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KATALONYA’NIN 
BİTMEYEN MÜCADELESİ 

arselona’yı iyi-kötü herkes bilirdi ama,
Katalonya’yı çokları son hadiseler vesile-
siyle duydu. İspanya’nın kuzeydoğusun-
daki bu eyalette Katalan adında, Latin
asıllı, ama Fransız ve İspanyollardan
farklı bir halk yaşar.

İspanya’da, 711’den itibaren kurulan
Müslüman hâkimiyeti, zamanla gerile-
meye başladı. Kuzeyde minicik bir Astu-
rias Krallığı istiklalini hep muhafaza etti.
Zamanla kuzeyde Leon, Navar, Kastilya
ve Aragon Krallıkları ortaya çıktı.

Hepsi birbiriyle akraba bu Hristiyan
devletçikleri, Papa’nın desteği ve Fran-
sa’nın yardımıyla güneye doğru ilerledi-
ler. Barçelûne (Barselona) 801 yılında
kaybedildi. Nihayet Aragon Kralı Fernan-
do ile Kastilya Kraliçesi İzabella evlenin-
ce, iki devlet birleşip Navar’ı da hâkimi-
yet altına alarak Müslümanları 1492’de
İspanya’dan çıkardılar.

TüCCARLAR 
CUMHURİYETİ SEVER

Barselona Kontluğu hükümdarı Yaşlı
Ramon, 1058’de bir ferman-anayasa
neşrederek, Katalonya’nın siyasi istikla-
linin ilk temelini attı. Aragon Krallığı,
XII. asırda Barselona Kontluğu’nu miras
yoluyla ilhak edip Akdeniz’e çıktı; Bale-
ar Adaları’nı fethetti. Böylece nüfusu-
nun ekserisi Katalanca konuşan bir Ka-
talan Devleti hâline geldi.

Katalanlar, Akdeniz ticaretinde söz
sahibi, zengin ve medeni bir halk idi.
Barselona’da tekstil ve bankacılık ilerle-
mişti. Katalonya’yı, 1289’da kurulan bir
mahallî meclis vasıtasıyla tüccarlar ida-
re ediyordu.

İdarî imtiyazları olsa bile Katalanlar,
İspanya birliğinden hep ayrılmak iste-
diler. 1462’de Fransa desteğiyle çıkar-
dıkları büyük isyan, hezimetle bitti.
1640’daki isyan neticesinde Casade-
munt adında bir avukat liderliğinde 12
yıl yaşayan bir cumhuriyet kurdular.
Katalanların millî bir hanedanı yoktu.
Ticaret oligarşisi zaten cumhuriyeti ter-
cih eder. Katalonya, siyasi imtiyaz sözü
alarak birliğe geri döndü.

Mısır’daki Memlûkler 1252’de ülke-
sinde yaşayan Fransız ve Katalanlara
ticaret imtiyazları vermişti. osmanlılar
XVI. asırda oraları fethedince, bu imti-
yazları tasdik etti. Hatta bütün osman-
lı ülkesine, sonra da barış içinde bu-
lunduğu diğer Avrupalılara yaydı.
Böylece kendilerine kapitülasyon veri-
len ilk halk, Katalanlardır. osmanlı
memleketinde ticaret gibi sebeplerle
yerleşmiş Levantenler arasına Kata-
lanlar da vardı.

SİYASİ FUTBoL MAçLARI
1700’de İspanya kraliyet hanedanında

vâris kalmayınca, Kral II. Carlos, Fransa
Kralı XIV. Louis’nin oğlu olan yeğeni Phi-
lippe’i veliaht seçmişti. Bunu kabul etme-
yen Avusturya İmparatoru ise oğlu Karl’ı
kral yapmak istiyordu. Katalanlar, bu
mücadelede Avusturya’yı tuttular. Ama
hüsranla biten bu mücadele neticesinde
11 Eylül 1714’te Barselona düştü. V. Felipe
adıyla tahta çıkan Philippe, Katalanların
muhtariyetini kaldırdı. 11 Eylül, Katalan-

ların millî günüdür.
İspanya Kralı VII. Fernando ölüp; yeri-

ne kızı İzabella’yı bırakınca, anayasa
gereği tahta kadın çıkamayacağı için,
kralın kardeşi Veliahd Prens Don Carlos
1833’te ayaklandı. Katalanlar bunu fır-
sat sayıp Carlos’u desteklediler. Böylece
yeniden ateşlenen Katalan milliyetçili-
ği, 6 sene süren iç savaşı Carlos’un da-
vayı kaybetmesiyle sönmedi; artarak
devam etti.

Katalanların çok değer verdiği Bernat
Desclot ve Francesc Eixemenes gibi lo-
zoar, eserlerinde hep hükümdarın,
teb’asının âdetlerine, hak ve imtiyazla-
rına hürmet duyması gerektiği esasını
dile getirmiştir. Bu ideal, Katalanların,
İspanya krallarına karşı mücadelesinin
krî esasını teşkil eder.

Katalanlar, kendi kültürlerini yaşa-
mak; eski siyasi imtiyazlarını geri al-
mak üzere mücadeleyi bırakmadılar.
1870’lerden itibaren birkaç gruba bölü-
nen siyasi Katalancılık hareketi ortaya
çıktı. 1901’de muhafazakâr Lliga Regio-
nalista adlı partinin seçimi kazanması
Katalan milliyetçiliğinin de zaferi oldu.
1913’te sınırlı salahiyetlerle mücehhez
olsa da bir Katalan parlamentosu (Man-
comunidad) kuruldu.

SoLUN KALESİ
İspanya’ya bağlılık giderek zayıadı.

1931’de cumhuriyetçi sol parti, Katalon-
ya’da belediye seçimlerini kazandı; iki
gün sonra da Katalonya Cumhuriyeti’ni
ilan etti. İspanya, 1932’de Katalonya’nın
muhtariyetini tanıdı.

Bu arada cumhuriyetçilerin hâkimiye-
ti üzerine Kral, İspanya’yı terk etti. Rus
destekli sosyalist cumhuriyetçilerle, mev-
cut sisteme bağlı Franco liderliğindeki
kralcılar mücadele etti. 1936’da General
Franco galip geldi. 1938’de cumhuriyetçi-
lerin kalesi Katalonya’nın muhtariyeti
sona erdi; bütün imtiyazları kaldırılarak
sıradan bir eyalet şeklinde İspanya’ya
bağlandı. Muhalif Katalanlar, Paris, ar-
dından da Meksika’da bir sürgün hükû-
meti kurdular.

Bu devirde İspanyol-Katalan ihtilafı,
Real Madrid-Barselona maçlarında ya-
şadı. Barselona takımının bayrağı, aynı
zamanda Katalonya bayrağı idi. İki ta-
kım arasındaki maçlar, bazen tedhişe
varan siyasi mücadele şeklinde cereyan
ederdi. Franco’dan sonra tahta çıkan
Kral Juan Carlos’un demokrasiyi canlan-
dırması, Katalonya’ya yaradı. 1970’te
muhtariyet tanındı.

Katalonya, Endülüs’ten son-
ra İspanya’nın en kalabalık
eyaletidir... Katalonya’nın is-
tiklal krizi bitmedi. Bu gidişle
de pek biteceğe benzemiyor.

Franco Barselona'da

İspanyollar Barselona önlerinde 1714

İspanya eyaletleri

Katalan isyanı 1640

Millî kıyafetler içinde Katalan çocuklar

Katalon istiklal macerası

Katalonya banknotu 1936

Katalan-Aragon tacı birleşiyor

B

Cumhuriyet ve istiklal sevdası
Katalonya, Endülüs’ten sonra İspanya’nın

en kalabalık eyaletidir. Balear Adalarından
Mayorka ve Minorka’da Katalanca konuşulur.
Ayrıca Valensiya’nın da yarısı Katalonca konu-
şur. Bir başka deyişle, Katalonya’da Katalanlar
ekseriyette olmakla beraber, çok sayıda İspan-
yol da yaşar. Bunlar, tabiatiyle istiklale muha-
liftir. Katalonya dışında, mesela Valensiya’da
da hatırı sayılır Katalan nüfus yaşamaktadır.
Bu da Katalanların istiklali meselesini daha da
çetrel hâle getirmektedir.

İspanya’nın kuzeyindeki Navar’da da, ne La-
tin, ne Ari asıllı olan, Basklar yaşar. Kafkas-
ya’daki Abhazlarla akraba olduğu düşünülen
Basklar, günümüze kadar devam eden, siyasi
ve silahlı bir mücadele yürüterek, nihayet son
yıllarda muhtariyet elde edip silahı bıraktılar.

32 bin km²de 8 milyon nüfusun yaşadığı Ka-

talonya, sadece sanayi ve ticaret değil, aynı za-
manda mümbit bir ziraat beldesidir. Zeytin,
üzüm, badem yetiştirilir. Tekstil yanında, ma-
denî eşya, gıda, petrol ve kimya sanayii çok ile-
ridir. SEAT fabrikaları buradadır. Turizm o ka-
dar ileridir ki, turistlerin tahribatından bezen
Barselona halkı, turist gelişinin sınırlandırıl-
masını isteyen gösteriler yaparlar.

Katalonya’nın -ve eş zamanlı Kürdistan’ın- is-
tiklal mücadelesi bir kere daha gösterdi ki, arka-
sında global güçlerin olmadığı bir mücadele mu-
vaffakiyet kazanamıyor. Rusya’nın Akdeniz’e in-
mesini önlemek için AB ve ABD’nin el birliğiyle
istiklal verdiği eski Yugoslavya devletleri düşü-
nülecek olursa bu daha iyi ortaya çıkar. Güçlü -
nans merkezlerinin çekildiği ve dünyanın yalnız
bıraktığı Katalonya, cumhuriyet ve istiklal sev-
dasının neticeleriyle yüzleşiyor.

NSU cinayetleriyle
ilgili gelişmeleri 
gelecekte de büyük
bir hassasiyetle 
takip edeceğiz

N
asyonal Sosyalist Yeraltı
(NSU) terör örgütünün 4 Ka-
sım 2011 tarihinde ortaya çı-
kışının altıncı yıl dönümünü
geride bıraktı. Almanya’nın

NSU cinayetlerini, bu ülkede yaşayan
Türkleri, Alman ve uluslararası kamuoyu-
nu memnun edecek şekilde aydınlatacağı-
na yönelik inancımızı yitirmek istemiyo-
ruz. Eleştirel ve araştırmacı yaklaşımlarıy-
la bu cinayetlerin farklı boyutlarının gün
yüzüne çıkarılmasına katkıda bulunan
herkese şükranlarımı sunuyorum. Federal
Şansöyle Merkel’in, NSU cinayetlerinin
şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydın-
latılacağına ilişkin sözü hâlâ yerine getiril-
meyi bekliyor. Cinayetlerin aydınlatılma-
sıyla ilgili ümidimizi yitirmedik ancak şu
ana kadar yürütülen soruşturmalar ciddi
bir şaşkınlık yaşatıyor.  

Takip ettiğimiz süreç yaşanan bu emsal-
siz cinayetlerin açıklığa kavuşturulması-
nın öncelikli konular arasında yer almadı-
ğı endişesini güçlendiriyor. Şu ana kadar-
ki soruşturmalarda ortaya çıkan dosyala-
rın imha edilmesi, kasıt kokan ve bitmek
bilmeyen hatalar zinciri, tanıkların şüp-
heli ani ölümleri, istihbarat kurumu ajan-
larının olay yerlerinin yakınlarında bu-
lunması veya NSU dosyalarına 120 yıllığı-
na yasak getirilmesi gibi gelişmeler bu
kanaati kuvvetlendiriyor. Bu bağlamda
polisin, Anayasa Koruma Teşkilatı‘nın ve
Federal İstihbarat Kurumu’nun tutarsızlık-
ları da şaşkınlık vericidir. Aynı şekilde Fe-
deral Savcılığın, cinayetlerle ilgili sanıkla-
rı bunca iddiaya rağmen sadece üç kişiyle
sınırlı tutmasındaki ısrarı da anlaşılır de-
ğildir. NSU terör örgütü üyelerinin üç kişi-
den oluştuğu düşüncesi, olsa olsa acı bir
ironi olabilir.

Almanya ayrıca NSU cinayetlerini araş-
tırma komisyonlarının raporlarında yer
alan önerilerin uygulamaya geçirilmesi
hususunda da sınav veriyor. Maalesef şu
ana kadar bu noktada olumlu bir gelişme
görülmüyor. Yeni federal hükümetin, bu
önerileri ciddiye alması ve gelecekte ırkçı
şiddet kurbanlarının NSU kurbanları ya-
kınlarının çektiği acıyı yaşamamaları için
gerekli mekanizmaları oluşturması gere-
kir. Güvenlik birimlerindeki kurumsal ırk-
çılık gerçeği ve ırkçı suç eylemlerinin ay-
dınlatılmasındaki eksiklikler acil olarak
üzerine gidilmesi gereken hususlardır.

Türkiye olarak NSU cinayetleriyle ilgili
gelişmeleri gelecekte de büyük bir hassasi-
yetle takip edeceğiz. Süreçte ortaya çıkan
tüm şüphelere ve tutarsızlıklara rağmen
Alman hukuk devletine olan güvenimiz
devam ediyor.

NSU cinayetleri, ikinci dünya savaşından
sonra Almanya’da gerçekleşen en büyük
yabancı düşmanı terör cinayetleri serisidir.
Federal Almanya’nın bu cinayetleri, ırkçılı-
ğa karşı mücadelede taşıdığı tarihi sorum-
luluğu da dikkate alarak, bu ülkede yaşa-
yan Türkleri, Alman ve uluslararası ka-
muoyunu memnun edecek şekilde aydın-
latılacağına yönelik inancımızı yitirmek is-
temiyoruz.

Almanya’nın NSU cinayetlerine ilişkin
tutumu, uluslararası düzeydeki Almanya
algısını gelecek on yıllarda ciddi derecede
şekillendirecektir. Bu nedenle, Federal Şan-
sölye Merkel’in sözünün yerine getirilmesi
Almanya’nın yararınadır. Bu vesileyle
eleştirel ve araştırmacı yaklaşımlarıyla
NSU cinayetlerinin farklı boyutlarının gün
yüzüne çıkarılmasına katkıda bulunan ga-
zetecilere, inisiyatiflere ve ilgili araştırma
komisyonlarında görev almış siyasetçilere
şükranlarımı sunuyorum.

Mustafa
Yeneroğlu

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı
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