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“Evet, vatanın bütünlüğüne, bayrağın tekliğine, üniter yapıya saygılıyız ve sahip çıkıyoruz. 

Ama, tek millet olgusuna, asla, asla!” 

 Sırrı Sakık, 5 Aralık 2007, TBMM Genel Kurulu 

 
“Türk Ulusu ile Kürt Milleti eşit değildir.” 
Birgül G. Ayman, 24 Ocak 2013, TBMM Genel Kurulu 

 

Birkaç gündür Birgül G. Ayman’ın serd ettiği sözler sonrası kendisine karşı bir linç kampanyası 
başlatılmasını izliyorum. Öyle ki, siz değerli okuyucunun kamuoyunda oluş(turu)an yaygın 
kanaate kapılıp bu ilk giriş cümlesini rahatsız edici bulmasından da endişe duyuyorum. Ama 
bana zaman tanıyın ve açıklamama izin verin…. 

 

Konuya Roma hukukundan bir ifade ile başlayalım: “Ubi homo, ibi societas, ibi jus”, yani 
“nerede insan varsa, orada toplum; nerede toplum var ise orada hukuk vardır”. Başka 
kelimelerle, her toplum kendi siyasal yapısını, her siyasal yapı da kendi hukukunu üretir. 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan 2002 yılına kadar bu ifadenin tersi esas alınmıştı: “Ubi jus ibi 
societas”: her hukuk kendi toplumunu üretir. Bu durum da, ulus inşa etme kaygısı içerisinde 
merkeziyetçi - otoriter bir cumhuriyete sonuç vermişti. 2002 sonrası AK Parti iktidarı 
denklemin ilk halini esas aldı. Bu, belki de “normalleşme” denilen şeydi. 

 

Adına demokratikleşme, Kürt açılımı, normalleşme ya da demokratik açılım, ne denirse 
densin süreç eninde sonunda bizi üniter devleti tartışmaya götürecekti. Zira “ulus” kavramı 
temelinde toplumsal nitelemenin değişmesi, siyasal - anayasal rejimi de değiştirirdi. Bu 
noktada, önce aşağıdaki tabloyu hesaba katmak gerekir:   

 

 

 

 

 



                     Niteleme Siyasi – Anayasal Rejim Ülke Örneği 

1 “Türk Ulusu” - Kürt varlığının inkarı Merkezi-Otoriter Üniter 
Devlet 

●Türkiye  

(1923-2002) 

 

●Fransa  

(1789-1982) 

2 “Türk Ulusu” - Kürt kökenli Türk 
vatandaşları 

Üniter Devlet ●Türkiye  

(2002-2011) 

 

●Fransa (1982- 
…) 

3 “Türk Ulusu” – “Kürt Milleti” Özerklikler Devleti 

 

 

●İspanya  

(1978- ….) 

4 “Türk Ulusu” - “Kürt Ulusu” 

   (bütünlüğe sahip toplum) 

 

Federal Devlet ●Belçika 

5 “Türk Ulusu” - “Kürt Ulusu” 

  (parçalı toplum) 

Birinci ihtimal: 

Çok Uluslu Üniter Devlet 

 

İkinci ihtimal: 

Zayıf Federal Devlet 

● Bolivya  

(2009- …) 

 

●Bölünme  

(Irak, 2005-….) 

  

Birgül G. Ayman’ın “Türk Ulusu, Kürt milletine eşit değildir” şeklindeki ifadesi eğer “Türk ulusu 
ile Kürt milleti karşı karşıya duran kavramlar değildir. Kürt milleti, Türk ulusunun bir 
bileşenidir” şeklinde anlaşılırsa (ki benim anladığım budur) bu cümlenin Kürtleri bir “millet” 
olarak niteleyerek klasik cumhuriyetçi anlayışın dahi ötesine geçtiği düşünülebilir. 
(Hatırlamak gerekir ki ünlü Korsika kararında Fransız Anayasa Mahkemesi “Fransız ulusunun 
bileşeni Korsika Halkı” ifadesine cumhuriyetin kurucu ilkelerine aykırı görerek ve “ulusun 
bileşeni olmaz” diyerek iptal etmişti.) Eğer öyle ise bu kavrayışın bizi götüreceği yer İspanya 
modeli özerklikler devletidir.  

 

İspanyol Anayasası’nın 2. maddesi: “Anayasa, İspanyol ulusunun parçalanmaz birliğine, bütün 
İspanyolların ortak yurdunun bölünmezliğine dayanır; ulusu oluşturan milliyetlerin ve 
bölgelerin özerklik hakkını ve kendi aralarında dayanışmasını tanır ve güvence altına alır” 
demektedir. Anayasa (m. 1§2) “ulusal egemenliğin” İspanyol halkına ait olduğunu belirtir. 



Dolayısıyla İspanyol Anayasası ulusal birlik (tek ulus) ve ulusal egemenlik ilkesiyle birlikte 
“ortak ve bölünmez yurt” / ülkenin bölünmezliği ilkesine yer verir ancak, ulusal bütünlük 
vurgusu içinde “milliyetlerin” ve “bölgelerin” özerklik hakkını tanır.  

 

Birgül G. Ayman’ın karşı çıktığı şey her halde “Türk ulusu” ile “Kürt Milleti” kavramlarının bir 
birlerine denk ve ayrı iki unsur olarak karşı karşıya konulmasıdır. Öyle ise Ayman’ın fikrine 
herkesin sahip çıkması beklenir.  Zira ulus unsurundaki bir ayrışma, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin sadece üniter şekline karşı değil, bizatihi Devlet’in varlığına karşı bir tehdittir. 
Çünkü bir devletin ulus unsurunda şu ya da bu şekilde bir ayrışma olursa, devlet yok olur ya 
da bölünür… 

 

Bir devlette ülke ve egemenlik unsurları nasıl tek ise, ulus unsuru da öyle tektir. İki egemenlik 
olamayacağı gibi, iki ulus da olamaz. Devlet tekken, iki ayrı ulustan bahsetmek mantıki bir 
çelişkidir. “Türkiye’de tek ulus yoktur, birden fazla ulus vardır” demek, “Türkiye Devleti, 
birden fazla devlete bölünmelidir” demenin değişik bir yoludur. Prof. Dr. Kemal Gözler’e ait 
ifadelerle, “Milletin bütünlüğünü kabul etmemek, aslında ülkenin (vatanın) bütünlüğünü 
kabul etmemekten çok daha tehlikelidir. Ülkenin bütünlüğü prensibinden uzaklaşılırsa, üniter 
devletten federal devlete doğru gidilir. Yani devlet şeklinde bir değişiklik olur. Milletin 
bütünlüğünden uzaklaşılırsa, bundan sadece üniter devlet şekli değil, devletin kendisi yara 
alır.” 

 

Türk Ulusu ya da genel olarak subjektif anlamda “ulus” güneş sistemine benzer. Nasıl güneş 

sistemini oluşturan unsurlar çekim kuvveti ile birbirine bağlı ise Türk Ulusu da birbirine elle 

tutulmayan, gözle görülmeyen sübjektif bağlarla bağlı insanlardan (ya da unsurlardan) 

oluşur. Türk Ulusu geçmişi, halihazırı ve geleceği kuşatan bir kurgu ve aynı oranda bir 

vakıadır. Güneş sistemi (Türk Ulusu), Güneş’in kendisine (Türk etnik unsuru) eşitlenemez. Bu 

sistemde büyükten küçüğe doğru Jüpiter (Kürtler) ve uyduları (Zaza, Sorani, Yezidi), Satürn 

(Aleviler) ve uyduları (Caferi, Nusayri), Uranüs (Araplar), Neptün (Çerkezler), Dünya 

(Arnavutlar), Venüs (Boşnaklar), Mars (Lazlar), Merkür (Gürcüler), Plüton (Çingeneler) ve 

daha keşfedilmemiş belki bir sürü uydu vardır… Pomaklar, Abhazlar, Süryaniler...  

 

Evet, Birgül G. Ayman’ın sözleri kanaatimce doğrudur: Güneş Sistemi, Jüpiter sistemine eşit 

değildir. Eğer öyle ise, Ayman’a yönelik tepkiler nasıl açıklanabilir? Türkiye’de gerçekten iki 

ayrı ulus ya da en azından iki ayrı millet mi var? Peki, bu kavrayış bizi nereye götürür? 

 

Hocam Bakır Çağlar vefatından bir süre önce “Bolivya’da ilginç şeyler oluyor, yeni bir anayasa 

yazıyorlar. Bence takip et. Türkiye’ye bunu uygulatmak isteyebilirler” demişti. Doğrusu o gün 

konu çok da ilgi çekici gelmemişti. Bir yıl sonra yurtdışında Afganistan’ın yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin bir toplantıda önemli bir Amerikalı Büyükelçi’nin “size en uygun 

model Bolivya Modeli olabilir” sözünü duyunca Çağlar’ın sözlerini tekrar hatırladım. Bolivya 

Anayasası’nın 1. Maddesine göre Bolivya “…çok uluslu üniter bir devlettir.” Kabaca Bolivya 

Modeli: 36 ayrı ulus, 36 ayrı resmi dil, özerk yerel yönetimler, bölgeler ve birliği sağlamak için 

halk tarafından genel oy ve salt çoğunlukla seçilmiş bir Başkan. 


