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NİÇİN GEÇ KALDIM?
Baskın Oran
Bu başlık, merhum Altan Erbulak’ın eşi Füsun Erbulak’ın bir kitabının adı idi; cinselliği
tanımakla ilgiliydi. Bendeniz Kürt konusunu tanımakta çok geç kalmış biriyim. Ancak
45 yaşımda falan girdim. Sebebini anlatmayı, kendi kabiliyetsizliğimin de ötesinde,
Kemalizm’in Türkiye’deki etkisini anlatacak olduğu için önemsiyorum. En başından
başlayayım. 1964’ün Ekim ayında, Mülkiye’ye başlamak üzere on dört saatlik bir tren
yolculuğundan sonra İzmir’den Ankara’ya geldim.
Tek parti döneminin (Fransız Devrimindeki Montagnards’a izafeten) “Yaylacı” tabir
edilen sertlerine mensup bir CHP milletvekilinin çocuğuydum. 27 Mayıs darbesi
olduğunda 15 yaşındaydım. Sevinçten çılgına dönmüş, Menderes’in idam edilmesini
coşkuyla alkışlamıştım. Sonra, ikinci ve üçüncü askerî darbelerde içeri (hapse) ve
dışarı (üniversiteden) atıldım gerçi ama, devam edelim.
Antiemperyalizm Köprüsü
Doğal olarak inanmış bir Kemalist (veya bugünkü deyimle Ulusalcı) olarak vardığım
Mülkiye’ye giderken, aynı fakültenin ’55 mezunu küçük abim uyardı: “Orada
Adanalılar, Antepliler, İstanbullular vs. gibi gruplar vardır, girme öyle şeylere!”. Bir
geldim ki, hiç öyle şeyler yok. Solculuk var, bir de Ülkücüler’in (o zamanki adları:
Komandolar) fakülteye saldırıp cam-çerçeve indirmesi var. Biraz bu saldırıların, ama
esas olarak “milli petrol davası”nın üzerinden sola geçiş yapmakta gecikmedim.
Çünkü o dönemde, aynen bugün Ulusalcılık için söz konusu olduğu gibi, hepimize
çok tanıdık ve sağlammış gelen bir köprü vardı Kemalizm ile Sol arasında:
Antiemperyalizm. Gerçi şu anda anlıyorum ki o yıllarda solculukla pek ilişkimiz
yokmuş; bu köprü ve Yön dergisi sayesinde Sol soslu bir 1930’lar Kemalizmi
yapıyormuşuz ama, devam edelim.
1960’larda bizler için, 2007’deki Bağımsız Sol Aday kampanyasının temel kavramı
olacak “Ezilmişler ve Dışlanmışlar” kategorisinin içinde sadece işçi ve köylü vardı.
1970’lerde bunların yanına, ciddi güçlüklerle, Kürtleri de eklemeye çalıştık. Çalıştık
diyorum, çünkü çocukluktan beri emdiğimiz ideoloji buna pek imkan vermiyordu.
“Halkların” kelimesiyle başlayan tamlamalar (Halkların Özgürlüğü, Halkların
Kardeşliği, vb.) bana hakikaten ürperti veriyordu. Kürtlere yapılan baskılarla ilgili
olarak duyduğum ve okuduğum şeyler beni vicdanen huzursuz ediyordu gerçi ama,
böyle adlı adınca söylenmesi de çok rahatsız etmekteydi. Hatta bir keresinde, SBF’de
odamın karşısında odası olan Dr. İsmail Beşikçi’yle koridorda karşılaştığımızda
sordum: “Haklısın ama, bunları böyle dile getirmek için erken değil mi?” İsmail hoca o
sakin tavrı ve sakin sesiyle şöyle demişti: “Ne zaman peki, Baskın, ne zaman?”
Başımı önüme eğdiğimi hatırlıyorum. Çünkü, “daha erken” derken, “söyleme böyle
şeyleri!” diyordum aslında.
Uyanmaya başlayış
1980’lerde dünya büyük değişiklikler geçirmişti ama biz 12 Eylül belasıyla
uğraştığımız için pek bilincinde olamadık. Sonradan fark edecektik, Ezilmişler ve
Dışlanmışlar kategorisi, içine yeni unsurlar katmıştı: Başta etnik ve dinsel azınlıklar
olmak üzere, cinsel azınlıklar, vicdani retçiler…
Yine de uyanmaya bu yılların sonunda başladım. Gayrimüslimler sayesinde. Biraz, o
sıralarda yazdığım Yeni Gündem’deki atmosferin etkisiyle, biraz da, galiba, birbiri
ardına yaşadığım iki olayın yardımıyla. Birincisi şuydu: 1986’da Türk-Yunan
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İlişkilerine Batı Trakya Sorunu kitabımın ilk baskısı çıkmış, Herkül Millas bunun
hakkında yazdığı bir makaleyi önceden okumam için bana göndermişti. Okuyunca
çarpıldım. Çünkü ben çok objektif yazdığımı sanıyordum ama o çok milliyetçi
(ulusalcı!) yerlere işaret ediyordu ve maalesef haklıydı.
İkinci baskıyı (1991) o uyarılar doğrultusunda gözden geçirdim ve makaleyi de eke
koydum. Türkiye’deki gayrimüslimlerin sorunlarına eğilmeye başlayışım sanıyorum
bu olay üzerinedir. Çünkü yurt dışındaki bir azınlığın sorunlarını yazarken yurt
içindeki bir azınlığın sorunlarını hiç bilmemek beni insan olarak utandırmış, bilim
insanı olarak da kendi gözümde küçük düşürmüştü. Üstelik ben herhangi biri değilim;
on yaşındayken mahallemizde 6-7 Eylül rezaletini, o rezil yağmayı yaşamış ve bu
yüzden yatağını korkudan ıslatmış birisiyim. Bütün çocukluğum Alsancak’ta
gayrimüslim ve Levanten çocuklarıyla evimizden 50 metre ötedeki kilisenin
bahçesinde top oynayarak geçmiş.
Arkası geldi. Üstelik, ikinci anlatacağım olayla perçinlendi. 80’lerin sonuna doğru
olmalı, yine Yeni Gündem’de yazmaktayım, avukat ve yayıncı Ahmet Zeki Okçuoğlu
ziyaretime geldi, laf arasında kendisine dedim ki:
“Ahmet Zeki Bey, Lozan Barış Antlaşmasının 39/4 maddesinin Kürtlere Kürtçeyi açık
açık kullanma hakkı verdiğini ben sizden, Yeni Gündem’in orta sayfalarına yazdığınız
makaleden öğrenmiştim”. Cevap: “Aman Baskın Bey, onu ben sizden öğrendim!”.
Kim kimden öğrendi?
Konuşunca ortaya benim için şu korkunç gerçek çıktı: Madde 39/4 “Herhangi bir Türk
uyruğunun, gerek özel gerekse ticari ilişkilerinde, din, basın ya da her çeşit yayın
konularıyla açık toplantılarında, dilediği bir dili kullanmasına karşı hiçbir kısıtlama
konulmayacaktır” demektedir. Okçuoğlu Türkiye’nin bugüne kadar uygulamayı
reddettiği bu maddeyi ilk defa benim Batı Trakya kitabımda görmüştür ve Türkiye’de
Kürtlerin her türlü yayın faaliyetini Kürtçe yapabileceğini ve bunun hiçbir biçimde
engellenemeyeceğini fark etmiştir. Fakat bendeniz kendi yazdığım kitapta bunu
görememişimdir! Sebebi basit:
Ben bu kitapta, “Türkiye’deki gayrimüslimlerin hakları, Yunanistan tarafından da kendi
Müslümanlarına uygulanır” diyen madde 45 hükmü gereği B. Trakya azınlığının
haklarına yoğunlaştığımdan, onun birkaç satır üstünde yer alan ve bütün TC
vatandaşlarına haklar getiren madde 39/4 hiç dikkatimi çekmemiş. Kitabıma aldığım
halde, okumamışım bile. Okçuoğlu Kürtlerin hakları açısından baktığından, maddenin
esas bahsettiği şeyi görmüş: Bütün TC vatandaşlarının hakları. Bu meyanda da,
Kürtlerin hakları. Siyaset biliminde neye baktığın değil, nereden baktığın önemlidir; o
mesele.
Aldı bir düşünce. Acaba ben sadece B. Trakya açısından mütalaa ettiğim için mi
bunu fark etmedim, yoksa tamamen bilinçaltı olarak Kürtlerin hakları açısından
bakmayı ülkeyi parçalamak olarak gördüğüm için mi fark etmedim. Bu beni çok
rahatsız etti.
Hepimize okullarda biz Türklerin büyük hoşgörü, adalet ve iyilik ehli olduğu,
kötülüklerin hep başkalarına ait bulunduğu öğretildi ve biz de öğrendik. Mülkiye’de
dört yıl okuduk, o ünlü ve gerçekten bilgili hocalarımızdan Ermeni’nin E’sini, Kürt’ün
de K’sini duymadan mezun olduk. Ama bir insan, üstelik o tarihte 40 yaşını aşmış 17
yıllık bir akademisyen, bu kadar mı zavallı olurmuş? Bu kadar mı, bırakın okuduğunu,
kendi yazdığını anlamazmış? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim: Bu kadar mı “ideoloji
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körü” olurmuş? Elinizdeki yazıların hep 1990’dan sonra olmasının sebebi, işte böyle
geç kalışımdandır. Bugünkü öğrenciler ne kadar şanslı olduklarının farkında değiller.
Özellikle erken yazılar…
Bu kitabı okurken, “geç kalmış” birisi olarak zaman içinde nasıl bir çizgi izlediğimi,
öğrendiğimi, tepki duyduğumu, yanlış yaptığımı, düzelttiğimi, yorum hatasına
düştüğümü, fikir değiştirdiğimi, yavaş yavaş kafamı belli bir kalıba oturttuğumu, bütün
bunların zaman içinde nasıl bir grafik çizdiğini izleyeceksiniz. “Derin Devlet” diye bir
olguyu henüz kavrayamadığım için, Ağustos 1995’te öldürülen Albay Rıdvan Özden
hakkında “PKK terörü tarafından vurulan” dediğimi okuyacaksınız. Bazı yazılarda
PKK kısaltmasına pe-ke-ke, bazılarında ise pe-ka-ka diye ek verdiğimi (PKK’ye,
PKK’ya), Nevruz ve Newroz biçiminde farklı yazışlar kullandığımı göreceksiniz. Latin
Amerika’daki berbat anlamını hiç aklıma getirmeden “PKK’nin ölüm mangaları”
yazdığıma tanık olacaksınız. Buna ilişkin özeleştirimi okuyacaksınız. Özellikle erken
yazılarda, yani 1990’lardakilerde, ideolojik şartlanmamın etkilerini açıkça
göreceksiniz. Bu erken yazılar ile günümüze yakın yazıları karşılaştırmanız çok şey
söyleyecektir.
90’ların sonuna doğru PKK’nın bittiği yorumunu yapmışım. Çünkü örgütün askerî
olarak çok zayıflayışı ve liderini yitirişi karşısında Türk devletinin bu kadar
gevşeyivereceğini, Güneydoğulu ilkokul öğrencilerini Tatilya ve Atakule’ye
götürüvermekle Kürt sorununu çözmeyi düşünebileceğini tahmin edememişim.
Van’da poşuyla bale gösterileri yaptırtmayı, Galatasaray’ın maçlarını Diyarbakır’da
oynattırmayı, Vanspor ve Diyarbakırspor’a yardım yapmayı çözüm olarak
algılayabileceğini doğrusu düşünememişim.
Bütün bu izlemeleri yapabilesiniz diye, bir insanın nereden nereye geldiğini
görebilesiniz diye, yazılara dokunmadık. Makyaj yapmadık. Sadece maddi hataları
düzelttik, bir de farklı yayın organlarında yer aldığı için rahatsız etmeyen ama bir
araya toplandığı zaman rahatsız eden tekrarları çoğunlukla önledik.
Kürtçe ve Arapça konuşana 5 kuruş ceza meselesi
Birkaç yerde, Türkçeden başka dil kullananlara “kelime başına 5 kuruş” para cezası
verildiğini yazmışım; bunlardan biri de Dr. Kıvılcımlı’nın kitabında belirtilen Son
Posta’ya dipnot veriyor. Fakat, Son Posta’yı arayıp bulduk, fotokopisini sanırım ilk
defa bu kitapta yayınlıyoruz, orada “kelime başına 5 kuruş” yok; sadece “ağır cezalar”
var. Oysa İnternete girerseniz, 5 kuruş fevkalade yaygın bir söylem.
En sağlamı, o günleri dolu dolu yaşayan biriyle, Tarık Ziya Ekinci ağabeyimizle
konuşmaktı. Şöyle dedi: “Kürtçe konuşma başına 5 kuruş para cezası aldıklarına ben
kaç kere bizzat şahit oldum. Bu cezanın ne ifade ettiğine gelince, o zamanlar babam
belediye kâtibiydi, biz dört kardeştik, o 20 lira maaşla ailemiz gül gibi geçinirdi.
Bayramlarda çocuklara 1 kuruş bayram harçlığı vermek âdetti. O dönemde tedavülde
10 para da bulunuyordu”. Demek ki “kelime başına” yanlışmış. “Konuşma
başına”ymış. Kelimeleri saymak güç, gerçekten.
Dikkat ederseniz “yaptık, ettik” diye anlatıyorum çünkü yaklaşık yirmi yıllık bir süreçte
çıkmış bu yazıları ben seçmedim. Yirmi yılın yazısını, dostum Tanıl’ın (Bora) daha
önce yaptığı bir seçkiyi uzun emeklerle geliştirerek derleyip toparlayan, baskıya
hazırlayan dostum Ülkü’dür. Sadece günlük veya haftalık yazılar değil, röportajlar ve
hatta bilimsel makaleler bile yazıldıkları tarihin olaylarını-sorunlarını işler. Oysa o
olay, her ne ise, gündemin her gün değiştiği Türkiye’de çoktan unutulup gitmiştir.
Hangimiz o dönemde ortalığı kasıp kavuran Binbaşı Ali Şahin ile Öğretmen Sıddık

4

Bilgin olayını hatırlıyoruz; bunlardan o kadar çok yaşadık ki… Bu sebeptendir ki bir
yazının bahsettiği olayı o günkü gazete kesikleriyle, hatta yan bilgilerle besleyerek
okuyucuya hatırlatmak lazımdı. İşte Ülkü, şimdiye kadar uygulanmamış bu orijinal ve
zahmetli yöntemi üstlendi. Onun buldukları Kıvanç tarafından takviye edildi. Sağ
olsunlar. Ülkü, bundan sonra çıkacak olan “Türkiyeli Gayrimüslimler Üzerine Yazılar”
ve onu izleyecek diğer derlemeleri de yayına hazırlamaya devam ediyor. Uygulamayı
İletişim’den dostlarım Hüsnü ve Suat yaptılar. Hepsinin ellerine sağlık. Bu arada, kimi
olayların bugünkü durumlarını da “2010’da Not” başlığıyla güncelledim.
90’lardan itibaren Kürt sorununun öyküsü elinizdedir. İyi okumalar efendim. Okurken,
yukarıda yazdıklarımı göz önüne alarak okuyunuz. Özellikle erken yazılarda sizi
sinirlendirecek şeyler olabilir, ama unutmayınız ki bir insanın nerede bulunduğundan
çok, onun nereden ve ne kadar mesafe katederek geldiği önemlidir. Bu açıdan
kendimle
iftihar
ettiğimi
söylersem
sanırım
anlarsınız.
Eleştirilerinizi
(baskinoran@gmail.com adresine beklerim. Sevgilerimle,
B.O.

