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Güncel

Sorunları sorulara çevirerek anlaşılabilirliklerini artırıp, çözüm 
arayışlarını da bu anlaşılabilirlik üzerine oturtmak Soru 
Konferansı®2 yönteminin ana fikrini oluşturuyor. Metodun kritik 
özelliği ise, sorulacak soruların “doğru sorular”3 olmasıdır. 
Yani tekil (singular), belirli (definite) ve net (clear)! Genelde 
çeşitli toplum kesimleri arasında bir toplumsal barış ortamı 
oluşturmak, özelde ise yine bu genel vizyon doğrultusunda, Kürt 
Sorunu içinde sayılabilecek konular için, “yapıcı etki grubu” 
olabilmek beklentisiyle, birisi 10 Şubat 2010, diğeri 20 Mart’ta 
iki ortak akıl çalışması (Soru Konferansı®) yapıldı ve her iki 
çalışmaya da, toplumda kanaat önderi olarak nitelenenlerden 
40 civarında kişi katıldı.

Kuşkusuz, çalışmalara katılan kişiler yerine farklı kişiler ile 
yapılabilecek çalışmalarda, daha değişik görüşler ortaya 
çıkabilirdi. Bununla beraber, vurgulanması gereken önemli 
nokta, farklı –hatta aykırı- düşüncedeki kişilerin,4 yapıcı bir tutum 
içinde uzlaşı yolları arayabilmelerinin sağlanmış olmasıdır.5

Kuşkusuz bunda katılımcıların kişilikleri rol oynamış ise 
de, kullanılan ortak akıl metodolojisinin de payı olmuştur. 
Çalışmalar, Kürt Sorunu ya da başka bir çatışma konusunda 
uygun uzlaşı yöntemleri kullanıldığında pekala ortam iyileştirici 
görüşlere varılabileceğini göstermektedir.

2 http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=1103 
3 http://www.tinaztitiz.com/dosyalar/SMUH_Profesyonel_Hizmetleri/
dogru_sorular.ppt	
4 Katılımcılar, Kürt sorunu konusundaki paydaşları oldukça iyi temsil 
eden kanaat önderleri ise de, isimlerinin açıklanması konusunda izinleri 
alınmamış olduğu için belirtilmiyor. 
5 Anılan Soru Konferansları sonunda oluşturulan bir mektup, çalışmalarda 
öne çıkan uzlaşıları özetlemektedir. Bkz. http://www.beyaznokta.org.tr/
cms/images/201007181205_KamuoyuMektubu.doc 

Çalışma bulguları içinde aşağıdaki birkaç nokta, Kürt 
Sorunu’nun çerçevesinin nasıl anlaşılabileceği üzerinde 
bir uzlaşının oluşabileceğini ve bu uzlaşının artikülasyon 
araçlarının neler olabileceğini gösterir niteliktedir:

Soru: Her sorun aslında bir dizi “istenen” ve “istenmeyen” 
şeklinde tanımlanabilir. Buna göre, tüm katılımcıların üzerinde 
uzlaşabilecekleri, yine Kürt Sorunu bağlamında en önemli 
istenen / istenmeyenler sizce nelerdir?

Uzlaşılmış cevap: Katılımcılarca üretilen 144 cevap içinden 
uzlaşıyla oluşturulan ve sorun’ların çerçevesini tanımlayan 
ifadeler şunlar olmuştur:
• Modern, demokratik standartlara dayalı -yeni bir anayasa da      
 dahil- toplumsal bir sözleşme,
• Şiddetin, siyaset araci olarak kullanilmaması,
• Kürt dilinin öğrenilmesi, eğitimde kullanılması,   
 geliştirilmesinin, yurttaşların hakkı ve devletin görevi olması,
• Genel siyasi af,
• Yönetimde yerindenlik ilkesinin benimsenmesi,
• Demokratik açılım girişimlerinin, ihtiyaca cevap verecek  
 şekilde yeniden düzenlenip, desteklenmesi.

Kuşkusuz bu ifadelerin her birinin içinden radikal söylemler 
üretmek mümkündür. Genel siyasi af kapsamına Öcalan’ın da 
katılacağı, şiddetin siyaset aracı olarak kullanılmaması’ndan 
TSK’nın da silah bırakması, yerindenlik (adem-i merkeziyet) 
‘ten federasyon istemi gibi türetmeler yapmak mümkündür. 
Ama Chattam House kuralları6 içinde her türlü uç fikrin dile 
getirilebildiği ortamdaki fikirlerin çok büyük çoğunluğu, bu tür 
radikal türevlerden uzak olmuştur.

Soru: Kürt sorununun çözümü için acilen yapılması ve 
yapılmaması gerekenler nelerdir?

Uzlaşılmış cevap: Çalışma gruplarının ayrı ayrı verdikleri 
cevaplardan konsolide edilen bileşik yanıt şöyledir:
• Çocukların siyasette kullanılmaması ve çocuklara ilişkin  

6  Chatham House kuralı: “Katılımcılar, ait olabilecekleri kuruluşların 

temsilcisi olarak değil şahısları adına ve dolayısıyla kurumlarını ilzam 

etmeden, onların görüş veya prestijlerini zedeleme riski hissetmeksizin 

özgürce konuşacaklardır. Dile getirilen görüşlerin, katılımcılarca kısmen de 

olsa kamuoyu ile paylaşılması durumunda, dile getirilen görüş sahip(ler)

inin isimlerinin açıklanmaması konusunda tüm katılımcıların bir etik 

güvence verdikleri kabul edilmektedir.” 

Kürt Sorunu
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B ir sorunun çözümünde uzlaşı sağlanabilmesi her zaman 
mümkün olamayabilir; bu anlaşılabilir bir durumdur. 
Uzlaşamayan kesimler arasındaki amaç farklılıkları 

kadar, benzer amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek 
yol, yöntem farklılıkları da çözüm uzlaşmazlığı yaratabilir.

Ama eğer sorunun tanımında uzlaşı yoksa -benzer amaçlara 
ve çözüm yöntemlerine sahip kesimler arasında dahi- çözüm 
asla mümkün olamayabilir. 1

Buna göre, kamuoyunda Kürt Sorunu olarak adlandırılan 
sorunlar kümesine katkıda bulunmak isteyebilecek birey 
ve kurumların hedeflerinin, sorunların anlaşılabilirliğinin 
artırmak olması ve ardından da tanımlarda uzlaşı 
sağlanması, doğru bir yaklaşım gibi görünüyor. Bu aşama 
atlanarak iyi anlaşılıp tanımlanmamış sorunların çözülmeye 
çalışılması ise toplumsal enerjinin heba edilmesi kadar, 
ayrışmalara da neden olmaktadır.

Anahtar kavram: Etkileşim!
Özellikle çok paydaşlı sorunlarda, çözümler çevresinde uzlaşı 
sağlamak bir yana, tarafların daha da keskinleşmelerinin 
temelinde etkileşim eksiği, bir diğer deyişle herkesin kendi 
düşüncelerine sıkı sıkıya bağlılığı sonucu olan kapalılık 
yatıyor.
Bu noktadan hareketle eğer etkileşim ve tanım uzlaşısı 
sağlanabilirse, çözüm uzlaşıları için de yapıcı bir ortam 
doğması beklenir. Bunun için de paydaşları belirli bir 
görüş çevresinde toplamaya çalışmak yerine, birbirlerinin 
düşüncelerinden daha çok etkilenebilecekleri bir süreç için 
aralarında “etkileşim kanalları” oluşturmak, yakınsayıcı bir 
ilişki formatı olarak beliriyor.

1 http://www.tinaztitiz.com/dosyalar/SMUH_Profesyonel_Hizmetleri/
dogru_sorular.ppt	

Buradaki kritik kavram olan “etkileşim”in özünde, fikir 
sahiplenme sendromu olarak adlandırılabilecek bir olgu 
yatıyor. Bir fikrin savunulmaya başlanıp, kısa bir süre içinde 
o fikirle ilintili savların da katılarak bir düşünce kimliği 
oluşturulup sahiplenilmesi, bunun da kimlik arayışları ile 
birleşerek kamplaşmış toplum kesimleri yaratabildiği –içinde 
yaşadığımız- bir durumdur. 

Fikir sahiplenme ve kimlik pekiştirme birbiriyle etkileşerek, 
toplumsal sorunların çözülmek bir yana anlaşılmasını bile 
güçleştiren bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bu karmaşa içinde 
sorun(lar)ın ne olduğunun anlaşılması, çözüm ipuçlarının 
aranması gibi akıl yöntemlerinin bir yana bırakılması, her 
kesimin, sahiplenme yoluyla oluşturduğu kimliğini korumaya 
çalışması, bu yolda en etkili gördüğü yollara başvurması 
kaçınılmaz oluyor.

Bir etkileşim yöntemi: Soru Konferansı®
Yargılar yerine sorular’ın ağırlıklı olduğu ilişki ortamları fikir 
sahiplenme sendromu’nu minimize edebilir. Çatışma çözme 
yöntemleri incelendiğinde hemen hepsinin “yargılardan 
uzaklaştırıcı” formatlar içerdiği görülür. 

Paydaşları belirli bir görüş 
çevresinde toplamaya çalışmak 
yerine, birbirlerinin düşüncelerinden 
daha çok etkilenebilecekleri bir 
süreç için aralarında “etkileşim 
kanalları” oluşturmak, yakınsayıcı 
bir ilişki formatı olarak beliriyor.

Sorunları sorulara çevirerek 
anlaşılabilirliklerini artırıp, çözüm 
arayışlarını da bu anlaşılabilirlik 
üzerine oturtmak Soru Konferansı 
yönteminin ana fikrini oluşturuyor. 
Metodun kritik özelliği ise, 
sorulacak soruların “doğru sorular 
”olmasıdır. Yani tekil (singular), 
belirli (definite) ve net (clear)! 
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Peki, toplumun devlet kesiminin, elinde bulundurduğu erkler 
nedeniyle doğal olarak kendi inisyatif alanı olarak gördüğü 
toplum sorun alanlarına, “siz söyleyin aklımıza yatarsa 
yaparız”ın ötesinde bir sivil katkı nasıl mümkün olabilir? 
Cevaplanması gereken soru budur.

Soru’nun cevabı, ortak akıl deyiminin ne demek 
olduğunun iyi anlaşılmasında yatıyor. Eğer 
demokrasi tam olarak ortak akıl yoluyla yönetim 
demekse, giderek içi boşalmakta bulunan ortak 
akıl deyiminin, bir konuya taraf olanların fikirlerinin 
-onaylatma amaçlı- sorulması ve sonra da evvelce 
verilmiş bir kararın uygulanması demek olmadığının 
fark edilmesi gerekiyor.

Ortak akıl, onu üretme sürecine katılacak olanların, doğrular-
iyiler-güzeller7 alanlarındaki yargılarını askıya alarak etkileşmeye 
tam açıklık durumlarını ifade eder. Bir başka deyimle, doğru-
iyi-güzel yargılarını askıya almamış, başkalarının fikirlerini 
sadece dinlemiş olmak amacıyla alan yaklaşım demokrasi 
değildir ve bu nedenle de demokrasinin yüksek sorun çözme 
kabiliyeti bu durumlarda söz konusu değildir. 

Dahası, böylesi bir demokrasi anlayışı sadece ortak aklın gücünden 
mahrum kalmakla sonlanmaz; üstüne üstlük, kendi doğru-iyi-
güzel yargılarını toplum bütününe dayatmak isteyebilecek her 
türlü (etnik, dini, siyasal, ideolojik) gruplara da büyük bir özgürlük 
sağlamış olur. İleri demokrasilerin, çeşitli doğru-iyi-güzel yargılar 
(ideolojiler) karşısında kör-sağır-dinsiz duruşlarının nedeni, 
etkileşimin büyük gücünden yararlanabilmek ve topluma büyük 
bir özgürlük sunabilmek içindir.

Buna göre, sivil toplum ancak böylece tanımlanan bir “askıdaki 
yargılar” ortamında azami katkıyı sağlayabilir. İdeoloji sahibi 
devlet halinde ise sivil toplumun katkıları ancak, bir yandan 
devleti ideolojiler karşısında yansız kalmaya yöneltmeye 
çalışarak, bir yandan da Kürt sorunu gibi özel projelerde ortak 
akıl örnekleri oluşturup, bu örnekleri de etkinleri etkileyip 
etkileşim kanalları tesis ederek mümkün olabilir.

Kuşkusuz her iki yol için de, sivil toplum kuruluşları arasında 
amaç benzerlikleri çevresinde ağlar oluşturmak düşünülmelidir.
Gerek Kürt sorunu gerekse diğer toplum sorunları üzerinde 

7 Doğru ve yanlış ifadesi, artikülasyon aracı bilim olan akıl alanını; iyi ve 
kötüler, uygulama aracı inanç olan ahlak alanını; güzel çirkin ise uygulama 
aracı sanat olan estetik alanını tanımlamak amacıyla kullanıldı. 

yapılabilecek çözümlemeler, çok sayıda sorun’un, az 
sayıda sorun elementinden oluştuğunu, sorunların da kendi 
aralarında –aynen maddeler kimyasına benzer biçimde- bir 
Sorun Kimyasına8 sahip olduğunu gösteriyor.

Sivil toplumun toplum sorunlarına müdahil olmasındaki 
nedenlerin yapısında tekrarlanan bir sorun elementi, 
kuşkusuzluk (Farsça Ezber) kavramıdır. İtaat ve biat 
kültürünün modernite ile karışması birey ve kurumları –bu 
bağlamda devlet kurumlarını da- benimsedikleri ideolojiler 
karşısında “kuşkusuz” kılmakta, bu nedenle de kendi doğru-
iyi-güzel yargılarına dayalı ideolojisini toplumun bütününe 
benimsetmeyi9 bir misyon haline getirmektedir.

Bu nedenle, doğrudan ilgili gözükmese de, toplumda son derece 
yaygın olan kuşkusuzluk geleneğini sürdüren tüm nedenler 
üzerinde çalışılması, sivil topluma düşen önemli bir görevdir.

Bu arada, yokuşta kamyona takılan bisikletçilere dikkat!

Yokuşlarda kamyona takılmak bisikletçilerin sıkça başvurduğu bir 
yöntemdir. Kamyon güçlü, bisikletçi sayısı az ise kamyon şoförü 
durumdan haberdar olmayabilir. Ama, teknik ömrünü doldurmuş, 
üzerine de taşıyabileceğinden çok daha fazla yüklenmiş kamyona 
çok sayıda bisikletçi takıldığında olacak olan bellidir.

Kürt sorunu ya da toplumun doğal ek yerlerine ilişkin sorunlar, 
günümüz paradigmasına göre toplumlar arası istismar yarışının 
en bereketli alanlarıdır. Bu nedenle, bu olguyu, Kürt sorununu 
açıklamak için kullanmayı bir yana bırakıp, istismara açık 
alanlarımızı azaltmanın ve toplumumuzun en temel sorunu 
olan Sorun Çözme Kabiliyeti yetmezliğini önce anlayıp sonra 
gidermenin çarelerini aramalıyız.

8 http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=237 
9 http://www.tinaztitiz.com/yazi.php?id=703 

 davaların çocuk mahkemelerinde görülmesi,
• Bölgedeki yerel yöneticileri ve sivil toplum önderlerine  
 yönelik hukuki uygulamalarda daha özenli, rencide   
 etmeyen, adil ve hızlı çalışan bir anlayışın egemen kılınması,
• Kürt sorununun çözümünde seçilmiş temsilcileri,   
 seçilmişliklerinden doğan sorumluluklarını tam olarak  
 üstlenmeleri, başkalarına devretmemeleri,
• Parmakların tetikten çekilmesi,
• Demokratik açılıma engel oluşturan ve şiddet içeren dil,  
 tutum ve davranışlardan sakınılması
• Genel bir siyasi af ilanı,
• Değiştirilmiş yer isimlerinin iadesi.
Bu yanıtlardan da görülen, -radikal türetmeler yapılmazsa- bir 
önceki soruya verilen yanıttaki olumlu eğilimdir.

Soru: Kürt halkının sahip olması gereken hakları nelerdir, 
nasıl gerçekleştirilebilir?

Uzlaşılmış cevap:
• Anayasal güvenceye kavuşturulmuş eşit yurttaşlık,
• Kendi kimliği ile yerel ve kamusal yönetime katılma,
• “Kürt dilinin öğrenilmesi, eğitimde kullanılması,   
 geliştirilmesinin, yurttaşların hakkı ve devletin görevi olarak  
 benimsenmesi” bağlamında: 
 a. Anadilde her düzeyde, eğitim ve öğretim herkesin  
 yurttaşlık  bağından kaynaklanan hakkıdır. 
 b. Resmi dil Türkçe’dir. Devlet Türkçe öğretmek için  
 her türlü tedbiri alır. Türkçe bilmemenin mağduriyete yol  
 açmaması için yasal düzenlemeler yapar.
• Siyasi temsil önündeki engellerin kaldırılması, temsilde  
 adaletin sağlanması için başta seçim barajı olmak üzere,  
 seçim ve siyasi partiler yasasının demokratikleşmesi,
• Tüm yerleşim birim ve coğrafi yer adlarının iade edilmesi.

Soru: “Anayasal güvenceye kavuşturulmuş eşit yurttaşlık” 
ve bunu da içeren “Modern, demokratik standartlara dayalı 
-yeni bir anayasa da dahil- toplumsal bir sözleşme” uzlaşılmış 
önerilerinin, Kürt sorunu bağlamında yeterince anlaşılabilir 
olabilmesi için gereken çerçeve çizgileri nelerdir?

Uzlaşılmış cevap:
• AB normlarıyla uyumlu, 
• Kimlikler ve farklılıklar arası eşitliği sağlayıcı, 
• Anadilde eğitim yasağını kaldırıcı, 
• Yerinden yönetim yetkilerinin, gelişen ihtiyaçlara göre  
 düzenlenmesi imkanlarını ortaya çıkarıcı

• Anayasal vatandaşlık.
  Buradaki anayasal vatandaşlık kavramının çerçevesi için,  
 birey hakları açısından: 
• Herkesin kimliğini, inancını, fikrini vb. kendisinin   
 seçebilmesi, bırakabilmesi, vazgeçebilmesi, reddedebilmesi, 
• Seçtiği kimliği, yaşayabilmesi, ifade edebilmesi, 
• Seçtiği kimlik üzerinde tehdit hissetmemesi, 
• Seçtiği kimliğin diğer kimlikler üzerinde üstünlük   
 oluşturduğu algısına yol açmaması.

Ve iki Soru Konferansı’nda sorulan, bir bölümü Düzenleme 
Kurulu, bir bölümü ise katılımcıların ortak akıllarınca belirlenen 
toplam 11 soru içinden, katılımcıların üzerinde uzlaştığı çok 
değerli bir diğer soru ve cevabı:

Soru: Kürt sorununun çözümünde ortak paydalarda 
buluşmayı kolaylaştırıcı yeni bir dile ihtiyaç var mıdır, nasıldır?

Uzlaşılmış cevap:
• Nefret ve küçümseme dilinin, tehdit, şiddet, cebir ve dayatma  
 vurgusu taşıyan, karşılıklı olarak hassasiyet yaratan isim, sıfat  
 ve kavramların kullanımına dayalı üslubun terk edilmesi,
• Köklü bir zihniyet değişimiyle barışın dilinin egemen kılınması,
• Bu yeni dilin medyada ve hayatın her alanında yaygınlaştırılması.
Özellikle bu soruya verilen yanıtlar, özlenen barış ortamının 
sağlanması açısından kullanılan –ve pek de dikkat edilmeden 
kullanılan- dilin ne ölçüde etkili olduğunu gösteriyor. 

Sivil toplum nasıl müdahil olmalı?
Yukarıda verilen ortak akılla sorun çözme yaklaşımı örneği, 
toplumumuzun sivil kesiminin, uygun metotlar kullanıldığında pekala 
sorun çözümü süreçlerinde başarılı yollar bulabileceğini gösteriyor.

•

İtaat ve biat kültürünün modernite ile karışması 
birey ve kurumları benimsedikleri ideolojiler 
karşısında “kuşkusuz” kılmaktadır. Toplumda 
son derece yaygın olan kuşkusuzluk (ezber) 
geleneğini sürdüren tüm nedenler üzerinde 
çalışılması, sivil topluma düşen önemli bir görevdir.

Ortak akıl, onu üretme sürecine 
katılacak olanların, doğrular-iyiler-
güzeller alanlarındaki yargılarını 
askıya alarak etkileşmeye tam açıklık 
durumlarını ifade eder. Sivil toplum 
ancak böylece tanımlanan bir 
“askıdaki yargılar” ortamında 
azami katkıyı sağlayabilir.
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Güncel

K ürt sorunu Türkiye’nin 
önünde çözüm bekleyen en 
acil meselesi.  Bu sorun, 

uzun yıllar Türkiye’de güvenlik odaklı 
siyasetleri ve kurumları beslemiş, dolaylı 
veya doğrudan Türkiye’nin iç ve dış 
siyasetine ciddi kısıtlamalar getirmiştir. 
90’lı yıllarda dünyanın soğuk savaş 
sonrası yakaladığı çok değerli küresel 
değişim rüzgârını yakalayamayan 
Türkiye, bugün pek çok açıdan bu açığın 
kapatıldığı, demokratikleşme ve küresel 
piyasalarla ilişkiler açısından kendini 
yeniden tanımladığı bir evreden geçiyor. 
Bu dönüşümün ileriye taşınması ve 
sürdürülebilir olması Kürt sorununun 
geleceği ile doğrudan ilişkili. Şöyle ki; 
Türkiye’nin hiçbir sorunu, Kürt sorunu 
hariç, iç savaş tehdidi altında konuşulmamaktadır.  
Gerginliğin, kutuplaşmanın ve bezginliğin artarak 
yoğunlaşması dünyanın neresinde olursa olsun bir ‘alarm’ 
durumudur. Bu durum konuyla ilgili bütün taraflar açısında 
aynı derecede endişe verici bir tablo oluşturuyor. Zira 
şiddetin yönlendirdiği sosyal ortamlar yeni kadroları ve 
kuralları beraberinde getirir. Kürt meselesi, geldiği nokta 
itibari ile zamana duyarlı bir konudur ve bütün paydaşlar 
açısından ‘günlük’, ‘normal’ siyaset yapma biçiminden 
farklı bir siyaset yapma örgütlenmesini şart koşmaktadır.

Türkiye’de son dönemlerde sivil toplum kuruluşlarının 
Kürt meselesinin çözümüne yönelik değişik platformlarda 
iradelerini ortaya koymaları içinde bulunduğumuz ortamın 
kırılgan yapısının farkındalığının da bir göstergesi. Bir 
akademik çalışma alanı olan uyuşmazlık analizi ve çözümü  
(Conflict resolution) yaklaşımının Kürt meselesine katkısı 
ne olabilir sorusu da bu bağlamda değerlendirilmesi 
gereken bir tartışma.

Nasıl bir çalışma alanı?
Uyuşmazlık analizi ve çözümü sosyal 
çatışmaların süreç ve dinamiklerini 
inceleyen bir bilim dalı. Bu akademik 
çalışma alanı, bilgi üretme işlevinin yanı 
sıra, çatışmaların barışçıl çözümüne 
yönelik uygulama yöntemleri ile de ilgili. 
Dünyada pek çok çatışma sahasında 
uyuşmazlık çözümü çalışanları değişik 
kapasitelerde barış ve uzlaşma yolunda 
katkı verebiliyor. Türkiye’de  son 10 
senedir düzenli olarak çalışılmakta 
olan1  uyuşmazlık çözümü alanının diğer 
siyasi yaklaşımlardan farkı,  uyuşmazlık 
ortamına dinamik bir etkileşim ‘süreci’ 
olarak bakması,  çatışma ve çözümü 
konularını zaman boyutunu ve davranışsal 
öğeleri dikkate alarak incelemesidir. Bir 

ikinci fark ise, uyuşmazlık çözümü yaklaşımının, çözüm 
odaklı ‘müdahil’ olma yöntemlerini araştırmasıdır.2 Müdahil 
olma durumunu açacak olursak, örneğin Kürt sorunu ile 
ilgili bütün barışçıl etkinlikler (bu yazıyı yazma eylemi de 
dahil), bu yaklaşıma göre, soruna müdahil olma eylemidir. 
Dolayısıyla, sorunla ilgili atılacak her adım -demeç, toplantı, 
konferans, yazı, görüş, sanat etkinliği, arabululuculuk 
vs.- çözüm ortamını olumlu mu olumsuz mu etkileyeceği 
kaygısı taşımalıdır. Müdahil olup olmama kararı,  ne zaman 
hangi amaçla ve hangi araçla müdahil olunacağı soruları 
bu yaklaşımın ‘etik’  arka planıdır. 

1 Türkiye’de uyuşmazlık çözümü alanı, kurumsallaşması ve katkıları için bkz. 
N. Beriker N. Beriker (der.) ‘Çatışmadan Uzlaşmaya: Kuramlar, Süreçler ve 
Uygulamalar’, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009. sayfa 189-195.

2 Kürt meselesinde Siyasi analiz ve uyuşmazlık çözümü yaklaşımı 
arasındaki fark için bkz  A. Betül Çelik ‘Etnik Çatışmaların Çözümünde 
Siyaset Bilimi ve Uyuşmazlık Çözümü Yaklaşımları’ N. Beriker (der.) 
Çatışmadan Uzlaşmaya: Kuramlar, Süreçler ve Uygulamalar, Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2009. sayfa 163-188. 

Uyuşmazlık Çözümü ve Kürt Sorunu 
Dünyada 1960’ lardan beri çalışılan Uyuşmazlık çözümü 
dalı, bugünkü birikiminden yola çıkarak   karar vericilere 
ve tüm paydaşlara sosyal çatışma ve çözümü ile ilgili 
uygulamada kullanabilecekleri değerlendirme listeleri 
(check list) sunabilmekte. Bunlar arasında çatışmanın 
evreleri, bu evrelerde kişi, grup ve toplumlarda meydana 
gelen psikolojik değişiklikler, genel sosyal bağlamın 
süreçlere etkisi,  hatırlama ve unutma, müzakere,  kamu 
diplomasisi, barışçıl girişimler ve yöntemleri toplum, grup 
ve birey düzeylerinde analitik olarak ele alınabiliyor. Kürt 
meselesi bağlamında karar vericiler açısında değerlendirme 
listesi olabilecek bu tür çalışmaya bir örnek olarak AKP 
hükümetinin Kürt açılımı kararı aldıktan sonra, Aralık 
2009 da yayımlanmış ‘Açılımda Yanıtlanacak 45 soru’ 
başlıklı makale verilebilir.  Bu yazıdaki soruların birkaçını 
değerlendirme listesi örneğini somutlaştırmak adına 
burada tekrar etmekte fayda var.3  

Sosyal, toplumsal düzey
1. (Açılım sürecinde) Değişken koşulları, dinamik ortamı 
değerlendirmek ve yönlendirmek üzere ön hazırlıklar mevcut 
mu? Siyasi iç koşullar bu açılımı destekleyecek yönde mi? 
2. Takvim gerekiyor mu? Ucu açık bir süreç mi? Taraflar bu 
konuda hemfikir mi?
3. Bu yönde kamuoyu desteği mevcut mu? Kamu oyunda 
baskın eğilimler neler? Bu eğilimleri ifade etmek için 
kullandıkları dil ve araçlar nedir? 
4. Bu sürece doğrudan veya dolaylı müdahil olan üçüncü 
taraflar, aracılar (yerel, bölgesel, uluslar arası) kimler? 
5. Bu süreç yürümezse tarafların ellerindeki en iyi alternatif 
oyun planı nedir? Bu alternatifin maliyeti nedir?

3 Bütün liste için, N. Beriker ‘Açılımda Yanıtlanacak 45 Soru’ Radikal, 
04712/2009 http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalHabe
rDetay&Date=4.12.2009&ArticleID=967398 

Grup ve örgüt düzeyi
6. Taraflar kendi içlerindeki radikal gruplarla nasıl bir ilişki 
yöntemini benimseyecekler? Bu kesimleri kazanmak için ne 
yapılabilir? Hangi uçlar uç olarak kalabilir?
7. Süreci baltalama girişiminde bulunacak kesimler kimler? 
Hangi istenmeyen olaylar öngörülebilir bunlarla ilgili ne tür 
önlemler alınmalı?
8. Bilgi kirliliği ve çarpıtılması durumunda devreye sokulacak 
mekanizmalar neler?
Bireysel boyut
9. Bu açılımın psikolojik alt yapısı nasıl oluşturulacak? Bireyleri 
esas alan adımlar ne olacak?
10. Bireylerin barış ve uzlaşma konularında zaten var olan, 
henüz yitirilmemiş ortak değerleri, kültürleri neler? 
11. Bireyler acılarını, hayal kırıklılıklarını, nasıl, nerede, hangi 
araçlarla, kime ifade edecekler?

Strateji  geliştirme ve  bilgi paylaşımı
Uyuşmazlık analizi literatürü sosyal barış ve uzlaşma 
sürecini  bütüncül olarak ele alır. Bu yaklaşımda  sosyal 
barış toplumun her kesiminin kapasitesini kullandığı ortak bir 
toplumsal harekettir. Son dönem çalışmalar toplumun değişik 
kesimlerince gerçekleştirilen barışcıl girişimler arasındaki 
eşgüdüm, zamanlama ve ardışıklık konularının önemine dikkat 
çekmekte.4 Diamond ve McDonald  (1993) uyuşmalık çözümü 
eylemini dokuz sektöre dağıtmıştır. Bu kesimler:
1-Hükümet
2-Uyuşmazlık Çözümü Uzmanları 
3-İş dünyası
4-Vatandaş (Yerel liderleri, STK lar)
5-Araştırma ve eğitim
6- Eylemcilik (aktivizm)
7-İnanç odaklı girişimler   
8-Finansal destek  kaynakları  
9-Kamuoyu, medya 
olarak özetlenmektedir. Bu listeye sanat, spor ve bilişim dünyasını 
da ekleyebiliriz. Türkiye’de yukarıda adı geçen çoğu sektör Kürt 
meselesinin çözümü doğrultusunda bir hareketlilik içinde. Stratejik 
açıdan hangi kesimin ne tür girişimlerde bulunabileceği bu 
girişimlerin nasıl çeşitlendirilebileceği, bunlar arasıda  eşgüdüm, 
zamanlama ve ardışıklık anlayışının nasıl sağlanacağı konuları 
uyuşmazlık çözümü çalışma sahasının ilgi alanı içindedir.

4 Susan Allen Nan ‘Shifting from Coherent toward Holistic Peace Process’  
D. J Sandole. Sean Bryne, Ingrid Sandole - Staroste, Jessica Senehi (der.) 
Hanbook of Conflict Analysis and Resolution. NY: Roudledge, 2009 sayfa 383-395.	
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Kolaylaştırıcı hizmetleri ve sorun çözme atölyeleri
Son zamanlarda Kürt sorunun çözümü için dile getirilen ‘diyalog’ 
çağrıları bu kavramı yakından incelememizi gerektirebilir. 
Diyalog en basit tanımı ile karşılıklı saygı çerçevesinde bilgi 
alış verişi, farklılıkların berraklaştırılması ve ortak anlamların 
ve değer demetlerinin yaratılması olarak özetlenebilir. Son 
dönemde sivil toplum ve hükümet kanadından sıkça yapılan 
toplantıların ve toplantı çağrılarının çok kıymetli olduğu 
muhakkak. Ancak ‘toplanmak’ ve ‘konuşmak’ ille de diyalog 
içinde olmak ve soruna yapıcı katkıda bulunmak anlamına 
gelmez. Aksine doğru tasarlanmamış ve yönetilmemiş bir 
toplantı  çözüme olan inancı azaltabilir, güven ortamını 
zedeleyebilir.5  Bilimsel açıdan bu konu ‘Temas Kuramı’ 
(Contact Theory) ile açıklanmaktadır.6  

Uyuşmazlık çözümü yaklaşımı, etkin bir diyalog için toplantının 
amacını içeriğini, yapılma biçimini, kolaylaştırıcının rolünü göz 
önüne alıp sonuç odaklı toplantı seçenekleri sunulabilmekte. 
Dünyada uyuşmazlık çözümü uzmanları, temas kuramından 
yola çıkarak,  kontrollü iletişim, sorun çözme atölyeleri, 
etkileşimli sorun çözme, üçüncü taraf danışmanlığı gibi isimler 
altında Kıbrıs, Sri Lanka, Kuzey İrlanda, Endonezya, İsrail 
Filistin ve Afrika Boynuzu’nda bu yöntemleri uygulamıştır. Bu 
toplantılarda amaç karşılıklı güvenin ve iletişim becerilerinin 
azaldığı ortamlarda özel tasarlanmış etkileşim platformları 
oluşturmak ve bu toplantılarda oluşan olumlu unsurları siyasi 
süreçlere aktarabilmektir. Türkiye’de şu sıralar Kürt sorununun 
her boyutunun  aynı zamanda konuşulduğu bir dönemden 
geçmekteyiz. Önümüzdeki günlerde daha odaklanmış 
etkileşim süreçlerinin tasarlanması olumlu bir adım olabilir. 
Bu toplantıların olası temaları aşağıdadır:

• Bireysel hikayeleri paylaşma grupları
• Önyargılarla baş etme ve algı çalışma grupları
• Ortak proje üretme grupları
• Adalet ve haklar grupları
• Siyasi seçenekler grupları
• Uyuşmazlığın çözümü grupları
• Kültür ve gelenek grupları

5 Televizyon tartışma programlarının büyük bir kısmı ve  buralardaki 
moderatörlük  örnekleri gibi 
6 Temas kuramı ve paralel diplomasi  ve sorun çözme çalıştayları için bkz. 
Esra Çuhadar Gürkyanak Çatışma Ortamlarında Üçüncü Tarafların 
Uzlaştırma Amaçlı Müdahaleleri: Paralel Diplomasiye Eleştirel Bakış’ 
N. Beriker (der.) Çatışmadan Uzlaşmaya: Kuramlar, Süreçler ve 
Uygulamalar, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009. sayfa 131-161. 

• Yıldırma ve gözdağına karşı çalışma ve eğitim grupları
• Güven arttırıcı önlemler grupları
• Kritik ve yaratıcı düşünme grupları
• Kapasite geliştirme grupları 

Araştırma ve bilgi üretimi
Güvenilir özgün bilgi üretimi  her alanda olduğu gibi bu alanda 
da en kıymetli güç kaynağı. Türkiye’de bu konuda  oldukça 
hareketli bir akademik ortamdan  bahsedebiliriz. Uyuşmazlık 
Çözümü alanında Sabancı Üniversitesi Türkiye’nin ilk ve tek 
lisansüstü programını açmış, Koç, Bilkent  Üniversitelerinde 
uyuşmazlık çözümü ve çatışma çalışmaları konularında 
aktif araştırma yapan uzman kadrolarını kurmuştur. Bu üç 
araştırma kurumu önümüzdeki sene  uyuşmazlık analizi 
konusunun uluslararası en prestijli bilimsel konferansı 
olan ‘International Association for Conflict Management’ 
konferansını İstanbul’da organize etmek üzere ortak 
çalışmalarını sürdürmektedirler. Hali hazırda uyuşmazlık 
çözümü konusunda  yüksek lisans derecesini Türkiye’de 
almış, şu anda yurt dışında doktora yapan,  onlarca Türk 
ve yabancı öğrenci olduğunu da belirtmekte fayda var.  Bilgi 
birikimine gelince, Kürt  meselesi özelinde kullanılabilecek 
sayısız tipoloji ve sınıflandırma şeması sunmaktadır. Örneğin 
Lederach’ın Barış çalışmalarında aktörler etkinlikleri tipolojisi  
halk kademesinde, orta kademede ve yönetici elit seviyelerinde 
ele alınabilecek etkinlikleri sıralamaktadır. Ayşe Betül Çelik bu 
çerçeveyi Kürt meselesi özelinde değerlendirmiş ve öneriler 
sunmuştur.7 Aynı yazarın Kürt meselesini göçle ilişkisi, Avrupa 
birliği süreci ve Kürt meselesi olası uluslararası gelişmeler ve 
kürt meselesi konularında da yazıları değerli katkılardır.8 Bir 

7 Kürt meselesinde Siyasi analiz ve uyuşmazlık çözümü yaklaşımı 
arasındaki fark için bkz  A. Betül Çelik ‘Etnik Çatışmaların Çözümünde 
Siyaset Bilimi ve Uyuşmazlık Çözümü Yaklaşımları’ N. Beriker (der.) 
Çatışmadan Uzlaşmaya: Kuramlar, Süreçler ve Uygulamalar, Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2009. sayfa 163-188. 

8 Andrew, Blum and Çelik, Ayşe Betül, “Track II interventions and the Kurdish 
Question in Turkey: an analysis using a theories of change approach”, The 
International Journal of Peace Studies, Vol.Vol. 12, No.2, December 2007, 
51-81 Çelik, Ayşe Betül and Blum, Andy, “Future uncertain: using scenarios 
to understand Turkey’s geopolitical environment and its impact on the Kurd-
ish question”, Ethnopolitics , Vol.6, No.4, November 2007, 569-583 Çelik, 
Ayşe Betül and Rumelili, Bahar, “Necessary but not sufficient: the role of the 
EU in resolving Turkey’s Kurdish question and the Greek–Turkish conflicts.”, 
European Foreign Affairs Review, Vol.11, No.2, June 2006, 203-222 Çelik, 
Ayşe Betül, “Transnationalization of human rights norms and its impact on 
internally displaced Kurds”, Human Rights Quarterly, Vol.27, No.3, August 
2005, 969-997 (SSCI) Çelik, Ayşe Betül, “”I miss my village” forced Kurdish 
migrants in Istanbul and their representation in associations”, New Perspec-
tives on Turkey, Vol.32, April 2005, 137 

başka güncel araştırma Doğu ve Güney Doğu bölgelerine özgü 
arabuluculuk sistemlerini ve süreçlerini incelemiş buradaki 
özgün sulh yapma tekniklerini Türkiye’nin batı bölgeleri ile 
karşılaştırmıştır. Aynı çalışma, inanç odaklı ve kontrat esaslı 
arabuluculuk teknikleri arasındaki farkları da incelemiştir.9 
Tozlanmış olmakla birlikte Kürt meselesinin taraflarını 
sorunlarını ve barış olasılıkları inceleyen 1997 de yapılan bir 
araştırma bu meselenin, iç siyasette, partiler üstü bir konuma 
taşınamadığı görüşü ve çatışmanın karmaşık yapısının 
betimlenme biçimi ile halen pek çok açıdan geçerliğini 
korumaktadır.10  Burada  sayamadığımız daha birçok 
uluslararası bilimsel araştırma olduğu muhakkak. Doğru 
uygulama ancak doğru kavramsallaştırma ile gerçekleşebilir 
anlayışından yola çıkarak bu bilgilerin sorunun anlaşılması ve 
çözümü doğrultusunda belki de en değerli kaynaklar olduğu 
görüşünü tekrar etmekte bir sakınca olmadığı kanısındayım.

Uyuşmazlık Çözümü Eğitimleri 
Uyuşmazlık analizi ve çözümü eğitimleri çatışan tarafların 
anlaşmazlıklarını çözümlemelerini desteklemek amacı ilen 
sunulan, kolaylaştırıcılık, müzakere, arabuluculuk, sorun 
çözme gibi   becerilerinin geliştirilmesi etkinlikleridir. En temel 
barışçıl müdahil olma biçimidir. Çatışan tarafları eğitmenin 
çatışmanın gerçekleştiği sosyal ve siyasal sisteme etkisi 
vardır. Uyuşmazlık çözümü eğitimleri aynı zamanda kapasite 
geliştirme ve güç aktarımı projeleridir.  Bireyleri ve grupları 
güçlendirir onların çatışma çözümü doğrultusunda yapıcı 
tutum ve  eylem içinde olmalarını sağlar. Ortak eğitimden 
geçen taraflar kendilerine ait ortak bir ‘üçüncü dil’ oluştururlar 
ve bu dil diyalog sürecinin çok daha yapıcı ve etkin olmasını 
sağlar. Eğitimler kutuplaşmanın ve gerginliğin fazla olduğu 
ortamlarda ılımlı kalabilmeyi başarabilmiş gruba destek verir. 
Bu yaklaşımda eğiticileri eğitmek, farklı duruşları olan tarafları 
bir arada eğitmek, problem çözme atölyelerinden önce eğitim 
vermek gibi değişik stratejiler benimsenebilir.

Çatışma ve Uzlaşma Sistemleri Tasarımı
Çatışma ve Uzlaşma Sistemleri Tasarımı yukarıda bahsi 
geçen bütün etkinliklerin hazırlık safhasıdır, paydaşların 
bütün resmi görebilmeleri açısında önemli bir ilk alıştırmadır. 
Bu yaklaşımda hem makro iç ve dış siyasi süreçlerin analizi 

9 James Jr. Wall,  Beriker,Nimet,  Wu Yu-Hsien (baskıda) “Turkish 
Community Mediation”, Journal of Applied Social Phsychology, 
10 Beriker N: (1997) “The Kurdish Conflict in Turkey: Issues, Parties and 
Prospects, Security Dialogue, 28 (4 ): 439-452. 
 

yapılır, hem de küçük grup etkileşim modelleri tasarlanır. 
Çatışma sisteminin incelenmesinde paydaşların kim olduğu, 
sorunların, amaçların ihtiyaçların ve endişelerin neler olduğu, 
uzlaşma  kapasitelerinin ve olumsuzlukların hangi noktalarda 
odaklandığı ortaklık merkezlerinin belirlenmesi tasarım 
sürecinin belkemiğini oluşturur. Benzer şekilde çözümle ilgili 
yukarıda bahsi geçen sektörler arasındaki görevlerin neler 
olabileceği, buradaki paydaşların kim olduğu, sürece nasıl 
katılacakları  etkileşim süreçlerinin nasıl çalışabileceği, bir 
“çatışma ve çözümü süreç tasarımı”nı gerektirebilir. Son 
olarak, mikro düzeyde konuşma gruplarının hangi amaç 
doğrultusunda ne tür bir üçüncü taraf eşliğinde örgütleneceği 
de küçük grup etkileşim ve iletişim tasarımı ile ilgili bir 
konulardır. Grup çalışmalarında tasarım ile ilgili en önemli 
konular içerik ve iletişim kuralları, katılımcılar, zamanlama ve 
toplantının süresi, üçüncü şahıslar (moderatör , arabulucu, 
kolaylaştırıcı), rolleri yetkinlikleri, ve toplantının gündemdir.  

Bitirirken
Kürt meselesi Türkiye’nin acilen çözüm bekleyen en önemli 
sorunudur. Bu denli uzamış, kemikleşmiş ve derinleşmiş 
sorunlarda, barış ve uzlaşma uzun, meşakkatli ve karmaşık bir 
sürece karşılık gelir. Bu gerçeğin farkında olmak ve bu olguyu 
kitlelerle paylaşmak barışa ve uzlaşmaya inananları moral 
açısından destekler.  Bu süreç sadece resmi kanallar yoluyla 
değil topyekün  toplumsal seferberlik  anlayışı ile sürdürülebilir. 
Bundan belki daha da önemlisi, insan hayatının kutsal sayıldığı, 
uzlaşma ve barış kültürünün yükselen değer olarak benimsendiği 
zihniyet dönüşümünün gerçekleşebilmesidir. Kürt meselesinin 
barışçıl çözümü için amaç ve proje odaklı etkinliklerin eşgüdümlü 
olarak sürmesi elzemdir. Kürt meselesinin geldiği bugünkü 
ortamda kutuplaşmayı önlemek üzere yürütülecek projeler çözüm 
odaklı projelerden çok daha önem taşımaktadır.   Türkiye’de bu 
süreçleri destekleyecek bilgi birikimi mevcuttur.

Uyuşmazlık çözümü eğitiminden 
geçen taraflar kendilerine ait ortak 
bir ‘üçüncü dil’ oluştururlar ve bu dil 
diyalog sürecinin çok daha yapıcı 
ve etkin olmasını sağlar. Eğitimler 
kutuplaşmanın ve gerginliğin fazla 
olduğu ortamlarda ılımlı kalabilmeyi 
başarabilmiş gruba destek verir.
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