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Bu tanıklık kitabı, 28 Ekim 2011 sabahı gözaltına alınıp 28 Haziran 
2012’ye kadar sekiz ay tutuklu kaldığım Bakırköy Kadın Cezaevi B6 
Koğuşu’nda ve onu izleyen iki hafta, mahkeme için bulunduğum Silivri 
Cezaevi’nde yaşadıklarım, düşündüklerim, anladıklarım ve çevremdeki 
kadınlarla paylaştıklarımın resmidir. Süreci tam bir yıla yaydım, hem ken-
dimi hem BDP’yle ilişkilerimi hem de bize yönelen bu cezalandırma 
operasyonunun nasıl tırmandırıldığını biraz öncesinden ve biraz sonrasın-
dan aktarabilmek için. 

KCK adı verilen davanın bir BDP kapatma ikamesi olduğu, bu tutuk-
lamaları, hem yargıdaki “özerk” gücün hem de iktidardaki çoğunluk ege-
menliğinin birlikte uygun ve gerekli gördüğü apaçık ortadaydı. 2014 ve 
2015’te yapılacak kritik seçimler aşamasına kadar BDP’lileri cezalandır-
mak, özellikle yerel ve bölgesel noktada yatay örgütlenmenin hızını kes-
mek ve mümkünse geriletmek için hükümet, bu tutuklamaları çok des-
tekledi. Yargının bağımsızlığını savunarak sorumluluktan kaçmaya çalıştı, 
bunu bir ölçüde de başardı. Ayrıca yürüttüğü müzakereleri kendi lehine 
çevirebilmek için binlerce kişiyi rehin alarak, BDP’nin taleplerini daha alt 
düzeyde karşılama hesabı yapılmış oldu. Gözaltındaki ilk günlerde bun-
ları düşündüm. Türkiye’nin iktidar ve devlet mantığı budur: suçlayarak 
ezmek, o arada kendini güçlendirmek.

Bir yıllık bu süreci cezaevinde tuttuğum 70-80 sayfalık günlükler 
üzerine kurdum. Koğuş arkadaşım Büşra Beste Önder’in yardımlarıyla 
binden fazla mektup ve kartı tasnif ederek işe başladım. Sekiz buçuk ayı 
aynı koğuşta her gün birlikte geçirmiştik. Benim yanlış hatırladıklarımı en 
iyi o düzeltebilirdi. Ayrıca sık sık birlikte olmak ikimize de iyi geldi. Önce  
mektupları bilgisayara geçirmek, sonra günlükleri mektuplarla birleştir-
mek, bazı noktaları gazete haber ve makaleleriyle sınamak ve destekle-
mek, bazı konuları da araştırıp belgelemek beş-altı ay sürdü. Çünkü biz 
iki Büşra üniversitedeyiz, birimiz öğrenci birimiz öğretim üyesi, ancak 
haftada iki gün çalışabildik.

ÖNSÖZ
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Sonra yazdıklarımı daha akıcı bir hale getirmek istedim, yazarak, sile-
rek, değiştirerek daha zorlu bir sürece girdim. Sibel Yerdeniz her bölümü 
okuyup bana önerilerde bulundu. Sıkıcı olabilecek yerlere işaret etti, an-
laşılmayan kestirme ifadelerime dikkat çekti. Bu ikinci aşamayı Sibel, be-
nim için çok kolaylaştırdı. 

2012 yaz aylarında Datça’da Sırma da yazdıklarımı okudu ve görüş-
lerini söyleyerek katkıda bulundu. Her hafta benimle görüştüğü, dışarıda-
ki tüm ilişkileri de yakından izleyip bir kısmını da örgütlediğinden anla-
tılanları en yakından bilen kişi Sırma idi. En önemlisi günlük tutmamı ve 
bunu sonradan kitaplaştırmamı Sırma düşündü ve beni baştan sona bu 
işe özendirdi. Yoksa her türlü duygusuyla cezaevi ortamını bir yıl da faz-
ladan dışarıda yaşamayı göze alamayabilirdim.

Yaz sonunda Yıldız Berlin’den geldiğinde baştan sona okudu ve bazı 
görüşlerini aktardı, bazı eklemeler de yaptı. Sırma kadar sürekli olmasa 
da o da bu süreci duygusal olarak çok ağır yaşadı. En son da Nesrin Uçar-
lar hızla ve her zamanki titizliğiyle okudu ve bazı düzeltmeler önerdi. 
Sibel bu süreci de izledi.

Büşra Beste Önder’e, Sibel Yerdeniz’e, Sırma Evcan’a, Yıldız Göney’e 
ve Nesrin Uçarlar’a bütün sevgimle teşekkür ediyorum.

Zeynep Perinçek Signoret, albümde göreceğiniz küçük tablolarını 
mektup niyetine bana, cezaevine gönderiyordu. Duvara astığım eserleriy-
le her gün benimle birlikte oldu, bana renkli ve anlamlı bir direnç verdi. 
Zeynep’in bu özel eserlerini bu kitaba da taşımaktan onur duyuyorum.

Ayrıca bu kitabı basmayı ve editörlüğünü yapmayı kuvvetle isteyen 
Yayın Yönetmeni Sırma Köksal ve Editör Emre Taylan’a da teşekkür 
borçluyum.

Duygularımla, düşüncelerimle, deney ve birikimlerimle hem içinde 
hem dışında olmak zorunda kaldığım Türkiye siyasi kültürünün, muhalif 
yasal bir partiye ve onun bireylerine nasıl bir üslupla baskı uyguladığının 
ve bu baskıları benim ve bizim nasıl göğüslediğimizin bir belgesini aktar-
mak istedim. 

Kendi aklımla ve gözümle izlediğim ancak yanımdakilerin sözleriyle 
denetlemeye çalıştığım bir tanıklık denebilir bu hikâyeye. İstemeden bazı 
hatalar yaptıysam affola…

Rumelihisarı, Şubat 2014
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GİRİŞ

Yeşil yasak,
mavi ve lacivert yasak...
Bu renk giysiler içeri alınmıyor.
Çiçek ve yaprakta renk yasağı yok
ama çiçek ve yaprak getirmek veya satın almak yasak.
Esas toprak yasağı var.
İstikbal bir tek göklerde
o da bazen açık mavi, bazen koyu mavi
bazen çizgi bulutlu,
bazen tombul bulutlu,
bazen kara bulutlu.
Bulutsuz da olsa en fazla 60 metrekare,
kuş yırtarsa ne âlâ!

Doğasızlıktan, yani betondan kurtulmak için çay içtikten son-
ra demlikteki çay yapraklarını kurutuyordu genç kadınlar. Ekim 
2011 rehine akınından önceki kadın arkadaşlarımız, BDP gençlik 
ekibi... Bu kuruyan yapraklara salata veya semizotu gibi çiğ sebze 
parçaları da ekliyorlardı biraz. Birlikte kurumaya bırakıldılar ama 
avluda pis bir koku oluşturduğundan fazla dayanamadık. Ayrıca 
çok miktarda solucan da yarattı bu süreç. Aysel (Diler) tüm 
sükûneti ve inceliğiyle onları tek tek temizledi. Sonra boşalan 
peynir ve yoğurt kaplarına, bazı eski leğenlere veya ibrik olarak 
kullanılan küçük plastik maşrapalara, bu çaylı oluşumu toprak 
diye yerleştirip çeşitli çiçek tohumları ekiliyordu. Bunları önce 
Emine (Çaynak), ardından da Aysel ekiyordu; sade, sakin. Ayrıca 
ortak alanın 10 cm’lik kare şeklindeki demir kafesle çevrili cam-
larına da sarmaşık dikildi, çek-pas artığı kırık sopalarla sarmaşığın 
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yönü belirlendi. Karanfil, domates, akşamsefası ve top top sarı 
çiçekler ekildi.

Bu işlemleri nisan ayında yaptık ve haziran başında yapraklar 
ortaya çıktı. Fesleğen ve nane de oldukça sağlıklı görünüyordu. 
Ama çiçeklerden sadece bir tanesi çıktı, tek tük akşamsefası... İs-
tediğimiz tam olmamıştı. Diğer dört koğuştakiler başarılıymış 
oysa. Pazartesi günleri yaptığımız ortak alan görüşmesinde arka-
daşlar bize karanfil getirmeye başladı; hem de kokulu karanfiller. 
İlkini ben almıştım, B2’den Zekiye Ayık getirmişti ve bir hafta 
dayandı penceremin önünde. O güzelim salataları, mezeleri ya-
pan bizler (özellikle Pervin, bazen ben, Nazlı ya da Çiğdem) çi-
çek işinden tam verim alamadık.

Meltem Yağmur (Bovkır) sonrasında, doğa kavramını, “flo-
ra”dan faunaya da yöneltti ve arkadaşları ona iki muhabbet kuşu 
getirdi. Tombul bir mavi ŞİN ve ince bir sarı ZER! Şin û Zer uçup 
da kaçmasın diye Gule (Çelik), onların kanatlarını itinayla “kısalt-
tı”. Bu işlem hepimizi biraz tedirgin etti ama çare yok. Ya yükselir 
de bizi terk ederlerse? Kuşlara da hapishane içi hapishane yarat-
mayı başardık.

Sonra Şin ve Zer, mahalleden kumruların da avlumuza ziyare-
tine vesile oldu. Herhangi bir şiddet yaşanmadı, izin vermedik. 
Ülker (Özadikli) kuşlara, inatla torunlarının adlarıyla sesleniyor-
du: Ardaaa, Adaaa! Ama Meltem hiç kızmıyordu bu isim değişik-
liğine. Gencecik kadınlar da olgunlaştı. Bir gün küçük Büşra da 
(Beste Önder) kuşları, eline veya omzuna kondurmayı başardı ve 
onların biriyle avludan içeriye kadar girip mutfağa doğru yürüdü 
-kuş hafif uçabiliyor ama çok yükseğe çıkamıyor- ve kuş, Büşra’nın 
omzundan gitti çay ocağının üstüne kondu, birden bir kıyamet 
koptu. Ya ocak yanıyorsa... Neyse ki daha önce söndürülmüş ve 
soğumuş. Yoksa bir kuşu kaybedecek ve çok ama çok üzülecektik. 
Can kaybına tahammülü olmayan bir siyasi hareketiz ne de olsa.

Alt kattaki odadan zaman zaman gelen gitar tıngırtıları. Esra 
(Cebe) gitar çalmayı henüz öğreniyordu ve gayet de iyi gidiyor-
du. Meltem iyi çalıyor, sesi de çok güzel... Tuba’nın da çok güçlü 
bir sesi var; Pervin’in, Selma’nın etkileyici, özgün ve unutulmaz 
altoları, tam tutturamadığımız küskün birkaç çiçek, keyiflerini 
bozmadığımız cikcikler Şin û Zer...

Haziran 2012 sonuna böylece ulaştık, sonra aramızdan on kişi 
duruşma için Silivri’ye götürüldük. 13 Temmuz’da davanın tüm 
tutuklu “sanık”larının ancak yüzde 10’u tahliye edildi, Bakırköy 
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B6’dan ben, Suna ve Büşra Beste. Ertesi gün Silivri Yoğurt Festi-
vali varmış, maalesef onu göremedik! Eylül başında Pervin bana 
B6’dan, artık serpilmiş çiçeklerden bir karanfil, bir de akşamsefası 
yaprağı gönderdi mektup içinde.

İçerinin dışarısı, dışarının içerisine şimdilik böyle kavuştu.
Aslında sadece mektuplarla oluyor bu kavuşmalar. Dolayısıyla 

bu kitapta mektupların yeri ve değeri çok geniş.

Ana’dan BABALARA!

1-3 Ekim 2011’de BDP’nin Diyarbakır’daki Kadın Meclisi 
toplantısına katılmıştım.

Kadın sorununun sadece “analık” üzerinden işlenmesine iti-
raz, ayrıca eleştirilemeyecek herhangi bir metin olamayacağına 
da işaret ettim. Misafir dinleyici olmuştum adeta, bu toplantı da 
Batman’dakine benziyordu; kötüydü. BDP’nin yeni meclis yılına 
hazırlığı gibi değildi ve abartılı bir radikalizm vardı. Milletvekille-
rinin TBMM yemininden önce kadınlara söz vermesi özgün ve 
hoştu ama yine “neolitik kadınlar” esprisiyle bir metin okundu. 
Metin hakkında eleştiri yapmam aykırı görüldü, birkaç arkadaşı-
ma, demokrasi mücadelesinin böyle hatalar yaparak sürmesinin 
zor olduğunu söylemiştim.

Sürekli bastırılmanın verdiği bir öfke ve inat var bazı arkadaş-
larımızda. Aslında anlıyorum çünkü baskılar hep çok acımasız 
oldu. Ama bu durum, “inadına” havasına girmeyi gerektirmez ki. 
Ya da bunu daha ne kadar sürdürmek mümkün? Benim anlaya-
madığımı, hangi “kumral” Türk daha iyi anlıyor? Bu soru da ce-
vapsız kalmaya mahkûm. Kan bağı mı lazım? Tabii ki hayır! 
Önemli olan birlikte yaşama adabı... Başka ne olabilir?

10 Ekim 2011’de, Ankara’daki BDP Genel Merkezi’ne; 
AKP’den Ömer Çelik, Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Burhan Kuzu 
ve Ahmet İyimaya, Anayasa Komisyonu için ziyarete geldi. 
BDP’yi temsilen ben, Ayşegül Devecioğlu, Hamit Geylani, Ayla 
Akat Ata ve Komisyon Başkanı olarak Meral Danış Beştaş vardı. 
Bu toplantıda BDP, anayasanın sağlıklı yapılabilmesi için bir “yol 
temizliği”nin gerekliliğinden söz etti. Meral çok iyi konuştu. AKP 
heyetinden Ömer Çelik ise sürekli Ankara’daki kanlı Kumrular 
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saldırısından bahsediyordu. Bir diyalog sürdürme niyetine benze-
miyordu tavrı. Bu kanlı saldırıyla Anayasa Komisyonu arasında 
nasıl bir ilişki olabilir ki? Bu tür şiddet olayları herkes tarafından 
kınanmış. Öyleyse bizlere bu kanlı saldırının olası aktörleri gö-
züyle bakmak niye? Amaç ve tutum uyuşmadı. Bu nasıl bir poli-
tika? Daha doğrusu politika denen faaliyet bu mu? Diyalog, siya-
sal faaliyetin esası, özgüvenle ve karşındakini düşmanlaştırmadan 
yapılabilir ancak, düşmanlaştırarak görüşme olmaz, olsa da sonuç 
alınamaz. Görüşmek, farkı kabul ederek olabilir ancak.

Konuşmalar sırasında, temiz bir sayfa açalım anlamında tabu-
la rasa ifadesi kullanıldı. Yıllar önce İstanbul’da bir kitap fuarında 
bir arkadaşın yaptığı “tabular haza” (bildik çözüm metoduna ha-
yır!) anlamındaki esprisi aklıma geldi. Ben pek konuşmadım çün-
kü düşmanlaştırma psikolojisini ve özellikle yok sayıldığımı çok 
kuvvetle hissettim. Mesela karşımda oturan Beşir Atalay yüzüme 
hiç bakmadı. Onları yolcu ederken içimden geldi ve, “Tabular 
haza!” dedim. Kızgındım, hangi yönden barışa sarılacağız? Daha 
bir Türk’ün BDP içinde, yönetiminde/komisyonunda olmasını 
hazmedemeyen bir anlayış, hangi tür bir kardeşlik yanılsaması ya-
şıyor acaba? Herhalde yine Osmanlı millet tarzında yaşıyor olma-
lı: “Var ol ama mezhepleri, kanları, soyları birbirinin içine taşıma”, 
“Var ol ama benim kadar da rahat yaşama”. Acaba bizden de “ciz-
ye” alırlar mı yoksa “bilim vergisi” koyarlar mı YÖK yasasına? 
Bunları hep düşünmek zorundayım. Öyle güçlü bir hiyerarşi var 
ki sanki anayasaya bile gerek yok.

BDP’de yönetici konumunda olduğum ve komisyonda da kar-
şılarında oturduğum için bana çok kızıyorlardı, adeta “kan bağı”nı 
hatırlatır gibiydiler. Besbelli üniversiteleri ve akademisyenleri, 
resmî ideolojinin temsilcisi olarak görmek istiyorlardı. Hem de 
bir kadın hem de bir Türk hem de profesör hem de yeterince 
protokole girmemiş, yani gizli işler konusunda analiz yapma alış-
kanlığı da yok, strateji ve taktik çalışmıyor. O zaman “haddini 
bildirmek” çok kolay olmalı.

İNŞ (İdris Naim Şahin - eski İçişleri Bakanı) şöyle diyordu 3 
Kasım’da Milliyet gazetesinin alıntıladığı şekliyle, ben tutuklan-
dıktan sonra:

Büşra Hanım Türkiye’deki binlerce profesörden bir profesördür. O pro-
fesör hanımın da tutuklanma sürecini biz izliyoruz. Bu ülkede binlerce 
insan tutuklanırken bir profesörün tutuklanmaması gerektiğini savunma-
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nın hukukla, adaletle ne kadar bağdaştığını bir hukukçu olarak anlamakta 
zorlanıyorum. Hukukun eşitliği karşısında acaba imtiyazlı sınıflar mı olsun 
isteniyor bu ülkede? Bütün profesörler tutuklanmış olsa merak eder so-
rabiliriz ama binlerce profesörden bir profesör tutuklanmış olabilir.
Sayın profesörümüzün anladığım kadarıyla bu yapıyla bir bağlantısı var. 
“Türkiye Cumhuriyeti’nde halk nasıl ayaklandırılır; sebepsiz yere, kandı-
rılarak, Türkiye Cumhuriyeti nasıl bölünür?” derslerinin hocalığını yap-
mak durumundaymış diye duyuyoruz. Eğer bunlar yanlışsa yanlış hesap 
bir yerden döner. Yargıçlar sadece Berlin’de değil Türkiye’de de vardır.

O gün, o toplantıda hükümet sözcüleri, bana yirmi yıl önce-
ki bazı algılarımı hatırlattı. Orta Asya ve Kafkasya üzerine araş-
tırma yapıyorum. Üniversiteye girdiğim andan beri Türk dilleri-
ne, lehçelerine ilgim var. Sovyetler dağılınca bu konuda çalışmak 
cazip geldi. Merak ettiğim çok şey var. Özellikle Orta Asya’dan 
göç edenlerin kimler olduğunu öğrenmek istiyorum, işin top-
lumsal ama özellikle de kültürel yanını merak ediyorum. Yüzey-
sel efsanelerin derinleşmesini arzu ediyorum. Bu çabam sırasın-
da birkaç akademisyenin sıkılıp utanmadan, orada yaşayan top-
luluklarla, insanlarla akrabalığım, kan bağım olup olmadığını 
sorduğunu da hatırlıyorum! Bilimden, araştırmadan ancak bu 
kadar anlayanlar benzer sorular yöneltti: “Neden Kırgızları, Ka-
zakları, Özbekleri, Türkmenleri merak ediyorsun?” Hatta birkaç 
tanesi, aynı küçük görme üslubuyla, “Ne işin var Yecüc-Mecüc 
taifesiyle?” diye sordu.

AKP Heyeti BDP Genel Merkezinde.
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İster Kürt ister Türk olsun, kendinden daha az muktedir/daha 
az zengin olan insanlara karşı tavrı veya “halklara yön vermek, on-
ları hizada tutmak benim misyonumdur” özlü nağmelerini, değil 
sözcüklerden, bakışlardan bile anlayabiliyordum artık ve bu hisler 
bana çok kuvvetli ve aşikâr bir biçimde durmadan akın ediyordu.

1990’lı yıllardayız, Kazakistan’a gidiyoruz; uçak en az beş saat 
sürüyor, yolda sohbetler bürokratlarla... Bir tanesi çok iğreniyor-
muş bu Asyalı Türklerden çünkü onlar temiz değilmiş. Bir şeyden 
de anlamıyorlar, konuşmayı bile bilmiyorlarmış. Açıkçası konfor 
ve muhabbet açısından bayağı sıkıcı buluyorlar bu gidiş gelişleri. 
Merakları da yok aslında, içlerinde okuyup yazanı da pek az za-
ten. Türk Tarih Kurumu’ndan biri de “Manas’ın 1000. Yılı” kutla-
maları için Kırgızistan’da Talas Ovası’na doğru yol alırken, mola 
verdiğimiz sırada (Kazakistan/Canbul’da), dinlenmek için çayır-
lara uzandığımda, bana çok kaba bir biçimde, “serbest kadın” ha-
vasında olduğumu ihsas eden ve kocamın da Yahudi olduğunu 
ima eden sözler sarf etmişti. Yine bir Tarih Kurumu profesörü, 
Kazak bir vatandaşa soruyor. “Sen Türk değil misin?” Adam diyor 
ki, “Ben Kazak’ım.” Bizimki kızıp, “Sen Türk’sün!” diye bağırıyor.

Türk Tarih Kurumu konferanslarından birini hatırlıyorum, 
1994 yılındaydı. Biri bağırıyor Azeri tarihçilere, “Sen Türk değil 
misin? Neden Rusça konuşuyorsun?” “Bunlar çaresiz yahu, biz 
bunları yönetebiliriz” gibi duygularla düşünüp düşünüp parlıyor-
lardı: Alfabeniz bizimkiyle aynı olacak, gençlerinizi ancak biz 
okutabiliriz, onları aydınlatırız, cehaletten, Rus emperyalizmin-
den kurtulurlar. Özbekler de diyordu ki, “Biz ağabey istemiyoruz, 
gençlerimizi geri çekeriz.” Böylece iki taraf da kaybediyor. O za-
man “kazan-kazan” özdeyişi ortalıkta yok, sadece kazan kaynatılıp 
köpürtülüp duruyor. Bin beş yüze yakın Özbek öğrenci eğitimle-
rini tamamlamadan Özbekistan’a dönüyor. Andicanlı’yı, çok par-
lak bir öğrencimi böyle kaybediyorum. Özbekistan bu resmî tavrı 
benimsemeden önce yüksek lisans tezini benim danışmanlığımda 
yazıp bitiren Aziz Hasanov’u neyse ki mezun edebildik.

İşte aynı hislerin, aynı düşüncelerin bu toplantıda hızla sökün 
etmesi benzer tavırları duyumsamakla ilgili olsa gerek. Aradan 
yirmi yıl geçmiş, yine kınıyor, cezalandırmak istiyorlar.

• KAN BAĞI YOK (sen Kürt değilsin), burada ne işin var!
• BİZ BABA’yız, AĞABEY’iz sana çizdiğimiz yoldan ayrıl-

ma, kadın olduğunu unutma!
• AYKIRI olma, cezalandırılırsın!



21

• DEVLET’in üniversitesi ancak devlet için çalışmalıdır, 
devlet de biziz ona göre!

En az kırk yıldır bu his ve mesajları alıyorum, bazen çok kaba 
bazen daha usturuplu olarak ima edilen “büyüklerin nasihatleri-
ni”, kadınlara nasıl yönelttiklerini biliyorum. Özellikle de proto-
kol alanlarında yer almaya yatkın olmayan kadınları tartaklamak 
daha kolay. Çünkü gün olur protokol alanlarına ihtiyaçları olabilir 
ne de olsa ama diğerlerini denetim altında tutmaları gerekiyor. 
Büyük milletin, büyük ülkenin denetim altında tuttuğu “küçük-
ler” olmazsa büyüklükleri nasıl anlaşılacak? Yani şimdi bunlar fel-
sefi anlamıyla kâmil insan mı? Tabii ki değiller. Hazımsız, yeniyet-
me “iktidar” oğlanları bunlar, ayağını teperek kölesini yanında is-
teyenlerden.

Fındıklı EKİM’de 
Genç meslektaşlarım/arkadaşlarım

6 Ekim 2011’de üniversiteye gitmiştim. Giresun’dan kocaman 
bir koli gönderilmiş. İçinde fındığın her çeşidi... Eve döndüğümde 
onları evin çeşitli köşelerine koydum ve Yıldız’la birlikte tüketi-
mimize hazır hale getirdim. Yıldız (Göney), büyük ablamın kızı, 
yirmi iki yaşından beri çoğunlukla benimle yaşıyordu; ablamın evi 
de benimkine yakın zaten. İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans 
tezini hazırlıyor. Çocuk edebiyatı üzerine yoğunlaşmak istiyor, 
şimdilik fantastik çocuk edebiyatı üzerine kitaplar okuyup notlar 
alıyor. Çalışmasını bitirince 2010 yılı sonunda girdiği Berlin Pots-
dam Üniversitesi’ndeki yüksek lisans programına devam edecek.

Fındıklar, mutfak tezgâhının az kullanılan tarafında duruyor. 
Ama onları eve taşımadan, daha üniversitede, ofiste iken en yakın 
arkadaşım ve meslektaşım Günay’a (Göksu Özdoğan), bölüm 
başkanına ve sekreterimize de vermiştim. Bu esnada dekan gelip 
kibarca hal hatır sormuştu. Doktora tezini yeni bitirmiş olan 
Muhammed’le de buluşmuş ve akşamüstü Anadoluhisarı tepele-
rinde bir kafeye oturup sohbet etmiştik. Bir kavanoz fındık ezme-
si de ona vermiştim. Fındık gönderen öğretim üyesi arkadaşa çok 
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teşekkürler... Adını veremem. Sonra maazallah “terörist örgüt 
üyesi olmamakla birlikte, teröriste fındık yoluyla rüşvet veren” 
filan derler.

Ekim ortalarında bölüme birkaç kez daha uğradım, doktora 
öğrencim Leysen Şahin’le görüştüm, tezini konuştuk. Birkaç yıl 
önce Boğaziçi Üniversitesi Ata Enstitüsü’nde yüksek lisans tezini 
bitirerek bize başvurmuştu. Aynı zamanda, MÜ Türkiyat Bö-
lümü’nde Rusça-Tatarca tercümanı olarak çalışıyor. Leysen, Ka-
zanlı, dolayısıyla Rusçası çok iyi ama lise sona kadar tüm eğitimi-
ni Tatarca yapmış. Rus dili ve edebiyatı dışındaki tüm dersleri 
Tatarca görmüşler. Eğitim Sen’de yapılan Uluslararası Ana Dili 
Sempozyumu’na da beraber katılmıştık. Benimle çalışmak istedi-
ği tez, Rusya Federasyonu ve Tataristan tarih ders kitaplarındaki 
algı farkları üzerine...

23 Ekim’de “Barış ve Demokrasi” üzerine bir konuşma yap-
mak üzere Bodrum’da bir panele çağrıldım. “Ne iyi, artık 
Bodrum’da da böyle paneller oluyor,” dedim kendi kendime. Ora-
dan da Datça’ya geçer, üç-beş gün dinlenirdim böylece.

Yine o günlerde Nesrin Uçarlar’ı Beşiktaş’taki evinde ziyaret 
ettim. Nesrin’le yaklaşık beş yıl önce, Günay Göksu Özdoğan’ın 
tez öğrencisiyken tanıştık. Tez savunma jürisine beni de dahil et-
tiler. Tez savunması M. Ü. AB Enstitüsü’nde oldu. Nesrin, AB il-
keleri çerçevesinde anadili konusu ve Kürtçenin Türkiye’deki ko-
numu üzerine çok kapsamlı, teorik olarak kuvvetli ve araştırma 
yanıyla da zengin bir tez yazmıştı.

Sonraki gelişmeleri YÖK’e yazdığım dilekçeden “kısaltarak” 
aktarıyorum:

26.11.2008
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına,
Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde, Doktorant Nesrin 
Uçarlar’ın savunma jürisi (14. 07. 2008) üyesi olarak “The Issue of Lan-
guage Rights in the European Union and Its Impact on Turkey” başlıklı 
tezinin oybirliğiyle kabul edilmesinden yaklaşık iki ay sonra tezin, söz 
konusu Enstitü tarafından şekil ve esastan bozulması konusundaki görüş 
ve itirazlarımı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz etmeyi bir akade-
misyen olarak kendime görev biliyorum.
Doktorant Nesrin Uçarlar’ın doktora tezi üç açıdan çok değerlidir:
Türkiye’de AB uyum süreci açısından Kürt halkının dil haklarıyla ilgili 
durumunu derinlemesine “case study” olarak incelemiş bulunmak;



23

AB dil hakları mevzuatı ile yine AB’nin bu konudaki uygulamaları arasın-
daki tutarsızlıkları objektif olarak ele almakla kalmayıp aynı zamanda 
eleştirel bakış açısını ülke (Türkiye) ve bölge (AB) noktalarında karşılaş-
tırmalı olarak değerlendirmiş olmak; AB ve Türkiye’nin bu konudaki 
yasa ve uygulamalarını azınlık ve dil hakları üst başlığının teorik çerçeve-
sine özenle yerleştirebilmiş olmak.
Zaten bu genel değerlendirme çerçevesinde, jüri üyelerinin de raporla-
rından anlaşılacağı üzere tez, oybirliği ile başarılı bulunmuştur.
Tamamen bilimsel bir nitelik taşıdığı konusunda oybirliği bulunan bir te-
zin, tamamen politik bir misyon çerçevesine çekilmesi son derece endi-
şe vericidir.
Bütün bu gelişmeler, siyaseten hassas olan konuların yöntem bilgisi ve 
yetkinliği ile bilgi birikimi en yüksek olan akademik alanda, yani üniversi-
telerde etraflıca ele alınması gereğinin tereddütle karşılandığı izlenimini 
vermektedir. Böylece, özgür araştırma kuralı sorgulanmıştır.
Üniversitelerde Avrupa Birliği, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu 
Yönetimi gibi bölümlerde ve siyaset, tarih, dil edebiyat bilim dalları içinde 
Kürtlerin dil haklarının etraflıca, yetkinlikle incelenmesi beklenen doğal 
bir şeydir ve bilim dünyamıza bir katkı olur. Evrensel araştırma alanlarının 
esas olarak üniversiteler olduğunu düşünüyorum ve bunun dışında, yani 
bilim dışında bir hiyerarşinin bu katkılara müdahale edemeyeceği görü-
şündeyim. Bu açıdan da kendimi mesleki açıdan yıpratılmış ve dışlanmış 
hissediyorum. Aynı çerçevede şimdiye kadar yetiştirmiş olduğum dokto-
rantların ve onayladığım doktora tezlerinin şaibeli olarak algılanması veya 
gelecekte bir güvensizlik durumunun tezahür etmesi konularında endişe 
duyuyorum.
Ayrıca, 3. 8. 2002 tarihli yasa ile ülkemizde Türkçe dışında dillerin tanın-
dığı ve devletin resmen Kürtçe yayın yaptığı da göz önünde bulundurul-
duğunda Kürtçe dil hakları konusundaki ilmi çalışmaların meşruiyeti 
daha da güçlendirilmiş olmaktadır.
Akademik kariyerim, tecrübem ve üniversitemdeki katkılarım açısından 
endişelerimi duyurmayı bir vazife bildiğimi ve jürinin yetkisinin gasp edil-
mesi sonucu verilen yeni jüri kurulma kararının yok sayılması için gere-
kenin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Ekim 2011’de Nesrin’i ziyaret ettiğimde, birlikte derlediğimiz 
kitabı da konuştuk. Yine ekim başında TESEV’in “Yerellik ve Böl-
gesellik” projesi danışmanlar toplantısına katılmıştım. Fikret Tok-
söz, Sema Erder, Mesut Yeğen, Korel Göymen, Oktay Uygun ha-
tırladıklarım arasında. Etraflıca kamu yönetimi reformunu ko-
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nuştuk, Oktay Uygun’un önerilerini ele aldık ve 2 Kasım’da yeni-
den toplanmaya karar verdik. Datça’dan dönüşümü de ona göre 
ayarlamıştım, ancak 28 Ekim akşamı, “terörle mücadele polisi” 
eşliğinde döndüm.

16 Ekim-23 Ekim arası çoğunlukla evdeydim; bütün notları-
mı, alıntıları gözden geçiriyordum. Son birkaç yıl hariç, araştırma 
alanı olarak seçmediğim Kürt Siyasi Hareketi’yle ilgili birçok şey 
okudum. Böylece kütüphanemin bir kısmı da gelişmiş oldu. Ah-
met Kardam’ın son kitabı (Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan, Sürgün 
Yılları) çok ilham vericiydi; geleneksel “özerklik” (aşiret, bey) ile 
çağdaş özerklik arasındaki farklılık ve benzerlikleri düşünmeye 
başladım. Ama Datça’ya giderken bilimsel kitapları bir tarafa bı-
raktım, Metis Yayınları’ndan yeni çıkan Bildiğin Gibi Değil 90’lar-
da Güneydoğu’da Çocuk Olmak (Funda Danışman-Rojin Canan 
Akın) ve TESEV’in dosyası ile yerellik, yerindenlik üzerine önce-
ki toplantı notlarımı aldım. Böylece 2 Kasım’daki toplantıya ha-
zırlık yapabilirdim.

Bodrum’da VAN

23 Ekim 2011

Bodrum’a indiğimde hava çok güzeldi. Önce Bodrumlu bir 
kadın arkadaş ve Hidayet (Tuksal)’la birlikte yemek yedik. Ardın-
dan daha kalabalık, kadın ağırlıklı bir sohbet yapma şansımız oldu 
ve nihayet toplantı salonuna geldik.

Toplantı saatini, 15.00’i beklerken Van depremini öğrendik. 
Bu büyük bir felaketti. Birileri selam veriyor, hiç görmüyorum, 
durmadan Zozan’ı, Kadri’yi ve Bekir Kaya’yı arıyorum, cevap 
vermiyorlar. İşte bu atmosferde toplantıya girdik. Toplantıda yak-
laşık 120-130 kişi vardı. Sorumlu, aktif, sivil toplum kadınlarının 
başını çektiği bir örgütlenme. Yıllardır tatil, hafiflik ve aşk yaşadı-
ğım Bodrum’da barış için organize edilmiş bir toplantıdayız. Bu 
aşk konusu önemli! İkinci eşimi kastederek iktidar çevrelerinin 
çok yakından takip ettiği bir gazetede “Ersanlı’nın Yahudi aşkı” 
şeklinde manşet atılmıştı. Aşkın resmî nikâh üzerindeki selameti 
açısından gazeteyi kutluyorum! 
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