır. 

Muktedir, iktidarın sahibi değil taşıyıcısıdır, temsilcisidir ve bir anlamda 

o taşıdığı temsil ettiği iktidara o da mahkûmdur. Ben bunu toplumsal 

cinsiyet çalışırken, erkeklik konusunu ele alırken, erkek iktidarı üzerine 

kafa yorarken “erkeklik en çok erkeği ezer” sözüyle ifade ettim ve 

yıllardır da ediyorum. Aynı doğrultuda, ama tabii daha geniş ve genel 

çerçevede diyebiliriz ki iktidar da en çok muktediri ezer. Yani muktedir 

sürekli kendisinden güç gösterisinde bulunmasını bekleyen, iktidar 

üretmesini bekleyen kitlelerin taleplerine karşılık verme yolunda da 

sürekli-sürekli-sürekli bir çatışmacı ortam içerisinde kendisini iktidarda 

tutacak durumların, olayların, ilişkilerin önünü açmak zorundadır. 

Bunları yaparken muhalif toplum kesimlerinin tepkisi, direnişi 

karşısında da elbette kendisini daha da köşeye sıkışmış hissedecektir. 

Aslında 17-25 Aralık süreci ile başlayan tabloda önümüze dökülen pek 

çok şeyde biz, muktedirin nasıl bir kaygı, korku içinde olduğunu da 

konuştuk ve tartıştık. İşte bu çerçevede bu iktidarı sürekli kılma yolunda 

en büyük sebeplerden biri, muktedirin kendisinde var olan korkudur. Ve 

o korkuyu kendisi aşamayacağı için, bu iktidarı sürekli var kılmak 

için,“korku iktidarı”nı sürekli var kılmak için uğraşmaya devam 

edecektir. 

Esas mesele bizim bunun karşısında ne yapacağımızdır. Böylece 

çevrimi tamamlayıp sonlandırıyorum! Başta üzerinde durduğum 

noktaya geliyorum. Mesele, toplumun bu korkuya teslim olup olmaması, 

yenik düşüp düşmemesidir. Bu çerçevede umutsuz bir tablo var mı, var. 

Ama tablonun bütünüyle kapkaranlık olduğunu da düşünmememiz 

gerekir. Yine Foucault'dan biraz daha yardım alarak noktalayayım: 
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“İktidar her yerdedir; ama direniş de!” O yüzden korku iktidarı daha 

sürecekse, ne kadar sürecekse, en kötüsünü düşünelim, hani şu 28 Şubat 

sürecinde meşhur ve meşum bir söz vardı, “28 Şubat bin yıl sürecek” 

şeklinde ya, diyelim ki korkunun iktidarı da bin yıl mı sürecek?.. Eh, bin 

yıl sürecekse, bin yıl ona direnişin de sürmesi söz konusu olacaktır. Eğer 

korku her yerdeyse cesaretin de her yerde olması gerekir. Çoğalarak her 

yerde olması gerekir. Çünkü cesaret yoksa esaret var. Oraya doğru hep 

beraber yol alacağız demektir. 

Çok teşekkürler!.. 

Tanıl Bora: 

Kısaca Sibel Özbudun'u takdim etmek için ödünç aldım mikrofonu. 

Sibel Özbudun da Tayfun Atay gibi Hacettepe Üniversitesi'nde uzun süre 

çalıştı. Ve antropoloji doktorasını orada yaptı. Uzun süre Talas ve Süreç 

yayınlarında yayıncılık yaptı. Çok sayıda çevirileri var. Çok üretken bir 

yazar olarak biliyoruz kendisini. Üniversite dışında da hatta belki 

üniversite dışında daha çok üretken olunabileceğini gösteren bir yazar. 

Şimdi Sistemin Ürettiği Korkunun Fonksiyonu başlığıyla aslında yapısal 

korku diyebileceğimiz bir sunumu olacak. 

Sibel Özbudun: 

Sesimin böyle daha iyi çıkacağını düşünüyorum, mikrofonu aradan 

çıkaralım mı? Cümleten merhabalar o zaman. Yapısal korku dedi Tanıl, 

oradan devam edelim. Gerçekten de korku hep var. Yani insandan önce 

de var. Memelilerde var. Omurgalılarda var. Galiba kıkırdaklılarda da 

var. Yani işte bütün hayvanlar varlıklarını muhafaza edebilmek için 

kendilerini koruyabilmek için ve türlerini sürdürebilmeleri için korku 
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adını verdiğimiz içgüdüye muhtaçlar. Bu doğru. Ama korku insanla 

birlikte iki yeni özellik kazanıyor. İnsanileşiyor ve araçsallaşıyor. 

İnsanileşiyor yani kendisinden önceki ya da kendisi ile çağdaş olan 

kendisiyle aynı dünyayı paylaştığı canlı türlerinin hiçbirinin tahayyül 

edemeyeceği korkular yaratıyor insan. Sanal korkular yaratıyor. Ne gibi? 

Örneğin cin korkusu, peri korkusu, cadı korkusu, tanrı korkusu, günaha 

girme korkusu, yani sonsuza kadar gidebilirsiniz. Yani bunların hiçbiri 

diğer canlı türlerinde yok. İnsan, insani korkuyu bu anlamda yeni 

anlamlar yükleyerek yeniden yorumlayarak temellük ediyor ve 

insanileştiriyor. Bu işin birinci fazlı. Ama daha önemli bir şey daha 

yapıyoruz. Korkuyu araçsallaştırıyoruz. 

Tayfun'un korku ve iktidar derken söz ettiği gerçekten de bir grup 

insanın bir grup ayrıcalıklının toplumun bütününe tahakküm edebilmek, 

dolayısıyla da onları sürdürerek ürettikleri artı değere el koymalarında 

yalnızca pederşahi bir otokratın değil yani yalnızca babacan bir idari 

figürünün değil, aynı zamanda baskı ve tahakküm edici korkutucu bir 

lider figürünün de önemli olduğunu keşfetmesi binlerce yıl öncesine 

dayanıyor. 

Ve gerçekten de bütün sömürüye dayalı sınıflı sistemler korkuyu bir 

iktidar aracı olarak kullanıyorlar, yani araçsallaştırıyorlar. Ama 

kapitalizme geldiğimizde kapitalizm farklı bir şey yapıyor. Evet 

kapitalizm korkuyu bir baskı, denetim, tahakküm ve sömürü aracı olarak 

kullanıyor. Bunda hiç şüphe yok. Yani ordular bunun göstergesi. Bu 

şimdiye kadar hiç görülmemiş gelişkinlikteki polis teşkilatı bunun 

kanıtı, sokakların, her bir sokakta bulunan kameralar bunun kanıtı, vb. 

Ama kapitalizm bir şeyi daha keşfetti. Kapitalizm korkunun 

pazarlanabilir bir meta olduğunu da keşfetti. Yani korkudan kazanç 

sağlayabileceğini korkudan kar sağlayabileceğini de keşfetti. Bunu önce 
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tehditler icat edip sonra tek biçimli korku giderici önlemler paketi 

sunarak yapıyor. Şimdi nelerden korktuğumuzu bir düşünelim bu 

dünyada. Şu an, şu yaşamda biz nelerden korkuyoruz. Hırsızlıktan 

korkuyoruz, terörden korkuyoruz, ne bileyim bilgisayarımıza virüs 

bulaşmasından korkuyoruz, AIDS'ten, kanserden korkuyoruz gibi. 

Şişmanlamaktan korkuyoruz, sivilcelerden korkuyoruz. Korkuyoruz 

Allah korkuyoruz. Yani korkmadığımız bir şey yok. Ve bunlara karşı bir 

dizi önlemi pazarlıyor kapitalizm bize. Trafik kazalarından korkuyoruz 

örneğin, geliştirilmiş aksamlı araçlar satılıyor. Hırsızlardan korkuyoruz 

güvenlik cihazları satılıyor. Terörden korkuyoruz, güvenlik görevlileri 

bütün hayatımızı kameralarla ve gözetim teknolojileri ile gözlüyor. 

Bilgisayar virüslerinden korkuyoruz anti-virüs programları pazarlıyor. 

Yani her biri yeni korku kapıları açan bir dizi koruyucu önlemi bize 

pazarlıyor kapitalizm. Bunu da nasıl yapıyor? Bize önce güvenli bir 

dünya imajı yani içinde konforlu bir şekilde yaşayabileceğimiz steril, 

güvenli bir dünya imajı yaratarak veriyor. Arkasından da bu dünyaya 

ilişkin gözümüzle göremediğimiz ve tek başımıza baş etmemizin 

imkansız olduğu bir dizi tehditle bizi karşı karşıya bırakıyor. Bir tehditler 

söylemiyle karşı karşıya bırakıyor. Ve arkasından da bizim o tehditlere 

karşı koruyacak olan bay-X süper kahramana boyun eğmemizi, teslim 

olmamızı sağlıyor. 

Bir parodi kurmama izin verin. Reklamlardan biliyorsunuz; eviniz 

çok güvenli, sıcak bir yuvamız var, çocuklarımız yerlerde emekliyor 

filan falan. Ama bu ev milyonlarca gözle görmediğimiz tehditle dolu. 

Halılarımızın aralarında, saçaklarında mite'lar, mikroplar kaynıyor. 

Klozetin içinden binlerce bakteri fışkırıyor. Bunlar bizim güvenliğimizi 

tehdit ediyor. Buna karşı bizden çok daha güçlü, uzman kararlı bir unsura 

teslim olmak zorunda kalıyoruz. Deterjan bay-X. Ya da bayan-X. Ama 

bay-X olsun. 
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Şimdi arkadaşlar aynı mantığı gelin Tayfun'un da demin örnek 

verdiği üzere 2015 seçimlerine uygulayalım. 2015 Haziran'ında seçimler 

oldu. 12 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kez 

hükümeti tek başına kuramayacak bir azınlığa düştü, bir orana indi. 

Seçimlere ilk kez katılan HDP de barajı aşarak yüzde 13'lük bir oranla 

aşarak 80 kadar milletvekili kazandı. Sevindik, yani yaşadığımız öforiği 

tarif etmeme gerek yok çok yakın bir geçmişte duruyor. Şimdi bunun 

hemen arkasından bir el kime ait olduğunu gayet iyi bildiğimiz bir el 

düğmeye bastı. Ve bir korku mekanizması çalıştırmaya başladı. Önce 

Suruç'ta bir katliam oldu. Gencecik insanlar bir canlı bombayla 

katledildi. Arkasından Ankara Garı'nda topluca imha edildik. 

Arkasından her tarafta canlı bombalar çıktı, arkasından Kürt illerinde 

hendekler kazıldı, hemen arkasından Kürt illeri imha edildi, kuşatma 

altına alındı, sokaklarda cesetlerin çürümeye terk edildiği, insanların, 

yaralıların bodrum katlarında topluca yakıldığı, katledildiği günler 

yaşadık. Ve arkasından bir kahraman çıktı ve bize döndü ki bütün bunlar 

sizin yaptığınız yanlış seçimden kaynaklanıyor. Siz bizi bölmek, 

yutmak, parçalamak, gücümüzden düşürmek isteyen terörü 

desteklediniz oylarınızla. Ama ancak sizden daha üstün daha iyi bilen 

daha kararlı bir unsur, ülkeyi bölüp parçalayıp yutmak isteyen teröre 

karşı durabilir. Ve bu tehlikeyi bertaraf edip size kendi güvenli dünyanızı 

iade edebilir dedi. Ve arkasından Kasım seçimlerinde sonucun ne 

olduğunu hep beraber biliyoruz. Hiçbir siyaset bilimcinin 

açıklayamayacağı siyaset bilimi literatüründe örneği mevcut olmayan 

bir şekilde iktidar partisi oylarını üç ay içinde yüzde 10 oranında artırdı. 

Ve yeniden tek başına iktidarı sağlayacak bir çoğunluk sağladıktan sonra 

HDP'nin oylarını da baraj sınırına kadar çekmeyi başardı. Şimdi 

arkadaşlar bu verdiğim iki örnek de iki söylem. Önce güvenli bir dünya 
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imajı, arkasından gizli tehlikeler, arkasından ortaya çıkan süper 

kahraman ve bu süper kahramana teslim olmamızı isteyen bir söylemin 

üretilmesi ve bizim özgür irademizden, yaratıcılığımızdan kendi 

gayretlerimizle dünyayı değiştirme çabasından vazgeçerek, süper 

kahramana teslim olmamızı öngören bir korku pazarlama ya da korku 

idaresi sisteminin iki unsurunu anlattım. Bir ve aynı mantığa tâbi. Yani 

hijyenin mantığı ile güvenlik mantığı aslına bakarsanız aynı doğrultuda 

çalışıyor ve bizden aynı şeyi istiyor. Kendimizden, benliğimizden, özgür 

irademizden vazgeçerek bizden çok daha güçlü olduğuna inandığımız, 

her şeye muktedir olduğuna inandığımız süper X, yani süper kahraman 

Bay–X'e teslim olmamızı istiyor. O zaman arkadaşlar korkuyu alt etmek, 

psikiyatra, yatıştırıcı haplara, polise, gözetim cihazlarına, gözetim 

araçlarına, reise, uzun adamlara, bilmem neye ya da anti-virüs 

programlarına ya da ne bileyim işte korumalar ordusuna muhtaç 

kalmadan, kendi gücümüzle dünyayı değiştirme hayatımızı organize 

edebilme yetisine sahip çıkmamızdır. Vaktimi aşmadığımı 

zannediyorum ama son olarak, gözünüzü seveyim hatırlarken Hitler'i 

gaz odalarıyla hatırlamayın, sığındığı barınakta kafasına tek kurşun 

sıkışıyla hatırlayın. Mussolini'yi o meşhur nutuklarıyla ortalığa kan ve 

gözyaşı vaat ettiği nutuklarıyla değil ayağından asılmış imgesiyle 

hatırlayın. Ve lütfen bir gün önce yaprak kımıldamayan bir coğrafyada           

1 Haziran günü 5 milyon kişinin nasıl sokaklara döküldüğünü hatırlayın. 

Korkuyu ancak böyle alt edebiliriz. Teşekkür ediyorum.

Tanıl Bora: 

Çok teşekkürler. Hakikaten ziyadesiyle tasarruflu bir konuşma oldu. 

Onur arkadaşımızın ihtiyaç duyduğu ekstra süreyi buradan üretmiş 
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olduk. Şimdi sözü Hüda Kaya'ya vereceğim. Hüda Kaya mutlaka 

biliyorsunuz 28 Şubat dönemi ve sonrasında başörtüsü mücadelesinin 

simge isimlerindendi. 25. ve 26. Dönem HDP İstanbul Milletvekili. 

Kardelen Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucusu ve eski 

başkanı kendisi. Uluslararası Müslüman Kadınlar Birliği üyesi ve 

Türkiye Delegesi,  Demokratik İslam Kongresi Şura üyesidir. 

Hüda Kaya:

Merhaba arkadaşlar. Değerli hocalarımızın perspektif geliştiren 

yorumları çok güzeldi. Keşke çok daha kalabalık kitlelerle de bu bilgi 

paylaşılabilseydi, dinleyebilselerdi. Eğer kayıt olurda paylaşma imkânı 

olursa, bu güzel konuşmaları inşallah değerlendiririz. Değerli arkadaşlar 

ben tabii ki kendi perspektifimden, kendi dünyamdan, kendi dilimden 

korkuyu yönetme, korku politikası üzerine notlar almaya çalıştım. 

Hemen hızlıca geçiş yapmak istiyorum. Biliyorsunuz yaşamın var 

olduğundan bugüne, insanlardan önce, tarih öncesinde de tüm canlıların, 

korkunun tüm yaratılanlarda var olduğu üzerine hocamız güzel bir 

açıklama yaptı, ki öyledir. İnsanlık tarihi boyunca korku, bütün 

egemenler tarafından statükoyu muhafaza etmek isteyenler tarafından 

kullanılan en önemli araçlardan bir tanesi oldu. Kendi güçlerini 

korumak, garanti altına almak için, coğrafyası değişiyor, dili değişiyor, 

rengi değişiyor, argümanlar değişebiliyor ama o yaklaşım, o politika, o 

kendilerini ve güçlerini egemen tutma, korumak için halkları bölme 

parçalama ve korku psikolojisi ile kendi varlıklarını garanti altına alma 

gayretleri hiç değişmiyor. Bunun tarih boyunca binlercesini 

örneklendirmek mümkün. Statükocular halkların, ezilenlerin mevcut 

durumlarını muhafaza etmek için her yolu kullanmışlardır. En kullanışlı 

korku politikalarının başında ise din gelmiştir. En kullanışlı 
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malzemelerdendir din. İnsanların zihinlerini uyuşturma, tehdit etme, 

korku yansıtma hem dünya üzerinden hem bu yaşam boyutundan sonraki 

ahiret denilen sonraki hayatıyla ilgili karşılaşacakları üzerinden, ki bu 

sadece İslam'da değil, dinlerin temelinde egemenci dincilerin diliyle 

insanlara yansıtılan bir din korkusu oluşturulmuştur. Allah'ı anlatırken 

en basit dini işlevlerde bile ilk kelime hep korku olmuştur. Bu, İslam'ı 

yorumladıklarını iddia eden ve bugün İslam diye öğretilmeye devam 

edilen ilahiyatlarda, imam-hatiplerde, dini tüm kaynaklarda hala 

öğretilen, inananların inancındaki en önemli kavramlardan biri olan 

“takva” kelimesi korku üzerine en çok çarpıtılan, istismar edilen 

kelimelerden bir tanesidir. Sevgili hocamız “havf ve reca” yı örnek 

verdi. Tam da budur aslında. Korku ve ümit arası. Hepimiz öyle değil 

miyiz? Yaşamımızda, özel yaşamımızda, toplumsal yaşamımızda,           

o duygusal çalkantıları yaşarken hep korku ile ümit arası gidip gelmiyor 

muyuz? Ruhumuz dalgalanmıyor mu? Bunu yaşıyoruz. Ama hakikat bu 

iken, korku ve ümit arası insani duygusal geliş gidişler bu kelimelerle 

ifade edilmiş iken, hiçbir alâkası olmamasına rağmen, inananların 

hayatını dizayn etmek üzere hayatını, kişiliğini, duruşunu, onurlu bir 

yaşama bakış perspektifini oluşturan kelimelerden bir tanesi olan 

“takva” kelimesi çarpıtıldı, hakikati gizlendi ki insanları, inananları 

korkuyla teslim alabilsinler. 

“Takva” erdemli olmak ve sorumluluk bilincine sahip olmak demek 

iken yani ne demek bu; Kur-an'ın tüm genel perspektifine göre 

baktığımız zaman önce insan olmak gerekiyor. İnsan gibi insan olmak 

gerekiyor. Erdemli insan, onurlu insan, sorumluluk bilincine sahip insan. 

Yani insan gibi insan olmak gerekirken, daha dinin ilk şartı gibi hemen 

korkacaksın, sakınacaksın Allah'tan korkacaksın, şundan korkacaksın, 

bundan korkacaksın, dini, yaşamı korku üzerine kurdular. İnsanlar dini 
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yaşamın tüm dinamiklerine korkuyla yaklaşır hale geldiler. Ve bu 

varoluşun, yaşamın, hakikatin aslı ile hiçbir alâkası olmamasına rağmen, 

bütün yaşamın varlığı, hakikatin temeli sevgi üzerine kurulu olmasına 

rağmen böyle bir din literatürü oluşturdular. Ve maalesef Emevi dinci, 

saltanatçı, eril dini, Emevilerden bugüne yüzlerce yıldır oluşturulan bu 

din havuzu ve kaynakları ile hala bu mantıktan, bu zihniyetten 

beslenmeye devam ediyor. 

Kur-an'ın o temel dinamiklerine, perspektifine, ayetlere bakıyor-

sunuz, bu dinci havuzunu, geleneksel o bataklık inancı, ahlakını hepsini 

bir kenara bırakıyorum, Kur-an'daki vahiylere baktığımız zaman veya 

İsa'nın getirdiklerine, Musa'nın getirdiklerine o bütün inançların 

temelindeki o hakikatlere baktığımız zaman aslında hakikatin sevgi ve 

barış olduğunu görüyoruz. Mesela tüm inançlarda bunun kendi farklı 

dillerinde karşılığı vardır. Kur-an'daki Arapça ifadesi ile Allah'ın isimleri 

vardır, Esma-ül Hüsna derler. Mesela o isimlerden Tevvab vardır, 

Rezzak vardır, Rahman vardır, Rahim gibi isimler vardır. Bütün bu 

isimlerin tamamı, tek bir tanesi hariç, sadece tek taraflıdır. Nasıl? Evet 

Allah Tevvab'dır, tövbeleri kabul eder ama tövbe edilmeye ihtiyacı 

yoktur. Allah Rezzak'tır rızık verir ama rızka ihtiyacı yoktur. Rahman'dır, 

Rahim'dir merhamet eder ama merhamet edilmeye ihtiyacı yoktur. Tek 

bir isim var arkadaşlar, Müslümanlar şunlar bunlar demiyorum tüm 

insanlar, tüm varlık açısından diyorum, yaratan ve yaratılanın ilişkisini 

belirleyen bir koddur, Vedud ismi. Sever ve sevilmeyi bekler, tek 

interaktif ismidir, özelliğidir yaratanın. Sever ve sevilmeyi bekler. 

Kökeni budur. Sevgiye dayalıdır. Ama nasıl uydurdular, nasıl buldularsa 

bunu saltanatçı eril zihniyetlerin dini istismar eden sahtekarların 

yüzyıllardır oluşturduğu bu din kaynakları maalesef sadece yüzyıllar 

değil bin yıllardır insanların hayatını cehenneme çevirmeye devam 

ediyor. 
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Bu statükocuların sürekli insanlara empoze ettiği malum korkuları 

biliyorsunuz. İşte bölünme korkusu. Belli bir kesim hep sürekli 

bölüneceğiz bölüneceğiz korkusunu empoze ediyor. Devlet korkusu, 

polis korkusu, erkek korkusu, koca korkusu, baba korkusu, efendim rızık 

korkusu, kral korkusu gibi sürekli bir ötekileştirme içindeler. Evet korku 

insanların da diğer varlıkların da yaşarken, varoluşlarına kodlanmış, 

programlanmış bir özellik aslında. Aslında evet korku var, tüm insanların 

dünyaya gelirlerken taşıdığı özelliklerden, yani insan programlanarak 

gönderilirken bu işlenen, yüklenen programlardan bir tanesidir. Ama 

yaşamlarını garanti altına alma, tehlikelere karşı teyakkuzda olma, 

kendilerini koruma, tehlikeyi fark etme, yaşamı daim ettirmek üzerine 

oluşması gereken bir korku kodu var insanlarda. Fakat mesele bunun 

istismar edilip dengeyi kaçırmak ve insanları korku yönetiminde köleler 

haline getirmek. 

Yaratılış kanununda, yaşamı sürdürme, yaşamı güvenlik altına 

alma, kontrol edebilme hissi vardır ama egemenler bunu tam tersine 

çevirerek, insanları korkuya köle ederek, o özellik üzerinden kendilerine 

mahkûm, ellerine mahkûm hale getirme politikaları üretiyorlar tarih 

boyunca. Genelde bilinmeyenler üzerinden, korku besliyor insanlar. İşte 

bu evden taşınırsam acaba gideceğim evdeki ortam nasıl olacak?           

İş değiştirirsem tutunabilecek miyim? Çevrem nasıl olacak? 

Anlaşabilecek miyim? gibi insanlarda statükoyu muhafaza etmeye, 

bulunduğu hali biraz kaderci bir rıza ile muhafaza etmeye meyilli bir 

tedirginlik oluşturuyor. Yeni ve belirsiz olana karşı bir korku ortaya 

çıkıyor. Fakat işte tam da burada egemenler, statükonun kralları bu 

psikoloji üzerinden insanları çok profesyonelce kontrol ediyorlar. Şu 

andaki gibi, aynen şuandaki gibi. Bakın biz 15 yıldır buradayız, 

doğrumuzla yanlışımızla. Artık yaptıklarını, ettiklerini, vahşetlerini, 
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çaldıklarını, çırptıklarını saklama ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Artık o 

pervasızlığın bir yönelimi içindeyiz. Bunu saklama ihtiyacı 

hissetmiyorlar. Ne diyorlar? Aynen 1 Kasım öncesinde efendim                     

“ya istikrar ya kaos” diyenler şimdi “ya başkanlık ya kaos” diyor. Yani 

bizi iyi halimizle kötü halimizle tanıyorsunuz, ama biz gidersek bakın 

öyle bir belirsizlik var ki tahmin bile edemezsiniz başınıza neler 

geleceğini. Büyük bir kaosa büyük bir belirsizliğe mahkûm olacaksınız 

üzerinden insanları gerçek bir korku ile teslim almaya çalışıyorlar.               

15 yıllık bu iktidar gibi korkuyu kontrollü veya kontrolsüz bir gerilim ile 

kendi lehine geliştirebilmiş bir yönetim herhalde tarih boyunca 

gelmemiştir. Böylesine profesyonel, böylesine korkuyu kontrol ederek, 

insanları teslim alan profesyonelce böyle bir politikayı yöneten bir 

yönetimi düşünemiyorum. 

15 yılın ilk dönemlerinde ne korkusu vardı? İnsanları sürekli ne ile 

teslim alıyorlardı? Parti kapatılacak, AKP kapatılacak, parti kapatma 

dönemleri yine artacak. Darbecilere karşı süreçler vardı bir zamanlar, 

biliyorsunuz. Hep beraber darbecilere karşı omuz omuza çalışmalarımız 

oluyordu. Darbeciler geldi gelecek, Ergenekoncular, şucular bucular 

diye insanları bir süre darbecilerle teslim aldılar, sonra hala günümüzde 

olduğu gibi 28 Şubat'ın daha çok taze ve sıcak o etkisini, izini hala 

yaşamaya devam eden muhafazakâr kesim üzerinden, muhafazakâr 

yaşam tarzına müdahale etme korkusunu çok başarılı bir şekilde 

işlemeye devam ediyorlar. Bu taraf tabi bunun başarılı bir şekilde 

istismarını yapıyor, bunu hala kullanıyor. Geçtiğimiz haftalardaki           

28 Şubat'ta, insanları ekranlarda geçmişe döne döne, göstere göstere, 

korkuya nasıl esir almaya çalıştıklarını görüyoruz. Sürekli o yanlışları, 

zulümleri, işkenceleri, haksızlıkları, geçmişin zulümlerini gösterip belli 

bir kesimi esir almaya çalışırlarken ülkenin diğer asıl büyük 
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çoğunluğunu nasıl işkenceye, haksızlığa, adaletsizliğe, insafsızlığa, 

insansızlığa mahkûm ettiklerini de çok başarılı bir şekilde 

saklayabiliyorlar, örtebiliyorlar. 

Tabi ki bu 28 Şubat gibi onun izlerini taşıyan bu muhafazakâr 

kesimin yaralarını kaşıyarak muhafazakâr yaşam tarzına müdahale 

edilecek korkusunu hala sıcak tutan bir istismarcı zihniyet evet var ama 

diğer tarafta sadece burada vebalin bu istismarcı zihniyet değil bunu 

hatırlatıcı, bu yarayı kaşıyıcı, bu istismara elverişli ortamı hazırlayan, 

bunun diğer kutbunun ortaya koyduğu girişimler ve pratikler de aynı 

zamanda bu yarayı kaşıyan unsurlardan bir tanesi. 

Politik yönlendirmeler ile dış güçlerin düşmanlığının varlığına 

yönelik toplumsal korku psikolojisi oluşturmak, bunu işte en son 

geçtiğimiz süreçlerden örnek verirsek ki sistemin var olduğundan 

bugüne en az 100 yıllık tarihimizde, iç ya da dış sürekli bir düşman vardı, 

korku üretilerek, insanlar hep bununla oyalandırıldı, yönetildi. Bu son 

döneme baktığımızda biraz Kardak mardak dediler, biraz Yunanistan 

falan dediler, şöyle baktılar kaşıyacak malzeme bulamadılar orada 

Avrupa'ya atladılar. Almanya, Hollanda derken oradan malzeme 

üretmeye başladılar. 

İnsanları korkuyla cepheleştirmenin yolunu sürekli üreten bir 

zihniyeti görüyoruz. Burada evet aslında 100 yıldır bu korku yönetimiyle 

hepimiz tanışığız ve bu 100 yıldır sürekli bir korku politikası, bir kesimi 

diğerlerine hep öcü olarak gösterip, ötekileştirdiler. Bir tarafı ezerken 

aslında ezilen pek çok kesim vardı ama o ezilenlerde birbirlerine karşı 

korkutulmuşlardı, birbirlerine karşı önyargılı hale getirildiler. Ve 

birbirlerine karşı hepsi ezilen sınıflar olmasına rağmen mesafeli kaldılar 

yıllarca. Kimler? Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler, Müslümanlar, 

Hristiyanlar, Ermeniler gibi bunu çoğaltabiliriz. Sürekli bunlar 
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üzerinden yok Aleviler, yok Kürtler, yok şunlar, yok bunlar, yok efendim 

şeriatçılar, yok efendim başörtülüler diye… Kürtleri bölücülükle 

eşleştirildiler. İşte efendim başörtülüleri şeriatçılıkla eşleştirdiler ki biz 

bunu çok yaşadık. Gerçek manada yani o dönemlerde  herkesin kendi 

yaşam tercihleri ile, tarzı ile, özgünlüğü ile, özgür olmasını savunurken 

bunun mücadelesini verirken, biz de madem ki kendimiz bu yaşam 

tarzını kabul etmişiz ve kendimizi bu kimlikle ifade ediyor isek 

başörtümüz ile özgür olmayı talep ettiğimiz o günlerde, biz başörtüsü 

özgürlüğü ile ilgili açıklamalar, yürüyüşler, efendim etkinlikler 

yapardık, inanın ertesi sabah birçok basında “Şeriatçılar Ayaklandı”, 

“Ninjalar” bilmem şunlar, bunlar gibi duymadığımız manşet 

kalmıyordu. Yani bir taraftan bunları kendisine istismar malzemesi 

gören zihniyetlerin yanı sıra, bu malzemeleri onlara ikram eden diğer 

başka bir zihniyetin varlığı da unutulmamalı, göz ardı edilmemeli. 

Öylemi, ama daha bitmedi, o zaman ben siyasi boyutunu 

geçiyorum. Üç aşağı beş yukarı arkadaşlarımız günümüzü zaten 

anlattılar ama ben meseleye Cizre bodrum vahşetlerinden örnekler 

vereceğim. Taybet İnan diye bir kadın var. Günümüzde korkunun bazı 

çok temel sembolik noktaları var. İnsanlarda kırılmalar yaşatıyor. Taybet 

İnan bunlardan bir tanesi. Bir kadının bedeninin, cesedinin günlerce 

teşhir edilmesi, sokaklarda tutulması hem kadınlar hem insanlar hem 

ebeveynler hem çocuklar üzerinde derin kırılmalara sebep oldu. Bu çok 

sembolikti. O öyle tesadüfen orada bırakılan birisi değildi. Tam bir 

kontrollü korku politikasıydı. Ekin Van'ın cesedi, bir kadının çıplak 

bedeninin teşhir edilerek, çekim yapılarak paylaşılması hadisesi... Çok 

bilinçli, çok profesyonelce korkunun politikasının yönetimiydi bunlar. 

Bunun gibi pek çok örnek var. Bodrum vahşetleri. Günlerce canlı telefon 

bağlantıları yaptığımız yaralılar, yaralı olmayanlar var, susuzlar var, 
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çıkacak olanlar var. Dünyanın gözü önünde canlı telefon bağlantıları 

yapılırken göz göre göre bombalanan yakılan, kimyasallarla bedenleri 

eritilen insanlar var. Gözlerimle gördüm o bodrumlarda, yanlarında 

çuvallar, battaniyeler duruyor ama insan bedenleri, gözler erimiş, 

bedenler yakılmış, kömür olmuş. Yanlarındaki eşyalar duruyor. Bu nasıl 

bir kimyasal? Halepçe'nin katliamını kutluyorlar, edebiyatını yapıyorlar. 

Kınıyorlar yöneticiler, bugünkü siyasiler. Gelsinler o kimyasalın ne 

yaptığını, Cizre'yi görsünler, göstersinler bakalım. Halepçe'yi anmaya 

yüzleri yok, utanmazlar, Cizre'yi bugün insanlara anlatmıyorlar. 

Bunların hepsi korku kontrolünün çok başarılı örnekleri. Hiçbiri 

tesadüfen değil. 

Onlar üzerinden Kürt halkını da direnenleri de haklı bir halkın veya 

tüm halkların emeğinin peşinde koşan, özgürlüğünün peşinde koşan, 

barış içinde yaşamak isteyen, huzur görmek isteyen, gençlerin, 

çocukların geleceğinden endişe duymak istemeyen, bütün halkların, tüm 

mesleklerin, kadını erkeği bir araya gelip ortak bir dayanışma 

oluşturmasına karşı çok başarılı korku politikaları var. Aynı zamanda 

mafya babaları Sedat Peker gibiler farklı korku çağrıları ile kan 

banyosundan bahsedecekler, hayır diyenleri meydanlarda bekliyoruz 

diyecekler. Korku ile insanların zihinlerini tam böyle bir kritik bir 

süreçte hayır diyenleri meydanlara çıkmamak üzerine çok bilinçli bir 

korku mesajı ile insanların zihnini yönetmeye çalışacaklar ama bunun 

pratiğini, sonuçlarını da yaşatıyorlar, yaşatmaya da devam edecekler. 

Korkuyu empoze ediyorlar ve bunun pratiğini de yapıyorlar zaten. 

Bedelini en ağır şekilde örnekleriyle yaşamaya devam ediyoruz. 

Kulakları çınlasın, Allah tez vakitte tüm mahkûm arkadaşlarımızın, 

insanlarımızın özgürlüğünü göstersin. Haksızlığa uğrayanların hakkını 

elde ettiğimiz, özgürlüğü gerçekleştirdiğimiz, barışı başardığımız o 
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günlere inşallah diliyorum, duasını ediyorum ve bunun mücadelesi aynı 

zamanda fiili bir duadır. Bunun bilincindeyiz, bunun mücadelesindeyiz. 

Mehmet Altan, 1 Kasım sonrası şöyle bir şey demiş. “Aklı başında bu 

işlerden anlayan güvendiğim insanlara soruyorum. Bir ülkede 5 ay 

içinde 7 Haziran ile 1 Kasım arasında 5 ay içinde iktidar partisinin 

üstelik de hiçbir gösterge lehine değilken şayet bir hile hurda yok ise 

yüzde 8 gibi bir sıçrama yapabilir mi? Aşağı yukarı tek bir cevap ortaya 

çıkar, korku ve şiddet politikası.” Avrupa demişken şimdi Avrupa'ya 

yönelik yaptığı korku yönlendirmelerinden bir tanesi, mülteci 

politikasıdır, biliyorsunuz. 

Sevgili arkadaşlar şimdi bunun dini yaşamdaki, varlıktaki karşılığı 

aslında ne? Biz Kur-an'a baktığımızda, tek yaratıcıdan başka korkulan 

tüm korkuların, insanı negatif sonuçlara götüren, hayatını 

olumsuzlaştıran ve başkalarının eline veren, o korktuğuna tabii olduğu 

mekanizmalara köle eden, kendi yönetimine esir eden bir pozisyona 

sürüklediğini görüyoruz. Tek yaratıcı olan tanrıya, Allah'a olan korku ise 

şu aslında; “Vedud” olan seven ve sevilmeyi bekleyen bir Allah'tan 

insanlar, yaratılanlar neden korksun? İnsan, sevdiğinden neden korksun? 

Korkmasını gerektiren ne olabilir? 

Kur-an'daki korkunun aslında temel dinamiği şu arkadaşlar.. Evet 

korku var ama neden korkulması gerekiyor? Adaletsizlik yapmaktan 

korkmak, başkasının emeğini çalmaktan korkmak, yeryüzünü 

cehenneme çevirenlerin hâkim olmasından, onların sözünün geçme-

sinden, onlara tabi olmaktan, onlara yol açmaktan, zulme yandaş 

olmaktan korkmak var. Bunları inanın birkaç cümlede çok az bir şekilde 

söylüyorum, vakit yok. Yetim malı yemekten korkmak, toplumu 

adaletsizliğe götürecek her tür çalışmalara yol açmaktan korkmak, yani 

bizim korkmamız gereken, insan olanın yani önce insan gibi insan 
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olmanın özelliği; yanlış olan, kötü olan her şeyden korkmak. Yalandan 

korkmak. 

Bugün korku politikasını en başarılı bir şekilde yöneten bir 

zihniyetle karşı karşıyayız. Ve onların varlıklarını borçlu olduğu iki şey 

var arkadaşlar. Yani bunu ifade ederken bile kelimeyi kullanmak 

istemiyorum ama: birincisi kandan besleniyorlar, ikincisi ise yalandan 

besleniyorlar. Varlıklarının iki unsuru var, tamamen yalan ve kan. 

Vampir gibi, ne kadar kan o kadar güç. Bizim işte bu zulme karşı 

susmaktan korkmamız lazım. Bu zulme bilerek ya da bilmeyerek güçlen-

direcek her türlü yolu açmaktan, yandaş olmaktan, yanında olmaktan 

korkmamız lazım. Sonuç olarak diyorum ki arkadaşlar korku stratejisine 

teslim olacak mıyız? Elbette ki hayır. İnsanlığının, vicdanının farkında 

olan tüm varlıklar, insanlar, hepimiz, yanlış olanın farkına vardığımız, 

kötü olduğunu düşündüğümüz, hayatı yaşamı kabusa kaosa çevirecek ve 

bizi bununla tehdit edecek olan tüm muhataplara asla teslim olmamak, 

korkuya teslim olmamak demektir. 

Bu korkmamak demek değildir arkadaşlar.. Elbette korkacağız, 

elbette kapımıza polis mi geldi? Yoldan mı çevrildik? Hangimizde bu 

korku yok? Ama bu korkuyla baş ede ede bunun mücadelesini veriyoruz. 

Karşılaştığımızda da insan gibi durmayı başarmayı gerçekleştirmeye 

çalışıyoruz. Elbette ki insani zaaflarımız var. Bu bizim en doğal 

reflekslerimizden bir tanesi. 

Korku duvarlarını daha güçlü bir şekilde dağıtmalıyız ki bizi tehdit 

edenlerin tehditlerini, kendilerine döndürebilelim inşallah.

Korkuya teslim olamamak üzere hepinizi sevgiyle, saygıyla 

selamlıyorum. 
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Tanıl Bora:

Çok teşekkürler. Bütün bu konuşulanlar çok basit, kolay 

unuttuğumuz basit hareketi bize hatırlatıyor. Aslında zillet korkmakta 

değil korkutmakta. Yani utanması gerekenler, zilletin sahipleri korkanlar 

değil korkutanlardır. Şimdi iki hekimle toplantımızı tamamlayacağız. 

Dr. Onur Naci Karahancı. Kars doğumlu. Konya'da okumuş, daha sonra 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirmiş. 2002-2008 

arasında hekimlik yaparken SES'in yönetim kurulu üyeliğini yapmış. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim 

Dalı'nda Araştırma Görevlisi kendisi. Ve Ankara Tabib Odası'nın iki 

dönemdir yönetim kurulunda yer alıyor. İnsan hakları ve biopolitika 

alanında çalışıyor. Şimdi söz kendisinde. Burada biraz uzunca konuşma 

tehdidinde bulunmuştu. 

Onur Naci Karahancı: Artırdığımız dakikalarımız var mı?

Tanıl Bora: Onlar gitti.

Onur Naci Karahancı: 

Herkesi saygıyla selamlıyorum. Ben bu sunumu aslında Suç ve 

Ceza başlığı altında bir sunumda yapmıştım ve devamı olarak arkadaş-

ların ricası ile yapacağım. O zaman ki sunumum da 20 dakikada 

yetişmemişti. Elimden geldiğince hızlı ama 25 dakikaya  sığdırarak 

sunumu yapacağım.

Başlığı böyle kullandım (kurtarıcılar kurtara kurtara kurtardılar 

memleketi memleket olmaktan) Sibel Hoca ile aslında aynı başlık için 

biraz kapışmıştık sonrasında ben bu başlığa döndürdüm “Kurtarıcılar 

kurtara kurtara kurtardılar memleketi memleket olmaktan.” Aslında 

Can Yücel'in bir şiiri bu. Başlığını da güzel koymuş aslında, “Sen sağ 
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ben selamet”. Ben mezarını çok beğenirim. Göbek kordonudur. Bebeğe 

gider göbek kordonu. Yaşamı da aslında böyle tarif ediyor. Şimdi kısa bir 

görüntü göstereceğim ama bu benim sunum süremden sayılmasın. Sesi 

açma şansımız... “Hükümet Kadın” filmi benim çok beğendiğim bir 

film. Benim başlık da suç ve ceza olduğu için oradaki suç tanımı da 

aslında hoşuma gitti. Suç diyor bir iktidarın en büyük iktisat kaynağıdır 

ve diyor olmaz ya! ben de suç işlemezsem bu memlekette nasıl bir yol 

izlenir? İktidar nasıl ayakta kalır? Bunu tartışıyor. (İşte kızlarını 

kaçırmışlardı ya hatırlarsanız) Yanındaki adam, “Yav ne demek şimdi 

benim kızlarımı kaçıranı ben tutuklamayayım mı?” Orada da diyor ki; 

“Yav bir tek sen beni anladın sen de yanlış anladın” Bizim de biraz 

suçu/şu anki halimizi anlamamız da ona benziyor gibi geldi bana. Bir tek 

suçu biz anladık ama biz de yanlış anladık. 

Dostoyevski'nin, o dönem ki çözümlemeleri de çok hoşuma 

gitmişti. O kitap bağlamında ilerleyeceğim. Orada en başta hatırlarsanız 

kahramanımız var: Raskolnikov. O şöyle bir tanım yapıyor, diyor ki 

hastalık mı suçu doğuruyor yoksa suç mu hastalığı? Kendi yapısına 

uygun, hastalığa benzer bir şeyler geliştiriyor biraz buna Foucault ve 

Arrendt üzerinden gittim. İktidar algısında suç, piyasa mantığının 

dışında değildir. Aksine onun da bir piyasası vardır diyor. Suç patolojik 

birey olmayıp herkes gibi karı zararı hesap eden rasyonel bir öznedir 

diyor aslında. İyi bir ceza infaz politikası suçu tamamen yok etmek gibi 

bir amaç gütmez diyor. Az önce aslında bu filmde verdiği gibi 

hükmedenlerin veya iktidarın suça ihtiyacı var. Hükümet, suç 

piyasasının maliyeti suçun maliyetini aşmayacak şekilde tedbirler alarak 

yetinmelidir diyor. Ve bu şekilde her zaman denetimli olarak bir suç 

olmalıdır; bu iktidar için gereklidir diyor. 

En sonda söyleyeceğimi başta da söyleyeyim istiyorum: korku niye 
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var? İnsancıl korku bizimle olan vs.. diyoruz ama aynı zamanda 

korkunun varlığını bu kadar da kabul etmek zorunda mıyız diye de 

düşünmemiz lazım. İğneyi kendimize batırdığımızda iki noktadan 

bakabiliriz: Biz toplumu politize edemediğimiz için suç ve korku 

üzerinden iktidarlaşılıyor. Biz, politize olduğunu iddia edenler de hep 

eksik veya bir şeyleri yaparken isteyerek sınırlı kalıyor: biz beyaz 

yakalılara veya memurlara hep şu tanımı kullanırız 8-5 mesaisi 

devrimcisi diye. Bizim için odur. Mesai içinde devrimcisindir akşam 

gider televizyon izlersin. Yani uykumdan mı keseyim cebimden mi 

keseyim: Hepsi aslında bizim devrimciliği veya politize olmayı kendi 

içimizde çevirdiğimizden kaynaklı bir olay. 

Aslında aşamadığımız bir kısır döngü var. Hekim diliyle 

baktığımızda korku evet ilerliyor ilerliyor kaygı haline geliyor; Kaygı 

oluyor; medikalize ediliyor, hastalığa çevriliyor ve kaygı medikalize 

edildiği için ilaç başlanıyor. İlaç başlandığı için bu sefer o ilacı 

bırakırsam benim korkularım tekrar başlar mı denilen bir kısır döngü 

içerisine giriyoruz. Bunu toplum bağlamında da düşünürsek aynı 

mantıkla. Yine bilimsel tartışmalar üzerinden baktığımızda korkuyu en 

çok oluşturan şey bireyin kendisidir. Yani korku toplumsal veya çevresel 

olabileceği gibi insanın kendinde biten bir durum. İşte yine kitaptan 

eleştiri: Raskolnikov'un en yakın arkadaşı: “Siz entelektüeller! Hepiniz 

birer gevezeden ve farfaracıdan başka bir şey değilsiniz. Küçücük bir 

acınız olsa on paralık yumurtası için ortalığı birbirine katan tavuklara 

dönersiniz. Üstelik burada bile yazarların düşüncelerini çalarsınız. 

Kurgularınızda bağımsız bir yaşamdan iz bile yok. Ve damarlarınızda 

kan olduğuna/hiçbirinize inanmıyorum.” Biz entelektüeliz, biz 

okumuşlarız, biz devrimciyiz diyenlere bence güzel bir eleştiri. İnsana 

benzemek gibi bir eleştiri geliyor. İnsana benzemek için çabalamamız 
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gerektiği söyleniyor. Yani biz insana benzemiyor muyuz? Benziyoruz 

ama gittikçe aslında duygularımızdan bağımsızlaşan eleştirdiklerimiz 

gibi olan teorinin içine bulaşmış ama pratikten gittikçe kopan hale 

giriyoruz, hele akademisyenler için bu daha da nettir. 

İlerde örneklerini de vereceğim. Gittikçe bu kopuşu yaşayan, (hani 

sırça köşk derler ya) oradan eleştirisini yapıp bu toplumu çözümlemeye 

çalışan insanlar haline geliyoruz. 

Birey ve toplum tartışması yine aynı kitaptan: (o kitaptan belki biraz 

bahsetmek lazım, okumayanlar için) Raskolnikov karakterimiz var bu 

kusursuz bir cinayeti planlıyor ve kusursuz cinayet üzerinden de 

memlekete yararsız, zararlı birisini öldürüp kendisine zarar veren birisini 

de toplumdan silmeyi planlıyor. Ve bunun için kusursuz bir cinayet 

planladığını iddia ederken işler karışıyor. Peşine bir dedektif takılıyor, 

onunla boğuşuyor, en sonunda da suçunu kabul ediyor. Bu süreçte o 

dedektifle yaşadıklarını ve bir kadına da âşık oluş hikayesini de anlatan 

bir tartışma. İşte orada kendi ile konuşmasında suçunu tartışırken şöyle 

bir şey diyor; “Aklın esenliği içerisindeyim, ışığa çıktım artık. İrademi ve 

gücümü kazandım. Göreceğiz el mi yaman bey mi yaman. Bir arşınlık 

olan alan üzerinde yaşamaya nasıl razı olabilirim ben” diyerek artık bu 

kadını öldürmesini kendi beyninde ve zihninde kabullenmeye başlıyor. 

Ve şunu diyor; “Güç gerek bana güç. Güçsüz hiçbir şey olmaz. Ve güç 

ancak güçle elde edilir. Ben yalnızca bir bit öldürürüm. Sonya'ya 

(sevgilisi) öldürdüğü kadın için yararsız, iğrenç, herkese zararı dokunan 

bir bit” diyor. Bunun toplumsal örneği Hitler Almanya'sında aslında 

Yahudileri öldürme gerekçesi: subayların çok insancıl olduğu, bizim tıp 

kitaplarında subaylar çok insancıldı ama Yahudileri hiç gözlerini 

kırpmadan öldürüyorlardı tartışması.. 
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Sosyalizm tartışmasına da giriyor kitap: “suç toplumsal düzenin 

bozukluklarına karşı bir protestodur” ve bundan başka hiçbir neden 

kabul edilmiyor diyor sosyalizmde. Yani eğer toplumsal düzen yoluna 

konulacak olursa bir anda bütün suçlar yok oluverecek, çünkü ortada 

protesto edecek bir şey kalmayacak ve herkes bir anda dürüst olacak. Bu 

sosyalizme kendi bakış açımızla da bir eleştiri olabilir. Kendi bakış 

açılarımızla değerlendirebildiğimizde işte 7 Haziran'dan sonra her şey 

düzelecek. Bütün her şeyi çözecekmiş gibi hissediyoruz. Veya işte 

devrim gelecek her şey bitecek. Sovyetler Birliği dönemini 

tartıştığımızda da Sovyetlerin en iyi olma tartışmazlığıyla eleştirdiği 

veya mücadele ettiği alanlara benzemeye başlamasına neden oluyor. 

Kitaptaki eleştiride yine doğayı hiçbir zaman ele almıyorsunuz diyor. 

Ekolojik tartışmalara da, ilk sunumda bahsedilmişti açılış konuşma-

sında, “Doğa kapı dışarı” diyor. Yani insana artık makine veya  

mekanizma gibi baktığımız sürece her zaman kaybediyoruz aslında. Ve 

bu da dogmaya neden oluyor. “Matematik bir dogma oluşturuyoruz biz 

sosyalistler” diyor. 

Ben biraz bunu kendi kafamda tartışırken “Yağ satarım bal satarım” 

oyununu düşünüyorum. “Yağ satarım, bal satarım” nedir? Bizim en 

büyük istediğimiz o mendili ele alıp dönmeye başlamaktır. Bu çok büyük 

hedeftir bizim için. Bir yuvarlak alana dolduruluruz, sürekli bu 

döngünün içerisindeyiz, elimizdeki bu mendil bizim için her zaman bir 

iktidar kaynağı haline gelebiliyor. Mendile Marx'ın kitabı da diyebiliriz, 

akademisyen olmak da diyebiliriz. Hani kendi içimizden baktığımızda 

vekil olmak da diyebiliriz. Bu iş burada çözülecek gibi halen o kısır 

döngünün içinde dönüyoruz. Ve bu mendili bırakmak da en büyük 

gayemiz oluyor. Mendille kimi cezalandıracağımızı düşünüyoruz. Bu 

işte aynı 7 Haziran seçimleri veya başka birçok örnek verebileceğimiz 
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durumdadır. Ama sonunda yine başına mendil yiyen biz solcular 

devrimciler oluyor. Yine kovalanan biz oluyoruz. Ve aynı şekilde de bu 

kısır döngüde mutluyuz. Peki bu kuralı kim koydu dediğimizde “Three 

Idiots” diye bir film var onu da beğeniyorum, neşeli bir film. Oradaki 

öğretmen karakteri Doktor Virus diyorlar şöyle söylüyor “Bana nasıl 

öğreteceğimi sen mi öğreteceksin”. Aslında kuralları da tam böyle bir tip 

öğretmen/iktidar koyuyor, yani öyle oturmak aslında bizi oyalamaktan 

başka bir şey değil, o ders saati bitecek ve hoca bir saat boyunca bizimle 

baş etmiş, bizi rahat rahat idare etmiş olarak evimize gönderecek. Biz 

bunun farkında olup değiştiremez miyiz? Veya bizim bunu değiştirecek 

yollarımız yöntemlerimiz yok mu? Var, ama bu tartışma bizi rahatsız 

edecek ve bizi çok zorlayacaktır. Yani yataklarımızdaki rahatlıktan 

alıkoyacak bizi rahatımızdan alıkoyacak birçok şeyi yapmamızı 

gerektirecek. Bu da işte eksik yoldaşlık dediğim olaya tekrar geliyor. 

Korkuyu da aslında biz eksik yaptığımız için karşıdakinin de eksik 

yapacağını düşündüğümüzden; yoldaşlığımızın eksikliğini bildiğimiz-

den kaynaklı da kendimiz üretiyoruz gibi geliyor. 

Kitapta şu örneği veriyor. Avusturya kendini kâğıt üzerinde 

Napolyon'u yenmiş düşünürken bütün generaller toplanıyor ve biz şöyle 

şöyle yaparsak kağıt üzerinde şuralara ilerleyeceğiz, böyle olacak, en son 

Napolyon'u yeneceğiz diye planları yaptıkları çadırlardan çıktıklarında 

bir bakıyorlar ki savaş alanındaki komutanları Napolyon'a teslim olmuş. 

Ama kâğıt üzerinde biz yenmiştik? Belki yine örnek verirsek:                         

7 Haziran'da biz yeneceğiz dedik ama orada kaldık. Sonrasında ne 

yapacağımızı hiç bilemedik. O yağ satarım bal satarımdaki oturanlar gibi 

biz iktidarı hep oturup bekliyor zannediyoruz. Hep eleştirirken, analiz 

ederken (biz devrimciler gerçekten çok iyi analiz ediyoruz ama) 

sonrasında harekete geçme kısmını yapamıyoruz. Ve zil çaldığında hoca 

Politik Korku & Korku Politiği Sempozyumu

35



bizi dağıttığında o oyun bitmiş oluyor. Biz çoğu şeyin farkına varamadan 

90 dakikayı doldurmuş ve gidiyor oluyoruz. Yapılamadı mı? Yapıldı, 

ama biz kaybettik mi, evet biz kaybettik. 

Filistinli bir arkadaşım vardı: İsrail'de okudu. O anlatmıştı, aklımda 

kaldı biraz inceledim gelmeden önce “Kibbutzlar” diye bir şey varmış. 

İlk Avrupa'dan gelen ve kendilerine arazi verilmeyen insanların Marksist 

felsefeye göre oluşturmaya çalıştıkları topluluklarmış bunlar. Bir komün 

yaşam bu ve dayanak olarak emeğin ahlaki değeri diyorlar.

Biliyorsunuzdur şu anda tek dini değerlerle yönetilen ülke olarak 

İsrail geçiyor. Şeriat olarak diyelim. Kibbutzlarda o değerleri 

reddetmeden böyle bir yol bulmuşlar. Marksist felsefe ile herkesin 

yeteneğine, herkesin gereksinimine göre demişler. 1910 yılındaki bir 

Kibbutz da o zaman kurulmuş. Eğitim tartışmasını bile bunlar 

yürütmüşler ve eğitim tartışmasında o dönem için orta öğretimi devlet 

karşılayamazken bu Kibbutzlar karşılamış. Daha da ilerisini yapmış. 

Üniversite kurmayı tartışmış bu Kibbutzlar. Sonrasında Kibbutz'ların 

devamını biraz okuduğumda çoğunun sağ eğilime döndüğünü daha 

sonrasında bunların makineleştiğini, fabrikalaştığını ve gittikçe liberal 

ekonomi içerisinde kendini var ettiğini görüyoruz. Yani gittikçe 

kaybetmişiz. Ama biz burayı hiçbir zaman tartışmamışız. 

1910'da bu tartışma yürümüş: komün tartışması, biz hala 

yürütüyoruz. Şu anda Kobani veya Rojova başlığında da bakarsak bir 

şeyler yürüyor orada ama hepimiz gözümüzü kulağımızı kapatmışız. 

Çünkü o tartışmayı yürütmek veya o örnek üzerinden Türkiye'de 

tartışma yürütmek bir korku nedeni. Ama bir gerçeklik mi? Evet 

gerçeklik. Ve biz ne yapabiliriz tartışmasını yürütmek gerekiyor belki, 

eleştirdiğim şeyi kendim de yapmayayım diye. 
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Geçmişten bir örnek, işte bizim kendi alanımızdan bir örnek: 

1980'deki idamları durduran şeyde halkın tepkisi tabi ki etkiliydi. Ama 

hekimlerin idama katılıp öldü raporu vermemesi için çağrı yapıyor o 

zaman Türk Tabipleri Birliği. Bütün o dönemki yöneticileri yargılanıyor. 

Sonra beraat ediyorlar ama o dönem bu küçük hamle belki bu küçük 

müdahale idamları durdurmada etkili oluyor. Biz kendi alanımızda çok 

fazla idealize etmeden veya tartışmadan ne yapabilirizi tartışmıyoruz. 

Veya şunu yaptığımızda toplumsal olarak çok şey değişebilir 

diyemiyoruz. Mesela en önemlisi şunu tartışıyoruz: mahallelere 

gitmeliyiz, mahalleyle tartışmalıyız, mahalleyi buraya çağırmamalıyız. 

Ama hiçbirimiz gitmiyoruz. Veya sağlık alanında biz ne yapabiliriz? Çok 

şey var yapılabilecek, ama yapmıyoruz. Eksik yoldaşlık dediğimiz de 

odur, bunu yapmaya çıkarken ilk engel de bizim kendi hekim 

arkadaşlarımız ya da sağlık emekçisi arkadaşlarımız oluyor. 

Neleri kaybettik diye şöyle bir bakalım. Filistin'i kaybettik, 

Filistin'de ilk devrimciler mücadele verdi, yansıdaki Deniz Gezmiş'in o 

dönem kimliği Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nde, biz orayı kaybettik. 

Biz Peru'yu kaybettik, orada şimdi Fujimori'nin diktatörleşmesini 

tartışıyorlar. Geçen Korkut Hoca'nın bir sunumuna gitmiştim. Orada işte 

bu Peru örneğini verdi ama biz hiçbir şey demedik. Peru'da Fujimori'nin 

iktidarlaşması halkların susmasındandır. Sadece Peru halkının da değil. 

Bizim de görüp susmamızdan. Sri Lanka işte: Türkiye'deki Kürdistan 

coğrafyasındaki ölümlerin nedeni ve böyle bir yol izleyeceğini iddia 

eden bir devlet mekanizması var. Tüm sivilleriyle beraber öldürülen            

Sri Lanka'da yok edilen bir halkta biz sessiz kaldık, sustuk. Gezi'de biz 

öyle gezi zekalıydık, yansıdaki gibi bu kadar güzel çözümlemeler yaptık. 

Ama devamında Gezi'den Lice'ye selam verip yola çıkamadık, ne yazık 

ki sustuk. 
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Lice'de susunca (bu yansıdaki bizim Silvan'a gidişimizdir) Silvan'da 

da sustuk. Silvan'da da yine çok az arkadaşımızla çok az şey yapabildik.  

Silvan sonrası Sur, Cizre, Nusaybin… arka arkaya geldi. İşte bodrumları 

yaşadık. Bunlar hiçbiri rastlantısal değil. O Cizre bodrumlarında görevli 

giden ekiplerin içerisindeydim ve sadece “Cizre” dedik diye “Barış” 

dedik diye ifadeler verdik. Size bir örnek vereyim o dönem yoldayız 

ambulanstayız, bizi İçişleri Bakanlığı'ndan arıyorlar. İçişleri Bakanı bu 

görevli ekibi içeri alacağını ve içeriye geçişe izin vereceğini iletiyor. 

Bizim tek tek T.C. numaralarımıza, nerede çalıştığımıza vs.ye kadar 

hepsini aldılar, vekillerle görüşüyorlar. Hem CHP'li hem HDP'li. İdris 

Baluken'le görüşüyorlardı o zaman iyi hatırlıyorum. Sonrasında bizden 

bunlar istendikten sonra gittik sınıra, biz onlardan emir almayız diyen 

birileriyle karşılaşıyorsunuz. Biz giremedik. Sonra bizden alınan o T.C. 

numaralarımızla bize soruşturma, dava açıldı. Ve dediğim gibi ne yaptık 

kısmında kaldık. Kötümserlik için değil ama ne yapabilirizi aslında ne 

yapamadığımızdan yola çıkarak bulabiliriz diyelim. 

Yine kitapta insanlar ülkülerinin gerçekleşmesi için gerekiyorsa 

yalnızca bu koşulla ülkülerinin gerçekleşmesi için, kaldı ki bunda tüm 

insanlık için kurtarıcı birtakım ülküler olabilir, bazı engelleri aşmaya 

kendince resmi olmayan bir hak kurabileceğini ima etmiştim diyor 

Raskolnikov ve örnek veriyor; Kepler ile Newton'un buluşlarını 

engelleyen onlar yüzler olsaydı, bunları öldürmek çok mu sıkıntılı 

olurdu, olmamalıydı. Şimdi biz birden ikiden vazgeçmeye sayısal olarak 

başladığımızda ondan sonra da toplumu kaybettiğimizde de hiç kimseye 

hiçbir şey soramıyoruz. İşte şimdi yine Türkiye örneğine bakarsak biz 

Gezi'den vazgeçtik, biz Sur'dan vazgeçtik, Cizre'den vazgeçtik, 

Nusaybin'den vazgeçtik, daha sonrasında devrimden devrimcilerden 
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vazgeçiyoruz. Bunu herkes biliyor içimizde. Ama dediğim gibi söz 

söylemek kısmında düşünüyoruz. 

Daha da geriye gidiyor kitapta, işte diyor ki Muhammed, Napolyon 

ve daha birçoğu o dönem birçok şeyi, yasaları çiğnemediler mi? 

Çiğnediler diyor. Ama çok büyük işler başardılar kendilerince. Ve şunu 

diyor, doğaldır ki bunların hepsi amaçlarına, yardımı olacaklarına 

inandıkları anda hatta bazen eski yasalara tam bir bağlılık duymaktan 

başka hiçbir suçu olmayan, tümüyle suçsuz insanların kanını dökmede 

duraksamamışlardır. 

Şu anda barış diyen akademisyenler, şu anda barış için yürüyen 

birçok çalışma yürüten insanlar suçlu durumunda. Hepsine soruşturma 

açıldı, işlerinden oldu, açıktalar vs.  Barışı daha dün bu iktidar 

tartıştırıyordu. Bizim burada da şunu tartışmamız lazım. Biz iyi bir şey 

tartışıyorsak niye sustuk? Şu anda Hayır'ı tartışıyoruz ama Hayır'ın 

önünü kesecek en önemli şey bence Barış'ı tartışmamaktır. Eğer iktidar 

ciddi anlamda bir savaştan besleniyorsa, iktidar zordan besleniyorsa o 

zaman önünü kesecek şey de zorun mekanizmalarını kırmaktır. 

Mekanizma çok basitken, barış diyebilmek varken biz bunu unuttuk ve 

Hayır'ı kendimizce steril bir “hayır” çalışmasına çevirdiğimiz anda yine 

7 Haziran'daki gibi kalırız diye düşünüyorum. 

Suç işleme hakkında yine kitapta diyor ki; birinciler yani kendileri 

gibi olanların çoğalmasına araç olanlar doğaları gereği tutucudurlar, 

uysaldırlar, boyun eğerek yaşarlar ve boyun eğmeyi severler. Bence de 

bunlar uysal ve boyun eğici olmak zorundadırlar. Çünkü bu onların 

görevidir ve burada onlar için aşağılatıcı bir durum söz konusu değildir. 

Halk böyle olmamalıdır. Bir de eğitimciler var, bunlar da yasaları 

çiğnerler, yıkıcıdırlar veya da yeteneklerine bağlı olarak yıkıcılığa 

yatkındırlar. Ama büyük çoğunluğu birbirinden apayrı nedenler ileri 
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sürerek daha iyi işler adına şimdinin yıkılmasını isterler. Bunların 

ülkülerini gerçekleştirmeleri için cesetlerin, kan göllerinin üzerinden 

atlamaları gerekirse bence bu izni vicdan rahatlığı ile verebilirler diyor.

Bunu birçok alanda hem kendinize hem de iktidara döndürüp 

sorduğumuzda ikimiz de aynı şeyi yapma riskine sahibiz. Şu anda 

yaşadığımız risklerden birisi de bu, kendimize dönüp iktidarlaşmadan 

halk mücadelesi, halk devrimi yaparken öldürmeden tartışması veya 

ölüler olmadan nasıl olacağını tartışmamız lazım. 

Biz bunu tartışmadığımız için muhtarlarla toplantıda şunlar 

söylenebiliyor (birebir sözleri TBMM'den aldım) “Aldığımız her şehit 

haberi hayatını kaybeden her masum insanımız ailesiyle birlikte bizim de 

yüreğimizi yakıyor. Ama ülkemizin ve milletimizin bekası için bu bedeli 

ödemek mecburiyetindeyiz. Şairin ifade ettiği gibi bayrakları bayrak 

yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır. Bu 

toprağın vatan olabilmesi için uğrunda ölebilecek insanların olması 

şarttır. Varsa işte o zaman vatandır. Bizim bilmem kaç km'lik vatan 

toprakları işte o şehitlerimiz sayesinde buraya gelmiştir.” İşte toplum 

şiddet ve ölümleri bu kadar kutsar oldu. 

Kitapta, birinci ve ikincilerin hiçbir zaman bitmeyecek kavgası 

diyor. Raskolnikov: “Yaşasın öncesiz sonrasız savaş, ben bir insan 

öldürmedim aslında, bir ilke öldürdüm.Üstünden aşıp geçebilseydim, 

ben şuanda suçsuzdum.” Şu ana kadar birçok arkadaşımız öldürüldü, 

cezaevine atıldı vs. Onlara göre ilkeyi öldürdüler belki. Çünkü 

devrimciyi gözaltına almışlardır veya devrimciyi öldürmüşlerdir. Şu an 

cezasızlar ve biz tartıştığımız için, barış dediğimiz için bile ceza 

alıyoruz. 

Kitap Sosyalistleri de tartıştırıyor ve en sonunda şunu söylüyor; 

genel mutluluğu kutlamak için tuğlaları taşıyor ve bundan da gönül 
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rahatlığı duyuyorlarmış.Raskolnikov'un şu cümlesi; (bizim de bir zaman 

sonra mücadele hani yorgun demokrat tartışması var ya) “Beni 

unuttunuz ben bir kez geldim dünyaya ve yaşamak istiyorum” bir zaman 

sonra da biz devrimcilerde de savunma mekanizması bu oluyor. İktidar 

tartışmasında kim daha yürekliyse haklı olan da o'dur ve şunu anladım 

diyor Sonya'ya “iktidar ancak eğilip onu almak cesaretini 

gösterenlerdir” 

Biz bunu nasıl aşarız veya biz nerede eksik yapıyoruz? 

tartışmasında bu öz eleştiri kısmını önemsiyorum. “Ben aklı başında bir 

insanım, oraya onun için gittim, sıkıntı da orada oluştu. Eğer aklı 

başında olmasaydım, kendimi sorgulamasaydım bu sorunları 

yaşamazdım” diyor. Yani öz eleştiri aslında yansıdaki en son cümlede 

dediği gibi; insanın bit olup olmadığına karar vermede veya insanı bit 

olarak görüp görmemede kendimize dönük belli bir öz eleştiri 

verdiğimizde insanlığımıza da ulaşıyoruz. Biz öz eleştiriyi hep diyoruz 

ama hiçbirimiz yapmıyoruz. Bu tablo ona denk geliyor. Biz bunu yani 

adam öldürmek ya da öldürmemek değil, var olmak olmamak, devrimci 

olmak olmamak, mücadele vermek vermemek olarak öz eleştiriyle 

başlasak kendimizi eleştirsek herhalde birçok alanda daha iyi 

yapabileceğiz. Ama biz şunu yapıyoruz; evet öz eleştirimi yapıyorum 

şimdi gidip yine televizyon izleyeceğim. Gültan Kışanak'ın bir sözü hep 

aklımda; “Ben öz eleştirimi pratiğimle vereceğim” demişti. Bu tabi 

genel bir sözdür.

Kaçmasından neden korkmadıklarını soran Raskolnikov'aşunu 

söylüyor onu takip eden komiser: “Siz artık kendi teorinize 

inanmıyorsunuz. Şu hâlde neye dayanarak kaçacaksınız? Siz bizsiz 

yapamazsınız” diyor. Siz bizsiz derken iktidarsız, siz devletsiz, siz 
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hukuksuz normsuz yapamazsınız. Doğru mu? Eğer biz teorimizden 

koparsak o kadar da korkuyoruz aslında. 

Bunlar artık Foucault ve Alert tartışmalarından birkaç örnek; suç ve 

suçlular kategorileri esnekleştikçe iktidar için müdahale etmek daha 

kolay diyor. Toplumsal çatışmayı istikrar değil krizlerin sürekliliğine 

bağlıyor. Foucault diyor ki; bu yaşadığımız düzenin devam edebilmesi 

için iktidar üç şekildedir, egemenlik, disiplin ve güvendir. Bunda 

egemenlik özellikleri şu anlamda önemli, suç ve ceza kategorileri kanun-

lara burada uygulanıyor. Ve güvenlikte tam biyoiktidar tartışması, kendi 

bedenimize dahi müdahale etmeyi devletin görevi saymayı buradan 

belirliyor. Hukuk kanun hepsi normdur. Akademide yayın yapmak 

normdur. Çünkü bu normlar bizi tüketen yok eden veya bize birilerinin 

iktidar oluşturabilmesi içindir. 

Ve güvenlik başlığında da yine şunu söylüyor Foucault; iktidar 

anamoliyi yadsımaz veya anamoliyi normalleştirmek istemez. Tam 

tersine güvenlik anamollerinin varolması, onla mücadele ister ve 

normalizasyon ister. Normalleşme istemez. İşte hak, hukuk ne kadar 

muğlaklaşırsa (şuan insan hakları tartışması da böyledir) insan hakları 

evrensel beyannamesinin birinci maddesinden başlayarak çok ciddi 

eleştiriler veririz. Ama bunların muğlak kalması da aslında devletlerin 

var olmasıdır. 

Veya şu anda Cenevre sözleşmesi var, konvansiyon var veya insan 

hakları sözleşmesi var değil mi? Hiç bir savaşta uygulandığını görmedik. 

Cizre'ye ambulansla giremememiz de tam böyle bir şeydi. İşte toplumun 

baktığı yerden suçsuzluğun sonunda biz sağlık emekçisi arkadaşlarımızı 

kaybettik, Cizre'de insanlarımızı kaybettik. Barış demek suç oldu. Barış 

akademisyenlerini veya emeği için mücadele eden arkadaşlarımız şimdi 

gözaltındalar. 
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Bunların hepsi bizim eksikliklerimizden diye düşünmek gerekir. 

Umutsuz muyuz? Asla. Yansıdaki Rıfat Horoz belki biliyorsunuzdur, 

ben artık şarkı dinlemek istemiyorum şarkı söylemek istiyorum dedi.         

Ve 60'ından sonra Rojova'ya gitti. Gittiyse Kürt'tür mantığıyla değil, 

Arnavut kökenliymiş, Sinopluymuş. Oraya bir şeyler oluyor diye gitti. 

Elinden geldiğince oraya emek verdi ve şehri savunurken o zaman öldü. 

Şarkı dinlemekten artık vazgeçip nerede şarkıyı söyleyebiliriz? Dediğim 

gibi çok büyük idealar ve çok büyük iddialarla değil kendimizce 

yapabileceklerimizle küçük şeylerle belki mücadeleyi başlatabiliriz 

diyorum. Teşekkür ediyorum. 

Tanıl Bora: 

Teşekkürler. Son konuşmacımız Burhanettin Kaya. 2007-2014 

döneminde Türkiye Psikiyatri Derneği yönetiminde bulundu. Türk 

Tabipleri Birliği eski aktivisti ve insan hakları savunucusudur. Halen 

Antalya Özel Tıp Merkezi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışıyor. Ankara 

Tabip Odası'nın yayınladığı Hekim Postası adlı gazetenin yayın 

kurulunda yer alıyor ve orada yazıyor. Psikiyatri Dergisi'nin 

editörlüğünü yürütüyor. 2016'da yayınlanmış “Coğrafyam Sığar mı 

Atlaslara” adlı ilk şiir kitabı var. Burhanettin Kaya belki de 

konuştuklarımızın muhasebesi niteliğinde de bir şeyler söyleyebilir. 

Burhanettin Kaya:

Teşekkür ederim. Şimdi benim için çok korkutucu bir nokta, çünkü 

şu anda son konuşmacı olmanın hem de acıkan yorulan, zihni yorulan 

sizlerin sorumluluğunu üstlenmenin bir telaşı da var. Bir de sona 

kalmanın bazı şeyleri vardır avantaj mı dezavantaj mı bilemem ama 
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sunum tekniği açısından bazı değişikliklere gerek oluyor. Rap tarzında 

bir sunum yapabilirim size çünkü süre çok kısa. Hani Ceza diye bir 

sanatçı vardır biliyorsunuz rap tarzında çok hızlı şarkılar söylüyor. Tabi 

ben böyle yaparsam size mi ceza bana mı ceza onu bilmiyorum ama ben 

yine de olabildiğince zamanınızdan çalmamaya çalışarak bir özet 

yapmaya çalışacağım. Aslında benim anlatacaklarımın önemli bir kısmı 

ile ilgili Sibel Hoca sunumunda bir çerçeve çizdi. 

Korkunun politik bir ayak olarak nasıl oluştuğu, nasıl etki 

gösterdiği, araçsallaşmasının hangi biçimlere bürünerek gerçekleştiği 

konusunda önemli bir çerçeve çizdi. Birçok şeyi söylediği için ben daha 

çok benden istenen korkunun duygu olarak farklı toplum kesimlerine 

psikolojik olarak nasıl yansımalar yaptığı ve ne tür psikolojik etkilerde 

bulunduğu konusunda bir sunum yapmaya çalışacağım. 

Öncelikle şunu söylemek lazım: Biz burada hep olumsuz bir 

kavramdan söz ettik ama korku aslında çok temel bir duygu, evrensel bir 

duygu, bütün canlılarda olan bir duygu ve bu korkunun duygu olarak 

oluşması hem bireylerin biyolojik özellikleri, ruhsal altyapıları, ego 

güçleri hem de kültürel ve toplumsal aidiyetleri ile son derece 

bağlantılıdır. Aslında korku evrensel bir kavram ve özellikle bir uyaranla 

karşılaştığımızda, korku veren bir uyaranla, bir olumsuz durumla 

karşılaştığımızda öncelikle refleks olarak verdiğimiz bir tepki. Bir 

bilimsel değerlendirme, zihinsel değerlendirme yapmadan yani bir akıl 

yürütme olmadan evrimsel bir süreç olarak tepki vermemize yola açan, 

beynimizde amigdal denen bir organ var, o organ yapıyor. O organ gelen 

bir uyaranın aşina mı yoksa tehlikeli mi olduğunu ayırt ederek ona bir 

duygu ekliyor. Ve bu binlerce mili saniyede, saniyenin çok altında 

gerçekleşen hızlı bir süreç. Ve bu evrimsel bir iz insanda. Biz bir şeyle 

karşılaştığımızda, savaş ya da kaç tepkisini bu ilk zihin öncesi 
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değerlendirme ile yapıyoruz. Ama bizim bugün konuştuğumuz şey bu 

değil. Bizim daha çok konuştuğumuz şey bizim zihinsel bir 

değerlendirme yaptığımız, üzerine düşündüğümüz, anlamlandırmaya 

çalıştığımız, bir anlam vermeye çalıştığımız durumların yarattığı korku. 

Bu anlamda baktığımız zaman korku çeşitlilikler gösterir. Neye göre? 

Korku nesnesinin özelliklerine göre. O nesnenin niteliğine, niceliğine 

göre, sürekliliğine göre, geçişkenliğine göre. O nesneyle karşılaşan 

bireyin özelliklerine göre ve onun karşılaşma biçimine göre oluşan 

duygu da değişkenlik gösterir. Bu anlamda bireysel bir duygu olarak da 

var. 

Korkuyu kolektif bir duygu olarak yaşadığımız da var. Şöyle bir şey 

söyleyeyim. Bir olumsuz durum yaşadığımızda çeşitli tepkiler veririz. 

Bunlardan en temeli duygusal tepkilerdir. Korku bunlardan birisidir. 

Korku, sıkıntı, kaygı, endişe, utanç, merhamet, mutluluk birçok duygu 

bu olay karşısında ortaya çıkar. Bedenimizle tepki veririz. Çarpıntımız 

olur, terleriz, başımız döner, dengemizi yitiririz, nefes almakta zorluk 

çekeriz, elimiz ayağımız üşür, terler, uyuşur, halsizlik hissederiz, 

bedenimiz bir reaksiyon verir. Nörolojik belirtiler ortaya çıkar, algımız 

değişmeye başlar ve daha birçok tepkiler veririz. O korkunun yansıması 

olarak ya savaşırız, ya saldırırız ya da  kaçarız, gizleniriz, küçülürüz. 

Bütün bu süreçler neden oluşuyor? Hep olayları yorumlama biçiminden. 

Bir olaya herkes aynı tepkiyi veriyor mu? Hayır. Neden? Çünkü herkes 

aynı şekilde düşünmüyor. O olayı, tehlike algısının da tanımları farklı. 

Herkes aynı şekilde yorumlamıyor. Bir olayı biri tehlikeli yorumlarken 

ve korkarken diğeri sıradan olarak algılayıp son derece normal tepkiler 

verebilir. İşte bilişsel değerlendirme süreci o korku duygusunun 

oluşmasında ve onun bizim için kalıcı etkiler yapmasında belirleyendir. 

O zaman bizim korktuğumuzda “ne düşündün de korktun? Bunun benim 
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için anlamı neydi? Bunun bizim için anlamı neydi? Bu anlamı anlarsam 

bu anlamın gerçekçiliğini sorgulamak şansı bulabilirdim”. İlk dikkat 

edilmesi gereken şey bu. Bu anlamda korku bir bilişsel değerlendirmenin 

ürünü olarak ortaya çıkar. Peki bu nesnel ilişkiyi, yorumlamayı nasıl 

değiştirir?  

Bunu da çok net söylendi. Bir politik araç olarak korkuyu kullanan 

iktidar tavrının, kendini vazgeçilmez değişmez bir unsur olarak 

sunduğunda birey de bunu değiştirilemez, bunun üstesinden gelinemez, 

bu yenilemez olarak algıladığında o korku daha kalıcı, daha süreğen ve 

daha sonra bireyin ruhsal yapısını daha kalıcı bozan, kişilik 

örgütlenmesini bozan, yılgınlaştıran bir sürece doğru dönüşüyor. Temel 

nokta o nesnenin algılanışını anlamak. Evet bu nesne korku nesnesi 

gerçekten bu niteliklere sahip olabilir. Ve bu algı geçerli de olabilir ama 

bize bu algıyı çok çeşitli araçları, hem duyguları hem duyguya öncülük 

eden birçok mekanizmadaki, yine Sibel Hocam bunu kapitalizmdeki 

pazarlama mantığı içinde çok iyi örnekler vererek anlattı, kullanarak 

sağlayabilir. Bu nesne ve ilişkini anlatan Sara Ahmed diye bir İngiliz 

yazar var, çok keyifle okuduğum bir kitabı var, “Duyguların Kültürel 

Politikası”. Lütfen okuyun. 

Yine Solomon diye bir yazar, yakınlarda çıkan duyguları anlatan bir 

kitabı var, “Duygulara Sadakat”. Her iki yazarın düşünceleri bazen 

çatışsa da çok örtüşen yönleri var. Diyor ki, korku nesnesinin bizim 

hayatımızdaki varlığı bizim korkumuzun kalıcılaşmasında son derece 

önemli. Sabit olan, çakılı olan bir korku nesnesini görüyorsak, sahipsek 

onunla başa çıkmamız aslında daha kolay. Ama eğer korku nesnesi 

görünüp kayboluyorsa, değişkense, başka şeylere değişerek var 

oluyorsa, sürekli nesne görüntü değiştiriyorsa, o bizim için yok mu, 

yoksa burada değil mi algısı yaratıyor. Tam olarak burada olmayan şeyin 
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bizde yarattığı etki artık korkudan endişeye doğru, yine bilişsel bir 

güçlük içeren bir şeye doğru kayıyor. Bu endişe bizi belirsizliğe doğru 

itiyor. Göremediğimiz tam olarak ölçemediğimiz, tam olarak nereden 

geleceğini bilemediğimiz bu süreç bizim çok daha yoğun kalıcı bir 

korkunun içine gömülmemize neden oluyor. Travma denen bir kavram 

var. Travma bireyin varoluşunu, fizik bütünlüğünü tehdit eden her türlü 

deneyimdir. Bunlar doğal olaylar, felaketler olduğu gibi siyasal insan 

eliyle bilerek amaçlı oluşturulan deneyimleri de içerir. Günümüzde en 

tahrip edici şekillerde yaşanabilir. İşte bu travmanın bizim hayatımızdaki 

etkisi onu anlamlandırma süreci ile bağlantılı. Eğer bu travma üstesinden 

gelinemez ise oluşan korku bunun ürünlerinden birisi. Bir şekilde bu 

travmanın bir ürünü olarak korku, o travmanın kalıcılaşmasını ve bizim 

kişilik yapımızın sarsılmasını sağlıyor. Bir şey belirsizleşince ortaya 

endişenin çıktığını ve bir şekilde bu endişenin yanında da imkânsızlığın 

yattığını söylüyor. Sanki görülmeyen bir şey, imkânsız olan şey ve bu 

benzersiz bir etki yaratıyor. 

Sonuçta bu korku oluştuktan sonra onun yarattığı sonuçlara ilişkin 

bizim yorumlarımız da son derece önemli. Eğer o değişmez, üstesinden 

gelinmez bir süreç olarak algılanıyorsa kalıcı etki yaratıyor diye 

düşünebiliriz. Şimdi ben zaman az olduğu için sona doğru geçeceğim. 

Bizim asıl tartışmamız gereken bununla nasıl başa çıkılacağıdır. Biz bu 

korkuya yenik mi düşeceğiz, gerçekten? Çünkü korkuya karşı verilen 

tepkinin bir parçası da itaat, boyun eğicilik. Bir şekilde artık korkunun 

ortadan kalkamayacağına, değişmeyeceğine dair inancın yarattığı bir 

yılgınlık. Diyor ki Sara Ahmed yine korku yaşantısı bireyin bedenini 

sınırlamasına yol açar. Bedenin sınırlanması ne demek? Giderek birey o 

bedensel gücünü, hareketini kullanamaz hale gelir. Çünkü korktukça, 

korkusu sürdükçe o korkudan zarar görme bir ölüm tehlikesi yaşadıkça 
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giderek bedenini sınırlamaya başlar. Eylemlerini kısıtlar. Normal yaşam 

etkinliklerini de kısıtlar. Victor Frankl öz yaşam öyküsünü de içeren 

“İnsanın Anlam Arayışı” adlı kitabında bunu çok net tarif eder.                          

O küçülmeyi, “Müslümanlaşma” diye tanımladığı o küçülmeyi, çok net 

tabir eder. Orada ki Müslümanlaşma dinsel bir tabir değil. O, zayıflamak, 

küçülme, artık güçsüz hale gelmenin örneği olarak orada tanımlamıştır. 

Bu şekilde bir sınırlamaya doğru gider. Ama onun içinde aslında bir tür 

mücadele geleneği de vardır. O dönem o küçülmüşlüğün içinde 

buldukları küçük eğlenceler, etkinlikler yeniden bir arayışın simgesi 

olur. O anlamda bununla başa çıkmanın yolunu tartışmamız gerekiyor. 

Bunun yolu da öncelikle o korku nesnesi ile olan ilişkimizi yeniden 

gözden geçirmemizdir. O korku nesnesini yeniden anlamlandırma, 

tanımlama ona daha gerçekçi bir açıklama vererek bireysel anlamda bu 

ilk adımı atmak gerekir. Bunla başa çıkmanın bir başka yolu da gerçekten 

örgütlenmek, kolektif dayanışmadır. 

Çünkü dediğim gibi bir korku nesnesinin üzerindeki etki birey 

olmakla grup olmak arasında farklılık gösterir. Grup aidiyetlerimiz bizi 

bazen örselenmelere yatkın hale getirirken bazen de bu örselenmeye 

karşı güçlü hale getirebilir. Kimler travmaya karşı daha fazla duyarlılar? 

Özellikle yoksul kesimler, ötekileştirilen topluluklar, zaten travmatize 

bir toplumun üyesi olarak, bir etnik kimlik, bir dinsel kimlik olarak 

dünyaya gelenler, her zaman bu travmatizasyona çok daha açıklar ve 

korkuyu çok daha yoğun yaşama riskine sahipler. Ama aynı zamanda bu 

bireylerin bununla başa çıkabilme, bu aidiyet duygularıyla bağlantılı 

potansiyel bir güçleri de var. Bunu açığa çıkarıp harekete geçirmek 

gerekiyor. 

Önemli bir deneyim var, ondan söz ederek bitireceğim, Tekel işçileri 

dönemini hatırlıyorsunuz. Biz o dönem bazı psikiyatrist meslektaş-

larımızla birlikte bir çalışma yaptık. O dönemde Tekel işçilerinin küçük 
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tepkileri büyüyerek ulusal ve uluslararası düzeyde bir reaksiyon yarattı. 

Onlar korkmuyorlardı. Hiç korkmuyorlardı. Çok cesurdular, bu 

cesaretin altında ne vardı biliyor musunuz? Çok önemli bir kavram vardı. 

Öz yeterlilik. Öz yeterlilik bir insanın başladığı işi bitireceğine duyduğu 

inanç demektir. Eğer “ben başladığım işi bitiririm, bunu tamamlarım, 

sonuna kadar giderim ve bunun da bedelini ödemeye hazır hissediyorum 

kendimi, korksam bile” diyorsa burada depresyon, kaygı, korku ortaya 

çıkmıyor. 

Öz yeterlilik son derece önemli. Bizim öncelikle geliştirmemiz 

gereken, çocukluktan itibaren, belki bir sonraki kuşaklarda da bu öz 

yeterlilik kavramıdır. Bunun dışında insanların yaptıkları bu 

mücadelenin, ki bizim içinde bunlar geçerli, ulusal ve uluslararası 

anlamda haklılığının kabulü öz yeterliliğimizi daha da artıran bir şey. 

Korkumuzu, kaygımızı azaltan bir şey. Bu anlamda haklı bir mücadelede 

evrensel doğrular çerçevesinde insani bir bakış açısıyla bu öz yeterlilik 

son derece önemli. 

Bir şey söyleyerek bitireceğim. Şöyle bir hikâye var; Nietzsche 

kitabında diyor ki, aslında Zeus Pandora'nın Kutusunu kırıp da bütün 

kötülükleri dünyaya savurduğunda, sandığın bir köşesinde sıkışmış 

kötülüklerden biri umut. Dökülmediği için insanlar onu iyi bir şey 

sanmışlar diyor. Bu nedenle “umut etmek işkence ile eştir” diyor. Ben 

buna çok katılmıyorum. Bize bunu düşündürenler, umut etmemizi 

engelleyenler, bir şekilde bizim yenilmemiz ya da hükümranlık altında 

kalmamızı isteyenler diye düşünüyorum. Cesaret ise korkuya karşı en 

önemli reaksiyon. Cesaret umutsuzluğa rağmen ilerleyebilme yetisidir 

diyor Rollo May. Aslında imkânsızlığa rağmen. Biz de şunu 

algılamayalım; umutsuzluklar hiçbir zaman sonsuz değildir. İmkansız 

hiçbir zaman değişmez değildir. İmkansızlığı değiştirmek, umutsuzluğu 
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değiştirmek belki cesurca davranmak, korkanların, yaralananların işidir 

diye düşünüyorum. Bir röportajda söylediğim bir sözü burada hatırlata-

cağım. Şöyle demiştim: Tarihi değiştirenler yaralananlar ve yaralarını 

sarma çabasında olanlar olacaktır. Yani korkanlar ve korkularının 

üstesinden gelmeye çalışanlar olacaktır. O yüzden Neruda şöyle demiş.  

“Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde”  Teşekkürler. 

Tanıl Bora: 

Çok teşekkürler. Burhanettin Kaya süreğenleşmiş, kalıcılaşmış 

biraz da lümpenleşmiş korkunun endişeye dönüştüğünü hatırlattı bize. 

Endişe olarak çökeldiğini hatırlattı. Endişe biliyorsunuz ya da 

bilmiyorsunuz, Farsça' da düşünmek anlamına gelir. Bizim Türkçe'de 

daha çok dert, dertlenmek, kaygılanmak olarak kullandığımız kavram 

Farsça' da düşünmeyi de ifade ediyor. Düşünmekle kaygı arasındaki 

ilişki ile bitirelim kaygı ve korku üzerine kara kara da düşünebiliriz. 

Burada yapmaya çalıştığımız gibi onu doğal bir güdü olmaktan çıkarıp 

onunla yüzleşmek onu aşmak üzerine de düşünebiliriz. Burada yapmaya 

çalıştığımız yapılmaya devam edecek olan da bu herhalde. Sorular için 

çok az vaktimiz kaldı. Çok kararlı çok ısrarlı bir kişi soru sorsun. 

Buyurun.

İzleyici:

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer. Amatör spor, 

gençlik, çevre bu konularda Türkiye'de bilinen insanlardan bir 

tanesiyim. Keşke düşün merkezi ile bu düzenlemeden önce 

görüşebilseydik çünkü gerek sokağa çıkmak gerek iktidarlar sadece 

korkuyu kullanmıyor, umudu da kullanıyor. Korku ve umudu 
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kullanıyorlar. Şimdi burada çıkan sonuç ben tabi Burhanettin Hocamdan 

o örgütlenmeyi ve dayanışmayı aynen yazdım, kelime kelimesine siz 

söylemeden önce. Bu tür toplantılarda ve çalışmalarda bilmiyorum 

öğleden sonraki eksiklik giderilebilir, eksiklik olarak söylemiyorum. 

Örgütlenme, iletişim ve dayanışmayı yüzde yüz savunmalıyız ve bu 

toplantıları o bilgilerle donatmak zorundayız. Çünkü Türkiye'de şiddetin 

ve adaletsizliğin önlenmesinde sivil girişim sivil hareketler herkesin 

derneklere üye olması biz de Şiddetsiz Toplum Derneği olarak onu 

savunuyoruz. Bu nedenle Tanıl Hocam böyle toplantılarda bu güzel 

görüşlerin topluma taşınması için sivil hareketin desteklenmesi 

gerekiyor. Biz iki arkadaş geldik. Üyelerimize götüreceğiz burada 

aldığımız notları ama inanıyorum ki Türkiye sivil toplumu başardığı 

zaman şiddeti sonlandıracak veya azaltacak. Soru olmadı ama katkı için 

teşekkür ederim. 

Tanıl Bora: 

Teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen var mı? 

Ayşe Yıldırım:

Değerli konuklar ve katılımcılar, birinci oturumumuzu tamamlamış 

bulunuyoruz. İkinci oturumumuz saat 14:00'de başlayacak. Sahadaki 

arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Saat 14:00'e kadar aramız var. Tekrar 

görüşmek üzere.
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Ayşe Yıldırım

Değerli katılımcılar, ikinci oturumumuzu açıyoruz. Birinci 

oturumda olmayıp da ikinci oturuma katılan arkadaşlara merhabalar. Bu 

sempozyumumuzu Toplumsal Araştırma ve Özgün Düşün Merkezi 

adına hayata geçirdik. Sempozyumumuzun politik korku ve korku 

politiği özelinde birinci bölümünü sabahleyin tamamladık. 

Referandum süreci, korku atmosferinin OHAL'de kendini tüm 

çıplaklığıyla hissettirdiği bir ortamda gerçekleşiyorsa da söz konusu 

süreçte asıl aktör olan partiler, aktif olarak faaliyette bulunan sivil 

toplum örgütleri, özellikle sendikalar korku karşısındaki duruşları ile 

ilginç bir durum sergilemekteler. Bir taraftan korku olgusunun 

farkındalar, diğer taraftan bu gerçek karşısında spesifik olarak nasıl 

konumlanmak gerekir sorusu ciddi anlamda tartışılmadığı için çözüm 

olarak “nasıl konumlanılmalı?” sorusu ortada kalmakta, düşünsel 

ortamdaki farkındalık eylem bazında korkunun dikkate alınmaması 

olarak sonuçlanırken bu gerçeklik sahada insanların gözüne 

çarpmaktadır. 

İkinci oturumumuz temel olarak korku politikası karşısında bizlerin 

bugüne kadar nasıl konumlandığımız ve bundan sonra nasıl 

konumlanmamız gerektiği soruları üzerine şekillenecek. Bu konuyu 

tartışmak, belki korkuya dair düşünsel anlamdaki farkındalığın 

faaliyetlere yansımasına, farklı metot ve söylem yaratılmasına aracı 

olabilir düşüncesindeyiz. Biz her olanaksızlığın fırsatla şansa 

dönüştürülebileceğine inanıyoruz. 

Bu kapsamda ilk konuşmacımız Sayın Raci Bilici idi. Sayın Bilici 

İnsan Hakları Derneği(İHD) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 

Şube Başkanıdır. Ancak 3 gün önce göz altına alındı ve henüz serbest 

bırakılmadı. Hukuki işlemleri devam ediyor. Sayın Raci Bilici yerine 
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konuşmacı olarak İHD'den Sayın Osman İşçi arkadaşımız katıldı. 

Osman İşçi arkadaşım İbrahim Çeçen Üniversitesi İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü'nde Araştırma görevlisi olarak çalışırken aynı 

zamanda Hacettepe Üniversitesi İngiliz dili ve Edebiyatı Bölümü'nde 

doktora programına devam ediyor. İnsan Hakları Derneği ve European 

Human Rights Network yürütme kurulu üyesi. İnsan hakları alanında 

insan hakları savunucuları, azınlık hakları, örgütlenme ve gözleme hakkı 

alanlarını takip ederek raporlar tebliğler ve makaleler yayınlamıştır. 

Osman İşçi:

Teşekkürler. Merhaba, öncelikle dün Raci Hoca ile görüştük, 

kendisinin herkese selamı var. Sağlığı ve morali yerinde. Önümüzdeki 

salı günü yani 21 Mart'ta savcılığa çıkarılacak. Ya da emniyetteki 

işlemlerinin 21 Mart'ta bitmesi öngörülüyor. Kendisi bugün burada 

olamadığı için sadece üzgün, yoksa mevcut durum onu korkutmaz. Hani 

ola ki tanımayanlar varsa küçük bir not olarak söyleyeyim, Raci Hoca bu 

korku iklimine teslim olacak birisi değil. Tabi biz insan hakları 

savunucuları açısından hak savunuculuğu sadece bizim aktivistlerimiz, 

üyelerimiz, yöneticilerimizi kapsamıyor. Aynı zamanda sendika 

yöneticileri, akademisyenler, gazeteciler, tıp doktorları gibi insanlar da 

hak savunucusu oluyor. Raci Hoca ile birlikte biliyorsunuzdur 10 kişi 

daha gözaltına alındı yani toplamda 11 kişiler. Onunla birlikte gözaltına 

alınan kişilerin yanlış bilmiyorsam 8'i, yani rakam muhtelif oluyor bazen 

değiştiği için 8'i de sendika temsilcisi yani onlar da insan hakları 

savunucusu. 

Dolayısıyla 15 Mart 2017 Çarşamba günü yapılan operasyonda 

sadece Raci Hoca değil 10 insan hakları savunucusu daha gözaltına 

alındı. Biz bu durumu hem Raci Hoca özelinde kendimiz için takip 
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ediyoruz aktivistimiz yöneticimiz olduğu için, hem de diğer hak 

savunucuları bakımından takip ediyoruz. 

Normalde bir etkinlikte konuşmak zor. Ben üniversitede anlattığım 

ders için hazırlanıyorum, bir panelde konuşmak için de hazırlanıyorum 

fakat Raci Hoca burada olacağı için hazırlanmamıştım, gelip dinlemeye 

odaklamıştım kendimi. Raci Hoca'nın durumu nedeniyle hazırlanmam 

gerekti. Sabah da o yüzden burada olamadım. Dünden beri bugünkü 

konuşmayı hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden sabah olamadığım için 

de lütfen mazur görün beni. Şimdi burada yazan Raci Hoca'nın 

hazırladığı konuşma ya da burada yazan konuşma başlığı “Korkuyu 

Yaratanlara Karşı Türkiye'de Süregelen Yöntemlerin Gelişimi ve 

Günümüzdeki Geçerliliği”. Maalesef ben bu kısa sürede Raci Hoca'nın 

hazırlayacağı metni hazırlayamadım. Ama genel olarak bu korku 

ikliminin diyelim ki bizim derneğin 31 yıllık yaşamı boyunca nasıl 

geliştiğine ve bizim bu sürede neler yaptığımıza dair kısaca bir şeyler 

söylemek istiyorum, ondan sonra da sorular ya da yorum olursa 

yanıtlayabilirim. Bu arada sürem ne kadar?

Ayşe Yıldırım:

15-20 dk.

Osman İşçi: 

Tamam. Birincisi şu; biz İnsan Hakları Derneği olarak 17 Temmuz 

1986'da yani ben daha 4 yaşındayken kurulduğumuzda bir felsefemiz ve 

bir sloganımız vardı. Bu sloganımız; “İnsan haklarıyla insandır”. Bu 

slogan bizim her yerde söylediğimiz ve arka planı olan bir slogan. Şöyle 

ki benzer bir ifade 10 Aralık 1948'de kabul edilen ve bu yıl 69'uncu yılı 

olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin giriş cümlesinde yazıyor; 

“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar” diyor. 
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Dolayısıyla, bizim “İnsan haklarıyla insandır” sözümüzün arkasındaki 

felsefi plan, argüman buraya dayanıyor. Yani herkesin özgür doğduğu, 

herkesin onur ve haklar bakımından eşit olduğu ve bu eşit haklara 

erişmek için de adil bir sistem olması gerektiği. Çünkü eşitlik her zaman 

adalet değildir ama adalet eşitliği getirir. Örneğin biz bu binaya girerken 

engelli birisiyle yürüme becerisi olan birisine eşit davrandığımızı 

söyleyerek engelli kişinin ihtiyacı olan rampayı yapmazsak veya asansör 

koymazsak bu kişilere eşit davranmış oluruz ama adil davranmış 

olmayız. Adil davranmak bu kişiler için bir rampa oluşturmak ve bu 

kişilerin binaya girmesini sağlamak. Böylelikle adaletin eşitliği 

getirmesini sağlamaktır. 

Bu felsefe sadece batıda insan hakları hareketinin, başlangıç yeri 

olarak söylüyorum, çıkarttığı bir şey değildir. Örneğin 21 Mart 1973 

yılında yaşamını yitiren Aşık Veysel'in “beni hor görme kardeşim, sen 

altınsın ben tunç muyum” sözü yine herkesin onur ve haklarda eşit 

olduğu, herkesin özgür doğduğu üzerine kuruludur. Biz tüm bu felsefe ile 

tek belirgin amacımızı insan hakları alanında faaliyetler yürütmek olarak 

belirledik. Peki, bunu niye yapıyoruz? Çünkü bu insanların eşit olduğu, 

haklar bakımından eşit olduğu argümanı ile yola çıktığımızda haklar 

bakımından eşit olunmaması bir korku yaratıyor. Kişinin doğduğunda 

edindiği diyelim ki dil hakkı, yaşam hakkı, barınma hakkı, istediği yere 

seyahat etme özgürlüğü, kişi özgürlüğü gibi haklarının elinden alınması 

tamamen bir korku ikliminin yaratılması ile ilgilidir. 

Kişiye “Siz bu işi yapamazsınız, bu hakkınız yoktur, Kürtçe 

konuşamazsın, Arapça konuşamazsın, Çerkezce konuşamazsın veya sen 

Ankara'dan İstanbul'a özgür seyahat edebilirsin ama Ankara'dan 

Ağrı'ya özgür seyahat edemezsin veya Ankara'dan Mardin'e özgür 

seyahat edemezsin, ola ki özgür seyahat edersen belirli bir yerde kontrol 
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noktası koyarız” demek bu kişilerin haklarının elinden alınmasıdır ve bu 

haklarla ilgili bir korku ikliminin yaratılması demektir.  

Bir kişiye “Ya niye gitmiyorsun Van'a?” diye sorduğunuzda çünkü 

orada yol kontrolleri oluyor gibi ifadelerle eminim siz de çok sık 

karşılaşıyorsunuzdur. Bu durum tamamen yaratılan korku iklimi. Biz 

İHD olarak bu mesele için basit şeyler bulmaya çalıştık. Yani kendimiz 

için temel işler yapmaya çalıştık.

Bunlardan bir tanesi bu hak ihlallerini belgelemek oldu. Bu hak 

ihlallerini başvuru yoluyla, basını tarayarak ya da başka türlü 

edindiğimiz yani başka türlüden kastım ihlallerin yaşandığı yere heyet 

göndererek bu bilgileri edindik ve bunları belgeledik. Birincisi bu. 90'lı 

yıllarda örneğin köy boşaltmalarda, faili meçhullerde veya ifade 

özgürlüğünün engellenmesi ile ilgili hak ihlallerini belgeledik. 

İkincisi, bu hak ihlaline maruz kalan kişiler için bir hukuki ve tıbbi 

destek mümkün olabildiği kadar sunmaya çalıştık. Üçüncü olarak, bu 

raporlarımızı ulusal ya da uluslararası toplumda her yere ulaştırmaya 

çalıştık. Dördüncüsü de genel olarak hak ihlali olmasa bile insan hak ve 

özgürlükleri ile ilgili prensiplerin farkındalığının arttırılması için eğitim 

faaliyeti ve sempozyum gibi etkinlikler düzenledik. 

90'lı yıllarda yani benim çocukken orada yaşadığım ama burada yaşı 

büyük olanların daha iyi bilebileceği köy yakmalar veya faili meçhuller 

vardı. Rakamları söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama 17 bin faili 

meçhulün olduğu, 3 milyon civarında insanın köy boşaltmaları 

nedeniyle yerinden edildiği bir dönemde, biz hak savunucuları olarak bu 

korku iklimine çok basit bir işi, basit dediğim en iyi bildiğimiz iş olduğu 

için yoksa basit değil, yapmak adına oralarda belgeleme çalışması 

yaparken 24 arkadaşımız öldürüldü. 24 kişi, kelimenin yalın anlamıyla. 

Fiziksel olarak öldürüldü ve yaşamını yitirdi. Bu sadece insan hakları 

Toplumsal Araştırma ve Özgün  Düşün Merkezi

58



savunucularının yaşadığı bir sorun değil yani aktivistimiz olan insan 

hakları savunucuları gibi benzer şekilde sendikacıların, gazetecilerin 

öldürüldüğü bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla o dönemdeki 

korku iklimi sokağa çıkanların, hakkını arayanların öldürülmesi üzerine 

kuruluydu ve biz hak savunucuları da bunlardan pek muaf değildik. 

Peki, bu 90'lı yıllarda yaşanan hak ihlallerine bizim gösterdiğimiz 

reaksiyon ve yaptığımız çalışmalardan sonra nasıl bir dönemle 

karşılaştık? Biliyorsunuz 2000'li yıllarda görece daha çözüm odaklı bir 

dönem başladı. Biz o dönemde de 90'lı yıllarda da sadece Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan hak ihlallerini değil örneğin 

İzmir'de veya Karadeniz illerinde yaşananları da belgeledik. Ama 

ülkenin gündemi nedeniyle bizim İzmir'de köprü inşaatında çalışan 

işçilerin ölümü ile ilgili hazırladığımız rapor Cizre'deki hak ihlalleri ile 

ilgili hazırladığımız rapor kadar ses getirmedi. Bu durum ülkenin 

gündemi ile alakalı yoksa bizim felsefemizle alakalı değil. 

Bugünkü dönemde de benzer bir iklim var. Yani bugünkü dönemi 20 

Temmuz 2015'te Suruç'taki patlamayla başlatacak olursak veya 24 

Temmuz 2015'te başlatacak olursak, o günden 2016 Temmuz'una kadar 

yani bir yıllık sürede güvenlik görevlisi, militan, sivil, 1600 kişi 

yaşamını yitirdi. Hak ihlali olarak söylüyorum bunu. Benzer şekilde 

sayısını 10'larla belirlediğimiz sokağa çıkma yasakları. Sokağa çıkma 

yasakları demek kişinin barınma hakkı, seyahat hakkı, sağlık erişimine 

hakkı, eğitim hakkı, iletişim hakkı bunların her birinin ihlal edilmesi 

demektir. 

Ve biz yine hak savunucuları olarak bu korku ikliminde, bu 

uygulanan korku iklimine karşı en iyi bildiğimiz şeyi yaptık ve bunları 

belgelemeye çalıştık. Raci Hoca bu sokağa çıkma yasaklarının olduğu 

her yere gidip oradaki bütün belgeleme çalışmalarına katıldı. Bugün 
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gözaltına alınmasının sebebi muhtemeldir ki bu etkinlikleri. Yani başka 

bir şey var mı bilmiyoruz ama yani muhtemeldir ki bu etkinlikleri. Ve 

biliyorsunuz bu işler bu şiddet devam ettiği zaman biz hak savunucuları 

da şiddet ve baskılara maruz kalıyoruz, haklarımız ihlal ediliyor. 

Bizlere yönelik hak ihlallerinin gelişim seyrini şu şekilde 

özetleyebilirim: öncelikle, belgeleme faaliyetini yapamıyoruz, bizim 

girmemize izin vermiyorlar. Biraz daha ısrar edersek bizimle ilgili 

soruşturma açıyorlar. Bu dönemde soruşturma açılan, cezaevine giren 

arkadaşlarımız var. Raci Hoca şu anda gözaltında ama iki şubemizden 

yöneticimiz; birisi  Mersin Şube Başkanımız Ali Tanrıverdi diğeri de 

Siirt şubemizden Azat Taş cezaevindeler. Çünkü hak savunuculuğu 

faaliyeti yürütmüşlerdi. Bu iş biraz daha ısrar edecek olursak 28 Kasım 

2015'te gördüğümüz üzere Tahir Elçi'nin öldürülmesi gibi hak 

savunucularının öldürülmesine varabilecek bir şey. Bu korku ikliminin 

en üst aşaması oluyor. Bize eğer siz hak savunuculuğuna devam 

ederseniz şu anda uyguladığımız politikalara karşı çıkmaya ya da bunları 

belgelemeye devam ederseniz başınıza gelebilecek şeyler bunlardır 

deniliyor. 

İnsan hakları faaliyetlerini sadece belgelemek değil bir de sürecin 

analizini yapmaya çalışıyoruz;  ne oluyor, hak politikaları nereye 

gidiyor? Mevcut politikalara insan hakları açısından baktığımızda şöyle 

bir durum var; birincisi, 20 Mayıs 2016 biliyorsunuzdur meclisteki 

milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması tarihi. Bu siyasetin yani 

konuşmanın önüne geçen bir uygulama. İkincisi, çoğu zaman gözden 

kaçıyor o yüzden not ettim, 8 Haziran 2016. Bu da operasyona giden 

askerlerin kendilerine yasal zırh yani operasyona gittikleri için yaptıkları 

işlemlerle ilgili herhangi bir soruşturma olmaması üzerine meclisten 

geçen bir kanun. Dolayısıyla bu cezasızlık politikası. Yani siz kamu 
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görevlisi olarak bir hak ihlalinde bulunursanız herhangi bir 

soruşturmaya tabi olduğunuzda bunun izni ancak İçişleri 

Bakanlığı'ndan, bakanlıktan, Başbakanlıktan veya Cumhurbaşkanı'ndan 

çıkıyor. Örneğin siz normal bir yurttaş olarak sokakta yürürken birisine 

şiddet uygularsanız böyle bir izne gerek yok. Doğrudan gidersiniz ve 

soruşturulursunuz. Ama askerler sırf o günkü siyasi iklimde bu 

operasyonları gerçekleştirebilmek için bunu talep ettiler. Ve ilginçtir 

çözüm süreci döneminde EMASYA Protokolü yani Emniyet–Asker 

arasındaki protokol kaldırıldı. 

Dolayısıyla iklim, konuşma, hak ve özgürlüklerden yana olduğunda 

korku iklimi için var olan araçlar, diyelim ki koruma zırhı kaldırılırken 

eğer iklim şiddetten yana olursa bu zırh askerlere, güvenlikçilere veya 

başkalarına yani bu kararda parçası olanlara, içerisinde olanlara 

sağlanırken konuşmak isteyenlerin de önüne geçen bir durum söz 

konusu oluyor. Bu devam etti. 

Çünkü biliyorsunuz en son 15 Temmuz'da yaşanan bu askeri darbe 

girişiminden, neyse ki başarısız oldu, sonra 20 Temmuz'da Olağanüstü 

Hal ilan edildi. 125 bin insan işinden edildi. 125 bin insan ihraç edildi. Bu 

durumdaki kamu çalışanlarının masumiyet karinesi yok sayılıyor, etkili 

bir itiraz mekanizması yok ve benzeri birçok sorun var. Bunun yarattığı 

iklimi düşünün! Yani şöyle bir durum, o gece KHK listesi 

yayınlandığında, gece ya da gündüz fark etmiyor, listeye bakmayan kaç 

kişi vardır Türkiye'de? Muhtemelen üç ya da beş kişidir, onlar da listeyi 

hazırlayanlar.  Yani onun dışında hemen hemen herkes bu listede ben var 

mıyım yok muyum diye bakıyor. 

Çünkü öyle bir iklim var, böyle bir korku iklimi var. Bu 

öngörülemezlik durumu, bu orantısızlık durumu bizim açımızdan, hak 

savunucuları olarak yani, bu korku iklimini sürdürebilmek için devam 

Politik Korku & Korku Politiği Sempozyumu

61



ettirilen bir durum diye görüyorum. Bizim insan hakları savunucuları 

olarak yaptığımız faaliyetler maalesef kriminalize ediliyor, yaptığımız 

her iş! Örneğin Raci Hoca bu davada, yani gözaltına alındığı bu durumla 

ilgili söylüyorum, beraat ettiğinde yarın tekrardan öğretmenliğe 

döndüğünde öğrencilerinin yüzde 80'i kendisini Google'da bu gözaltına 

alındığı haberle tanıyacak. Bundan sonraki kuşaklardaki öğrencileri de.

Benim de benzer bir durumum var, Google'a ismimi yazarsanız 

üniversiteden çok KCK ile ilgili soruşturmam çıkıyor. Dersime gelen 

öğrenci arkadaşlarımın yüzde 80'i hocam sizi tanıyoruz diyor. Korku 

ikliminde, ülke kutuplaşmışken öğrenci ile ilişkim arasına büyük bir 

bariyer giriyor. Hadi öğrenci ile ilişkimi bugünkü şartlarda bile olsa bir 

şekilde tolere ediyorum çünkü öğrenci onlar. Hocalarla da benzer bir 

ilişkim var, yani ben doktora tezi yazıyorum, profesörler jürime girecek 

profesörlerle de benzer bir şey yaşıyorum. 

Çok uzatmayayım, bunlar sadece Türkiye'ye özgü şeyler değil, 

birkaç örnek vereceğim buraya uygulanabilir, sürem herhalde bitiyor 

yavaş yavaş, 19 Ocak 2017 yani Hrant Dink'in vurulduğu 19 Ocak 

2007'den 10 yıl sonra Kolombiya'da iki insan hakları savunucusu 

öldürüldü. Bu iki insan hakları savunucusu hak ihlallerini 

belgeliyorlardı. Maalesef sadece ikisi değil, Ocak ayında yani 17 Ocak'a 

kadar ki sürede üç kişi daha öldürüldü. Yani toplam beş insan hakları 

savunucusu Kolombiya'da sadece ocak ayında öldürüldü. 

Benzer şekilde benim de şahsen arkadaşım olan Bahreynli Nabeel 

Rajab, Twitter kullandığı için, kamu otoritelerine hakaret etmekten, 

yanlış bilgi yayarak korkuya sebep olmaktan, 2,5 yıldır cezaevinde. Yine 

kişisel arkadaşım, yani Avrupa İnsan Hakları Ağı'nda çalıştığım için 

kişisel arkadaşım oluyor bu arkadaşlar, Mısırlı Ali Abdel Fettah 2013 

yılında Mısır'da Kahire'deki bir meydanda gösteriye katıldığı için 
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cezaevine konuldu. 5 yıl hüküm giydi, 5 yıl da denetimli serbestlik çıktı. 

Yani salıverildikten sonra 5 yıl içerisinde tekrar aynı suçu işlerse 

tekrardan dönecek. Azerbaycan'da Leyla Yunus isimli insan hakları 

savunucusu Ermeni ajanı olmakla suçlandı. 8,5 yıla hüküm giydi, 8,5 yıl 

ceza verildi ve sağlık nedeniyle 2015 yılında salıverildi, yoksa 

çıkmayacaktı. 

Tüm bunlar şunu gösteriyor; yani bu korku iklimi, bu araçlar sadece 

Türkiye'ye özgü değil. Benim doktora tezim Kuzey İrlanda üzerine, 70'li 

yıllarda Kuzey İrlanda çalışıyorum, orada da var. Cezasızlık politikası, 

kişilerin hakkı olan şeylerin verilmemesi, başka yerlerde de var. Çünkü 

bunun bir sebebi var. Siz hakkı olan kişiye bu hakkı vermezseniz bunu 

ancak bir baskı yöntemiyle sürdürebilirsiniz. Bu baskı yönteminin en 

büyük aracı da tabi ki korku. 

Peki bugüne uygulandığında bu korku iklimi uygulamaları hala 

başarılı olma şansına sahip mi? Hak savunucusu olarak söylüyorum, 

İnsan Hakları Derneği olarak söylüyorum, geçerli değil. Çünkü biz hala 

en iyi bildiğimiz işi yapıyoruz. Hala bu hak ihlallerini belgeliyoruz. Ve 

geçmiş yıllardan farklı olarak elimizde daha büyük araçlar var. Yani biz 

artık Birleşmiş Milletler mekanizmasında, Avrupa Konseyi mekanizma-

sında, AİHM'de vb. uluslararası kurulumlar da bu raporlarımızı daha 

etkili bir şekilde savunabiliyoruz. 

Örnek olsun; daha geçen hafta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Yüksek Komiseri bizim 15 ay önce söylediğimiz “Doğu ve 

Güneydoğu'da yaşam hakkı ihlal ediliyor, orada cezasızlık var” 

sözümüzü daha yeni teyit etti. Ve biliyorsunuz biz imzacılar, BAK 

imzacıları olarak, benim arkadaşlarım, 312 kişi ihraç edildi bu yüzden. 

15 ay sonra teyit edildi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yüksek Komiseri 

aynısını teyit etti. Dolayısıyla bu yaratılan korku iklimi bizim hak 
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savunucuları olarak, en iyi bildiğimiz işi yaparak yani bunu 

belgeleyerek, bununla ilgili farkındalık yaratarak, çalışmalarımızı 

sürdürdüğümüz sürece çok işe yaramayacaktır. Eminim Raci Hoca'da bu 

korku ikliminden etkilenmeyecek, yani buna yüzde yüz eminim ve 

tekrardan bir sonraki etkinlikte burada olacaktır. Teşekkürler. 

Ayşe Yıldırım: 

Çok teşekkür ediyoruz. İkinci konuşmacımız “90'lı Yıllarda Korku 

ile Baş etmek” başlığı ile Özlem Kaya arkadaşımız. Özlem Kaya 

ODTÜ'de Sosyoloji, Boğaziçi'nde Modern Türkiye Tarihi eğitimi aldı. 

2012 yılından beri Hafıza Merkezi Hafıza Çalışmaları Biriminde Arşiv 

ve Saha Çalışmaları Sorumlusu olarak çalışıyor. Davetimizi İstanbul'dan 

kabul etti ve geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. 

Özlem Kaya:

Ben öncelikle tüm bu organizasyon için ve bizi çağırdığınız için çok 

teşekkür ediyorum. Burada sunum yapan kişiler böyle tartışmadılar ve 

böyle kategorize etmediler ama korku meselesi genellikle ikilikler 

üzerinden tartışılıyor. Korku-korkusuzluk, korku-direniş, devletin 

korkusu-halkların korkusuzluğu. Bu tür ikiliklerin tabii ki olayları 

anlamamız, kavramsallaştırmamız için açıklayıcı bir tarafı var ancak 

sınırlayıcı bir tarafı da var. Bizi ikisinden birinin iyi, diğerinin kötü 

olduğu yönünde tercihlere ve pozisyonlara bizi sıkıştırabiliyor. Bu 

açıdan bugünkü sunumumda ben bu tanımlamalar, ikilikler dışında 

korkuyu siyasi alanın temel duygularından biri olarak kabul ederek 

bununla nasıl başa çıkabileceğimizi düşünebilirmiyiz diye sormak 

istiyorum. 
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Öncelikle korkunun gerçek ve yüzleşilmesi gereken bir duygu 

olduğunu kabul etmek gerek. Ayrıca korku sadece kişisel algılarla ortaya 

çıkan bir duygu değil, belli maddi koşullarda ortaya çıkan bir duygu. 

Yani korkmamıza sebep olan bir dizi maddi neden var. Ve bu maddi 

koşulların korkuyla birlikte yarattığı pek çok farklı duygu da var. Yani 

korku ve pek çok farklı duyguyla aynı anda başetmeye çalışıyoruz. 

Ben bu sunumda, 90'larda korkuyla başetmek gibi bir başlığın 

altında devletin düşük yoğunluklu savaş stratejisini uyguladığı bir 

dönemin yarattığı maddi koşullar üzerinden bu duyguyu anlamlan-

dırmaya çalışacağım. Ve bunu Hafıza Merkezi'nde zorla kaybetmelere 

yönelik yaptığımız çalışma kapsamında kayıp yakınlarıyla görüşme-

lerimiz ve bu görüşmelerde korku üzerine söylenmiş farklı temalar, 

söylemler aracılığıyla yapmaya çalışacağım. 

Bir yandan da böylesi bir deneyimin öznesi değilim. Kendi gündelik 

hayatımda, politik angajmanım üzerinden politik korkuyu farklı 

şekillerde yaşıyorum elbette ben de. Ancak bugün kendi duygumdan 

değil bahsettiğim çalışma aracılığıyla bir araya geldiğimiz, 

konuştuğumuz kayıp yakınlarının deneyimini anlamlandırmaya 

çalışarak konuşacağım. Tabii ki ne bir temsil edicilik iddiasıyla 

konuşuyorum ne de kimsenin adına konuşuyorum, bunu söyleyerek 

başlamak isterim.

Öncelikle Hafıza Merkezi'ne dair birkaç şey söyleyerek başlayayım. 

Hafıza Merkezi, İstanbul merkezli bir sivil toplum kuruluşu. Geçiş 

dönemi adaleti perspektifiyle geçmişte yaşanan ağır insan hakları 

ihlalleriyle ilgili hakikati ortaya çıkarmak adına belgeleme çalışması 

yapıyor bir yandan da hak kaybına uğramış kişilerin hukuk mücadelesini 

desteklemek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti 

devletinin öncüllerini de dâhil ettiğimizde daha da uzayacak bir şiddet 
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tarihi var malum. İnsan Hakları Derneği de dâhil ağır insan hakları 

ihlalleriyle yıllardan beri mücadele eden kurumların da açtığı yoldan 

ilerleyerek zorla kaybetmeler konusunda çalışmaya başladık. Ben de 

zorla kaybetmelere yönelik belgeleme çalışması yapan ekipteyim. 

Belgeleme çalışmalarımızı sunduğumuz zorlakaybedilenler.org 

sitesinden ulaşılabilen veri tabanımızda farklı kaynaklardan topladığı-

mız kaybetme verilerini giriyoruz. 

Bugüne kadar Diyarbakır'da, Şırnak'ın bütün ilçelerinde, Mardin'in 

bütün ilçelerinde, Batman'da 280 civarı kayıp yakınıyla görüşmeler 

yaptık. Kaybetmelerin sistematik olarak 1980 askeri darbesi sonrasında 

ancak yoğunlukla da 90'larda Kürt vatandaşlar hedef alınarak düşük 

yoğunluklu savaş stratejisinin bir ayağı olarak uygulanan bir devlet 

stratejisi. Ve görüştüğümüz kayıp yakınları aslında 90'ların bütünlüklü 

devlet politikasının farklı şiddet formlarının birçoğuna maruz kalmışlar. 

Bu insanların sadece yakınları kaybedilmemiş, köyleri yakılmış, 

çocukları gerillada öldürülmüş, göçe zorlanmışlar, gündelik hayatlarını 

altüst eden bir şiddet ortamında yaşamaya zorlanmışlar. Ben de bu 

sunumda tam da bütün bu deneyim bütünün yarattığı koşullarda 

hissedilen korku ve bununla başetme stratejisinden söz etmeye 

çalışacağım.

Buna geçmeden önce son dönemlerde çokça anılan 90'ların niteliği 

üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Bu tarihsel arka planı ilk sene 

çalışmamız sonrasında yayınladığımız Konuşulmayan Gerçek: Zorla 

Kaybetmeler raporunda detaylı olarak ele almıştık. 1984 yılında PKK, 

Eruh ve Şemdinli baskınıyla kendini askeri olarak ortaya koydu. İlk 

dönemde, devletin farklı kurumları PKK olgusu ve Kürt meselesinin 

karmaşık siyasal ve toplumsal tezahürlerini pek ciddiye almadı. Ancak 

90'lara gelindiğinde artık baştaki “üç beş çapulcu” anlayışıyla 
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meselenin ele alınamayacağı belli olmuştu. Gerillanın sahip olduğu kitle 

desteğinin gün geçtikçe artması tabloyu tamamen değiştirdi. 

“Yeni iç düşman”a uygun askeri, siyasi ve idari değişiklikler 

yapıldı. Gerilla taktikleriyle savaşarak kitle desteğini gittikçe artıran bu 

yeni iç düşman karşısında devlet kurumları için bu desteği kesmek hayati 

önemdeydi. Dolayısıyla vatandaşların hangilerinin gerilla hareketine 

destek olduğunu hangilerininse devleti desteklediğini anlamak önemli 

olmaya başladı. 1993 yılından itibaren Tansu Çiller ve Genel Kurmay 

Başkanı Doğan Güreş ekibi tarafından “Alan Hâkimiyetini Kurma ve 

PKK Örgütünü Bölgede Barındırmama” konseptiyle özel bir güvenlik 

stratejisi yürürlüğe kondu. Bu strateji esasen gerilla güçlerine verilen 

siyasi ve lojistik desteğin kesilmesi yoluyla “alan hâkimiyetinin yeniden 

ele geçirilmesi” anlamını taşıyordu. 1985 yılında uygulamaya konan 

90'larda hareket alanı sürekli olarak genişletilen köy koruculuğu sistemi 

de “sadık vatandaşlarla” diğerlerini ayrıştırmak üzere tasarlanmış 

uygulamalardan biriydi örneğin. 

Burada bir soru sormak istiyorum: Aslında tüm bu düzenlemeler bir 

tür korku düzenlemeleri olarak da okunabilir mi? Devlet etki alanını gün 

geçtikçe artıran bir hareketten korkuyor. 84'te silahlı mücadelesini 

başlatmış bir örgüt var karşısında ve kısa sürede üstesinden gelineceği 

düşünülürken öyle olmamış, gün geçtikçe siyasi, ideoloji ve askeri 

alanını genişletmiş. 

Cem Ersever itiraflarında TSK'nın en büyük sorununun hem Kürt 

meselesi hem de OHAL bölgesi ve Kürt toplumu hakkındaki bilgisizliği 

olduğunu söyler örneğin. Bilinmezliğin yarattığı bir korkudan 

bahsedebiliriz tabii ki bu noktada.

Ancak biraz fazla kullanıldığını düşündüğüm “Asıl onlar/devlet 

bizden korkuyor” politik söyleminden bunu ayırmak istiyorum. 
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Özellikle de iki noktanın altını çizerek bunu yapmak istiyorum. 

Birincisi, devletin duyduğu bu korku mutlak bir korku değil. Devlet, o 

korkuyu yaratan zemini ortadan kaldırmaya çalışıyor, tüm saydığım bu 

politika ve yapı değişiklikleri tam da bunu sağlamak için yapılmış 

değişiklikler. İkincisi, devlet egemenlik yetkisini kullanarak o korkuyu 

aşmaya çalışıyor. Bunu bütün şiddet ve güç kullanma mekanizmalarını 

devreye sokarak yapıyor. Korkunun ilk anda yaratacağını düşündüğü-

müz sinme ya da refleksif karşı duruşlarla yapmıyor bunu; Yakıyor, 

yıkıyor, öldürüyor, kaybediyor ve bunları belli bir sistematik içinde 

yapıyor. İmha ediyor, vatandaşlarını sadık olanlar ve olmayanlar olarak 

tasnif ederek yapıyor. 

Bütün bu sistematik iktidar yapısı aynı zamanda korkutmayı da 

hedefliyor. Bu noktada devletin korkusundan çıkıp onun vatandaşı 

üzerinde nasıl bir korku yaratmayı hedeflediğine geçmek istiyorum. Ve 

bu korkuyu sadece yakıp, yıkıp, öldürerek yapmıyor. Çerçevesini 

olağanüstü hâl yasalarıyla belirliyor, yapısal/kurumsal dönüşümlerle 

destekliyor, yerel dinamikleri, mekânın bilgisini, gündelik hayatın 

ilişkilerini ve husumetlerini belirli bir çerçevede birbirine eklemliyor. 

İşte tüm bunlar, en başta bahsettiğim korkunun maddi koşullarını 

belirliyor. Bu sunumda ben bu maddi koşullar içinde özel olarak dört 

tanesine vurgu yapacağım.

Bunlardan ilki: ölüm mekanizmasının “yerelleşmesi” diye 

tanımlayabileceğimiz durum. 90'larda bölgede uygulanan tüm 

politikalar kürt toplumu içinden devletle birlikte hareket eden aktörlerin 

yardımlarıyla ve doğrudan aktif özneler olarak rol almalarıyla 

uygulandı. Örneğin, itirafçılar örgütün bilgisini, işleyiş biçimini, 

ilişkilerini deşifre etmek göreviyle istihdam edildiler. Korucular da 

ailelerin, aşiretlerin, sosyal ilişkilerin gündelik bilgisini aktarmak işlevi 
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gördüler. Özellikle de korucuların rolü gündelik hayatta çok belirleyici 

bir etki yaratıyor.

Bu durum, yıllar içinde kurulan, hatta Kürt toplumu içinde daha da 

derin ve kuvvetli olduğuna inanılan bütün o aile ve aşiret ilişki formlarını 

zedeliyor. İnsanların güven duydukları ilişkilerin içine işliyor devlet 

uyguladığı bu politikayla ve o ilişkilerin zeminini yarıyor. Bütün bu 

güven duygusunun kaybı da korkuyu da tetikliyor. Cizre'de 90'larda çok 

etkin bir asker olan Cemal Temizöz ve korucu başı Kamil Atak'la ilgili 

kayıp yakınlarının anlatımlarındaki fark bu türden ilişkilerin nasıl 

kullanıldığının ve halk üzerinde nasıl bir yıkıcı etki yaptığının 

göstergesi. Cemal Temizöz devletti ve bu durum tartışılmazdı. Ancak 

Kamil Atak bazıları için aynı aşiretten gelen biriydi. Aynı dili konuşan 

biriydi. O nedenle örneğin kapısına gidip kayıplarını sorabildikleri kişi 

Kamil Atak'tı. Ancak sonra ne oldu? Bunu kayıp yakınlarından birinin 

kullandığı terimle söyleyeceğim, “devlet Kamil Atak'ın arkadaşı” oldu. 

Bir yandan bu güven duygusunun kaybı korkuyu tetiklerken bir 

yandan da korucu olmaya zorlamanın kendisi bir tehdit unsuru olarak 

kullanılıyor. Koruculuk, yukarıda bahsettiğimiz sadık vatandaşı sadık 

olmayan vatandaştan ayırmanın bir yolu olarak da kullanılıyor. 

Görüştüğümüz kayıp yakınlarının çoğunlukla söylediği de buydu. 

Kaybedilenlerin çok büyük bir kısmı öncesinde korucu olmaları 

yönünde bir tehditle karşı karşıya kalmışlardı. Kabul etmeyenler de 

sonrasında da kaybedilmişti. 

Ölüm mekanizmasının yerelleşmesi korkunun temelini yaratan 

unsurlardan birincisi idi. İkinci olarak; 90'ları genel bir devlet stratejisi 

olarak anlatsak da bunun yerelde uygulanma biçimleri, oradaki keyfilik 

de korkuyu artıran bir unsur. Genel olarak devletler yekpare bir türdeşlik 

içinde hareket etmezler. Şüphesiz bir merkezi “konsept” söz konusu, 
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ama o konsepti nasıl uygulayacağıyla ilgili yerel birimlerin esneklikleri 

ve hareket alanları var. Tasarlayanlar ve yürütücüler arasında zaman 

zaman gerilim dahi yaratacak keyfilikler yaşanabiliyor. 

Bu bir yandan devlet aygıtının yerel birimlerini uygulandığı 

mekânın içsel ve organik bir parçası haline getiriyor. Örneğin 

Diyarbakır'da askeri komutanlıklar işkence ve infaz mekânları olarak 

kullanıyor, Cizre'de ise boşaltılan bir Hizbullah köyünü kullanıyor. Tüm 

bu emprovizasyon uygulanan şiddetin karakterini değiştiriyor ve etkisini 

büyütüyor. 

Diğer taraftan, yerel birimler hem merkezi konsepte uyan biçimde 

ölümcül stratejiler uyguluyor hem de kendi inisiyatifleriyle bazen kendi 

çıkarlarını dahi çözmek için iktidar alanlarını kullanabiliyorlar. Örneğin 

Cizre'de kaybedilen Abdullah Efelti, Kamil Atak'ın kişisel husumeti 

nedeniyle ekilmesini istemediği bir araziyi kiralayıp ektiği için 

kaybediliyor. Devlet bu keyfilikle birlikte daha büyük ve acımasız bir 

vahşeti yaratıyor ve bunun yarattığı korku çok daha büyük ve 

başedilmesi güç olabiliyor. 

Korkunun maddi temelleri açısından üçüncü saymak istediğim, 

bilinmezliğin ve bilinirliğin bir arada olmasının yarattığı korku. 

Özellikle de kaybedilmelerde bu çok belirgin. Zorla kaybetme 

stratejisinin en biricik özelliği tam da yarattığı bilinmezlikten 

kaynaklanıyor. Kaybedilenin nerede olduğu, akıbetiyle ilgili bilgi 

söylenmiyor, kayıp yakınlarına kayıplarının yasını tutabilecekleri bir 

mezar hakkını dahi vermiyor. Böylesi bir bilinmezlikle büyüyen bir suç 

var ancak bir yanıyla da yapılan aslında göstere göstere yapılıyor. Hem 

bilinmezliği yaratıyor hem de kaybedilen yakınlarını arayanları tehdit 

ederek, “seni de kaybederim” diyerek, aslında kaybettiğini kabul ederek 

yapıyor. Tüm bu bilinmezlik ve bilinebilirliğin bir aradalığı aslında 
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bütün o korkuyu yaratan, daha doğrusu keskinleştiren bir durum 

yaratıyor. Hem bir sır ve söylenmeyenler var, hem de tuhaf bir açıklık ve 

neredeyse bir gösteriş var. Bu arada kaybedilenlerin yakınları sadece 

tehdit edilmiyorlar, bazen de gerçekten kaybediliyorlar. Örneğin, 

Ramazan Bilir, kardeşi İlhan Bilir'in kaybedilmesinden sonra onu ısrarla 

aramaya devam ettiği için 3 yıl sonra o da kaybediliyor.

Son olarak, korkunun bitmek bilmeyen bir suçluluk duygusu olarak 

kayıp yakınları üzerindeki etkisinden bahsetmek istiyorum. Bütün bu 

bahsettiğim faktörler ve çok daha fazlası 90'larda bölgede öyle bir şiddet 

iklimi yarattı ki, pek çok kayıp yakını objektif olarak baktığımızda 

inanılmaz bir çaba harcamış ve bir sürü şey yapmışlarken dahi 

kendilerini yeterince bir şey yapamamaktan, yeterince arayamamaktan 

dolayı suçlu hissediyorlardı. Sürekli bir vicdan azabı yaratmıştı bu 

durum onlarda, adeta bir işkenceye dönüşmüştü. 

Burada zamanımız olmadığı için size gösteremiyorum ancak 

www.zorlakaybedilenler.org sitemize koyduğumuz kısa görüşme 

videoları var. Orada kaybedilen Kamil Bilgeç'in yeğeni Yusuf Kerimoğlu 

ile yaptığımız görüşmeden üç dakikalık bir video var, zamanı olanlar 

için, özellikle burada anlatmaya çalıştığımı somut haliyle göstermesi 

bakımından bu görüşme çok etkileyici ve sizlerin de izlemesini isterim. 

Amcası 95'te Silopi'de kaybedilmiş. Orada o korkunun, korkudan 

arayamamanın yarattığı ağır yükü çok net hissedebiliyorsunuz. Yani 

aslında devlet, sadece kaybedileni insanlıktan çıkarmıyor, geride kalanı 

da ezeli ve edebi bir vicdan azabıyla bırakıyor. Bu da tüm bu yaşananı o 

kayıp yakınları için kendi sorumluluğu da olan bir şeye dönüştürmüş 

oluyor. Sanki onların sorumluluğu sebebiyle kaybedilmişler gibi kendi 

sorumluluklarını sorgulamaya başlıyorlar. 
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En başta söylediğime geri dönersem, ben burada korkma-

korkmama ikileminden çıkarak, özellikle de 90'lar ve kayıp yakınlarının 

deneyimleri bağlamında korkuyu yaratan maddi koşullar nelerdi 

konusuna baktıktan sonra, korkuyu siyaset alanının da temel 

duygularından biri olarak kabul etmekten bahsettim. Peki, bunu kabul 

etmek bizi hareketsiz bir yere düşürür mü sorusunun cevabını bence 

Cumartesi İnsanları veriyorlar.

Hepimizin de bildiği gibi 1992 yılında İHD zorla kaybetmeler 

üzerine bir kampanya düzenliyor. Ondan sonra kayıp yakınları 27 Mayıs 

95'te ilk kez Galatasaray Meydanı'nda ilk oturma eylemi düzenleniyor. O 

dönem kaybedilmelerin en yoğun yaşandığı dönem. Artan ve 

süreklileşen polis şiddeti nedeniyle 13 Mart 1999 tarihinde eylemlerine 

ara veriyorlar. Ara verirken de şöyle diyorlar: “Bizim için her yer 

Galatasaray, kayıplarımızı aramaya devam edeceğiz” deniyor.                     

Ve bildiğiniz gibi 31 Ocak 2009'ta eylemler tekrar başladı ve hâlâ devam 

ediyor. Sadece İstanbul'da da değil, şu an artan çatışma ortamı nedeniyle 

yapılamasa da Yüksekova'da, Cizre'de, Batman ve Diyarbakır'da 

eylemler gerçekleşiyor.

Bugün burada konuştuğumuz kavramsal çerçeve içinde 

değerlendirecek olursak, Cumartesi İnsanları aslında “korktular” 

denilebilecek bir durumda bir risk alıyorlar ve bir karar veriyorlar. Ara 

veriyorlar yani o korku yokmuş, baskı yokmuş gibi davranmıyorlar. 

Ancak bir yandan da her yer Galatasaray, biz kayıplarımızı aramaya 

devam edeceğiz diyerek belli bir iradeyi o dönemde de gösteriyorlar. 

Sonrasında da gerçekten o mekânı geri alıyorlar aslında. 

Meltem Ahıska'nın bir makalesinde geçiyordu; Cumartesi 

İnsanlarının/Annelerinin önemli özelliklerinden biri kişisel 

hikâyelerinin kişiselliğini koruyarak politik alana taşımaları diyordu 
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Meltem Ahıska. Cumartesi İnsanları/Anneleri eylemlerinde gündelik 

politik gelişmelere dair de bir söz söyleniyor ancak bunun yanında kayıp 

yakınlarının konuşmaları çoğunlukla kendi deneyimleri üzerinden 

oluyor. Korku ve cesaretin dışında bir dil kuruyorlar, gündelik 

deneyimin içinden geçerek kaybedileni ve kaybedilme sonrası kendi 

deneyimlerini anlatıyorlar. Yani Cumartesi İnsanları sadece Türkiye'nin 

bu kadar yıldır devam eden, en istikrarlı sivil itaatsizlik eylemi olduğu 

için değil Türkiye'de kamusal politik alana gündelik deneyimin dilini 

taşıyan bir hareket olduğu için de çok önemli ve çok kıymetli. Ve belki de 

gündelik hayatın diliyle politika yapabilme becerileri olduğu için bu 

korku ve cesaret ikiliğine sıkışmadan belli adımlar atabilmişler, 

atabiliyorlar.  

Burada, sunumumu bitirirken, bütün kayıp yakınlarının 

mücadelesini saygıyla selamlamak istiyorum, özellikle de politik korku 

derken örnek almamız gereken bir hareket yaratmış oldukları için. 

Umarım biz de onların açtığı bu alanı büyüterek mücadelemize devam 

edebiliriz. Teşekkürler 

Ayşe Yıldırım:

Çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü konuşmayı “Ezidi Kadınlar 

Üzerinde Yaratılan Korku” başlığı ile Doktor İsrafil Bülbül arkadaşımız 

yapacak. Doktor İsrafil Bülbül Türkiye Psikiyatri Derneği Diyarbakır 

Şube Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)  Kurucu Üyesidir. 

Davetimize Diyarbakır'dan katıldı. Kendisine özellikle teşekkür 

ediyorum. Diyarbakır'da IŞİD'den kaçan Ezidi Mülteci kampında 

gönüllü psikiyatrist olarak görev almıştır. Bu katkısından dolayı da 

kendisine gerçekten minettarız.
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İsrafil Bülbül:

Öncelikle herkesi selamlıyorum. Toplumsal Araştırma ve Özgün 

Düşün Merkezi'ne de beni davet ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sabahki oturumda değerli panelistler korkunun evrimsel, antropolojik, 

sosyolojik, siyasi ve psikodinamik çözümlemelerini yaptılar. Ben burada 

bu konulara girmeyeceğim. Sahada çalışan bir klinisyen olarak klinik 

gözlem ve kişisel tecrübelerimi paylaşmaya çalışacağım. 

Konuşmamı beş başlık altında yapacağım.

Birinci olarak gönüllü olarak çalıştığım kamp hakkında genel bilgi 

vereyim. Kamp konum olarak Diyarbakır - Mardin karayolunun                 

15.km'sinde yer almaktaydı. Diyarbakır merkez Kayapınar 

Belediyesi'nin fidanlık olarak kullandığı bir alanda bir çadır kent 

şeklinde kurulu bir sığınmacı kampıydı. Eylül 2014'te kuruldu ve Aralık 

2016'da Diyarbakır'a atanan kayyum tarafından kapatıldı. Oradaki 

sığınmacılar kendi istekleri dışında Midyat'taki AFAD kampına zorunlu 

olarak gönderildi. Sığınmacı kampının demografisi hakkında konuşacak 

olursak çok dinamik bir nüfusu vardı. İlk başta 5 bin civarındaydı nüfus 

ama kapatıldığında yaklaşık 1000 kişi aktif olarak kampta yaşıyordu. 

Gözlemlerime göre çocuklar oldukça fazlaydı. Elimde istatistikî veriler 

yok ama aldığım anamnezler ve kampta gördüklerim kadarıyla çocuk 

sayısı oldukça fazlaydı. Nüfus çok dinamikti ve sürekli Midyat'tan, 

Nusaybin'den, Siirt'ten, Batman'dan oradaki kamplardan gidiş gelişler 

oluyordu. İlk başta parçalanmış aileler bir araya geldiler çünkü ilk kaçış 

sırasında çoğu aile parçalanmıştı. Kimin nerede olduğunu bilmiyorlardı. 

Daha sonra aileler birbirlerini bulmaya başladılar. Son zamanlarda da 

özellikle Diyarbakır'daki fidanlık kampı aynı zamanda diğer 

kamplardaki kişilerin Almanya'ya geçmek için bir ara yer, aracı yer 

olarak kullanılmaya başlandı. Hemen herkesin amacı direk Almanya'ya 
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gidebilmekti, onun için uğraşıyorlardı. Kampta kalanların çoğu yani 

daha doğrusu ilk gelenlerin çoğu şu anda belki haberleri izliyorsunuzdur, 

HPG ve Peşmergelerin çatıştığı Xanesorê, Dugurê ve Sinûnê 

beldelerinden gelmişlerdi. Ama son zamanlarda diğer kamplardan 

gelenler Şengal Dağı'nın güney tarafından yani yakınları daha çok 

DAEŞ'in elinde kalan Ezidilerden oluşuyorlardı. İlk gelen ekip aslında 

ilk kaçanlardan olduğu için çok fazla şiddet ve zulüm görmemişlerdi. 

İkinci olarak çalışma yöntemim hakkında konuşmak istiyorum. Ben 

orada Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) gönüllüsü olarak çalıştım. 

Eylül 2014'den Ekim 2016'ya kadar düzenli olarak kampa gittim. İlk 4 ay 

haftada bir gün perşembe günleri saat 5'ten sonra gidiyordum. Sonraki          

1 yıl boyunca 2 haftada bir gittim, son 8 ayda da ayda bir defa gittim. 

Çünkü son 8 ayda ikinci bir gönüllü psikiyatrist daha geldi. O yüzden 

yeni hasta almamaya başladım. Çünkü çok fazla hastam vardı. Bazen 

gece 12'ye kadar orada kalıyordum. Hem hastalar açısından çok konforlu 

olmuyordu, hem de benim açımdan çok konforlu olmuyordu. Bu çalışma 

sırasında Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesi ve Diyarbakır Eczacılar Odası tarafından desteklendim. Hem 

ilaç temini konusunda hem de terapi ortamının, muayene ortamının 

sağlanması konusunda oldukça destek oldular. Muayene sırasında 

hastalara travmalarıyla ilgili kendileri anlatmadığı müddetçe hiç soru 

sormadım. Kontrolün sürekli hastada kalmasına dikkat ettim. Din ve 

kültürel değerleriyle ilgili kendileri anlatmadığı müddetçe hiç soru 

sormadım. Tüm hastalara ilaçları bizzat kendim verdim ve nasıl 

kullanacaklarını tarif ettim. Her hastaya hangi gün ve saatte kontrole 

geleceklerine dair de hem Arap hem de Latin harfleriyle randevu kâğıdı 

verdim. Tüm bu çalışma sırasında yani yaklaşık iki yıllık çalışma 

sırasında yaklaşık 200 hasta ile 650'ye yakın görüşme yaptım. 
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Üçüncü olarak hastaların korku şikâyetlerini ben direkt hastaların 

ağzından aktaracağım. Böyle daha somut olur diye düşündüm. En son 

Sayın Tanıl Bora Farsça'da korku ile düşünmek aynı demişti. Endişe. 

Psikiyatride hepsine anksiyete diyoruz. Bu aynı şekilde Ezidilerde de 

var. Yani henüz epidemiyolojik bir çalışma yapmadım ama baş 

ağrısından sonra en sık şikâyet gördüğüm kadarıyla “ez gellek tefkîran 

dikim” idi, yani “çok düşünüyorum” diyor. Biz Kuzey Kürdistan'da 

“fikirîn” fiilini hiçbir zaman korku anlamında kullanmıyoruz. Biz de 

“tirsîn” daha çok kullanılır. Ama onlar özellikle “ez tefkîran dikim” 

derken korku ve endişelerini belirtiyorlardı. Yani 10 yaşındaki çocuk da 

aynı şeyi söyler “tefkîran dikim” yani çok düşünüyorum diyordu. İlk 

başta ben de anlam verememiştim ama sonradan o ağız farklılıklarına 

alışabildim. Bu arada tüm hastalarla Kürtçe konuşuyordum. İlk 

görüşmelerde ağız farkı nedeniyle biraz anlaşamamazlık oldu ama sonra 

hepsini söktüm. Daha önce Kürtçe anamnez hakkında çalışmalarım 

olduğu için iletişimde pek zorlanmadım. Kürtçe bilmeyen doktorlar için 

2009 yılında Diyarbakır Tabip Odası yayını olarak “Kürtçe Anamnez” 

kitabını hazırlamıştım.  

Doğrudan hastaların ağzından kronolojik bir şekilde korku 

şikayetlerini aktaracağım. Bu arada ilk kaçış 3 Ağustos 2014'teydi ve 

benim ilk muayenem 12 Eylül 2014'te yani bir ay sonrasına denk 

gelmişti. Başlangıçta TİHV organize etmişti ama 4 ay sonra maalesef 

kampta benden başka psikiyatrist kalmamıştı. Siz de belki 

biliyorsunuzdur TİHV bir proje için hibe alır ve hibe bittiği zaman proje 

durur. Ben açıkçası kişisel olarak yıpranmak pahasına da olsa bırakmak 

istemedim. Bir yıl boyunca TİHV'nın hiç desteği olmadı. Ama ben 

devam ettim. Sonra TİHV başka bir proje hazırladı ve yine TİHV ile 

beraber çalışmaya devam ettim. 
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“Yakınlarımdan haber alamıyorum, nerede olduklarını 

bilmiyorum.” demiş ilk hastalarımdan biri. 

Diğer bir hasta; “baldızım DAEŞ'in elinde, uykudayken 

korkuyorum” demiş. 

İlk gelenlerden; “çadırımız yok bizi bir çadıra yerleştirebilir 

misiniz?” diye sormuş bana yani sadece tedavi değil farklı ihtiyaçları da 

vardı ilk hastaların. 

“Sonra işte korktuğumda sırtım ağrıyor. Arkadaşım iyileşti ben 

iyileşmeyecek miyim? Uykudayken ağlıyorum.” diye ifade etmiş. 

Başka bir hasta, “korkuyorum, siyah adamlar gözümün önüne 

geliyor, korku için bana 'toberk' yaptılar” yani “muska” yapmışlar 

korkmaması için yani Ezidilerde de varmış öyle bir şey. 

13 Ekim 2014'te bir hasta “rüyamda DAEŞ'i öldürüyorum” demiş. 

Bu iyi bir şey. Rüyadayken DAEŞ'i öldürmek iyileşme belirtisidir aynı 

zamanda, hasta güçlenmiştir. Dertlerini deftere yazıyordu bu hasta. 

Sonrasında ben ona bir defter ve bir kalem hediye ettim. Arkadaşlar, bu 

anlattıklarım hepsi kadın hastalara ait şikayetler. Özellikle erkekleri 

yazmadım, çünkü Ayşe Hanım'ın öyle bir talebi vardı. Birkaç tane erkek 

çocuk var ama. 

Başka bir hasta “Babam, annem ve iki kardeşim DAEŞ'in elinde, 

onlar aklıma geldikçe bayılıyorum.” diyordu.

Diğer bir hasta “kampta birileri kavga ettiğinde korkuyorum” diye 

belirtmiş.  

8 Ocak 2015'te ilkin bu çok ilginç gelmişti bana. “Şengal'e 

dönmektense burada çadırda yaşamak daha güzel. Arapların arasında 

ne yapacağız. Şengal'den güzel haberler yani köylerin DAEŞ'ten geri 

alındığına dair haberler geldiğinde daha kötü oluyorum.” şeklinde bir 

Politik Korku & Korku Politiği Sempozyumu

77



şikâyeti vardı hastanın. Daha önce aslında ben bu hastayı tedavi 

etmiştim. Semptomları düzelmişti ama televizyonda köylerinin 

kurtarıldığını duyduğu an tekrar dönme korkusuyla endişesi artmıştı bu 

hastanın. Ben bayağı şaşırmıştım yani. Geri dönmek isterler diye 

düşünüyordum o zamanlarda. Sonradan iki yıl boyunca geri dönmek 

isteyen tek bir hasta gördüm. Hepsi Almanya'ya gitmek istiyordu bu 

arada. 

Bir başka hastam, 20 yaşında bir kadın hasta, “sabaha kadar 

Şengal'e gidip geliyorum. Kaçış sırasında belki 20 defa nöbet geçirdim. 

Herkes gitti sadece eşim yanımdaydı. Eskiden ağlıyordum 

rahatlayabiliyordum ama şimdi ağlayamıyorum.” diye ilk kaçışını 

anlatıyor. Aynı zamanda epilepsi hastasıydı bu hasta. Kaçış sırasında her 

bayıldığımda insanlar gitmeye devam ederken sadece eşi yanında 

kalıyor, o da ayılana kadar sonra tekrar yola devam ediyorlardı.

19 Şubat 2015'te, “dayımın 5 çocuğunu DAEŞ öldürdü, çok 

düşünüyorum. Çok ağlıyorum, ağlamamazsam nefes alamıyorum” 

demiş. Yine burada “çok düşünüyorum” şikayetini çok yazmışım çünkü 

korku anlamında kullanıyorlar.

Başka bir hasta, “çok düşünüyorum, çok sinirleniyorum, hiçbir 

zaman iyi olmayacağım” diye iyileşemeyeceğine dair bir korkusunu 

belirtmiş. 

11 yaşındaki bir çocuk, “DAEŞ'ten bahsedildiğinde korkuyorum ve 

ağlıyorum” demiş.  

Mart 2015'te bir hasta, “kâbuslar görüyorum, kendimi öldürmeyi 

düşünüyorum, sürekli ağlıyorum.” diye anlatmış şikayetlerini.                        

18 yaşındaydı bu hasta, sonradan iyileşti bu arada.

27 yaşında başka bir hasta, “kalbimde bilmediğim bir korku var. 
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Önümü görememekten korkuyorum. Rüyamda DAEŞ'in buraya geldiğini 

görüyorum.” demiş. Rüyada DAEŞ'in kampa geldiği görmek çok yaygın 

bir semptomdu hastalarım arasında. 

Bir de “ilaçları kilo aldığım için bıraktım.” diyordu bazı hastalar. 

Hakikaten çok ağır bir depresyonu olan bir hasta iyileşiyor ve sırf kilo 

aldığı için ilacı bıraktığı da oluyor, böyle bir kaygısı da vardı. Hani 

korkudan bahsetmişken kilo alma korkusu da vardı. Kadın sonuçta. 

50 yaşında bir kadın, “ölümden korkuyorum, herkes Almanya'ya 

gitmiş beni terk ettiler, ben tek kaldım.” diyordu ama aslında 2 çocuğu ile 

beraber yaşıyordu ama “ben tek kaldım” diyordu. 20 gün sonra kendisi 

de Almanya'ya gitti bu arada. 

20 yaşında kaçış sırasında 20 defa bayılan biraz önceki hasta sonraki 

görüşmelerin birinde “Eşim bir haftadır Almanya'ya gitmiş ve bana 

pasaport vermezler diye korkuyorum, çünkü resmi nikâhım yok.” diye 

korkusunu ifade etmişti. O hasta maalesef Almanya'ya gidemedi. Eylül 

2015'te Irak'a geri dönmek zorunda kaldı. 

Nisan 2015'te 14 yaşında bir çocuk, “gece korkudan 

uyuyamıyorum, iki–üç günde bir rüyamda DAEŞ'i görüyorum, köyümü 

özledim.” diye şikayetini belirtmiş.

Yine 13 yaşında bir çocuk, “bir–iki günde bir kötü rüyalar 

görüyorum, uyandığımda çok korkuyorum.” demiş.

30 yaşında 2 çocuklu bir kadın, “çocuklarımın öldürüldüğünü 

görüyorum, vücudumdan parça koparıldığını görüyorum.” şeklinde 

varsanılarını söylemiş. Psikotik ağır bir depresyondaydı bu hasta. 

38 yaşında kadın hasta, “korktuğum için uyumak istemiyorum.” 

demiş. Bu da çok yaygın bir şikâyetti. “Öldürülen arkadaşlarımı 

görüyorum rüyamda.”
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40 yaşında 6 çocuklu başka bir hasta, “çocuklarım evden çıkınca bir 

daha göremeyeceğim diye korkuyorum.” demiş. 10 ay sonra aynı hasta 

bu sefer bana şöyle dedi; “sen gidersen ilaçlarımı nasıl alacağım?” 

Onun kaygısına düşmüştü. Bu arada çoğu hastanın iyileştikten sonra 

öyle bir kaygıları da vardı çünkü bir sürü uluslararası sağlık örgütü 

diyeyim gelip 2-3 ay çalışıp sonra gidiyorlardı. Yani hastaları bir nevi 

yüz üstü bırakıyorlardı diyeyim. Yani öyle bir korkuları da vardı. Sürekli 

doktorlar değişiyorlardı. Sınır Tanımayan Doktorlar vardı, Yeryüzü 

Doktorları vardı. 2-3 ay çalışıyorlardı gidiyorlardı. Ben o yüzden uzun 

bir süre çalıştım aslında. Ben de bir süre sonra yıpranmaya başladım ama 

yine de bırakamadım.

22 yaşında bir çocuklu bir hasta, “korktuğumda, sinirlendiğimde 

bayılıyorum. 13 yaşındaki enişteme kampın önünde araba çarptı. 

Gözümün önünde halen, sürekli gözümün önüne geliyor.” demiş. Yani bu 

ikinci bir travma hem kaçmışlar hem de eniştesi gözünün önünde ölmüş. 

Bu hasta bayılmaları düzeldikten sonra bu sefer tekrar bayılacağından 

korkmaya başladı. Yani iyileşenler de tekrar hastalanmaktan 

korkuyorlardı. 

10 yaşında bir erkek çocuk, “geceleri çok korkuyorum, birileri 

çadırıma girebilir diye korkuyorum.” demiş. Ayda 2-3 defa altını ıslatma 

şikâyeti oluyordu bu hastanın. 

Temmuz 2015'te, bir hasta “rüyamda DAEŞ'i gördüm, bize 

yetişemiyorlardı. Onlardan daha hızlıydık. Şengal'deydik, sen de bize 

misafir oluyordun, gitmeyeceğini söylüyordun.” demiş. İyileşen bir 

hastaydı. Kamp sakinleri 5 ay sonra kampta bir okul açtılar, 6. Sınıf 

öğrencilerinin öğretmeni oldu bu 20 yaşında kadın hasta. 

45 yaşında ve 7 çocuklu bir kadın, “çok korkuyorum, kalbim sürekli 

çarpıyor, öleceğimden, öldürüleceğimden korkuyorum. Başka bir insan 
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sesi duyduğumda korkuyorum.” diye korkusunu ifade etmiş. 

11 yaşında bir çocuk, “geceleri rüyamda DAEŞ'i gördüğüm için 

uyumaya korkuyorum, annem bayıldığında da korkuyorum.” demiş. 

35 yaşında, 3 çocuklu bir kadın, “gece rüyamda sanki düşmanların 

ortasındayım, korkuyorum ve kötü şeyler aklıma geliyor.” diye 

şikayetini belirtmiş. 

17 yaşında bekâr bir kadın, “babam DAEŞ'in elinde, gece gündüz 

sürekli korkuyorum, uyuyamıyorum. Çok korkuyorum ama neden 

korktuğumu bilmiyorum. Biri öldüğünde çok korkuyorum.” demiş. 

30 yaşında, 5 çocuklu, “kaçtığımızda babam yürüyemediği için 

Şengal'de kaldı, açlıktan ölmüş. Amcam ve dayım aileleriyle beraber 

DAEŞ'in elinde hala, akıbetlerini bilmiyoruz. Sabaha kadar 

uyuyamıyorum. Dün dediler ki Diyarbakır'ın bir köyünde bir kadın ve bir 

çocuk öldürülmüş, buradan gitmek zorunda kalacağımızdan 

korkuyorum. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Nereye gideceğiz?” diye 

sormuş. 

Devlet gelip belediyeye el koyacak diye korkuyordu hakikaten bir 

yıl sonra belediyeye el konuldu, onlar bir yıl öncesinden sezmişlerdi. 

Sezgileri bizden daha güçlüydü. En azından benimkinden daha güçlü. 

Ben ihtimal vermiyordum. Çok soruyorlardı ama ben böyle bir şey 

yapılmaz, mümkün değil falan diyordum. Ama bir yıl sonra kayyum 

atandı maalesef. 

Bir de yıl dönümü meselesi vardı, yıl dönümünde bir temsil 

yapmışlar, teatral bir anma gibi bir şey yapmışlardı. O teatral anmadan 

sonraki hafta yani gittiğim hafta herhalde rekorumu kırdım, yaklaşık 55 

hasta baktım. Gece saat 1'e kadar orada kaldım. Temsili izleyen, 

izlemeyen herkes bana başvurmaya geldi. Bir sonraki sene temsilin 
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yapılmasını engelledik bu arada. İzleyenlerin hepsi bayılmış, ağlamış, 

iyileşen hastalarımın da çoğu tüm şikâyetleri ile tekrar geldi. 

21 yaşında bir çocuklu, bu arada evlenme yaşı çok düşük Ezidilerde 

hani 13 yaşında evlenen bile vardı, “Sürekli gelip benim bebeğimi 

öldüreceklerinden korkuyorum. Rüyamda bebeğimin kayıp olduğunu 

görüyorum, 3-4 gün önce kampta 15 yaşındaki bir erkek çocuğu 

kayboldu ve o zamandan beri çok korkuyorum ağlıyorum. Gece tuvalete 

gitmeye korkuyorum, karanlıktan korkuyorum.” diye belirtmiş 

korkularını. 

Yine o hafta 15 yaşındaki bir erkek çocuğunun kaybolduğunu 

söylediler, birçok hasta söyledi bana. Ve hepsinin korkuları, endişeleri 

artmıştı. Bir hafta sonra arkadaşları ile beraber şaka yaptığı ortaya 

çıkmıştı. Bir yerde saklanmış ve herkese oyun oynamıştı. Ama o sırada 

kamptakilerin hepsinin endişe ve korkuları tavan yapmıştı. 

Bu arada sonradan gelenler arasında DAEŞ'e yakalanıp gece yarısı 

kaçanlar da vardı. 

20 yaşında bir kadın, kendisi ilk 3 görüşmede hiç konuşmadı, annesi 

“konuşmuyor, sinirleniyor, uyumuyor, başı ağrıyor” şikâyeti ile 

getirmişti. 4'üncü görüşmede kendisi de konuşmaya başladı. Uykusunun 

düzeldiğini ama baş ağrısının devam ettiğini söyledi. 

20 yaşında bir kadın hasta daha, “annem veya erkek kardeşlerim 

dışarı çıktığında korkuyorum, sanki başlarına kötü bir şey gelecek” 

demiş. 

17 Ekim 2016, son görüşmelerimden biri, 46 yaşında bir kadın 

düzenli gelen bir hastamdı, “Diyarbakır'da neler oluyor?” diye 

soruyordu hep. Belediye başkanları falan tutuklanmış, ben de dedim 

normaldir bırakırlar merak etmeyin. Tabi bırakılmadılar. “Bizi 
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Kürdistan'a çağırıyorlar ama gitmek istemiyorum, dönmek 

istemiyorum” diyerek Diyarbakır'da kalmak istediğini söylüyordu. 

40 yaşında bir başka hasta, “sürekli korkuyorum, altı aydır bu 

kamptayız, daha önce İdil, Nusaybin ve Zaho'daki kamplarda kaldık” 

diye şikayetini söylemiş.

Dördüncü olarak, korkularını sınıflandırmadım ama en yaygın 

korkularını sayarsak yakınlarından haber alamama korkusu, ailenin 

parçalanma korkusu, korkunun hiçbir zaman geçmeyeceğine dair bir 

korku, sürekli korkma, uyumaktan korkma, Şengal'e dönme korkusu, 

evdekilerin, yakınlarının ya da kendilerinin başına daha kötü bir şey 

gelecek korkusu, DAEŞ'ten bahsedildiğinde korkma (bu özellikle 

çocuklarda çok yaygın bir şikâyetti), önünü görememe korkusu, güzel 

günler görememe korkusu (bu depresif hastalarda yaygındı), annelerin 

çocukları için sürekli endişelenmesi, benim onları bırakacağım korkusu, 

ilaçlarını bulamama korkusu, klinik semptomları düzelen hastalarda 

tekrar rahatsızlanma korkusu, çocuklarda karanlıktan korkma ve çadıra 

yabancı birilerinin gireceği korkusu, sürekli tetikte olma ve en ufak bir 

seste veya tartışmadan korkma, ölmekten ve öldürülmekten korkma 

(aslında temel korku belki de bu ölme ve öldürülme korkusu),

Diyarbakır'daki siyasi ve askeri olan süreçte gelişmelerin onları 

olumsuz etkileyeceğinden korkma (ki nitekim olumsuz etkiledi, kayyum 

atandı ve hepsi Midyat'a zorla gönderildi) şeklinde sayabiliriz. 

Beşinci ve son olarak, gözlemlerimi kısa kısa anlatmak istiyorum. 

Hastalarımın ezici bir çoğunluğu kadınlardan oluşuyordu. Açıkçası ben 

daha çok erkeklerin gelmesini beklerdim ama hastalarımın yaklaşık 

yüzde 80-90'ını kadınlar oluşturuyordu. Bu kadınların travmadan daha 

fazla etkilendiği anlamına gelebileceği gibi yardım alma çabasına daha 

fazla yöneldiği anlamına da gelebilir. Hastaların hemen hemen hepsi en 
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az başka bir hastanın birinci dereceden akrabasıdır. Şu anlama gelebilir; 

düzelen hasta yakınlarının tedavi olmaya teşvik ediyor diyebiliriz. 

Kamptakilerde kolektif bir duygu durum vardı. Yani biri kaybolduğunda 

ya da kötü bir haber işitildiğinde tüm kamp birden depresyona giriyordu.

Bulgaristan hepimizi alacak diye bir haber geldiğinde sevinçten 

uçuyordu herkes. Bir de şehirde belediye ve STK'lar sivil vatandaşlar 

Ezidileri kendi evlerine davet etmişlerdi veya onlara ev kiralamayı 

önermişlerdi. Kesinlikle kabul etmediler. Biz karın altında kalırız ama 

evlere girmeyiz dediler. Ben bunu da Müslüman Diyarbakırlılardan yani 

sonuçta Diyarbakırlılar Müslüman ve Müslümanlardan zulüm gören bir 

azınlık olarak kendilerini görüyorlardı. Hep beraber bir arada kalırız ama 

hiçbir şekilde evlere gitmeyiz diyorlardı. 

Bir dipnot olarak yaşlıların ve hastaların kışın evlere gitmesine izin 

verdiler, kış için sadece. Kampın etrafında silahlı şahısların dolaştığı 

iddiası üzerine belediye kampın etrafını dikenli tellerle çevirdi. Benim 

dini yönelimimi birkaç defa sordular. Dini yönelimim olmadığını açık 

açık söyledim. Onların rahatladığını hissettim. Herkes Almanya'ya 

gitmek istiyordu. Bir kere iki kişi gördüm Şengal'e dönmek isteyen, 

Güney Kürdistan'a dönmek isteyen çok az kişi gördüm. Bana karşı 

büyük güvenleri oluşmuştu. Bunu onlarla Kürtçe konuşmama ve kampa 

düzenli gitmeme bağladım. Son olarak bir gözlem söyleyeyim; 

Diyarbakır'ın politik ortamını Türkiye'nin politik ortamını benden daha 

iyi takip ediyorlardı. Herkese beni dinlediği için teşekkür ediyorum.

Ayşe Yıldırım:

Çok teşekkür ediyoruz. Benim için dayanılması zor bir sunuydu. 

Düşünün ki yersiz yurtsuz insanlara bir mülteci kampı açılıyor, daha 
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sonra da kayyum atanıyor ve o kayyum mülteci kampını kapatıyor. 

Yorumu sizlere bırakıyorum. Acun Karadağ arkadaşımız “OHAL 

Sürecinde Korkuyu Etkisizleştirmenin Yeni Yol ve Yöntemleri” başlığı ile 

konuşmasını yapacak. Acun Karadağ, Ankara Halim Şaşmaz 

Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni iken darbe girişimi sonrası 

KHK ile ihraç edilen öğretmenlerimizden. Eğitim-Sen üyesi olduğu için 

öğretmenlikten uzaklaştırılan 20 yıllık öğretmenimiz “işimi, okulumu, 

öğrencilerimi geri istiyorum” diyerek direnmektedir. 

Acun Karadağ: 

Merhaba. Aslında yeni yol ve yöntemler diye yazılmış başlığa ama 

yeni bir yol ve yöntem kullanmıyoruz. Çok eski bir yöntemi 

kullanıyoruz. 29 Ekim'de ihraç edildim ben, KHK ile ihraç edildim, 

Arkadaşlarımdan öğrendim. İhraç edildiğim gün arkadaşlarıma da 

aileme de okulun önünde oturacağım dedim. Bunu yapamazlar, hiçbir 

şekilde buna hakları yok, bunlar kim ki dedim. Yani işten atacaklar, 20 

yıllık emeğimi hiç edecekler. Onlar kimdir yani? 

Ertesi gün sendikanın bir açıklaması oldu, basın açıklaması. Orada 

da arkadaşlarla bir araya geldik. Herkese heyecanla okulun önünde 

oturacağım direneceğim işimi geri isteyeceğim dedim. Herkes boş boş 

baktı. Yani gerçekten bir geri dönüş alamadım. Bakışlardan da 

alamadım, “ne güzel ben de yaparım” diye bir tepki de alamadım. O an 

düşünmedim bunun niye olduğunu. 

Daha sonra Nuriye Gülmen o da Yüksel Caddesi'nde işi için 

direniyor, akademisyen, Ankara'ya geldi. O da bir direnme eylemine 

başlayacağını söyledi. Beraber konuştuk onunla da. O biraz erken tarihe 

aldı eylemini, 9 Kasım'a. Ben 14 Kasım olarak belirlemiştim, öyle 
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deklare ettim duyurdum. Herkes şaşkınlık içinde bize bakıyordu. OHAL 

var nasıl çıkacaksınız? Yasak ki. Yani sokağa çıkamazsın. Yani OHAL'de 

eylem yapma yasağı var sokağa çıkma yasağı yok. 

Ama 80 darbesini gördük o dönemde ben ortaokuldaydım. 

Gerçekten sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanlar sokağa çıkamıyorlardı, 

her yerde askerler vardı. Hiç kimsenin olmadığı yerde bizi ne kadar 

korkutmuşlar. Yani asker yok, ortada polis yok, normal herkes işine gidip 

geliyor, sokağa çıkma yasağı yok ama devlet OHAL var dediği için 

eylem yapmamaya karar vermişler. 

Sendikalarla konuştum. Eğitim – Sen'le konuştum. Yani ne yapmayı 

düşünüyorsunuz? Zaten bu çok büyük bir saldırı. Bunun karşısında ciddi 

bir refleks göstermek lazım. Ama bu konuşmalardan zaten yıllardır 

bıktım. Yönetime gidiyoruz 4+4+4 bakın çok ciddi bir saldırı ne yapmak 

lazım? Şu çok büyük bir saldırı, ne yapmak lazım? Her seferinde boşa 

çıkıyoruz, her seferinde boşa çıkıyoruz. Hani perşembenin gelişi 

çarşambadan belli.  Evet buradan bir şey çıkaramayacağız. 

Eğitim – Sen bir şey yapmayacak. Ama içimize de sindiremiyoruz. 

Şuram kabarıyor yani. Nasıl böyle bir hukuksuzluk olabilir diye. Okulun 

önünde oturacağım, ona niyetliyim. Bari destek verin diye gittim, 

sitenizde karar olarak duyurun. Buna da dediler ki yani biz bireysel 

eylemlere destek vermiyoruz. Kendi üyemiz direnecek biz onları mı 

seyredeceğiz? O zaman yapın. Ona da yok. Anladık. Yani kendi 

başımızın çaresine bakacağız. Yine bu insani bir refleksti. Ekmeğinizi 

elinizden kapıp kaçarlarsa arkasına düşersiniz. Gerçekten böyle bir 

eylem tarzı bu, basit bir eylem. Elimize bir döviz alıyoruz, üzerinde işimi 

ekmeğimi öğrencilerimi istiyorum yazıyor. O şekilde duruyoruz. Polis 

geliyor buradan gitmeniz gerekiyor işte OHAL var yasak bir şeyler 

sayıyor size. Tabi siz onu duymuyorsunuz. İlk 5 dakika içinde gözaltına 
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alıyor. Kabahatler kanunundan işlem yapıyor. Ve akşam sizi bırakıyor. 

Bu korkumuzu ilk yendiğimiz gün. Ama şunu söyleyeyim size; eylem 

alanına gitmeye karar verdiğim ilk gün okulun ilk günü ilk eylem anı 

kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyor. 8'de uyanıyorum 12.30'da eyleme 

başlayacağım. 12.30'a kadar durmadan kalbim atıyor. O kadar 

korkuyorum ki çok korkuyorum. Ama gidiyorum oraya. Eylem alanına 

gittikten sonra böyle cüsseli ve iri siyasi polisler var. Gerçekten de benim 

iki katım boyundalar. Üstüme yürüyorlar orada korkum falan kalmıyor. 

Dikleniyorum. Tabi ben de düşünüyorum çok cesuruz, herkes bize şey 

diyor sosyal medyadan siz bizim kahramanımızsınız. Hiç kahraman 

olmayı düşünmedik, öyle olduğumu da hala düşünmüyorum. Hani bu 

kahramanlıktan korkusuzluktan değil. Biz çok cesuruz yaparız bunu, o 

da değil. Gerçekten korkarak gidiyoruz. Ama dikleniyorum polislere 

“OHAL var” diyor, diyorum ki bu da benim OHAL'im, bu da benim 

olağanüstü halim. 

Siz hayatımı altüst ettiniz olağanüstü hal ilan ettim. Burası da benim 

olağanüstü hal alanım. Böyle konuşuyoruz polislerle. Eylem alanımdan 

defol git diyorum polislere. Suçmuş, sen kendi kanunlarını kendin 

koydun, neden korkacağım. Bir meşruluk olduğunu biliyorum. 

Haklıyım ben, meşruyum çünkü iş ekmek davası. Kimse bana orada 

suçlu olduğumu haksız olduğumu söyleyemez. Hele beni terör 

örgütleriyle ilişkisi vardır, bu teröristtir deyip işten atmaya kimsenin 

haddi yok. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Burada bir şey oluşturmaya 

çalışıyoruz; kamuoyu.  

Pasif direnişin, sivil itaatsizliğin temelinde bu vardır. Çok eski, 

mesela Amerika'da siyahiler hakları için buna benzer eylemler 

yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri onlara da terörist eylemler diyor. 

Ama sonuçta ne oldu birçok haklarına bu eylemlerle kavuştular. Bizde de 
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öyle oldu. Nuriye Yüksel Caddesi'ndeydi, ben okulun önündeydim. 

Eylem devam ede geldi. Daha sonra kalp rahatsızlığı geçirdim, ameliyat 

oldum. O vekâlet sürecinden sonra Yüksel'e geldim. Başka bir arkadaş 

daha geldi, Mardin Mazıdağı'ndan Semih Özakça. Veli Saçılık bize 

katıldı. 4 kişi olarak eylemi devam ettirdik. Sonra Malatya'da 5 kişi, 2'si 

sağlık emekçisi 2'si eğitim emekçisi alana çıktılar. O arkadaşlar 60'ıncı 

kez gözaltına alındılar. Malatya polisi biraz inatçı çıktı. İstanbul'da Betül 

Celep aynı eyleme başladı, pasif direniş, olduğu yerde duruyor. Ona 

gözaltı olmadı o süreçte. Bodrum'da Engin Karataş, bir öğretmen 

arkadaş direniyor. Bir hafta önce Didim'de iki tane eğitimci alana çıktılar. 

Onlarda gözaltına alındılar ama hala devam ediyorlar. Düzce'de Mimar 

Alev Şahin aynı şekilde devam ediyor. 

Ve eylemler büyüdükçe, şimdi kendi korkularımızı konuşurken 

Özlem Hocam değinmişti, korku iki taraflı, devletin de bir korkusu var. 

Mesele burada hangimizin korkusunun büyüyeceği. Yani ezilenler 

olarak biz mi korkularımızı büyüteceğiz? Yoksa egemenler olarak 

onların mı korkuları büyüyecek? Biz onların evet korkularını büyütmek 

isteriz. Korksunlar ve bazı şeylere cesaret edemesinler aslında. 

Ölüm orucu şehidi Berkan Abatay bir mektup bırakmış ölümünden 

önce. 589 gün ölüm orucunda açlık grevinde kalmış. Ve sonra bir mektup 

yazmış. Çok etkilendim o mektuptan. Okumanızı tavsiye ederim. Ondan 

korku ile ilgili bir bölüm aldım. “Ben size korkularımı anlatacağım. 

Kimse korkusuz olduğunu iddia etmesin. Yoktur böyle biri. Önemli olan 

korkularını tanımak. Onları tüm duygularıyla birlikte yönetmektir. Ben 

en çok alnıma leke sürülmesinden korktum. Böyle bir sonla 

karşılaşmamak için her gün sorguladım kendimi. Yaşama nedenlerimi, 

neden öldüğümü. O kadar çok soru sorup o kadar çok cevapladım ve 

yüreğimin içindeki en küçük titremeyi dahi tanımlamam için o kadar çok 
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düşündüm ki tahmin bile edemezsiniz. Çok yorucu olmadı bunu 

yapmak.” 

Ben bunu okuduğumda aynı şeyi kendime soruyorum. Ben neden 

korkuyorum? Alnıma leke sürülmesinden korkuyorum. Öğrencilerimin 

beni terörist olarak tanımasından korkuyorum. Ülkemin daha kötü 

yerlere gitmesinden, iş güvencesinin kaybedilmesinden, köleleşmekten 

korkuyorum, daha kötü bir koşulda bu ülkede yaşamaktan korkuyorum. 

Şimdi korkularımı tartıyorum. 

Ölüm oruçları için birçok şey söylenmiştir, ölümü kutsuyorsunuz 

bile denilmiştir. Ama ben de şunu düşünüyorum; yaşamı da çok 

kutsamamak gerekir. Hani her koşulda mı yaşamak yoksa insan gibi mi 

yaşamak? Her koşulda, nefes almak yeterli, ben yaşıyorum diyebilir 

miyiz? Acaba değerlerimizi kaybederek onursuz bir şekilde yaşamayı 

kendimize yakıştırabilir miyiz? Ben en çok bundan korkarım. Onursuz 

yaşamaktan korkarım. Onurumla oynanmasından korkarım. Halkı 

yalnız bırakmaktan korkarım. Çocuklarımın öğrencilerimin bilgisiz 

kalmasından, cehalete kurban gitmesinden ve robot gibi idare 

edilmesinden korkarım. Onlara örnek olamamaktan korkarım. 

Dolayısıyla korkularımda tercih yaptım. Evet çok korkuyorum ama her 

şeyden korkmuyorum. Devletten korkmuyorum. Devletin bana 

yapabileceklerinden korkmuyorum. Ölümden de korkmuyorum ama 

onursuz yaşamaktan çok korkuyorum. 

Bugün eylemimizin 130'uncu günü ve arkadaşlarımızdan iki tanesi 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevine başladılar. Onların açlık 

grevlerinin de 10'uncu günü. Devlet bu açlık grevinden çok korktuğu için 

eyleme saldırdı. Perşembe günü bizi terörle mücadele gözaltına aldı. 

İşkence ile gözaltına aldı. Biz pasif direniyoruz, olduğumuz yerde 

duruyoruz, onlar bizi çok kolay bir şekilde taşıyıp arabaya götürebilirler 
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ama sürükleyerek götürmeyi tercih ediyorlar. Ve götürürken kollarımızı 

morartacak kadar sıkıyorlar. Ve orada her bir işlem; arabaya bindirme, 

indirme hepsi işkence ile sonuçlanıyor. Ben perşembe günü gözaltına 

alındığımızda kalp ilaçlarımı, suyu ve şekeri almayacağımı söyledim. 

Derhal bizi savcıya çıkarmaları gerektiğini söyledim. Biraz ondan 

korkarak beni ikinci gün bıraktılar. Ama Semih ve Nuriye'yi 6 gün 

gözaltında tuttular. Onlar da açlık grevine orada başladılar. Aslında          

11 Mart Cumartesi günü eylem alanında başlayacaklardı. Bugün 10'uncu 

günleri. Dün tekrar gözaltına aldılar arkadaşlarımızı ve açlık grevindeki 

insanları işkence yaparak gözaltına aldılar. İçerde onlar da suyu ve şekeri 

kestiklerini savcıya çıkarılmaları gerektiğini söylemişler. Evet onların 

ölmesinden de korkuyorum. Onların vücutlarına zarar gelmesinden de 

korkuyorum. Günlerdir uyumuyoruz. 24 saate döndü eylemimiz. Gece 

orada duruyoruz. 1-2 saat dinlenip tekrar geliyoruz. Ama inanın bunu 

kendi işimiz için yapmıyoruz. 

Savcı da bize bunu sordu. Örgüt talimatıyla mı yapıyorsunuz diye? 

Dedik ki; insanların işini istemesi için bir talimata ihtiyaçları yok. 

Ekmeğimizi istiyoruz, onurumuzu geri almak istiyoruz. Bunun için 

talimata gerek yok. Eylem alanını boş bırakmamaya çalışıyoruz. 

Dışarıda da dünden beri bağırıp duruyorum, sesim kısıldı,aslında 

polisler uzaktan çekiyorlar onlara bağırıyorum. Halka da bağırıyorum, 

sesleniyorum sürekli. Sizin vasıtanızla da söyleyeyim sadece kendimiz 

için değil. Bu KHK zulmünü bir yerden delmek, bir yerden açmak lazım.

Savcı sordu kendiniz için mi yapıyorsunuz başkaları için mi? 

Eylemi büyütmek mi istiyorsunuz? Evet dedik işimizi istiyoruz, geri 

dönmek istiyoruz, birinci talebimiz bu ama 140 bin kişi atılmış, ihraç 

edilmiş. Aileleri ile zulüm çekiyorlar. Bunların da önü açılsın, bu 

hukuksuzluğa son verilsin istiyoruz, KHK bir hukuksuzluktur , dedim. 
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Onun için Nuriye ve Semih sadece kendileri için aç değiller. 

Geleceğimiz için açlar. Bunun hemen her yerde duyurulması ve sahip 

çıkılması gerekiyor. Bu eylemin başarıya ulaşması aynı zamanda kamu 

emekçileri için bir yol açılması demektir. O yolu açmaya çalışıyoruz. 

Sözlerimi Brecht'in bir şiiri ile bitirmek istiyorum. Brecht'i 

tanırsınız, faşizmi yaşamış görmüş biri. Halkın Ekmeği diye bir şiir 

kitabından okuyacağım şiiri. Ve bu çok iyi söylüyor ne yapmamız 

gerektiğini, çok iyi biliyor. Ben onu takip ediyorum, onun önerilerine 

kulak kabartıyorum bu eylem şekli sırasında. 

“Böylesi çok iyi değiştirmeyelim hiçbir şeyi

Bunu mu diyelim güle oynaya?

Bardağı görelim de ölmeyi mi seçelim susuzluktan?

Boşunu mu alalım dururken dolu bardak?

Soğukta oturup kalmışlar vardır hani

Hani bir şey istemeyen kişiler

Onlar gibi mi yapalım

Onlar gibi

Biz dışarıda kalsak mı diyelim

Hoş olsun diye şu bayların gönlü

Bize günlük nafakamızı veren hani şu…

Bizce en iyisi kalkmak yeter artık demektir

Vazgeçmemek için kırıntısından bile yaşamanın

Karşı çıkmaktır var gücümüzle acıyı doğuranlara

Yaşanır hale getirmektir dünyayı bütün insanlara.”
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Ayşe Yıldırım: 

Çok teşekkür ediyoruz. Bu direniş ve onurlu mücadelenizi saygıyla 

selamlıyoruz. Arkadaşlar, dün Yüksel Caddesi'nde Nuriye Gülmen ve 

Veli Saçılık'ın gözaltına alınma işlemine şahit oldum. Polisler, Veli 

Saçılık'ın annesini “oğlum oğlum” serzenişleriyle birlikte çamurların 

içinde sürüklüyorlardı. Veli Saçılık ve Nuriye Gülmen'i de tekmeleyerek 

gözaltına aldılar. Görüntüler dayanılmazdı...

Konuşmacımız Onur Şahin konuşmasını “Fiziksel ve Kültürel 

Katliam Kıskacında Aleviler; Korku, Mücadele ve Umut” başlığı ile 

yapacak. Onur Şahin Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü'nü 

bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Yüksek 

Lisansını tamamlayıp Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Doktora 

çalışmalarına devam etmektedir. Din, kültürel sembolizm ve Alevilik 

konuları üzerinde çalışmaktadır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 

Yenimahalle Şubesi ve Cemevi'nin başkanlığını yürütmektedir. 

Onur Şahin:

Herkese merhabalar. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği adına hepinizi 

selamlıyorum. Öncelikle bizi buraya davet eden Toplumsal Araştırma ve 

Özgün Düşün Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Bugün “Fiziksel ve 

Kültürel Katliam Kıskacında Aleviler: Korku, Mücadele ve Umut” 

konulu bir sunum yapacağım. 

Sunumda ilk olarak fiziksel katliamlardan bahsedeceğiz. Elbette 

fiziksel katliamlarda en başta ele alacağımız konu Kerbela Katliamı 

olacaktır. Bize göre Kerbela Katliamı tarihsel bağlamından bağımsız 

olarak söylencesel ve mitolojik olarak Alevi kültüründe çok derin 

anlamlara sahiptir. Daha sonra Osmanlı Devleti'nde yaşadığımız 
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katliamlar ve Cumhuriyet Dönemi'nde yaşadığımız Dersim, Maraş, 

Çorum, Sivas ve Gazi katliamlarına değineceğiz. Burada her zaman belli 

bir stratejinin uygulandığını anlatacağız. Katliam stratejileri genel 

olarak şu aşamaları içerir: Alevilerin herhangi bir temele dayanmayan 

önyargılardan hareketle bir tehdit algısı olarak sunulması, daha sonra bu 

tehditin belli bir olgunluğa ulaşması, bu aşamadan sonra çeşitli 

şekillerde kitlelerin tahrik edilmesi ve en sonunda Alevilerin katliama 

uğraması ve katillerin bir şekilde ödüllendirilmesi… Özellikle katilleri 

koruyanların, üst düzeyde yer alanların ve katliamlarda ön açıcı rol 

oynayanların bir şekilde ödüllendirilmesi… Bu anlamda hep aynı strateji 

izlenmiştir. 

Kültürel katliamı ise şu şekilde ifade edebiliriz: Kültürel katliamı 

öncelikle asimilasyon olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel katliam aslında 

kültürel katliama göre tali bir rol oynar. Aslolan kültürel katliamdır. 

Asimilasyondur. Çünkü takdir edersiniz ki aşağı yukarı 10-15 milyon 

kişilik bir kitleden bahsediliyor. Şu anda da bunların fiziksel olarak yok 

edilmesi mümkün değil… 

Dolayısıyla da daha ince yöntemler uygulanması lazım. Kültürel 

katliamda devlet yine birtakım stratejiler izliyor. Buradaki stratejilerin 

başında Alevileri dışlama, yok sayma, ekonomik, siyasal ve sosyal 

anlamda baskı altına alma gibi yöntemler var. Bunu Alevileri asimile 

etmenin dışsal yöntemleri olarak görebiliriz. Asimilasyonun içsel 

yöntemi ise Alevi öğretisinin içeriğini bozma çabaları şeklinde 

karşımıza çıkıyor. Yani ırkçılık ve Siyasal İslam'a ait birtakım unsurların 

çeşitli yollar kullanılarak Alevilik öğretisinin içine dahil edilmesiyle bu 

yöntem süreçte karşılık bulabiliyor. 

Mesela hiç olmadığı kadar Aleviler içinde şovenizmin etkili 

olabilmesi, Alevilik içinde bir takım dinsel unsurların, yani Aleviliğin 
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özüne ait olmayan çeşitli unsurların da birtakım güçler vasıtasıyla 

Aleviliğin içine sokulmasıyla izlenen bu yöntemlerin ciddi bir etkisinin 

olduğu rahatlıkla görülebiliyor. İktidar burada daha çok taşeron Alevi 

örgütlerini kullanıyor. Alevi halkında hiçbir zemini ve karşılığı olmayan 

bu taşeron Alevi örgütleri bugün için olamasa bile gelecekte Alevi 

örgütlülüğü yeterli bir seviyeye ulaşamadığı taktirde boşluktan istifade 

ederek sürece güçlü bir şekilde müdahil olabilirler. Bu olasılığı 

kesinlikle küçümsememek ve akıldan çıkarmamak gerekiyor.

 En son olarak da korku, mücadele, umut bağlamında genel bir 

değerlendirme yapacağız. Şimdi genel duruma baktığımız zaman elbette 

ki Türkiye'de gelişen bir süreç var. OHAL süreci var. İnsanlar üzerine 

çeşitli baskılar uygulanıyor. Şu anda gerici faşist bir AKP iktidarı var. 

AKP iktidarı şöyle bir iktidardır: Bir boyutuyla neo-liberal; yani 

insanları yoksullaştıran, işsiz bırakan, doğayı sınırsızca talan eden, 

sömürü politikalarına dayanan bir anlayışa ve pratiğe sahiptir. Diğer 

boyutuyla da çeşitli kimliklerin ve kültürlerin dışlayan gerici faşist bir 

zihniyetle hareket etmektedir. AKP bu ikisinin bileşenidir. Yani Türk -

İslamcı, gerici, faşist bir anlayış karşımızda durmaktadır. Bunun ciddi 

anlamda da tarihsel temelleri vardır. Aleviler AKP iktidarına dönük 

olarak muhalefet eden, kitlesel gruplardan birisidir. Tarihsel anlamda 

zaten AKP'nin mezhepçi ve gerici bir arka planı var. Bu anlamda da 

elbette ki Alevileri yok etme stratejisi izliyor. Yok etme dediğim gibi 

sadece fiziksel boyutta olmuyor. Kültürel boyutta, asimile ederek bunu 

yapmaya çalışıyor.

 Şimdi bunu neden yapmaya çalışıyor? Önce ondan kısaca 

bahsedelim. Yani AKP neden Alevileri hedef alıyor? Alevilerin bir kere 

felsefesi, yaşam tarzı, inancı AKP'nin getirmek istediği modele hiç 

uymuyor. Çünkü Alevilik temelde insanı merkez alır. İnsan merkezli 
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düşünür. Yani dilinden, dininden, ırkından, etnik kimliğinden, 

inancından bağımsız olarak bütün insanları bir görür. Bütün kültürleri, 

bütün yaşam tarzlarını değerli görür. Ve dolayısıyla da bu anlayış 

AKP'nin dünya görüşüne uyan bir şey değil… Çünkü onlar belli bir 

dinsel grubun haricinde diğerlerinin cehenneme gideceğini düşünür. 

Diğerlerine dönük ayrımcı ve sürekli bir nefret söylemi içinde bulunurlar 

Ama Alevilik ısrarla insan merkezli ve hümanist anlayışını bin yıldır 

büyük bedeller ödemek pahasına korumuştur. Diğer yönüyle de 

Aleviliğin bir başkaldırı öğretisi olması, bir direniş pratiği olması, bir 

mücadele geleneğine sahip olması doğallığında gerici hiçbir zihniyet 

için kabul edilebilir değildir. Bu çok önemlidir. Her daim ezilenlerden 

yana yer alması, mazlumlardan yana yer alması, eşitlikçi ve özgürlükçü 

bir dünya görüşüne sahip olması AKP'yi rahatsız etmektedir.

İlk olarak Alevilere dönük fiziksel katliamları ele almak istiyorum. 

Aleviler genel olarak bu katliam sürecini Kerbela katliamı ile başlatırlar. 

Kerbela Katliamı biraz önce de belirttiğim gibi artık tarihsel bağlamında 

da farklılaşarak mitolojik- anlatısal bir kimlik kazanmış. Burada elbette 

yaşanan olay peygamberin torunu Hüseyin'in Yezid ve Yezid'e bağlı 

Emevi ordusunca katledilmesidir. Bu zaten herkesin bildiği bir olaydır. 

Ama burada bizce temel unsur şu; korku… Genel olarak da korku, 

mücadele ve umut… Bu kavramlar Kerbela Katliamının Aleviler 

açısından ifade ettiği anlam dünyası çerçevesinde temel temalar olarak 

görülür. Korku öyle bir dehşettir ki Hüseyin'i Kerbela'da yalnız bırakan, 

yani bir kaç km ötede binlerce destekçisi olmasına rağmen bu 

destekçilerini hareketsiz bırakan bir dehşet duygusudur. Korku 

böylesine insanlara hakim olabilen bir duygudur. Yani bağlı oldukları bir 

peygamber torununu çölün ortasında ailesiyle ve karşısındaki binlerce 

kişilik orduyla baş başa bırakacak kadar akılları ve vicdanları kitleyen bir 
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dehşet duygusudur Kerbela… Korku... Ama burada başka da bir tavır 

var. Yani Hüseyin'i efsaneleştiren başka da bir tavır var. Bu da 

kendisinden binlerce kat daha büyük ve daha donanımlı bir ordunun 

karşısında cesaretle ve öleceğini bilerek durmaktır. Bunda da temel 

motivasyonun şu olduğunu görüyoruz: Umut duygusunu yaşatmak... 

Umudu yaşatmak... Yani Hüseyin elbette orada öleceğini biliyor. Ama 

burada kendi mücadelesinde umudu yaşatması lazım. Eğer umut ölürse 

her şey biter. Burada daha önemli olan, yani umudun gerçekleşmesinde 

de önemli olan umudu yaşatabilmektir. Çünkü yaşamayan umut zaten 

gerçekleşmez. Hüseyin bunun bilincinde olarak ne yapıyor? Evet, “ben 

burada öldürülebilirim ama bu umut yaşayacaktır ve dahası bu umut 

bizim mücadelemizde yaşayacaktır” diyor. Dolayısıyla da Kerbela 

Katliamı Aleviler açısından korku, mücadele ve umut gibi temel temalar 

etrafında anlamlandırılan ve oluşturulan bir direniş geleneğinin 

başlangıcı olarak görülür.

 Daha sonra bunların sürekli tekrarı var. Aslında yani Aleviler için 

yaşadıkları bütün acılar Kerbela ile özdeşleştirilir. Hatta sadece Aleviler 

için değil. Aleviler dışında da mazlum olanlar, ezilenler için aslında her 

yer Kerbela ile bağlantılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kerbela ile 

özdeşleştirilmiştir. Hatta Aleviler her zaman şunu söyler; bizim için 

dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan zulmün Kerbela'dan farkı yoktur. 

Yani Cizre'de, Nusaybin'de yaşanan katliamların da, Ezidilerin yaşadığı 

katliamların da, Filistin Halkının yaşadığı katliamların da, diğer yerlerde 

yaşanan katliamların da Kerbela'dan hiçbir farkı yoktur. Alevilerin diğer 

gruplarla, diğer ezilen gruplarla, kimliklerle, kültürlerle bu kadar empati 

kurmalarının sebebi budur. Yani Kerbela'yı evrensel bir şekilde 

anlamlandırabilmeleridir. Şimdi daha sonraki dönemlere geldiğimiz 

zaman sürekli tekrarlayan belli figürler vardır. Mesela ezen bir yönetici 
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vardır, ezilen bir halk lideri vardır. Ezilen halk liderleri olan Baba 

İshaklar, Baba İlyaslar, Şeyh Bedrettinler, Hallac-ı Mansurlar, Pir 

Sultan Abdallar, Kalender Çelebiler; bunlar ezilen mazlum halk 

liderleridir. Halkın taleplerini ve mücadelesini yürüten insanlardır. Ve 

canları pahasına bu geleneği, bu mücadele geleneğini, bu direniş 

geleneğini hayata geçiren insanlardır. 

Bir yandan Yezid geleneği de devam eder. Yezid geleneği derken 

önce vurgulamamız gereken nokta şudur; Yezidlik Sünnilikle özdeş bir 

anlayış değildir. Yezidlik bir zulmü yapanın simgesidir, zulmün 

simgesidir. Bugün bizim için emperyalizm de Yezid politikalarının bir 

devamıdır. Herhangi bir baskı politikası Yezid düşüncesinin devamıdır. 

Dilinden, dininden bağımsız olarak söylüyoruz. Yezid anlayışı bu 

anlamda evrenseldir. 

Mesela Yavuz Sultan Selim bu anlamda işte Yezid'in bir devamıdır. 

Veya Kanuni Yezid'in dönemsel görünüşüdür. Osmanlı'da bizler ciddi 

katliamlara uğradık. Binlerce insanımız katledildi, yok edildi. 

İnsanlarımız dışlandı, yok sayıldı, horlandı, iftiralar atıldı. Biz bunları 

hep yaşadık. İşte biz bunları yaşarken umut imgesi bizim için çok 

önemliydi. Biz her zaman şunun bilincindeydik. Liderlerimiz, öldürülen 

liderlerimiz, halk liderlerimiz her zaman şunun bilincindeydi: Biz bu 

umudu yaşatacağız. 

Evet, Alevi halkının yaralı bir bilinci vardı. Yaralı bir vicdanı vardı. 

Ve bu yaralarını deyim yerindeyse zaman mekân üstü, ezeli - ebedi bir 

söylence dünyasında her zaman yaşatmışlardır. Yaşadıkları acılarını 

söylencelerinde mitolojilerinde, deyişlerinde, türkülerinde her zaman 

dile getirmişlerdir. Bu anlamda çok özgün de bir topluluktur. Ama hiçbir 

zaman mücadeleden vazgeçmediler. Çünkü mücadeleden vazgeçilirse 

umut biter. Umudun bittiği yerde korku hâkim olur. Ve bu direniş 
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geleneği, bu mücadele geleneği kırılmış olur. Sonsuz bir karanlığa 

hapsolmuş oluruz. 

Cumhuriyet Dönemi'ne gelecek olursak karşılaştığımız ilk katliam 

Dersim Katliamı oluyor. Dersim Katliamı'nın mağdurlarıyla konuşma 

fırsatımız oldu. Dersim Katliamı'nın dehşeti o kadar büyüktü ki 

yaşayanlar bu katliam gündeme geldiğinde çeşitli tepkiler veriyorlardı. 

Olayı yaşayan yaşlılar (tabi, aradan 80 yıl geçmiş, bu insanlar 90 yaş 

üstünde insanlar) 90 yaşına yakın insanlar. Bazıları hiç konuşmak 

istemiyorlar. Hiç konuşmak istemiyorlar, kesinlikle konuşmuyorlar.         

Ve sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar. Hiçbir şekilde onu 

aşamıyorsunuz. Bazıları konuşuyorlar, konuştukları zamanda şöyle bir 

tepki gözlemledik: Önce ciddi bir dehşet duygusu yaşıyorlar. Sanki 80 

yıl önce gerçekleşmiş bu olay şu anda yaşanıyormuş gibi bir tepki 

veriyorlar. Yani o olay gerçekten şimdi yaşanıyormuş gibi korkuyorlar. 

Ondan sonra da tarif edemeyeceğim bir hüzün duygusu çöküyor. Yani 

tarif edilemeyen bir duygu… Onu her haliyle hissedebiliyorsunuz, çok 

ağır bir hüzün duygusu çöküyor insanların üzerine...

Burada Dersim Katliamında yaşananlara şeylere hiç değinmiyorum. 

Ama temel olarak strateji şudur; tek tipçi, belli bir dinsel mezhepsel ve 

etnik gruba dayalı yapının dışında kalan topluluklara bir ders vermek 

istenmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani sen eğer ayağa 

kalkarsan sonun böyle olur mesajı verilmek isteniyor. Bu tek tipçi 

anlayışın hâkim kılınması noktasında bir ders verme olayıdır. Ve bu işin 

bu kadar ağır bir şekilde sonuçlanmasının kaynağında da mutlaka bu 

anlayış vardır diye düşünüyoruz.

 Daha sonra Maraş ve Çorum katliamlarını yaşadık. Bu dönem 

biliyorsunuz 70'li yıllarda solun yükseldiği döneme denk geliyor. 

Sosyalizmin yükseldiği bir dönem… 
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Dünyada da aynı şekilde sosyalist hareketler yükseliyor. Aleviler 

zaten eskiden beri, geleneklerinden, düşüncelerinden, yaşam 

tarzlarından kaynaklı olarak sosyalizme yakın insanlardır. Solcu ve solda 

yer alan insanlardır. Doğal olarak solun yanında yer aldılar. Sosyalizmin 

yanında yer aldılar. Sosyalizmle bu buluşma Alevileri tekrar hedef haline 

getirdi. 

Alevilere karşı katliamlar planlandı. Bunun örneğini Maraş'ta 

gördük. Maraş Katliamının yaşandığı yıl 1978 yılıdır. 1978 yılında başka 

birçok yerde Alevilere dönük saldırılar olmuştur. 1978 yılının başlarında 

bir çocuk kavgası bahane edilerek Alevilere saldırılıyor. 9 kişi hayatını 

kaybediyor. Daha sonra Malatya'da bir provakasyon girişimi yaşanıyor. 

Belediye başkanı öldürülüyor. Bunun üzerinden tekrar bir tahrik 

yaşanıyor ama orada çok başarılı olamıyorlar. İstedikleri sonuç elde 

edilemiyor. 

En son sıra Maraş'a geliyor. Kısaca anlatacak olursak “Güneş Ne 

zaman Doğacak?” adlı bir film var. Anti-komünist bir film… Maraş'ta 

sinemada gösteriliyor. Buraya bomba atılıyor. Bombayı atan kişinin 

daha sonra Ökkeş Kenger, şimdiki adıyla Ökkeş Şendiller adı verilen bir 

faşist militan olduğu ortaya çıkıyor. Kitleyi ilk etapta tahrik eden de aynı 

kişi... Bu kişi daha sonra da milletvekili olmuştur. Olaylar devam ediyor 

ve bir hafta boyunca devam eden katliamda yüzlerce Alevi öldürülüyor. 

Yüzlerce Alevi burada katlediliyor. Yargılamalar yapılıyor. Yargılamalar 

sonucunda 29 kişiye idam veriliyor. 7 kişiye müebbet veriliyor. 804 

kişiye de toptan dava açılıyor. Ama daha sonra sıkıyönetim mahkemesi 

kararları ile doğru düzgün hiç kimseye bir ceza verilmiyor.  

Maraş davasında üç müdahil avukatımız vardı. Onları da buradan 

anmak istiyorum; Ceyhun Can, Halil Sıtkı Güllüoğlu ve Ahmet Albay. 

Müdahil olmayı kabul etmelerinden sonra 1979 sonunda Ceyhun Can 

Politik Korku & Korku Politiği Sempozyumu

99



öldürülüyor. Üç ay sonra Halil Sıtkı Güllüoğlu öldürülüyor, onun 

peşinden 4 ay sonra da Ahmet Albay öldürülüyor. Müdahil avukatlarımız 

da katlediliyor bu şekilde... 

Şimdi daha sonrasında baktığımız zaman Çorum katliamı 

gerçekleştiriliyor. Çorum katliamı da benzer bir strateji çerçevesinde 

gerçekleştiriliyor. TRT'de haber yayınlanıyor, sözde Aleviler gitmişler 

Alâeddin Camii'ni bombalamışlar. Gün boyuncatelevizyondan bu haberi 

veriyorlar. Ve halkın arasında da “Aleviler silahlandı bize 

saldıracaklar” diye kampanya yürütüyorlar. Gelişen olaylarla da 

maalesef 57 yurttaşımız öldürülüyor. Aynı şeyleri yaşıyoruz tekrar, 

davalar açıyoruz ama o davalardan hiçbir sonuç çıkmıyor.

 Burada dikkat edilmesi gereken şudur. Özellikle Maraş ve Çorum 

Katliamı özelinden söylüyorum; 80 öncesi faşist lider Alparslan 

Türkeş'in geliştirdiği bir proje var. Hilal projesi. Hilal projesi şudur: 

Anadolu haritasını gözünüzün önüne getirdiğinizde bir ucunda Çorum 

diğer ucunda Maraş'ın olduğu Erzincan, Sivas, Tunceli, Malatya, 

Adıyaman gibi şehirleri içine alan bölgede, Alevilerin katledilmesi, 

korkutulması ve göç ettirilmesi hedefleniyor. Zaten bu katliamlar da, 

olayların çıkarıldığı yerler de ağırlıklı olarak bu bölgeler hedef alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu 80 öncesi proje idi. Peki bu proje bitti mi? Bu 

proje bitmedi, halen devam ediyor ama başka yöntemlerle devam ediyor.

Bugün Maraş'a mülteci kampı yapılıyor. Baştan şunu ortaya 

koyalım; biz her zaman mültecilerin halklarının tanınmasından yanayız. 

Hiçbir şekilde bundan kaynaklı bir sorunumuz yok. Herhangi bir 

savaştan, felaketten kaçan insanların Evrensel Mülteci Hakları'nın 

verilmesinden yanayız. Ama burada amaçlananın farklı olduğunu 

görüyoruz. Altı tane Alevi köyünün ortasına devletin şimdiye kadar ki 

pratiklerini de düşündüğümüz zaman El- Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin 
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sempatizanlarının gelip yerleştirilmesinin anlamı bizim için çok açıktır. 

Bu Anadolu'yu Alevisizleştirme planının bir parçasıdır. Bugün oraya 

gidin normalde çok bereketli topraklardı, suları tertemizdi, insanların 

gerçekten mutlu mesut yaşadıkları yerlerdi. Şimdi gidin sularından 

lağım akıyor. Orada artık tarım yapılamıyor. Orada insanlar çıkıp artık 

yürüyemiyor. Çünkü sataşmalar oluyor. Böyle bir ortam var. Ve artık 

insanlarımız oradan göç etmeyi düşünüyorlar. Orayı boşaltmayı 

düşünüyorlar. Divriği'de, Dersim'de mülteci kampı yapılması yönünde 

planların olduğu bilgisi bize geldi. Valilik yazılarıyla falan bize ulaştı bu 

planlar. Açıktır ki farklı yöntemler kullanılarak bu proje devam edecek. 

Anadolu'yu Alevisizleştirme planı, Hilal projesi adı verilen faşist proje 

devam edecek gibi görünüyor.

Sivas katliamına gelecek olursak; bu katliam da çok açık bir şekilde 

devletin sivil faşistlerle, dincilerle, siyasal İslamcılarla ortak olarak 

gerçekleştirdiği bir katliamdır. Ve özel olarak da derneğimiz Pir Sultan 

Abdal Kültür Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikti. Pir Sultan Abdal 

Kültür Derneği'nin ağırlıklı olarak Ankara Şubesi üyeleri burada 

katledildi. O yüzden örgüt olarak da bizim için özel bir anlamı var. 

Katliamı çok detayını anlatmayacağım. Aşağı yukarı herkes konuya 

hâkim. Ama yani Sivas katliamının sonrasına baktığımız zaman 

gerçekten ibret verici şeyler yaşanıyor. Müdahil avukatların bir tanesi 

Anayasa Mahkemesi üyesi yapıldı. 2 tanesi bakan yapıldı. Hayati Yazıcı 

ve Şevket Kazan. 8 tanesi milletvekili yapıldı. Böyle bir durum söz 

konusu… 

Bu ne demektir? AKP Sivas Katliamı'nı sahiplenmiş demektir. Ve 

zaten zaman aşımından hiç kimseye doğru düzgün ceza verilmedi. 

Zaman aşımı kararı çıktığı zaman o zamanın başbakanı “hayırlı olsun” 

dedi. Gerçi şimdi bu kelimeyi fazla sevmiyor ama o zaman hayırlı olsun 
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dedi ve bu katliamı sahiplendiğini söyledi. Söyledi değil bu anlama geldi 

söylediği sözler. 

Kültürel katliamlardan da söz edecek olursak burada daha ince 

yöntemlerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani Alevileri dışlamaya 

dönük, Alevileri ekonomik, siyasal baskı altına almaya dönük birtakım 

stratejiler izleniyor. Mesela kamuda ayrımcılık buna bir örnektir. 

Arkadaşlar Alevi olduğu bilinen hiç kimsenin devlette eğer bir sınav 

varsa o sınavdan geçmesi mümkün değildir. Bunun çok çok az örneği 

vardır. Bir elin parmaklarını geçmez. Uzman yardımcılığı sınavları veya 

herhangi bir şekilde memur alımı sınavında işin içine sözlü giriyorsa 

Alevilerin o sınavları kazanmaları hiçbir şekilde mümkün değildir.

Bunun dışında en son 15 Temmuz süreci ile başlayan tasfiyelerde 

Aleviler önemli ölçülerde işten çıkarılmışlardır. Bunun da en yakın 

örneği açığa alınan ve ihraç edilen genel merkez yöneticilerimiz Bülent 

Kaya ve Songül Tunçdemir'dir. Birçok ilçe yöneticimiz ve üyemiz ayrıca 

ihraç edilmiştir. Bunun dışında dernek yöneticisi olarak yaşadığım şeyler 

var. Tabi binlerce üyesi olan bir kurumuz. 

Özel sektörde uğradığımız ayrımcılıklar, mesela siyasal İslamcı 

muhafazakâr anlayışta bir patronu olan işçilerimiz kendi kimliklerini 

saklıyorlar. Esnaflık yapan yurttaşlarımız kendi kimliklerini saklıyorlar. 

Çünkü Alevi olduğu öğrenilirse ne yapılır? Ayrımcılığa uğrar ve zarara 

uğrar. Yani eve ekmek götürme korkusu Alevilerde çok büyük bir 

korkudur. Çok zor şartlarda bunu gerçekleştiriyorlar, kimliklerini 

saklıyorlar ve çoğu zaman da numara yapmak, yani ramazan orucu 

tutmak ve namaz kılmak zorunda kalıyorlar. Oruç tutmadıkları ve namaz 

kılmadıkları zaman işlerini ekmeklerini kaybetme tehlikesi ile baş başa 

kalıyorlar. Dolayısıyla da bu çok ağır bir sorun ve bundan dolayı da 

insanlarımız çok ağır psikolojik sorunlar da yaşayabiliyorlar. 
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Bunun dışında Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurum var. 

Alevileri asimile etmeye dönük stratejileri geliştiren kurum Diyanet 

İşleri Başkanlığı'dır. Ve Alevilerden aldıkları vergilerle çalışır. Bize 

hiçbir hizmeti olmayan bu kurum bizim vergilerimizi almakta ve 

kullanmakta hiçbir beis görmemektedirler. Bu kurum Alevi köylerine 

zorla cami yapmaktadır. Niye? Diğer devlet yetkilileri bir araya gelirler, 

o köye giderler, derler ki siz eğer o köye cami yapmazsanız size yol, su, 

elektrik, eğitim gibi hizmetleri getirmeyiz diyorlar. Onlar da mecbur 

kalıp maalesef bu caminin yapılmasına onay vermek zorunda kalıyorlar. 

Birçok köye bu şekilde cami yapılmıştır. 

Bir diğer sorun ise zorunlu din dersi dayatmasıdır. Zorunlu din 

dersinde Aleviliğin içeriğine, özüne aykırı birçok şey Alevi çocuklarına 

öğretilmeye çalışılıyor. Yani Sünni vatandaşlarımızda olan namaz kılma, 

oruç tutma gibi dinsel pratikler Alevilere dayatılıyor. Alevilikte bu yok. 

Bize belli bir inanç dayatılıyor. Bunu yapan dünyada sadece IŞİD'dir. 

Hatırlarsanız IŞİD'in Ezidi çocuklarına zorla namaz kıldırması, zorla din 

öğretmesi gibi bizim çocuklarımıza da zorla namaz kıldırılıyor. Zorla 

belli dinsel pratikler öğretiliyor. Biz kültürel anlamda da böyle bir zulüm 

yaşıyoruz. 

Devlet sözde Alevilik sorununu çözmek için Alevi çalıştayları 

gerçekleştirdi ama bu çalıştaylara demin bahsettiğimiz şahıs Ökkeş 

Kenger gibi bir adamı çağırdılar. O da onların bu konuda ne kadar ciddi 

olduklarını gösteriyor. 

Kısaca şunu söyleyeceğim; demokratik hiçbir devlet hiçbir 

vatandaşına din dayatamaz. İnanç dayatamaz. Ama bugün bize yapılan 

budur. Devlet bize diyor ki “sen kendini tanımla öyle haklarını 

vereceğim” … Öyle bir şey olmaz. Kendimizi tanımlayacak olan biz 

Alevilerdir. Sen Alevilere kendini tanımla diye bir dayatmada 
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bulunamazsın veya senin inancın budur diye bir dayatmada 

bulunamazsın. İnsanlar kendi inançlarını nasıl yaşayacaklarına kendileri 

karar verirler. Ve devlet de bunun altyapısını hazırlamakla meşgul olması 

gereken bir kurumdur. Yoksa bir inanç dayatması içinde bulunabilecek 

bir kurum değildir. Bu da totaliter bir devlet anlayışının göstergesidir.

 Son olarak şunu söyleyeceğim: Alevi halkı bu topraklarda 1000 

yıllık direniş ve mücadele geleneğinin devamıdır. Savunduğumuz 

eşitliğe, hümanizme, kardeşliğe, özgürlüğe dayalı değerler yüzünden 

defalarca katliama uğradık. Halen yok edilmeye çalışılıyoruz. Ama bunu 

biz mücadelemizle, umudu hâkim kılarak yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü 

korkuyu yenmenin yolu umudu güçlendirmekten geçer. Biz her daim 

buna bir emanet gibi sahip çıktık. Yani bu umudumuza bir emanet gibi 

sahip çıktık. Söylencelerimizde yaşattık, mitolojilerimizde yaşattık, 

türkülerimizde yaşattık. Çünkü biliyorduk ki umudun olduğu yerde, 

umudun güçlendiği yerde korku azalır, bir araya geldiğimiz yerde korku 

azalır. Korkuyu azaltmanın yolu bu anlamda örgütlenmekten, mücadele 

etmekten ve bu mücadelenin ana unsurunu umut olarak kurmaktan 

geçiyor. 

Biz bir umudun temsilcisiyiz, biz evrensel bir inancız. Yani dili, dini, 

ırkı ne olursa olsun insanı merkeze alan bir anlayışız. Ne zaman ki 

dünyada eşit ve özgür bir toplum kurulur o zaman bizim bu yaralı 

bilincimiz tedavi edilmiş olur. O zaman umudumuz gerçekleşmiş olur. 

Ve isteğimiz de bu anlamda hayata geçmiş olur. Hepinize teşekkür 

ediyorum. 
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Ayşe Yıldırım:

Biz de Onur arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız 

Hadi Sinan İskit. Konuşma başlığımız “Gezi Öncesi ve Sonrası Korku ile 

İmtihan”. Hadi arkadaşımız ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi'nde yüksek lisans öğrencisi. Gezi sürecinde aktivist ve 

Halkevleri örgütlülüğünde halen faaliyetini yürütmektedir. Masada pek 

çok ODTÜ'lü var, ben de dahil, bizden korkulur.  Teşekkür ediyorum. 

Hadi Sinan İskit:

Ben teşekkür ederim. Önce Halkevleri adına hepinize 

selamlıyorum, hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum.  

Konumuz Gezi Öncesi ve Sonrası Korku ile İmtihan. Tabi benim 

jenerasyonum için en azından benim yaş alanımda olan jenerasyon için 

Gezi sonrası olduğundan, matematiksel olarak bulunduğundan çok daha 

geniş bir zaman dilimi gibi görünüyor. Yaşadığımız şeyler açısından, 

siyaset ortamının gelişimi ve değişimi açısından. Ama tabi Gezi direnişi 

esnasında en çok duyduğumuz haberlerde sağda solda, sosyal medyada 

en çok söylenen laflardan biri Gezi korku duvarını aştı lafıydı. Hemen 

hemen her haber sitesinde her gazetede böyle bir şeyden bahsedildiğini 

görmüştük. Hatta dün kurcalarken Milliyet gazetesinin de benzer bir 

haber yaptığını gördüm o dönemde. Ben de bu konuyla ilgili birazcık 

konuşmaya çalışacağım. 

Tabi bu sunuma afişte gördünüz farklı bir arkadaş gelecekti. Nebiye 

arkadaş sunum yapacaktı. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle burada 

olamadı. Kendisi size çok selamlarını iletmemi istedi. Ben henüz 

herhangi bir AKP ilçe binasını basmamış biri olarak Nebiye'nin yerini 

doldurmaya çalışacağım burada.

Politik Korku & Korku Politiği Sempozyumu

105



Gezi'de hep bir korku duvarını aşmaktan bahsettik. Gezi'nin 

öncesinde ve sonrasındaki korku ortamından bahsederken bunu bir 

boyutu ile tartıştığımız zaman hep iktidarın politikaları, iktidarın 

toplumsal harekete karşı yürüttüğü baskı  üzerinden bir tartışma yapma 

eğilimi gösterebiliyoruz. Burada aslında çok doğrudan bir denklemimiz 

var. Gezi'den önce baskı daha az, Gezi'den sonra baskı daha çok. Burada  

biber gazının kullanıldığı bir ortamdan Gezi'den sonra gerçek merminin 

kullanılabildiği eylemlerde can güvenliğimizin olmadığı, canlı 

bombaların kendini patlatabildiği çok farklı ortama geçtik.  Bir şiddet 

uygulama açısından miktara baktığımız zaman Gezi'den sonra doğrudan 

bir artıştan bahsedebiliyoruz. 

Ama tabi korku ile imtihandan bahsettiğimizde korkuyu göğüsleme, 

korkuya karşı gelme üzerinden baktığımız zaman hepimizin görmesi 

gerekiyor evet Gezi'de milyonlar sokağa çıktı, çok istisnai bir tecrübe 

yaşadık ama Gezi'den önce sürekli milyonlar sokağa çıkmıyordu. 

Gezi'den önce insanlar her barikat gördüğünde barikata yüklenmiyordu. 

Her eylemde TOMA'nın tepesine çıkmıyordu. Veya biber gazlarının 

ortasında şarkı söyleyip dans etmiyordu. Bunu Gezi'de yaşadık biz.

Gezi'den önceki süreçle sonraki süreci aslında tartıştığımız zaman 

sadece korku ortamında iktidarın politikası üzerinden değil toplumsal 

hareketin dinamiği üzerinden de bir tartışma koymamız gerekiyor. 

Bizzat Halkevlerinde yaşadığımız deneyimlerde halkın hakları 

mücadelesi sürecinde yaşadığımız deneyimlerde bizatihi insanların hak 

gaspına uğradığı veya yaşadığı hak gaspına yönelik tepkilerinde korku 

eşiklerinin nasıl değişebildiğini görebiliyorduk. 

Yani Dikmen Vadisi'nde barınma hakkı mücadelesi veren 

insanların, eli pompalı tüfeklerle saldıran yıkım ekibine çeteye karşı, 

kazma kürekle direndiği zamanı da gördük. Veya hergün Ege Mahallesi 
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otobüslerinde gözaltına alınma tehdidiyle ve baskı uygulamak amacıyla 

Melih Gökçek bilerek kötü otobüs gönderiyordu oraya, çok kaza 

yapıyordu otobüsler, arıza çıkarıyordu. Buna direnen insanların 

gözaltına rağmen, ceza kesilme ihtimaline rağmen, o otobüse kart 

basmadan bindiğini de gördük. 

Farklı şeyleri de gördük, bazen de bazı noktalarda ise insanların 

barikata veya bu direnişlerde korkunun egemen olduğu eylemlerde 

geride durmayı tercih ettiği veya geç girmeye çalıştığı durumları da 

gördük. Nihayetinde burada toplumsal hareketin dinamiği zaten hak 

gaspının can alıcılığı, hayata dokunması insanlarda, direnen halkta 

doğrudan korku eşiğini yukarı çıkaran ve korkuya karşı, korkuyu 

göğüsleyen bir belirleyici olarak karşımıza çıkabiliyordu. 

Gezi'de yaşadığımız şey çok ayrı bir noktaydı. Gezi'de aslında 

doğrudan hiçbirimizin hayatına direk olarak can alıcı bir nokta yoktu. 

Hiçbirimizin evi başına yıkılmıyordu. Hiçbirimizin şu anki gibi mesela 

işinden doğrudan atıldığı bir ortam değildi. İşimizi savunmak için 

değildi. Belli bir dinamik vardı ve sokağa çıkıyorduk ve sokağa çıkan 

insanların hepsinde görebildiğimiz şey saldırıya, baskıya herhangi 

birşeye karşı korkusunun olmadığıydı. Daha da gelişiyordu insanlar. 

Gezi'nin başlarında Ethem Sarısülük başından vuruldu. Bunu gördü 

Ankara'daki insanlar, yanlarında oldu. Ama Ankara'da direniş 

sönümlenmedi. Korkuyu sağlayacak asıl unsur olan şiddet arttığı zaman 

insanlardaki direniş azalmadı, arttı. Aslında korku duvarının yıkılması 

birazcık buna tekabül ediyor. Hani korku duvarı dediğimiz şey yıkıldı mı 

bir daha yerine gelmeyecek bir duvar değil ama o bir yıkıldı mı en 

azından o belirlenen süreç içerisinde belirlenen o paradigmada bir daha 

aynı yöntemle korku duvarı inşa edilemiyor. 
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Yani Gezi'de yıkılan o korku duvarı bir daha aynı yöntemle o polisin 

gazı, suyu, jopu yöntemiyle inşa edilemedi. Tersine tepki yaptı. Tersine 

direnişi büyüttü. Bu süreçte Gezi'den öncesine baktığımız zaman 

mesela, Gezi'den önce Tayyip Erdoğan'ın ODTÜ'ye gelme süreci vardı. 

Hemen Gezi'ye birkaç ay kala oldu. Tabi öğrenci, üniversiteli veya 

gençlik profilleri bu gibi durumlarda çok farklı bir profildir. Normalde 

gençliğin sadece karşıdaki şiddetle eğimlidir korku imtihanı. 

Halbuki yetişkin insanların korku ile imtihanları işimden atılır 

mıyım? Çocuğumun başına bir iş gelir mi? Eve gidemezsem çocuğum 

için sıkıntı olur? Aman geleceğim ne olacak? gibi birsürü kaygılar girer. 

ODTÜ'deki mesele Tayyip Erdoğan'ın ODTÜ'ye gelmesi, buna protesto 

ve sonrasında saatlerce süren polis saldırısı ve polis saldırısının aslında 

nihayetinde püskürtülmesi. Polisin okuldan çıkmasıyla birlikte yani. 

Polis okuldan çıkmadan insanlar dağılıp evlerine gitmediler. O süreçten 

sonrasında birebir hatırladığım bir meseledir ODTÜ ayakta süreci, o 

Devrim Stadı'nda yapılacak büyük etkinlik. 

O süreç boyunca çok tartışma dönüyordu. Daha çok işte 

akademisyenlerden de gelen oluyordu. Mezunlardan da gelen oluyordu. 

Hocalarımızdan gelen oluyordu. Aman polis girer mi okula? Ne olur?          

Şu mu olur? Bu mu olur? Aslında gerçekten korku ortamı dediğimiz şey 

birazcık böyle bir tartışmaya sokuyor bizi. Yani aslında kavramsal olarak 

doğru kullanmıyor olabilirim hani birazcık fiziksel korku tesirli, endişeli 

bir toplum. Sürekli endişe haline sokuyor. Kararlarımızı endişe altında 

vermeye itiyor. Ama nihayetinde yapılan etkinlik, o korkunun karşısında 

yapılan etkinlik, korkunun karşısında yapılan direniş, korku duvarını 

aşabilen korkuyu küçülten birşeye dönüşüyor. 

Gezi'de de aslında yapılan şey benzer bir noktaydı. Bize korku 

salması için orada duran her aracı biz komik hale getirdik. O korku 
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duvarı aşıldıktan sonra artık komik olmuştu. Dalga geçer olduk. 

TOMA'ya karşı POMA'yı bulduk. Hepsini tiye aldık. 

Peki ne oldu da sonra bu değişti? Ne oldu da biber gazı geldiğinde 

artık şarkı söyleyemez hale geldik? Ne oldu da TOMA'ya karşı POMA 

ile dalga geçemez hale geldik? Aslında oraya geldiğimiz zaman Gezi'den 

sonraki bir yıl çok farklı geçen bir yıl oldu.  Yolsuzluk süreci olsun, Soma 

süreci olsun bunların hepsi toplumsal hareketin kitlesel eylemliliklerini 

gördük. Toplumsal hareket sokağa indi, sokakta direniş gösterdi, 

eylemlilikler gösterdi. 

Ancak aslında 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arası çok ayrı bir 

dönüşüme tekabül etti. Bizler içinde böyle bir karşılık buldu. Yani           

7 Haziran'a kadar gelen süreç bir noktadan Gezi'den sonraki o duvar o 

korku duvarı aşıldığı bir ortamda geldiyse 7 Haziran-1 Kasım arası o 

duvar farklı yöntemlerle yeniden inşa edildi. Biber gazlarıyla, TOMA ile 

veya herhangi bir örgüt operasyonu ile değil doğrudan bombalamayla 

doğrudan Ortadoğu'daki cihatçı çetelerin Türkiye'de faaliyet yürütmesi, 

oranın iktidar tarafından desteklenmesi yöntemleriyle yeniden duvar 

örülmeye başlandı karşımızda. Aslında bence o duvar hala belki de 

karşımızda. 

Burada bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Yani Diyarbakır patlaması, 

Suruç katliamı, 10 Ekim katliamı; 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar zaten  

siyaset içerisinde korkunun nasıl etkili olduğunu gösteren çok somut bir 

örnek olarak karşımızda duruyor. 7 Haziran'daki seçim sonuçlarıyla             

1 Kasım'daki seçim sonuçlarının farkı ve o aradaki süreçte ne değişti bu 

sonuçlar gerçekleşti? Yani ülkenin  tamamen neyi değişti? 

Demin dediğim gibi biber gazı yediğimiz için dalga geçerken 

mesela Halkevleri olarak bibergazı gelirse gelsin diyen bir yapı 

olmaktan,yapacağımız her mitingde kol kola girip güvenlik alan, gelen 
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insanların üzerini aramalıyız diyen bir yapı olmaya başladık. Bu da 

aslında o korku duvarına karşı yapılan birşey. Artık Gezi'deyken bize 

yapılan saldırıya karşı, biber gazına karşı maskemiz, TOMA'nın suyuna 

karşı işte sağdan soldan bulduğumuz tahtadan kalkanlarımız vardıysa, 

gözlüğümüz vardıysa canlı bombaya karşı da üst arama, insanlara dikkat 

etme, güvenlik önlemi alma gibi yöntemler geliştirmek zorundaydık. Bu 

aslında fiili korku durumu, fiili canımıza kasteden korku durumu 

insanları  bizim eylemlerimizde birebir etkiledi. 

Mesela Eryaman Halkevini açtığımızdan sonra ilk mitingimiz 10 

Ekim mitingi idi. 10 Ekim mitinginden sonra Eryaman Halkevinde 

katliamdan sonra düzenli grup terapileri yapmak zorunda kalmıştık 

gelen insanlara. Çünkü başka hiçbir şey yapamıyorduk. Yani elimiz 

kolumuz tamamen bağlanmıştı. Psikolojisi çok bozulmuştu insanların. 

Bir süre grup terapisi yaptık. Yani gönüllü bir psikolog arkadaşımız 

geliyordu ve grup terapisi yapıyorduk. Ve orada bir arkadaşımızın 

söylediği aslında çok belirgin bir örnek vardı, dedi ki ben kendi 

canımdan korkmuyorum kendim için korkmuyorum, ben gelirim, her 

türlü mitinge de gelirim. Her türlü eyleme de gelirim ama ben bu saatten 

sonra mitinge gelmelisin diye ikna edemem. Ben gelme niyetim yok, 

korkuyorum, çekiniyorum diyen kimseye mitinge gel mitinge gel diye 

ikna etmek için uğraşamam çünkü o bana sorumluluk yüklüyor dedi.

Aslında bir noktada Onur arkadaşın dediği şey, bir arada 

durduğumuz yerde korku azalır lafı bu noktada çok kritik bir şey yapıyor. 

Korkuyu artırmak için bugün bir arada durmamızı engellemek 

zorundalar. Biz de korkuyu aşmak için bir arada durmak zorundayız. 

Genellikle olaylara tepki gösteren ikinci şahıs gözardı edilir. 

Her zaman ilk tepki gösterenin ismi bilinir. İkinci kişi aslında bana 

sorarsanız ilki kadar önemlidir. Çünkü; örnek veriyorum bir TOMA'nın 
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önüne oturan ilk kişi bir kişidir ama ikinci kişi oturduğu zaman 

TOMA'nın önü artık oturulabilen bir yerdir. TOMA'nın önü artık serbest 

alandır. Böyle bir şekilde tartıştığımız zaman korkmayan, korkuya karşı 

göğüs geren insanın aslında o korkuyu azaltabileceği en yegane şey en 

belirgin şey dayanışma. Bir noktada dayanışma. 

10 Ekim mitinginden sonra hep tartıştığımız noktaydı biz insanlara 

hep şunu söyledik, kimseye bomba patlamaz demeyin, hiçbir zaman. 

Mesela 1 Mayıs'a giderken 1 Mayıs'a saldırı olmaz diye söz vermeyin. 

Kimse bu sözü veremez bu ülkede. Sadece şu sözü verebiliriz, ne olursa 

olsun biz beraberiz. O bomba patlarsa da beraberiz, başımıza birşey 

gelirse de beraberiz. Gözaltına alınırsak da beraberiz, dayanışma 

içindeyiz. Tutuklanırsak da dayanışma içindeyiz. Bizim verebileceğimiz 

tek söz budur. Bir noktada korkunun karşısına koyabileceğimiz en büyük 

şeylerden biri de bu. Beraberiz. 

10 Ekim'den sonra yapılan yanlış hatırlamıyorsam ilk büyük miting 

8 Mart kadın mitingi idi. Ve kadınlar barikatı aştı.  Yani yasaklanmaya 

çalışıldı, engellenmeye çalışıldı sadece bir bomba korkusu değil. Bir de 

iktidarın şöyle bir özelliği vardır; korkuyu bir kere ortaya attıktan sonra 

istediği gibi onu şekillendirebilir. Yani o bomba korkusu, patlama 

korkusu gerçekten var mı yok mu tartışması da bir kenara, ne zaman bir 

miting yapacak olduysak saldırı ihbarı aldık dedi iktidar ne hikmetse 

kendi mitinglerinde bir ihbar olmadı. Ne zaman bir miting olsa saldırı 

ihbarı alıp, bunu kullandı. 

Yani oradan baktığımız zaman aslında birazcık hızlandırmaya 

çalışacağım, iktidarın korkuyu kullanma şekline birazcık baktığımız 

zaman bir noktada evet kendi korkuyor iktidar. Bunu bilmemiz 

gerekiyor. Gezi sürecinde ülkeyi terkeden biz değildik. İktidar korkuyor 

ama bizim yaşadığımız korku unsuru değil. 
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Sonuçta  biz üzerimize birşeyler yağıyor, gaz yağıyor, su yağıyor, 

bomba yağıyor ona karşı biraz sınanıyoruz. İktidar iktidarını kaybetme 

korkusu ile sınanıyor. 

Öte yandan aslında katliamlarda biraz önce örneği verilen çok şeyde 

yaptığı gibi korkuyu kendi tarafında tuttuğu kitleyi mobilize etmek için 

kullanıyor. İşte bu darbe sonrası zikir çekmeler yani insanlardan gelen 

tepkiler. Hiçbir zaman yaptığım bir şey yüzünden suçlanmadım, hep 

yapmadığımız şeyden, iktidarın beslediği korkular üzerinden suçlandım.

En son geçen hafta Sincan'da hayır çalışması yaparken Hollandalı 

olmakla suçlandık mesela. Yani Hollanda'yı desteklemekle suçlandık. 

Yani korku kendi kitlesini mobilize etmek için de kullandığı birşey. 

O noktadan gerçekten bizim korkuyla imtihanımızı da çok farklı 

değişik boyutlarla tartışmamız gerekiyor. Korku ile imtihan korkuyu 

yaratan tehlikeye karşı göğsümüzü kabartıp durmak değil, aynı zamanda 

korku yaratan ideoloji, korku yaratan unsurun içini boşa düşürmek, 

kendi kitlesini mobilize etmesini engelleyecek, içini boşa düşürecek 

unsurları söylemleri üretmek, politikayı üretmektir. 

Yani çok kısa, bizim en sonunda yapmamız gereken şey, bunu 

aslında hiç kimsenin tartışacağını düşünmüyorum, sokağı terketmemek, 

baskıya korkuya karşı evet çıkacağız, evet göğüs gereceğiz, 

karşılayacağız demek. 

Ama unutmamamız gereken en yegane nokta her saldırıdan sonra 

bizim korkuya karşı en güçlü silahımız kendi dayanışmamızdır. Bu 

dayanışmayı büyütmek zorundayız. 
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Ayşe Yıldırım:

Hadi arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. İkinci oturumumuzu bitirmiş 

bulunuyoruz. Sorularınız varsa yanıtlamaya çalışalım.

Konuşmacı 1:

Aslında Gezi süreci ile ilgili bir şey. Ben de Kızıltepe'de öğretmenim 

ve 4-5 Haziran grevi vardı o zaman Gezi sürecinde orada bir tartışma 

yürütmüştük arkadaşlarla, ciddi bir katılım olmuştu sendika okul 

temsilcileri ve üyeleri 100'ün üzerinde insan vardı ve Kürdistan 

coğrafyasında Gezi'ye mesafeli durma özellikle Kızıltepe özelinde 

Gezi'ye mesafeli durma tartışmaları yapmıştık.

Gezi'ye katılıp katılmamak tartışılıyordu ve katılım da sağlandı, 

tartışmalarda bir arkadaşımız bize şöyle bir şey söylemişti: “Evet dedi, 

bizde çözüm süreci var ve çözüm süreci sonrası olumsuz biterse ciddi 

dönüşleri olacaktır buraya demişti. Evet, Batı'da belki sadece plastik 

mermiyle saldırır devlet, ama burada gerçek mermi ve toplarla, 

tüfeklerle saldırır ve batı susar” demişti. 

Biz bunu sert bir şekilde eleştirmiştik ve ne yazık ki sonraki süreçte 

Cizre, Nusaybin yaşanırken Batı'nın bu sessizliğini gördük, yani bu 

bizim eksikliğimiz ve eleştirdiğimiz arkadaşın haklılığı… 

Burada onun hakkını vermek istiyorum, haksız bir eleştiri 

yaptığımızı düşünüyorum arkadaşa ve ne yazık ki arkadaş haklı olarak 

tepkisini söylemişti. 

Gezi sürecinde ciddi bir direniş, ciddi bir muhalefet olmasına 

rağmen Batı neden Silvan'a sustu, neden Cizre'de Nusaybin'e sustu.…

Belki buna 10 Ekim katliamının büyük bir etkisi oldu. Toplumsal 

muhalefeti bastırmada ama yine de sanki şöyle bir korku oluşuyor ve 
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bize de yansıtılıyor. Cizre de Nusaybin'de üçüncü bir yerin YPS'in 

direnişi vardı, orada bir silahlı güç vardı ve Batı'da bu alanda çıktığın 

zaman terörize edilmen ve terörün yanında yer alma söylemi ile 

susturulduk.  

Devlet özellikle hem muhalif partileri hem sol- sosyalist muhalefeti 

susturdu. Yani burada ciddi bir direniş, ciddi bir şey daha koyulamaz 

mıydı ve koyulsaydı acaba Cizre'de insanlar diri diri yakılır mıydı? Cizre 

bodrumları ölüm evlerine dönüşür müydü? Batı'daki ses güçlü olsaydı, 

muhalefet çok ciddi bir direniş sergileseydi biz Nusaybin'i, Sur'u, 

Cizre'yi bu kadar ağır yaşar mıydık? Oradaki insanlar bu kadar ağır 

bedeller öder miydi? Teşekkür ederim.

Ayşe Yıldırım:

 Bence ödemezlerdi,  yanıtlamak isteyen başka arkadaşlarım varsa?

Acun Karadağ:

Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Benzer şeyler şimdi de 

oluyor. Bu KHK'larla atılanlar, onlar Fetö'cü, onlar bilmem neci, onlar şu 

gruptan, eylemi yapanlar bu gruptan benzer şeyler dönüyor. Hala aynı 

tuzağa düşüyoruz. Egemen bizi bölüyor Kürt, Alevi, Türk, işte legal, 

illegal şey gerekmiyor insanları egemen sınıfının ezmesi için… sadece 

bir bahane gerekiyor. Gerçekten batının tepki vermesini çok istiyorum 

ama nasıl bu başarılır bilemiyorum. Batı'nın bu terör demagojisini bir 

şekilde anlaması gerekiyor. Kimdir terörist çok iyi anlatılmalı yani kendi 

haklarını savunan, kendi etnik kimliğini korumaya çalışan insanlar 

silahları bile olsa terörist sayılmamalılar. Bunu açık açık söyleye-

miyoruz.
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Konuşmacı 1:

Bu süreçte onu aşamadık. Yani Cizre, Nusaybin, Silvan olaylarında 

işte o devletin tırnak içerisinde “teröristle” diye terörize etmesini 

aşamadığımız için toplumsal bir muhalefet ortaya koyamadık. Yani 

yer….

Acun Karadağ:

 Yani hocam KESK içinde bile kurumculuk yapılıyor, orada bile bir 

araya gelinemiyor. Ben bazen diyorum, bu devlet iyi yapıyor da tepemize 

tepemize vuruyor. Bir türlü bir araya gelemiyoruz, şu gruptan, bu 

gruptan, şu anlayıştan, bu anlayıştan yok böyle bir şey yani. Onlar tek tek 

milletler. Sermaye beraber saldırıyor, birlikte saldırıyor ama biz bölük 

pörçüğüz yani, en büyük sıkıntımız şu gün bile böyle. 

Faşizmi tanımlayamıyoruz, belki bize kıyak geçer diyor bazıları 

öyle bakıyor. Faşizm bana kıyak geçecek, bugünler geçecek, işe 

döneceğiz, tazminat alacağız, hep kafalarında böyle şeyler var, yok böyle 

bir şey. Faşizm gümbür gümbür, daha bunun ilerisi var, sokakta 

öldürmeler başlayacak yani 16 Nisan hayır deyince her şey bitmeyecek. 

Bunu diyorum hep, bu bir aradalığı mutlaka sağlamak lazım. 

Bilmiyorum grupların önderleri mi, partilerin önderleri mi bir araya gelir 

artık bir şey yapılmalı. Tavanda bir sıkıntı yok, Yüksel de eylem 

yapıyoruz, bütün kurumların tabanları ziyarete geliyor, ama şey yok. 

Kurumsal olarak ziyaret yok. Niye? Orası bir yere mal ediliyor, onun 

üzerinden ona prim mi yaptıracağız deniyor. Yok böyle bir şey ya! 

Hadi Sinan İskit:

O konuyla ilgili çok kısa. Bence bazen Gezi direnişine fazla 

sorumluluk veriyoruz gibi geliyor. Yani sonuçta Gezi direnişi dediğimiz 

şey, yığınların milyonların tepkisiydi, milyonların birdenbire 
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bilinçlenmesi, devrimci bilinçle hareket etmesi tepkisiydi. Yani benim 

bildiğim kadarıyla Geziden önce de bu ülkenin batısı Kürdistan için 

hiçbir zaman sokağa inmedi, kitlesel olarak sokağa inmedi.

Konuşmacı 1:

Tabi ki yaşanmış bir 90'lar var. 90lar ve Batı

Hadi Sinan İskit:

Yani şey sonuçta bu ülkenin batısı Kürdistan için geziden önce de 

inmedi, geziden sonra da inmiyor, doğru. Bu hani tolere edilebilir, kabul 

görülebilir bir şey olduğu için söylemiyorum ama hani bence zaten Gezi 

bunu düzeltecek şey değil, bunu düzeltecek şey örgütlerin örgütlenmesi, 

bilinçlendirmeye çalışması ve mobilize etmesi. Hani Gezi gibi bir isyan 

tek başına bunu düzeltemez.

Ayşe Yıldırım:

Teşekkürler, hislerime tercüman olduğunuz için. 

Konuşmacı 2:

Ben de emekli öğretmenim, biraz sizlerden büyüğüm. 70'ten beri 

mücadelenin içindeyim. Son 1 yılda Ankara'ya geldim, Ankara'da 

örgütsüzüm. Acun öğretmene de Onur arkadaşa Hadi arkadaşa korku 

hakkında verdikleri, diğer arkadaşlara da mesleki olarak verdikleri 

mücadeleler için bilgiler için teşekkür ediyorum. 

Ben birkaç şey söylemek istiyorum: bir, korku iki, umut. Umut 

önderlerimizin bize sunduğu, gösterdiği mücadele biçimi gösterge-

leriyle tarihimizde var. Bu umut olmasa zaten hiçbir şey olmaz. İki 

korku, korku bulunduğumuz ortamda yok olan şeydir. Biz eğer 
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mücadelenin içindeysek, Acun öğretmenin ve Hadi'nin dediği gibi bir 

mücadelenin içindeyse korku o anda yok olur. Korku bizim beynimizde 

car ettiğimiz, ürktüğümüz, düşündüğümüzde heyecanlandığımız, 

telaşlandığımız bir şeydir. 

Ama, biz bunları herhangi bir eyleme giderken, bir örgütlülüğe 

giderken kafamızdan ne kadar atabilirsek işte saldırırlar mı, ölür müyüm, 

bomba mı patlar düşünceleri ile gidersek bunları zaten aklımıza 

koyarsak korkuyu yenemeyiz. Korkuyu yenmenin tek yolu vardır, 

mücadelenin, olayın içinde olmak. Olayın içinde olduğumuz ada korku 

diye hiçbir şey olmaz. İğneden korkan bir insan olayın içinde iğne yapar 

hale gelir. Ölü görünce, kan görünce bayılan insan mücadele içinde onu 

nasıl canlandıracağı, nasıl hastaneye yetiştireceği mücadele içine girer. 

Korku böyle bir şeydir ve yok edilebilir. 

Üçüncüsü de örgütlenme yine Acun öğretmenin son anda söylediği 

şu anda; şu anda değil de benim 70'ten beri içinde bulunduğum 

bölünmüşlük ortamı maalesef  kaç yıl olmuş 37 yıl olmuş, 37- 40 yıldır 

bu durum ülkemizin başına bela. Ne kadar çok parçalara bölünürsek, ne 

kadar çok olursak o kadar çok zarar görüyoruz. Bu liderlerin, bu 

örgütlerin, bu partilerin, dergilerin, gazetelerin bir şekilde bir araya 

gelmesi gerekmekte. Çözüm budur. Teşekkür ediyorum.

Konuşmacı 3:

 Ben herkesi selamlıyorum. Öncelikle burada birlikte çalışma 

yürüttüğüm arkadaşım mesela Naci yok, çünkü Naci insan haklarını 

savunduğu için, Kürdistan'daki savaşa karşı mücadele ettiği için devlet 

tarafından rehin tutuluyor. Ve bu rehin tutulmalar her geçen gün artıyor, 

Kürdistan'da da artıyor, Türkiye'de de artıyor. Bugün işi için emeği için 
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direnen arkadaşlarımız gözaltına alınıyor, ondan önce vicdani retçi 

arkadaşlarımız gözaltına alınıyor, doğası için mücadele edenler, dini, 

dili, ırkı için mücadele edenler sürekli devlet tarafından rehin tutuluyor. 

Bu rehin tutulmayla devlet bir korku salmaya çalışıyor, korku salıyor Bu 

konuda gerçekten başarılı bir pratik sergiliyor, fakat biz korkuyu 

tartışırken bile bunu kapalı bir ortamda tartışıyoruz, yani yine devletin 

korkusu ile karşı karşıyayız. 

Aslında bu korkularımız tartışırken aynı zamanda forumlarla, halkla 

bunu tartıştığımız zaman gerçekten bu korkuyu bir nebze olsun 

aşabileceğiz, çünkü korku yani ben mesela Kürdistan'daki eylemlerde de 

şahit oluyorum. Öyle bir hale getirmiş ki bizi OHAL pratiğiyle. 

Tamamen oturma eylemelerini bile biz içeride yapıyoruz ki bir anlamı 

yok ki bunun. Bugün ki tartışmamızı bile korkuya dair tartışmamızı bile 

içeride yapıyoruz. Bunu yine örgütlü bireyler dinliyor içinizde örgütsüz 

olan, işte buna geçerken uğradım diyen kimse yok. Herkes bundan 

haberdardı, yani aslında herkes buradaki mücadele etmeye çalışan 

bireyler. 

Korkan bireylerin hepsi bugün Yüksel Caddesi'nde, Sakarya 

Caddesi'nde, Amed'de, Dersim'de, Trabzon'da, Sakarya'da her yerde, 

yani bu korku panelini bizim tamamen Kürdistan'da Türkiye'de 

sokaklarda yapmamız gerekiyor. Sokaklarda yapmamız gerekiyor ki 

Naci rehin tutulduğunda işte örnek veriyorum A kişisi rehin 

tutulduğunda bizler o korkusuzluğumuzla sokağa inip barikat 

kurabilelim, o korkusuzluğumuzla barışı örebilelim, Sur'da, 

Nusaybin'de, Cizre'de yapılan saldırılara karşı dimdik durabilelim. 

Bir yandan da sağlık alanında saldırı yapıyor, halkın sağlık imkânını 

elinden alıyor. Hekim arkadaşları, emekçi arkadaşları işten alıyor; ama 

hiçbir şekilde bu hizmeti alamayan bireyeler buna ses çıkaramıyor, 
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çünkü korkuyor, çünkü bundan, bu korkuyu aşacak olan biz bile yani 

örgütlü bireyler de bunu kapalı alanlarda gerçekleştiriyoruz. Eminim ki 

bir gün değil, hatta yarın bunu açık alanlarda gerçekleştirip forumlara 

dönüştürebileceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum, hepinizin direnişi çok 

kıymetli, böyle bir panel yaptığınız için de teşekkür ediyorum.

Ayşe Yıldırım:

Katkılarınız için teşekkürler. Sempozyumumuzu Dieter Duhm'un 

“Kapitalizmde Korku” isimli kitabından bir alıntı ile bitirmek istiyorum: 

“Böyle gidecek ya da yine gelecek yaygınlaşmışken, HAYIR demek ve 

bunda ısrar etmek büyük bir cesaret ister. Cesaretin olduğu yerde 

korkunun bulunmaması mümkün değil, oysa korkunun üstesinden ancak 

politik çalışmayla gelinir.” Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. 

Sevgiyle kalınız.
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