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Geçen bölümde, bir kısım Türk solcusuyla bir kısım Kürt milliyetçisinin PKK’nin 

Türkiyelileşme söylemini onun sosyalizmiyle izah etmesinin, olgusal temellere 

dayanan bir analiz olmaktan ziyade, ideolojik boyutları bulunan bir faaliyet 

olduğunu ve bununla bir bakıma kendilerinin PKK’yle olan ilişkilerini izah etmeye 

çalıştıklarını belirtmiştik. Esasen bu, sadece bir izah meselesi de değildir, aynı 

zamanda bir kurma ve düzenleme ameliyesidir de. Türk soluyla başlayalım. 

 

Türk solunun bir kısmı bugün PKK ile birlikte yürümek istemektedir. Bu 

yürüyüşü bazen gerekçelendirebilmek, bazen de güçlendirebilmek için PKK’nin 

gerçekliğini onun Türkiyelilik söylemine eşitlemekte ve buradaki çakışmayı da 

PKK’nin bir zamanlar şampiyonluğunu yaptığı sosyalizmle izah etmeye 

çalışmaktadır.  

Biraz geriye doğru gidersek, bu davranışın bugün PKK’ye karşı açık düşmanlık 

siyaseti güden bazı solcular tarafından da sergilenmiş olduğunu görürüz. Mesela 

bugün PKK’ye MHP ağzıyla saldıran Perinçek ekibi, yuvarlak hesapla yirmi yıl önce 

PKK için bugün PKK’yle birlikte yürümek isteyen grupların söylediklerine benzer 

ifadeler kullanırdı. Keza bugün PKK’nin Türkiyelilik söylemini onun sosyalizmiyle 

veya aşağıdanlığıyla (maduniyet) gerekçelendirerek olumlayan grupların bir kısmı 

da o dönemlerde değişen dozlarda olmak kaydıyla PKK karşıtı bir tutum 

sergilerlerdi. Buradan çıkan sonuç şudur ki, PKK’yi Türkiyelilik söylemi gerekçesiyle 

olumlamak, PKK’nin özüyle ilgili bir ifade olmaktan daha çok ilgili grubun (veya 

kişinin) PKK’yle olan ilişkisine dair bir ifadedir. Ve bu ilişki, son tahlilde kendisini 

sarmalayan koşullar bütününün ürünü olduğundan hayli değişkendir. Nitekim 

bugün itibarıyla solcular arasında en az üç farklı tavır tespit edilebilir:  

Birinci tavır, genellikle gençliklerindeki romantizmi iyi-kötü koruyan, ideallerine 

bağlı eski Türk solcuları arasında görülür. Bu tür solcular, PKK’nin tarikatı andıran 

örgütlenme modelini ve bazısı artık komik bile sayılamayacak kadar çağ dışı kalmış 

görüş ve pratiklerini (örneğin, Öcalan’ı kutsamak için çığırdıkları “Canımızla, 

kanımızla, ruhumuzla seninleyiz ey Başkan!” sloganını) ilkel bulurlar. Buna karşılık, 

başta kadınlarla ilgili kazanımlar olmak üzere, PKK’nin kitleleri harekete 

geçirmedeki başarıları ile PKK’li gençlerin adanmışlıklarını, fedakarlıklarını ve 

kararlılıklarını hayranlıkla izlerler. Bu tür solcular, PKK’nin devlet ve iktidar 

reddiyesiyle ilgili ifadelerini kendi ideallerine yakın bulur ve bu ifadelerin PKK’nin 

gerçek durumunu yansıttığına inanırlar. Ya da böyle olduğuna dair tereddüt 

taşısalar bile PKK’yi, PKK’nin sözleriyle tarif edip tanımlamanın, özel olarak PKK’yi, 

genel olarak da Kürtleri sözü edilen idealler doğrultusunda etkileyip ilerletmek 

bakımından yararlı olacağını düşünürler.  

Meselenin böyle boyutları olmakla birlikte, bunu sadece faydacı veya araçsalcı 

bir tutum olarak tanımlamak doğru olmaz. Zira bu tür solcular ezilen bir grup olarak 
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Kürtlerin davasını ezilenlerin davası olarak görür ve mümkün olduğunca Kürt 

hareketiyle birlikte yürümeye çalışırlar. Konunun böyle bir ideolojik boyutu da 

vardır. Bütün yanlışlık ve eksiklikleriyle bu solcular, İspanya iç savaşından Vietnam 

savaşına kadar örneklerine rastladığımız enternasyonalist geleneğin Türkiye’deki 

temsilcileridir. Bazı Kürt milliyetçilerinin yemin-billah bizleri bütün Türk 

solcularının Kürt düşmanı olduğuna inandırmak istemelerine bakmayınız; böyle 

solcular gerçekten vardır ve bunlar, Türk dediğimiz topluluğun yüz akını oluşturur. 

Bu tür solcuların sembol ismi, akademinin prestijli dünyasını terk edip Kobani 

direnişine katılan ve orada toprağa düşen Suphi Nejat Ağırnaslı’dır.  

Bunların tam karşı kutbunda, Türk bürokrasisiyle değişen düzeylerde ideolojik, 

politik, kültürel -ve bazı iddialara göre örgütsel- ortaklıkları olan Türk solcuları yer 

alır. Bu tür solcular, Türk devletinin birliğine ve dirliğine büyük önem verirler. Bu 

birlik ve dirlik uğruna çekemeyecekleri çile, çiğnemeyecekleri ilke yok gibidir. Bu 

gibilerinin PKK’ye karşı tutumları, çoğunlukla devletle olan ortaklık alanlarının 

genişliği tarafından belirlenir. Alan genişledikçe Kürt hareketiyle aralarındaki 

mesafe de artar. PKK’nin Türk devletiyle uyumlu bir dil kullandığı dönemlerde -

PKK’yi yönlendirme umudunun da dürtmesiyle- PKK’ye yaklaşır, onun Türkiyelilik 

söylemine güzellemeler düzerler. PKK pratikte pozisyon değiştirmeye başladığında 

ise –hele onu yönlendirme umudunu da yitirmişlerse- yollarını PKK’den ayırır ve 

ona cepheden saldırmaya başlarlar. Değişik tonlarda olmak kaydıyla bu tavrı takınan 

epeyce grup veya kişi vardır. Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük’ü bu tutumun simge 

isimleri olarak anabiliriz.  

Üçüncü tavır ise yukarıda özetlenen iki tavır arasında yer alır ve son tahlilde 

fırsatçılık ve kariyerizmle karakterize olur. İkili bir özellik taşıyan bu son 

kategorideki solcular, bir yandan sosyalizmin ezilen ulusun kurtuluş hareketiyle 

dayanışma öngören görüşlerinden etkilenmişlerdir ve –kimsenin kalbindekini 

bilemeyiz ama- muhtemelen en mahrem anlarındaki vicdan muhasebelerinde, bu 

kavgada Kürtlerin yanında yer almak gerektiğini kendi kendilerine fısıldarlar. Ama 

bu kadarı onların davranışlarını belirlemeye yetmez. Kişisel veya grupsal çıkarlarını 

maksimize etme dürtüsü de önemli bir harekete geçirici olarak iş görür. Mesela 

gelecek seçimlerde milletvekili olabilmek veya milletvekili adayı gösterilerek 

toplumdaki tanınırlık düzeyini arttırmak isterler, mesela PKK’ye yakın belediyelerde 

bir iş edinme umudu taşırlar, mesela bir dernekte yönetici bir pozisyona gelmeyi 

tasarlarlar, mesela PKK medyasında köşe yazmayı veya buna aday bir konuma 

ulaşmayı hedeflerler, mesela Kürt hareketinin imkânlarıyla tanıtım yapmaya veya 

muhalif hareket içinde adı anılan bir kişi haline gelmeye çalışırlar vs.  

Yukarıda anlatılanlar, PKK’nin Türkiyelileşme söylemini onun sosyalizmiyle 

izah eden en az üç değişik solcu tipi olduğunu ve bunların her birinin böyle 

davranma gerekçesinin birbirinden farklı olduğunu gösterir. Durumun doğru tespit 

edilebilmesi için bu farkların doğru biçimde analiz edilmesi gerekir. Fakat Kürt 

cephesinde her zaman bu yönlü bir ayrıştırma çabası görülmez. Özellikle de bu 

yazıya konu olan Kürt milliyetçileri cephesinde böyle bir çaba neredeyse hiç yoktur. 

Onlar, söz gelişi birinci gruptaki solcuları pek anmazlar. Tersine, bunları elden 
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geldiğince gözden kaçırmaya çalışırlar. Kaçacak yer kalmadığında ise bu solcuların 

eylemlerini özel değeri olan çabalar olarak değil, sosyalist ideolojinin onlara farz 

kıldığı bir tür dini vecibe olarak sunmayı tercih ederler. Böylece bu solcular, Kürtlere 

karşı analarından borçlu doğmuş ve ödedikleri her borç sadece yeni borçlar üreten 

bir tür kader mahkûmuna dönüştürülmüş olur.  

Fakat tablonun geneline bakıldığında, Kürt milliyetçilerinin kendi vicdanlarını 

rahatlatmaya yönelik bu çarpıtmasına bile şükredesi geliyor insanın. Zira bazı Kürt 

milliyetçileri, birinci gruptaki solcuları, ikinci grubun sık sık giyip çıkardığı halk 

düşmanlığı elbisesi içinde takdim ederler. Kürt medyasında olur olmaz zamanlarda 

gördüğümüz Türk solunu Doğu Perinçek’e eşitleyen yazılar bunun örnekleridir.  

Şunu da eklemek gerekir ki, bir Kürt milliyetçisinin, Nejat Ağırnaslı’ya Doğu 

Perinçek elbisesi giydirebilmesi, sadece ahlaki kokuşmuşlukla ilgili bir sorun 

değildir. Bu, PKK’yi gerileterek kendine alan açmayı hedefleyen ideolojik bir 

faaliyettir aynı zamanda. Burada ahlakın sınırını zorlayan şey politik hesaplardır. 

PKK’yi geriletme umudu taşıyan, fakat Suphi Nejat Ağırnaslı’ya Perinçek 

elbisesi giydirebilecek kadar vicdanı kararmamış bazı Kürt milliyetçileri ise bu 

amaçlarına, bütün Türk solunu üçüncü gruptaki fırsatçılara ve kariyeristlere 

eşitleyerek ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat böyle yapmakla, sadece sapla samanı 

karıştırmış ve dedikodu, karalama ve suçlama furyasına biraz daha taze kan 

pompalamış oluyorlar. Maddi dürtülerin veya sembolik kazanç umutlarının insan 

davranışları üzerinde etkileri tartışılmazdır; ancak bir sosyal aktörü sadece bu 

dürtülerle izah etmek, karikatür bir materyalizmden ibarettir. İşin ilginç yanı ise bu 

tür kaba materyalist tezleri savunanların önemli bir bölümünün aynı zamanda 

hoyratça sosyalizm karşıtlığı yapan kişiler olmasıdır. Bu durum, Kürt hareketini 

kuşatan düşünce evreninin ne tür çelişkilerle ve kaba-sabalıklarla dolu olduğunu 

göstermesi bakımından da dikkat çekicidir.  

 

KÜRT MİLLİYETÇİLERİ VE TÜRKİYELİLEŞME 

Yukarıda anlatılanlar, sözü edilen Kürt milliyetçilerinin Türk solu üzerinden 

PKK’ye yönelttikleri eleştirilerin önemli bir bölümünün olgusal temelden yoksun 

olduğunu gösterir. Ancak bütün sorun bundan ibaret değildir. Bunun kadar önemli 

olan bir diğer sorun, Türk soluna bu tür eleştiriler yönelten Kürt milliyetçilerinin bu 

eleştirilerini PKK’nin Türkiyelileşme söylemi üzerinden dile getiriyor olmalarıdır. Bu 

eleştirileri okuyanlar, sözü edilen Kürt milliyetçilerinin Türkiyelileşmenin amansız 

düşmanı olduklarını zanneder. Oysa gerçek böyle değildir. Yazının önceki 

bölümlerinde daha geniş biçimde açıklamaya çalıştığım gibi, Kürt hareketinde 

Türkiyelileşme tavrına yatkınlık söz konusu olduğunda şampiyonluk Kürt 

solcularında değil, Kürt milliyetçilerinde olagelmiştir.  

Bu tarihsel gerçek günümüzde de fazla değişmemiştir. Bugün Kürdistan’da 

bağımsız bir devlet kurulmasını savunan güçlü bir Kürt örgütü yoktur. Bu görüş 

günümüzde örgütlerden ziyade tek tek Kürt aydınları tarafından dile 

getirilmektedir. İlginç olan şudur ki, bu aydınların ezici çoğunluğu Rizgarî, Kawa, 

KUK, Tekoşîn, KİP ve Özgürlük Yolu gibi 1970’lerde kendilerini sosyalist olarak 
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tanımlayan Kürt örgütlerden gelen kişilerdir. 1970’lerde kendini Kürt milliyetçisi 

olarak tanımlayan TKDP geleneğinin devamındaki oluşumlarda ise –tek tük aykırı 

sesler duyulsa bile- bugün de esas olarak Türkiye ile birlik savunulmaktadır.  

Ama daha da önemlisi, TKDP geleneğinin mevcut konjonktürdeki motor gücü 

olan Barzani’nin de aynı çizgide olmasıdır. Barzani’nin şimdiye kadar Türkiye 

Kürtleri için bağımsızlık istediğini duyan olmamıştır. Tersine, Türkiye söz konusu 

olduğunda Barzani AKP’yle iş tutmaktadır. Bugün Kürtlere savaş ilan etmiş olan 

AKP’yle. 

Barzani’nin Türkiye ile işbirliği politikasının doğru olup olmadığı ayrı bir 

yazının konusudur. Merak edenler için şu kadarını söyleyeyim ki, Güneyli Kürtlerin 

Türkiye’ye karşı gözü kara bir karşıtlık politikası gütmesi, mevcut koşullar altında 

Kürtlerin yararına değildir. Güney Kürdistan, kendisinin ABD ve AB’yle olan 

ilişkilerine zarar vermeyecek ve kesinlikle PKK’ye karşı bir eyleme dönüştürmeyecek 

şekilde Türkiye’yle işbirliği yapabilir. Bu iki koşula riayet eden bir politika –hareket 

alanı çok geniş olmasa da- genel planda hem Türklerin hem de Kürtlerin yararınadır. 

Barzani’nin her zaman bu iki koşula uygun hareket ettiğini söylemek zordur, fakat 

şimdiki konumuz bu değildir. Konumuz, kendi öz güçlerinden ziyade, Barzani’nin 

maddi ve manevi desteğine ilaveten onun Türk devletiyle olan ilişkilerinin getireceği 

umulan korumaya sığınarak kendine politik bir alan açmaya çalışan bazı Kürt 

milliyetçilerinin, Barzani’nin de Türkiye Kürtlerine Türkiyeci bir politika önerdiğini 

unutup PKK’yi Türkiyelileşmekle suçlamalarıdır.  

Bu son gruba AKP’nin, PKK’yi kuşatmak amacıyla açtığı sınırlı sayıdaki arpalığa 

doluşmuş ya da bütün mesaisini bu arpalıklarda bir yer kapmaya hasretmiş bazı 

Kürt milliyetçilerini de ekleyebilirsiniz. AKP sofrasına dizilmiş bu çorbacı 

milliyetçiler de bazen PKK’yi, onun Türkiyelileşme söylemi üzerinden vurmaya 

çalışıyorlar. Ama bu kadarı artık komedinin alanına giriyor.  

 

Özetle, Kürdistan’ın Türkiye’den ayrılarak bağımsız bir devlet olmasını savunan 

az sayıda Kürt aydını dışında PKK’ye Türkiyelileşmeyle ilgili eleştiri yönelten Kürt 

milliyetçilerinin büyük çoğunluğu Türkiyecidir. Bu durum, Türkiyelileşme 

tartışmasının, Kürt milliyetçileri cephesinden aslında Türkiyelileşmeyle ilgili bir 

tartışma olmadığını gösterir. Bu tartışma, Kürt milliyetçilerinin PKK’yi gerileterek 

Kürt pazarında kendilerine yer açma istek ve eylemleriyle ilgili bir tartışmadır. 

Onlar, bu mücadeleyi Türk soluna saldırı üzerinden gerçekleştirmeye 

çalışmaktadırlar.  

Neden başka bir yolun veya alanın değil de Türk soluna saldırı alanının tercih 

edildiği ve bu tercihin ne tür çelişkiler ve sorunlar barındırdığı uzun bir konudur. 

Şimdilik şu kadarını ekleyebiliriz ki, Kürt milliyetçilerinin PKK karşısında alanda 

kendine yer açma isteği ve mücadelesi meşrudur. Yanlışlık, bu mücadelenin olgulara 

dayanmayan bir teze dayanarak, AKP’ye yaslanarak ve ayrım yapmaksızın Türk 

solunu şeytanlaştırarak yürütülmesindedir. Ne Türk solu bu propagandada 

resmedildiği gibi tek bir renkten oluşmaktadır ne de PKK’nin Türk solcularıyla olan 

ilişkileri değişmezdir. Bu ilişki hem içerik hem de kapsam olarak sürekli değişir. Son 
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kırk yıllık pratiğe baktığımızda bunu görmekte zorlanmayız. Daha da önemlisi, 

bütün söylemler gibi PKK’nin bugün kullandığı Türkiyelileşme söylemi de PKK’nin 

değişmediği varsayılan özünden çok, koşullara bağlıdır. Böyle olduğunun kanıtları, 

bizzat yirmi yıl öncesine kadar katı bağımsızlıkçı bir söylem kullanan PKK’nin kendi 

pratiğinde bulunabilir. Özcü teoriler sosyal bilimlerin çürük tahtalarındandır. 

 

KÜRT HAREKETİ VE TÜRK SOLU 

Gelelim Türk solu cephesine. Türk solunun Kürt hareketiyle ilişkileri oldukça 

geniş bir konudur. Bu nedenle aşağıda yazılanların önemli eksiklik ve atlamalar 

içerdiğini peşinen belirtmek gerekiyor. Buna rağmen konuyla ilgili genel bir 

perspektif ortaya koymak bakımından işe yarayacak birkaç hususu sıralamakta yarar 

var.  

Kürt hareketi ve Türk sol hareketi değişik toplumsal zeminlerden beslenen iki 

farklı sosyal harekettir. Bunlardan birincisi, modernleşme özlemi taşıyan yoksul ve 

orta tabaka Kürtlere yaslanırken; ikincisi, refah toplumu ve demokrasi özlemi 

içindeki Türk küçük burjuvazisi ile Sünni-Türk devletin ötekileştirdiği bazı kültürel 

gruplardan (Aleviler gibi) beslenir.  

Bu farkın bir ifadesi olarak Kürt hareketiyle Türk sol hareketinin temsil 

iddiasında olduğu toplumsal kesimler de birbirleriyle çakışmaz. Kürt hareketi tüm 

Kürtleri temsil ettiğini iddia ederken, Türk solu işçi sınıfını ve Türkiye’deki ezilenleri 

temsil ettiğini iddia eder. Buradaki ezilenler kavramının Kürt ezilenlerini de içerdiği 

açıktır ama bunun pratikte bir karşılığı yoktur. Çünkü Türk solu, Kürt hareketi 

tarafından solun en güçlü olduğu anda Kürdistan’dan tasfiye edilmiştir. 1978’ten 

sonra Kars’tan Antep’e kadar uzanan ve Türklerle Kürtlerin sınırını oluşturan, yani 

etnik ve dinsel planda heterojen olan iller dışında Kürdistan’da Türk solu kural 

olarak bitmiştir. Bir diğer deyişle Türk solunun Kürdistan’dan tasfiyesi, 12 Eylülle 

gelen örgütsel çöküşle değil, Türk solunun Kürtlere ilişkin iddiasının bu hareketin en 

güçlü olduğu anda boşa çık(arıl)masıyla ilgili bir sonuçtur.  

İki hareketin tarihsel şekillenişleri arasında da önemli farklılıklar vardır ve bu 

farklılıklar giderek kültürel bir renge bürünmeye başlamıştır. Birer etnik grup olarak 

Kürtlerle Türkler arasındaki kültürel farklardan bahsetmiyorum, iki hareketin 

birbirlerinden giderek uzaklaşan ethoslarından bahsediyorum. Örneğin, bugün bir 

Kürt militanı için her işin başında okunması gereken besmele niteliğindeki 

“Canımızla, kanımızla, ruhumuzla seninleyiz ey Başkan!” sloganı, bir Türk solcusuna 

muhtemelen Amazon yerlilerinin ayinlerindeki ritüellere benzer bir şey gibi görünür. 

Gerçi Öcalan’ın her dediğinde büyük keramet gören Türk solcuları da vardır. 

Özellikle de Öcalan’ın Kürtleri aşağılayan veya Kürtleri basitçe ve yalnızca Türklerin 

Ortadoğu’daki yedek gücü derekesine indiren ifadelerine büyük felsefi anlamlar 

atfeden Türk solcusu hiç de az değildir. Ama bu solcuların, bütün bu yüksek(!) 

fikirlerine rağmen Öcalan’ı kendi liderleri olarak görmeyip, onu sadece 

kendilerinden akıl almaya muhtaç bir köylü lideri olarak görmelerinden anlarız ki, 

aslında onlar da bu ilkellikleri sadece Kürtlere layık şeyler olarak görmektedir. Ama 

değişik boyutları olan bu mesele de ayrı bir yazının konusudur. 



6 

 

Her iki hareketin faaliyet ve etkinlik sahaları arasında da ortaklık kalmamış 

gibidir. Türk solu daha çok batıdaki ve güneydeki sahil illerinde, yani Avrupai 

Türkler arasında zemin bulabilirken (Sivas-Kütahya parantezindeki Asyatik 

Türklerin etkinliğindeki bölgeler kural olarak sola kapalıdır), Kürt hareketi Türkiye 

Kürdistan’ında yoğunlaşmıştır; ama İran, Irak ve Suriye Kürdistanlarında da faaliyet 

yürütmektedir. Hatta son iki yılda Suriye Kürdistan’ında gözlediğimiz üzere 

PKK’nin diğer parçalardaki faaliyetleri bazen Türkiye’dekine oranla daha fazla öne 

çıkabilmektedir. Dolaysıyla Türkiye’nin batı illerine göçmüş Kürtlerin yaşadığı 

mekânlar ile Avrupa kentleri hariç tutulursa Kürt hareketiyle Türk solunun elleri 

birbirine değmemektedir.  

Buraya kadar sıralananlar iki hareketin sosyal bileşimi ile konumlanışları 

arasındaki farklara ilişkindir ve bunların sayısı arttırılabilir. Bu farklılıklar, PKK’nin 

Türkiyelileşmeyle ilgili söylemlerinin onun aslında bir Türk partisi olduğunu 

kanıtladığını ileri süren görüşlerin olgusal temellerden yoksun olduğunu gösterir.  

Böyle olmakla birlikte, bu iki hareket mevcut konjonktürde birbirlerine muhtaçtır 

ve ortak bir siyasal kulvar açmak, bugün politik olarak hem Kürt hareketinin hem de 

Türk solunun yararınadır.  

Bu birbirine muhtaç olma halinin “ezilenlerin dayanışması” gibi şimdilerde 

dudak bükülüp geçilen kavramlarla ilgili boyutları da vardır. Ancak ben burada bu 

tür ideal durumlardan veya ideolojik kavramlardan değil, tamamen reel politiğin 

gereklerinden hareket eden bir tablo çizmek istiyorum. Böylece bu iki güç arasında 

işbirliğinin özel olarak ideolojik bir yakınlık gerektirmediğini daha rahat görebiliriz. 

Soruna önce Kürt hareketi açısından bakalım.  

 

MERKEZDE ÇÖKÜŞ İHTİYACI 

Kürt hareketi, yukarıda değindiğim gibi, 1970’lerin sonlarında radikal Türk 

solunu Kürdistan’dan tasfiye etmişti. 1990’larda bu tasfiyeye CHP’yi ekledi. Son 

seçimlerle birlikte Kürdistan’daki son siyasal Türk gücü olan AKP’yi de tasfiye 

sürecine soktu. Bu açıdan bakıldığında Kürt hareketinin Kürdistan’da neredeyse 

rakipsiz bir politik güç olmaya doğru gittiği söylenebilir.  

Böyle olmakla birlikte, Kürt hareketi kazanımlarını güvence altına alıp kalıcı hale 

getirebilmiş değildir. Ve her şey şunu gösteriyor ki, bunu gerçekleştirebilmenin 

yegâne şartı, Türkiye cephesinde yaşanacak bir çözülmedir. Böyle bir çözülme 

gerçekleşmezse Kürt hareketi ve halkı elde edeceği haklar karşılığında normalden 

çok daha ağır bedeller ödeyecektir. Bu nedenle Kürt hareketinin bu çözülme işine 

özel bir dikkat göstermesi gerekiyor. 

Çözülme ise öncelikle merkezde ciddi bir zayıflama veya çökme demektir 

(Buradaki merkezin sosyolog Şerif Mardin’in kullandığı manadaki Merkez’le bir 

alakası yoktur). Bu, gerekli şarttır. Yeterli olabilmesi için Kürt meselesiyle ilgili 

toplum katında bir çözülüşle tamamlanması gerekir. Fakat ikinciye ulaşabilmek de 

kısmen birincisine bağlı olduğundan öncelikle merkezdeki çözülmeye bakmamız 

gerekiyor. 
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Teorik planda ele alındığında merkezdeki zayıflama veya çöküş şu üç yoldan biri 

veya birkaçının aynı anda gerçekleşmesiyle olur:  

1-Merkezi oluşturan güçlerin dış güçlerle çatışması veya savaşması.  

2- Merkezi oluşturan güçlerin kendi aralarında çatışmaları veya savaşmaları. 

3- Merkezi oluşturan güçlerle onların dışladığı ve ezdiği toplumsal güçler 

arasındaki çelişki ve çatışmaların derinleşip yaygınlaşarak merkezi işlemez hale 

getirmesi. (Kastedilen Kürtler dışındaki güçlerdir.) 

Biliyoruz ki, birinci şık, yani yabancı bir gücün Türk egemenleriyle çatışması 

durumu Türkiye için henüz geçerli değildir. Gerçi Erdoğan ve ekibinin yeni-

Osmanlıcı hayalleri, dünyadaki bazı güç merkezlerini rahatsız edip Türkiye’nin 

mevcut egemenleri aleyhine bazı koşullar yaratmıştır. Ama bu rahatsızlıklar, 

Saddam Hüseyin’e veya Kaddafi’ye yapılan türden bir dış müdahaleye 

dönüşmemiştir. Dolayısıyla Kürt hareketinin bu alanda yararlanabileceği bazı 

fırsatlar bulunmakla birlikte, bunlar henüz sınırlıdır. Buradaki sınırlar, Türk 

egemenlerinin stratejik hesap hatası yaparak dünyadaki güç odaklarıyla açık çatışma 

siyasetine geçmeleri veya Türk-Kürt anlaşmazlığının yol açtığı çalkantıların 

Türkiye’yi dünya sistemi açısından ciddi istikrarsızlık üreten bir kaynağa 

dönüştürmesi durumunda genişleyebilir. Bugün itibarıyla her iki koşulla ilgili 

belirtiler veya gelişmeler bulunsa da bunlar henüz dış güçlerle açık bir çatışma 

doğurmaktan uzaktır.  

İkinci şık, yani Türk egemenlerinin kendi aralarında çatışmaları, en keskin 

haliyle İslamcıların Kemalist devleti fethetmeye çalıştıkları dönemde gündeme geldi. 

Bu süreçte sadece devlet değil, bir ölçüde toplum da ikiye bölündü. Avrupai 

Türklerle Asyatik Türkler arasında gözle görülür bir uzaklaşma yaşandı. Bu, 

merkezin bir ölçüde çözülmesi demekti, nitekim Kürt hareketi açısından olumlu 

sonuçlar doğurdu. Ne var ki İslamcılar iktidara yerleştikleri oranda Kemalist 

çekirdekle olan çatışmayı durdurup onlarla ittifak yoluna gittiler. Gerek ideolojik 

yapıları, gerekse bir siyasi gelenek olarak tarihsel tecrübeleri militarizmle 

bütünleşmeye çok yatkın olduğundan, İslamcılar bunu yapmakta çok da 

zorlanmadılar (Bu arada olan, İslamcı hareket ve yapılara “sivil toplum” payesi biçen 

teorilere oldu). Gerçi merkezdeki çekişme ve çatışmalar bitmiş değildir. Dahası, 

Gülen cemaatiyle olan kavga, bu çatışmalara yeni bir boyut daha eklemiştir. Ve bu 

durum merkezdeki kapışmanın bundan sonra da Kürt hareketi açısından bazı 

fırsatlar yaratma ihtimalinin varlığını gösteriyor. Ancak bunun bir garantisi yoktur. 

Dolayısıyla Kürt hareketinin başka alternatifler üzerinde de düşünmesi gerekir.  

Bu noktada üçüncü şık gündeme geliyor. Yani merkezin, Türkiye’deki 

muhaliflerle egemenler arasındaki çelişki ve çatışmalardan ötürü zayıflaması veya 

çökmesi hali. Bu şık, ilk ikisinden farklı olarak, merkezdeki çöküşü halk arasındaki 

bir çözülme eşliğinde gerçekleştireceği için Kürtler açısından diğer ikisine oranla 

daha elverişli seçeneği oluşturur. Zira merkezdeki her çökme, Türk halkı arasında 

Kürt meselesinde mutlaka çözülme yaratmayabilir, merkezdeki kliklerden biri 

kontrolü ele alarak mevcut durumu bazı değişikliklerle devam ettirebilir. Ama halk 
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arasında ciddi bir çözülme yaşanırsa merkezin kendini yeniden eskisi gibi kurabilme 

imkânı kalmaz.  

Peki, var mı merkezle çatışacak muhalif gruplar? 

Piyasada varlığını hissettiren güçler şunlar: MHP, İslamcılar, liberaller, Aleviler, 

sol hareket ile feministler ve çevreciler türünden görece marjinal gruplar.  

MHP’yi geçiyoruz; zira mevcut koşullarda Kürt hareketine alan açma ihtimali 

olan bir iç çatışmanın içine girmeyecek, tersine Kürt hareketiyle çatışarak gelişme 

yolunu tercih edecektir. 

İslamcılara gelince, onlara muhalif niteliği atfeden yorumcular hâlâ vardır. 

Özellikle de İslamcı iktidardan beslenen veya bu yönde bir beklenti içindeki olan 

Türk liberalleriyle Kürtler arasında. Ancak daha referandum günlerinde yazdığım 

gibi, İslamcılar artık Türkiye’nin egemenleri arasındadır ve dolayısıyla her türlü hak, 

artık İslamcılarla mücadele edilerek alınacaktır (ya da alınamayacaktır). Hem Kürtler 

hem de Türkler açısından durum budur. İslamcı hükümetin şimdilerde Kürtlere 

karşı yürüttüğü savaş bunun bir ifadesidir. 

Son grupta sıralanan küçük gruplar önemli toplumsal sorunların taşıyıcısı 

olmakla birlikte güncel siyaset üzerinde etki sahibi değildirler. Ne tek tek grup 

olarak ne de topluca bir arada. Bu nedenle bu yazıda onlarla ilgili ayrıntılı bir analiz 

yapmak gerekmiyor. Zaten bunların önemlice bir bölümü aşağıdaki liberaller 

kategorisine dahildir ve orada ele alınacaktır.  

Geriye anılmaya değer üç grup kalıyor: Daha iyi yaşam standartlarının ileri bir 

demokrasiyi gerektirdiğini, demokratikleşmenin ise Kürt sorununun çözümünü 

zorunlu kıldığını bilen ve bir kısmı da eski Marksistlerden oluşan liberaller, Aleviler 

ve Kürtlerin de kendi kaderlerini tayin etme hakları olduğunu kabul eden Türk 

solcuları.  

 

BİR PARTNER OLARAK LİBERALLER 

Liberaller –ki genellikle orta, orta-üst tabakalara mensup şehirlilerden oluşurlar- 

başta medya olmak üzere bazı kilit alanlarda belli bir etkiye sahipler. Bu durum 

onların Kürt hareketi için iyi bir partner olabileceklerini düşündürüyor. Fakat durum 

tam olarak böyle değildir. Zira Türkiye’deki liberaller hiçbir zaman örgütlü ve 

birleşik bir politik güç olamadılar. Son on yıllarda belli düzeyde yaygınlık kazansalar 

da henüz ciddi bir kitlesel destekleri yoktur. Bu haliyle onları en fazlasından bazı 

alanlarda etkili bir elit olarak tanımlayabiliriz.  

Bazı alanlarda etkili olmaları onların avantajıdır. Fakat yaslandıkları veya temsil 

ettikleri sermaye gruplarının devlet kaynaklarına olan derin ve çok yönlü bağımlılığı, 

bu avantajlarını kullanmalarını sürekli olarak engelliyor. Bu nedenle merkezde etkili 

olan İslamcılara ve militarizme karşı tutarlı ve kararlı bir mücadele yürütemiyorlar, 

yalpalayıp duruyorlar. Hâlâ “Türkiye Türklerindir” diye sayıklamaları bunun bir 

ifadesidir. Bu da bir partner olarak onların dezavantajını oluşturuyor.  

 

BİR PARTNER OLARAK ALEVİLER 
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Türkiye’deki Aleviler, bir siyasal güç olarak her zaman tartışmalı bir alanı 

oluşturmuşlardır. Bu yazıda bu kadar geniş bir konunun bütün boyutlarına 

değinmek mümkün ve gerekli değil. Sadece Kürt hareketi bakımından bir partner 

olabilme kabiliyetleri yönünden genel bir değerlendirme yapacak olursak, Alevilerin 

bazı ciddi handikaplar barındırmakla Kürt hareketiyle ortaklık alanları her geçen 

gün artan bir grup oluğunu söyleyebiliriz.  

Handikap babında sayılabilecek pek çok faktör var. En önemli başlıklar şunlar: 

Alevilerin görece geç politize olmaları, Alevi hareketinin kendi içinde parçalı bir 

görünüm arz etmesi, Alevi hareketini oluşturan bazı bileşenlerin eski Kemalist 

devletle bağlantıda ısrar etmeleri ve nihayet bir kısım Alevi aydınının AKP’nin açtığı 

küçük arpalıkların çekiciliğine kapılarak yönlerini yitirmiş olmaları.  

Bütün bu sorunlarına rağmen Alevi hareketi zaman içinde giderek artan oranda 

Kürt hareketine yaklaştı veya yaklaşmak durumunda kaldı. Böyle olmasının esas 

nedeni, İslamcılığın toplumu fethetme eyleminin Alevilerde varoluşsal kaygılara yol 

açmış olmasıdır. AKP, kendi dışındaki toplumsal kesimlerin desteğine ihtiyaç 

duyduğu ilk dönemlerde Alevilerle de flört etmeye çalıştı, hatta bazı Alevi 

aydınlarını belli arpalıklarda misafir etti. Fakat iktidara yerleştiği oranda Orduya 

karşı geniş ittifak politikasına duyduğu ihtiyaç azaldıkça açık Sünnici bir elbise 

giyinmekte sakınca görmedi ve bu da “Alevi açılımı” adı verilen mostralık oyunların 

sonunu getirdi. Aleviler bu dönemden sonra giderek artan oranda sokak 

muhalefetine meylettiler. Gezi olaylarına görece yaygın katılımları bunun bir 

ifadesiydi.  

Alevilerle Kürt hareketi arasında ortaklık alanının genişlemesi de bu döneme 

denk gelir. İslamcı fetih eyleminin artık toplumun bütün hücrelerinde kendini 

hissettirmeye başladığı güne kadar Kürt hareketine karşı mesafeli durmaya özen 

gösteren Alevi dernekleri, söz konusu ontolojik kaygılar arttıkça Kürt hareketiyle 

giderek artan oranda işbirliği yapmaya başladılar. Daha çok pratik işbirliği 

niteliğindeki bu yakınlaşmayı Almanya gibi yerlerde daha açık biçimde izleme 

imkânı bulunuyor. Erdoğan medyasının, Alevi hareketiyle Kürt hareketi arasındaki 

pratik yakınlaşmayı Alman gizli servisinin ajan faaliyetleri olarak karalaması 

yeterince açıklayıcıdır.  

7 Haziran seçimlerinde alınan sonuçlar, Kürt hareketiyle Alevi hareketi arasında 

bir işbirliği gerçekleştirilebilirse bunun her iki taraf açısından da olumlu sonuçlar 

doğurabileceğini gösterdi. Bu durum Erdoğan kliğini hayli endişelendirmiş 

görünüyor. Seçim hükümetinde HDP’deki Kürt hareketine mensup milletvekillerini 

özenle dışlayıp bakanlık için HDP’deki Alevi milletvekilini seçmeleri, iki hareket 

arasındaki bu yakınlaşmayı sabote etmeye yönelik bir girişimdir. Fakat Türkiye’nin 

içine girdiği gerilimli ortam iktidarın bu tür taktiklerle sonuç almasını 

zorlaştırmaktadır. 

Bütün bunlardan bir tek sonuç çıkıyor ki, Aleviler merkezdeki çözülme için Kürt 

hareketinin görmezden gelemeyeceği bir partner durumundadır. Böyle olmasını 

koşullayan bir diğer faktör de Alevilerin Türkiye’deki sol hareketi besleyen 



10 

 

kaynaklardan birini oluşturmasıdır. Kürt hareketiyle Alevilerin yollarının kesiştiği 

bu ikinci halkayı anlamak için solun durumuna bakmak gerekir.  

 

BİR PARTNER OLARAK TÜRK SOLU 

Bir partner olarak solcuların da hem avantajları hem de dezavantajları vardır. En 

büyük dezavantajları 12 Eylül darbesiyle uğradıkları örgütsel hezimettir. İdeolojik 

inanılırlık bir diğer sıkıntılı alanı oluşturuyor.  

Ama bir partner olarak solun görmezden gelinemeyecek avantajları da vardır. 

Ne var ki sol hareket son otuz yıldır geriye doğru gittiğinden bu avantajları görmek 

zorlaşmıştır. Ve bu durum, Türk solunu Kürt hareketinin müttefikleri listesinden 

çıkarmak için çırpınan bazı sağcı, muhafazakar Kürtler tarafından istismar 

edilmektedir. Bu nedenle diğer muhtemel partnerleri anlatırken yaptığımın tersine 

solun avantajları konusuna biraz daha geniş değinmek istiyorum.  

Kanımca solun bir partner olarak avantajlarından biri, 1970’lerde ete kemiğe 

bürünen sol kültürdür. Bu kültür, İslamcı yükselişle birlikte toplumun daha geniş 

kitlelerine daha sempatik görünmeye başlamıştır. 70’lerdeki bazı sekter sloganlardan 

bahsetmiyorum; özgürlük, eşitlik, bağımsızlık, vicdan hürriyeti, laiklik, dayanışma, 

ezilenin yanında saf tutma gibi değerler üzerine inşa edilmiş daha kuşatıcı sol 

kültürden bahsediyorum. Dün, solcuları ortalığı karıştıran “anarşistler” olarak gören 

birçok insan, bugün, o “anarşistler”in taşıyıcılığını yaptığı bazı değerlerin, sahici bir 

toplumsal yaşam için çok gerekli olduğunu fark etmeye başlıyor.  

Sol kültürün şimdilerde yavaş da olsa hayırla hatırlanması, buradan hemen 

birleşik ve güçlü bir sol siyasal hareketin çıkacağı anlamına gelmiyor elbette. Bu ikisi 

arasında hayli geniş bir mesafe var ve bu yolun aşılması sadece kültürel avantajlarla 

gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Ama her siyasal dirilişin bir ideolojik ve kültürel 

canlanmayı gerekli kıldığı bilinirse kültürle ilgili bu avantajın önemi daha rahat 

anlaşılır.  

Dahası, “ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi” hakkını savunmak da 

sol kültürün bir parçasıdır ve bu durum, gençliklerinde “milli mesele”yle ilgili 

tartışmalara az-çok katılmış solcuları, böylesi haklardan hiç haberi olmayan diğer 

siyasal akımların yandaşlarına oranla Kürt gerçekliğini anlamada ve Kürt haklarını 

kabullenmede daha bir avantajlı bir konuma getirmektedir. 

Solcular mücadeleci bir gelenekten gelen fedakâr insanlardır. Epeydir fazlaca 

hesaba katılmayan bu özelliğin de siyasi mücadelede bir avantaj olduğunu belirtmek 

gerek. Zira hiçbir muhalif hareket ciddi fedakârlıklara katlanmadan toplumdaki 

mevcut ideolojik hegemonyayı kıramaz, mevcut siyasal dengeleri değiştiremez. 

PKK’nin pratiği bunun bir kanıtıdır. Onun Türkiye’deki (hatta bir ölçüde 

Ortadoğu’daki) dengeleri etkileyen başarısı, haddi hesabı olmayan fedakârlıklarla 

mümkün olmuştur. Son örnek IŞİD’dir. IŞİD’in kısa sürede Ortadoğu’daki dengeleri 

etkileyecek güce ulaşması, sadece CİA’nın veya BAAS artıklarının sözde “üst 

akıl”ıyla açıklanamaz. Dünyanın dört bir tarafından Rakka’ya akan militanların 

cenneti kazanmak motivasyonuyla ölüme koşmalarında ifadesini bulan muazzam 

fedakârlık da bu başarı üzerinde etkide bulunmaktadır. Fakat Turgut Özal 
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gibilerinin, komünizm korkusuyla 12 Eylül şiddetinin tel tel çözdüğü Türkiye 

toplumuna dayattığı “yeni” ahlaki değer yargıları, toplum için bireysel fedakârlıkta 

bulunmayı ahmaklıkla özdeş hale getirdiği için, Türkiye’de herhangi bir dava 

uğruna fedakârlıkta bulunacak insan bulmak zorlaşmıştır. Hali hazırda T.C. sınırları 

içinde faaliyet gösteren ve büyük ölçüde fedakârlık esası üzerinde işleyen PKK, 

Hizbullah ve IŞİD gibi yapıların insan kaynaklarına bakın bunu daha rahat 

görürsünüz. Bu yapılar hâlâ esas olarak Kürdistan’dan beslenmektedir. Bu durum, 

Kürdistan’ın sosyo-ekonomik yapısıyla olduğu kadar, 12 Eylül programının kültürel 

etkilerini zayıflatan Kürdistan’daki kültürel yapıların tarihsel ve göreli özerkliğiyle 

de ilişkili bir sonuçtur. Özal gibilerinin ahlaki bir meziyete(!) dönüştürdüğü gemini 

kurtar da nasıl kurtarırsan öyle kurtar anlayışı, İstanbul’daki bir apartman katında 

Kürdistan’daki aşiret ortamından daha fazla etkili olmuştur.  

Gerçi İslamcı yükselişin yaydığı ürpertici karanlık ve Türk toplumunun çözülme 

belirtileri göstermesi, Türkler arasında da ontolojik kaygılar yaratıyor ve bu da 

havayı değiştirmeye başlıyor. İnsanlar ellerini taşın altına koymak gerektiğini 

giderek daha fazla hissetmeye başlıyorlar. Fakat bu değişime rağmen sorun muhalif 

hareketler açısından hâlâ ciddiyetini koruyor. Ve bu durum, toplum için fedakârlık 

yapmayı kendi kültürünün temel taşlarından biri haline getirmiş olan sol harekete 

belli bir avantaj sağlıyor. Kobani için ölüm-kalım günleri belirdiğinde, Kobani’de 

savaşmaya veya Suruç’ta nöbet tutmaya koşan Türk solcularının sayısı PKK’li 

olmayan Kürt milliyetçilerinin sayısından daha az değildi. Bu durum, fedakârlık söz 

konusu olduğunda solun avantajlarını anlamamıza yardımcı olabilir.  

Solun bir diğer avantajı, 12 Eylülden evvel sol tedrisattan geçmiş ve örgütlü 

mücadele tecrübesi edinmiş önemli miktarda kadronun varlığıdır. Kır toplumundan 

şehir toplumuna dönüşümün açığa çıkardığı ekstra toplumsal enerjiyle kanatlanmış 

olan bu kuşak, öğrenmeye ve yeniliğe açık, girişken, enerjik, atılgan ve cüretkâr bir 

kuşaktı. Ne var ki 12 Eylül buldozerinin altında kaldı. Bu insanların, aradan otuz yıl 

geçtikten sonra yeniden gençlik dönemlerine döneceklerini ve gözlerini budaktan 

sakınmadan mücadeleye atılacaklarını söylemek doğru değil. Aynı nehrin suyundan 

ikinci kez yıkanma şansı bulunmuyor. Böyle olmakla birlikte, bu kuşağın varlığını ve 

örgütlü-siyasal mücadele yürütmeye elverişli özelliklerini tümden yok saymak da 

doğru olmaz.  

Bu kuşağın mensuplarının önemli bir bölümü 12 Eylülün estirdiği terör 

sonucunda yılgınlığa, çaresizliğe veya pişmanlığa kapılıp kendi dünyalarına 

çekilmişti. Buna rağmen tümden kaybolmadılar. Bilinçli bir çabayla ruhlarının en 

dibine doğru ittikleri gençlik dönemi rüyalarının inatla üste çıkma dürtülerini 

bastırmak için uğraşıp durdular. Fakat kendi kendileriyle olan bu ruhsal didişmeden 

kurtulup huzura eremediler. İslamcılığın Ortadoğu’yu ve Türkiye’yi barbarlığa 

doğru sürüklediği günümüzde ise bunun artık hiç gerçekleşemeyeceğini daha açık 

biçimde fark etmeye başlıyorlar. Epeydir yüzlerini görmediğimiz veya seslerini 

duymadığımız bazı eski solcuları yeniden görmeye veya duymaya başlamamızın ya 

da eskiden radikal solculara pek yüz vermeyen ve onlar tarafından “tatlı su solcusu” 

diye etiketlenen statü sahibi bazı solcuların, şimdilerde kendilerinden 
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beklenmeyecek radikallikte laflar etmelerinin nedeni, Ortadoğu’daki İslamcı 

barbarlığın bu kişilere geri çekilecek yer bırakmamış olmasıdır. HDP’nin son seçim 

kampanyası bu eğilimleri gözleyebildiğimiz iyi bir alan sundu. Fazlaca abartmadan 

şunu söyleyebiliriz ki, “toplum adına fedakârlık yapmak” şiarıyla karakterize olmuş 

bir kuşağın bu desturu unutmaya başlamış mensupları, ömürlerinin sonbaharında 

İslamcı barbarlık yüzünden bir kez daha fedakârlık saatinin geldiğini düşünmeye 

başlıyorlar. Bu değişme, Türk solu bakımından iyi bir mücadele ve siyaset imkânıdır.  

Türk solu bakımından bir diğer siyaset imkânı emperyalist merkezlerin sola 

bakışındaki değişikliklerdir. 1960’ların ve 1970’lerin solu Batılı emperyalist 

merkezlerin bir numaralı düşmanıydı. Nitekim emperyalist merkezler bu sola karşı 

şeytanla bile yatağa girmekten çekinmediler. Özellikle de Ortadoğu’da. Örneğin El-

Kaide adı verilen barbarlar sürüsünün doğuşunda bu politikanın etkisi vardı. Bazen 

bir tecavüzcüler ordusu görüntüsü veren IŞİD için de benzer şeyler söylenmelidir. 

Fakat bir zamanlar solculara karşı beraber yatağa girdikleri bu şeytanlar kendilerine 

zarar vermeye başlayınca, bölgede işbirliği yapabilecekleri yeni güçler aramaya 

başladılar. Bu aranışın yolu kaçınılmaz olarak sola da çıkacaktır. Zira son iki yüz 

yılda bu bölgede Batılı emperyalistlerle işbirliği yapmış ve militarizm, rüşvet, 

yabancılaşma, çürüme gibi özelliklerle karakterize olmuş eski elitler, yani Kavalalı 

Memet Ali Paşa, Enver Paşa, Rıza Şah, Mustafa Kemal, Saddam Hüseyin, Enver 

Sedat ve Muammer Kaddafi gibileri artık işe yaramıyor. Halkın büyük bölümü 

bunlardan nefret ediyor. Bu durumda bütün Ortadoğu’da hem laik dünya görüşüne 

sahip hem de halk nezdinde kirli bir geçmişe sahip olmayan tek bir güç kalıyor: Sol.  

Doğrudur, Batılı güç merkezleri henüz Ortadoğu’da sola ilişkin olarak yeni bir 

politika belirleyip bunun ideolojik ve siyasal ortamını hazırlamış değiller. 

Dolayısıyla burada dile getirilen görüş bazı okurlara afaki gelebilir. Özellikle de 

olaylara dün üretilmiş anti-emperyalizm gözlükleriyle bakan solculara. Onlar, 

muhtemelen bu düşünceyi komik bulacaklardır. Ne var ki dünyaya dünkü 

bürokrasiye ait ve inandırıcılığını yitirmiş düşünce kalıplarıyla değil de bugünkü 

gerçeklikten hareketle bakarsak bölgedeki mevcut denklemin emperyalist 

merkezlere böyle bir değişimi dayattığını görmekte zorlanmayız. Basitleştirirsek bu 

merkezlerin önünde iki yol olduğunu söyleyebiliriz: Ya Ortadoğu’nun 

cemaatleşmesiyle ilgili yeni ve bazı sonuçları itibarıyla cehennemi andıran gerçeğini 

görür ve buna uygun biçimde sola düşmanlık tavrından vazgeçerler ya da eski 

bildiklerinde ısrar ederler ve bu durumda hem Ortadoğu’da hem de kendi 

anayurtlarında bunun sonuçlarına katlanırlar. Ortadoğu’daki cemaatleşme derinleşip 

kanlı biçimlere büründükçe Avrupa’ya olan insan göçü hızlanıyor ve bu da ırkçılık 

da içinde olmak üzere Batılı devletlerin iç sorunlarını giderek içinden çıkılmaz hale 

getiriyor. Bütün Avrupa ülkelerinde ırkçı partilerin kitle desteğinin daha şimdiden 

%20-25 bandına oturmuş olması, durumu özetleyen iyi bir göstergedir. 

Nitekim Emperyalist merkezlerin sola karşı tavrı konusunda teorik ve ideolojik 

alanlarda henüz belirgin değişiklikler görmesek bile pratik alanda bazı değişikliklere 

şahit oluyoruz. Amerika’nın PYD ile işbirliği yapması gibi. ABD, Suriye’de işbirliği 

için PYD dışında bütün güçleri denedi, hâlâ da deniyor; fakat işbirliği yapabilecek 
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güç olarak PYD’den iyisini bulamadı. Böyle olmasının nedeni, sanıldığı gibi sadece 

PYD’nin örgütlü, yekpare ve savaşkan bir güç olması değildir. Bu, önemli bir 

etkendir ama işin ideolojik bir boyutu da vardır. PYD’nin laik bir dünya görüşüne 

sahip olması da söz konusu tercih üzerinde etkide bulunmaktadır. Düne kadar 

PKK’yi terörist olarak damgalayıp dünyayı ona dar eden Batılı devletler, bugün 

kendi vatandaşlarının Kanada’dan Avusturalya’ya kadar uzanan alanlardan kalkıp 

Suriye Kürdistanı’na gitmelerine ve orada PYD’yle birlikte IŞİD’de karşı 

savaşmalarına göz yumuyorlar. Kobani’de, Amerika karşıtlıklarından şüphe 

edilemeyecek Türk soluna mensup bazı savaşçılar ile ABD pratikte aynı cephede 

savaştılar. Ortadoğu’nun politik haritasında yaşanan bu yeni konumlanışları 

gözlerden gizleyerek PYD’yi Batılı devletlerin basit bir piyonu olarak resmeden 

propaganda, dünkü milliyetçi bürokrat kafanın züğürt tesellisinden ibarettir. Solun 

Ortadoğu politik haritasındaki yeri yavaş yavaş, fakat kesin bir şekilde 

değişmektedir. Emperyalist merkezlerin solla ilişkileri de bu değişimin bir parçasını 

oluşturmaktadır. Bu değişim de bir partner olarak Türk solunun hanesine avantaj 

olarak yazılmalıdır.  

Ama solun en önemli avantajı, dinci gericiliğin toplumu fethetme eylemine karşı 

en kararlı karşı koyuşun solculardan geliyor olmasıdır. Laik yaşamdan yana olan 

diğer akımlar ve toplumsal kesimler, biraz zorlandıklarında İslamcılarla uzlaşma 

yolu ararken, bir bakıma zindanların çocuğu olan sol harekete mensup insanlar 

direnişi daha ileri götürmeye meyletmektedir. Bu durum, solcuları ister istemez laik 

toplum kavgasının ön saflarına taşımaktadır.  

Bunu destekleyen bir diğer faktör de Alevilerin solu besleyen insan kaynakları 

arasında görece geniş bir yer tutuyor olmasıdır. İslamcıların iktidarda olduğu bir 

Türkiye’de varlık derdine düşen Aleviler, solun laik toplum kavgasındaki 

radikalizmini pekiştiren bir rol oynamaktadır. Burada, aynı zamanda Kürt 

hareketinin işbirliği yapabileceği muhtemel iki partnerin (Aleviler ve sol) kesiştikleri 

noktayı da görüyoruz ki Aleviler arasında Kürt hareketine yakınlık yaratan 

faktörlerden biri de solla olan bu kesişmedir.  

 

Özetlersek, reel politikanın gerekleri noktasından bakılınca tablo kabaca şöyledir: 

Kürt hareketinin kazanımlarını kalıcı kılabilmek için merkezde bir çözülmeye ihtiyaç 

vardır ve böyle bir çözülmeye götürebilecek üç yoldan, gerçekleşmesi Kürt 

hareketinin çabalarına en fazla bağlı olanı, Türkiye’deki dışlanmış toplumsal 

kesimlerle İslamcı iktidar arasındaki çelişki ve çatışmaların derinleşip 

yaygınlaşmasıdır. Mevcut koşullar altında bu tür çatışmaların tarafı olabilecek ve 

görmezden gelinemeyecek düzeyde etkinlik sahibi üç güç vardır: Liberaller, Aleviler 

ve Türk solu. Olaya ister solcu bir Kürt olarak isterse sol karşıtı bir Kürt milliyetçisi 

olarak bakınız durum değişmez. Kürt hareketi bu üç güçle birliğin yollarını arayıp 

bulmak zorundadır. Bu üç güçten de sol hareketin avantajları biraz daha fazladır. 

Hem Kürtlerin ulusal haklarıyla ilgili dünden getirdiği bazı ideolojik angajmanları 

hem de Aleviler arasında Kürt hareketine yakınlığı besleyen bir faktör olması 
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nedeniyle. Bu durumda Türk soluyla ittifakı veya işbirliğini hangi gerekçeyle 

reddedeceksiniz? 

Hayır, Türk soluyla işbirliği veya ittifak, Kürt hareketi açısından ideolojik bir 

tercih meselesi değildir. Bugün Türk soluyla işbirliği yapmak için solcu olmak 

gerekmiyor. Bu, Türkiye’deki mevcut denklemin Kürt hareketinin önüne koyduğu 

kaçınılmazlıklardan biridir ve bundan kaçmaya çalışmak, eğer kişisel veya grupsal 

planda AKP iktidarından umulan nimetlerle ilgili değilse ya tabloyu doğru 

okuyamamanın sonucudur ya da 12 Eylül sonrasında yaşanan aşırı sağcılaşmanın ve 

muhafazakârlaşmanın yol açtığı ideolojik körlüğün. Şurası bir gerçek ki, Kürt 

hareketinde 12 Eylül sonrasında yaşanan sağcılaşma ve muhafazakârlaşma, ters 

taraftan ideolojik şartlanmalara yol açmıştır. PKK’ye karşı mücadele etmek için Türk 

solunu şeytanlaştırma yolunu seçmenin arkasında yatan nedenlerden biri bu 

ideolojik şartlanmışlıktır ki, Kürt hareketinin kendi ayağına kurşun sıkmasına yol 

açmaktadır.  

Bugün yapılması gereken, söz konusu şartlanmışlığı aşarak Kürt hareketiyle 

liberalleri, Alevileri ve Türk solcularını bir araya getirecek politik bir kanal açmaktır. 

Böyle bir kanal, Kürt örgüt ve hareketlerinin hem Kuzey parçasında hem de diğer 

parçalarda kendi aralarında birlikler oluşturmalarının önünde bir engel olmadığı 

gibi onun alternatifi de değildir. Bunlar farklı düzeylere denk gelen politik araçlardır 

ve Kürt hareketinin bunları birbirinin karşısına koyması gerekmez.  

 

SOLLA BİRLİK VE ASİMİLASYON  

Böyle bir kanalın asimilasyonu hızlandıracağını ve son tahlilde Kürt hareketine 

zarar vereceğini düşünen çok sayıda insan olduğunu biliyoruz. Bunlar boş kaygılar 

değildir. Yapılan tercihler bazen istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Türk liberalleriyle, 

Alevilerle ve Türk solcularıyla ortak politik kanallar açmanın da asimilasyonu teşvik 

edici etkileri olacaktır. Böyle bir ihtimal bulunmakla birlikte, bunun mevcut koşular 

altında Kürt hareketini doğuran ana dinamiği köreltmesi söz konusu değildir. Zira 

bugün Kürt hareketini besleyen ana dinamik birinci dereceden Kürt diliyle ilgili 

değildir.  

Kürt hareketini besleyen ana dinamiğin Kürt diliyle ilgili olduğu düşüncesi, 

1960’lardan beri Kürt hareketi saflarında varlığını sürdüren yaygın yanlışlardan 

biridir. Gerçekte dille ilgili sorunlar Kürt hareketinin ana dinamiğini dün de 

oluşturmadı bugün de oluşturmuyor. Dün bu dinamik, sömürgeci sistem ile onun 

Kürt işbirlikçilerinin oluşturduğu ve muhaliflere soluk aldırmayan gerici 

mutabakatın sahipleri ile var olabilmek için bu mutabakatı delmek zorunda olan 

modernizmin temsilcisi yeni Kürt eliti arasındaki çekişmeydi. 1990’lardan bu yana 

ise bu dinamiği Kürt hareketinin bulunduğu alanlarda iktidar olma çabası ile 

Türklerle Kürtler arasında yaşanan etnik ayrışma oluşturmaktadır.  

Bu etnik ayrışmayı uzun boylu anlatmak gerekmez. Dün bütün Kürtleri Türk 

diye tanımlamaya özen gösteren Türkler bile bugün korucuları dahi Türk’ten 

saymıyor. Dahası, Kürtler HDP’de Türklerle yan yana geldiler diye bu algıda bir 

değişme olmuyor. Tersine, bu algı hem Türkler hem de Kürtler arasında daha da 
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yaygınlaşıp derinleşiyor. Ortada bu türden dil-dışı dinamikler duruyorken hâlâ dil 

ile ilgili sorunların Kürt hareketinin temel dinamiğini oluşturduğunu ileri sürmek, 

kültürel milliyetçilik ekolünün artık çoktan aşılmış düşünceleri üzerine inşa edilmiş 

eski bir klişeyi (ulus eşittir kültürel farklılık, o da eşittir dil farklılığı) gerçeğin yerine 

geçirmek olur. Dünden bugüne Kürt hareketini harlayanların Kürtçe konuşma 

yeteneğini bir ölçüde kaybetmiş, Kemalist okullarda okuyan gençler olması, dilin bir 

dinamik olarak Kürt hareketinde nasıl bir rol oynadığına dair bir fikir verebilir. Dil 

ne dün Kürt hareketini yaratan ana dinamik idi ne de bugün öyledir. Dil, dün Kürt 

hareketini var eden dinamiklerin kendini içinde ifade ettiği önde gelen alanlardan 

biri idi, bugün de öyledir ve ana dilde eğitim talebi kabul edilmezse muhtemelen 

yarın da öyle kalacaktır. 

Hal böyle olunca, Kürt milliyetçilerinin asimilasyon korkusuyla Türk soluyla 

işbirliğine karşı çıkmaları anlamını yitirmektedir. Kaldı ki Türk soluyla işbirliğine 

hararetle karşı çıkan bazı Kürt milliyetçilerinin Türk liberalleriyle işbirliğine ses 

çıkarmamaları, Türklerle işbirliğine karşı çıkmanın gerçek nedeninin asimilasyon 

endişesi olmadığını gösteriyor. Bu gibileri aslında Türklerle değil, solcularla (bazı 

örneklerde de Alevilerle) işbirliğine karşı çıkmaktadır. Bu, Kürt hareketinin genel 

çıkarlarıyla değil, sağcı ideolojik şartlanmışlıkla (bazı örneklerde ise Sünnici 

reflekslerle) ilgili bir itirazdır.  

Kürt hareketi Aleviler, liberaller ve Türk soluyla işbirliğini geliştirmek 

zorundadır. Bu, mevcut siyasal tablonun Kürt hareketinin önüne koyduğu bir 

zorunluluktur. Ne var ki tablonun böyle olduğunu okumakta zorlanan tek kesim, 

PKK’yi Türkiyelileşmeyle eleştiren Kürt milliyetçileri değildir. Bazen PKK’nin 

kendisi de bu okumayı yapamamaktadır. Kandil’in, HDP’nin veya PKK’nin yurtdışı 

örgütlerinin Gezi direnişi başladığında, Öcalan’ın AKP’yle olan ve şahıs olarak 

kendisini muhatap haline getirmek dışında hiçbir sahici hedefe sahip olmayan 

uyduruk flörtüne takılarak direnişe aktif biçimde katılmamaları bunun ifadesidir. 

Kürt hareketi, o gün o direnişe aktif biçimde katılsaydı merkezin çözülmesini 

hızlandıracak, Türk toplumunun kabaca birbirine eşit güçlere sahip cemaatlere 

ayrılmasına katkıda bulunacak ve bu şekilde oluşacak olan yeni dengede Kürtler için 

daha ucuz yoldan, daha güvenli bir liman yaratabilecekti. Ama PKK yöneticileri o 

gün o basireti gösteremediler. Aynı PKK yöneticilerinin, bugün, toparlanıp 

kırılganlığını kısmen gidermiş bir merkezle kanlı bir savaşa tutuşmak zorunda 

kalmalarının bir nedeni de o günkü basiretsizlikleridir. Toprağa düşen gerillaları ve 

erleri gördükçe akılsız başın ceremesini ayaklar çekermiş demekten başka söz 

bulamıyor insan. Keza, dün PKK’nin Gezi direnişine destek vermesini talep edenlere 

karşı, “Gezi, Kürtlere karşı generallerin bir oyunudur”, “Kürtlerin solcularla ve 

Alevilerle işi olmaz” mealinde görüşler ileri süren Kürt sağcıları ve milliyetçileri de 

bugün yakılıp yıkılan Kürt şehirlerini gördükçe Türkiye’deki politik alanın Kürtlere 

nasıl bir denklem sunmuş olduğunu daha iyi anlamış olmalıdırlar.  

Bir kez daha: Liberallerle, Alevilerle ve solcularla işbirliği, Kürt hareketinin 

tercihleriyle ilgili bir konu olmaktan çok yukarıdan beri özetlenen politik denklemin 

Kürt hareketine dayattığı kaçınılmazlıkla ilgili bir konudur. Kürt hareketi 
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merkezdeki çözülmeye katkıda bulunacak kanallar açmak zorundadır. Bu bir 

zorunluluktur. HDP tam da bu nitelikte bir kanaldır. Temelsiz Türkiyelileşme 

söylemine rağmen desteklenmesinin gereği de bu niteliğinden gelmektedir. 

Türkiyelileşme söyleminin tarihsel, sosyal, kültürel, siyasal ve örgütsel planda sahici 

bir temelden yoksun olduğunu göstermeye çalışan bu yazının birinci bölümünde 

Türkiyelileşme söyleminin şampiyonluğunu yapan HDP’ye açık destek çağrısı 

yapılmasının nedeni de bu denklemdir.  

HDP projesi veya aynı amaca hizmet eden başka projeler Kürt hareketi 

tarafından desteklenmelidir, böyle projeler yoksa yaratılmalıdır. Bunlar yapılırken 

ihmal edilmeyecek tek şey, Kürt hareketinin bağımsızlığını koruma perspektifidir. 

Hareketin bağımsızlığını koruma perspektifinden şaşılmaması gerekir. HDP 

projesine onay veren belli sermaye çevreleri, bazı Türk liberalleri, MİT’in merkez 

kanadı, Türk bürokrasinin belli kesimleri vb. böyle bir birliğin, zamanla Kürt 

hareketinin bağımsızlığını yok ederek onu tamamıyla Türk politik yapısının bir 

parçasına dönüştüreceği umudunu taşımaktadırlar. HDP içindeki bazı solcularla 

Kürt milliyetçilerinin de benzer özlem ve umutlar içinde olduğunu görmek zor 

değildir. Peki, böyle bir olasılık var mıdır? 

Evet, teorik olarak böyle bir olasılık vardır. Yani değişik Türk politik güçleriyle 

yapılacak işbirliklerinin, Kürt hareketinin bağımsız karakterine son vererek onu Türk 

politik aygıtının bir parçasına dönüştürmesi olasılığı mevcuttur. Fakat bir olasılığın 

varlığı mutlaka o olasılığın gerçek olacağı anlamına gelmiyor. Yukarıdaki 

asimilasyon örneğinde olduğu gibi, burada da olasılığın gerçekleşebilmesi koşullara 

bağlıdır. Koşullara baktığımızda ise tablonun tam tersi yöne işaret ettiğini 

görüyoruz. Şu anda Ortadoğu’da yaşanan cemaatleşme süreci(*), Türk-Kürt 

ilişkilerindeki yırtılmalar, Asyatik Türklerle Avrupai Türkler arasında yaşanan 

ayrışmalar, Türk devletinin güney sınırının belirsizleşmiş olması, Kürt hareketinin 

uluslararası planda elde ettiği yeni pozisyonlar gibi birçok nesnel faktör, tam tersi 

yönde etkide bulunuyor. Nitekim başlangıçta Kürt hareketini Türk siyasasının bir 

parçasına dönüştürme özlemi ve hesabıyla HDP’nin oluşmasına sessiz kalan veya 

destekleyen AKP’nin merkez kanadıyla bürokrasinin belli bir bölümü şimdilerde bu 

partiyi imha etmek için savaşıyor. Zira HDP’nin gelişmesi, kullanılan Türkiyelileşme 

söyleminin ima ettiğinin tersine, Kürtlerin Türkleşmesiyle değil, daha evvel Türk 

partilerine oy veren çok sayıda Kürdün HDP’ye yönelmesiyle, yani Kürtlerin iç 

konsolidasyonunda bir gelişmeyle neticelendi. Bugünkü savaşla yok edilmek istenen 

şey bu konsolidasyon sürecidir. Dolayısıyla Kürt hareketi açısından hedef bu 

konsolidasyonu daha da ileriye götürmek olmalıdır. Bu da merkezi çözecek 

işbirliklerinin ve ittifakların önemini ortaya koymaktadır.  

 

SOLUN KÜRT HAREKETİYLE BİRLİKTEN ÇIKARI 

Peki, Türk solunun bu işbirliğinden ne gibi çıkarı var?  

Bu soru da önemli, zira gerçek bir işbirliğinin oluşabilmesi için işbirliğine dahil 

güçlerin bu birlikten faydalanmaları gerekir. Peki, var mı Türk solu açısından böyle 

bir fayda? 



17 

 

Cevap olumludur. Zira bu işbirliği, Türk soluna Kürt hareketi gibi diri politik bir 

gücün imkânlarından, enerjisinden ve rüzgarından istifade ederek üzerindeki ölü 

toprağını silkeleme ve sol bir yükseliş için elverişli olan iç ve dış koşullara cevap 

verebilecek birleşik sol bir alternatifin ilk adımlarını atma imkanı sunuyor. Sol, 12 

Eylül darbesiyle örgütsel planda çok ağır bir darbe yediği için otuz beş yıldır 

çırpınmasına rağmen bir türlü bu adımları atamamaktadır. Bugün nesnel koşullar 

toparlanmak için biraz daha iyileşmiştir, ama aradan geçen zaman, hareketin 

enerjisini ve iç kaynaklarını biraz daha tükettiği için bu kez de mecalsizlikten gelen 

nedenlerle toparlanma gerçekleştirilememektedir. Bir tür fasit dairedir söz konusu 

olan. Böyle bir çıkmaz anında dışardan gelecek bir destek, buradan kurtulmanın 

yolunu aralayabilir. Kürt hareketi Türk solu açısından bugün işte böyle bir dış destek 

rolü oynamaktadır. Nitekim Türk solu bu işbirliği sayesinde parlamentoya adam 

sokmuş, medyada eskisinden daha fazla yer almaya başlamış, mesajlarını daha geniş 

kitlelere ve daha doğrudan ulaştırabilme imkânını elde etmiştir vs. Bunun, orta 

vadede Türkiye siyaset haritası üzerinde sol lehinde etkileri olacaktır.  

İçinde bulunulan çıkmazdan bir dış destekle sıyrılma taktiği, solun mevcut 

koşullarında denenebilecek en gerçekçi taktiklerden biri olduğu için solun Kürt 

hareketiyle barışık olmayan kesimleri tarafından da denenmektedir. Doğu Perinçek 

ve ekibinin Ergenekoncularla yaptığı işbirliği aynı taktiğin generallerle denenen 

versiyonu olarak tanımlanabilir. Bir diğer deyişle, Türk solunun görece 

enternasyonalizme yakın kesimleri hareketlenmeyi sağlayacak ilk dış desteği Kürt 

hareketinden almaya çalışırken, görece Türk milliyetçiliğine yakın kesimleri de 

Ordudan almaya çalışmaktadır. Bu ikisinin arasında yer alan diğer solcu bireyler ile 

gruplar ise son tahlilde birincisinin veya ikincisinin hanesine yazılan zikzaklarla 

günü kurtarmakla meşguldürler.  

  

SONUÇ  

Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından sonraki dönemde Kürt hareketi saflarında 

giderek yaygınlaşan Türkiyelileşme söylemi, değişik politik güçler tarafından değişik 

biçimlerde izah edilmektedir. Örneğin Türk solu, Türkiyelileşmeye olumlu bir anlam 

yükleyip bunun sevabını sosyalizme ve PKK’nin aşağıdan (madun) bir hareket 

olmasına atfederken, Kürt milliyetçileri Türkiyelileşmeye olumsuz bir anlam 

yükleyip bunun günahını sosyalizme atfediyorlar. Gerçekte ise Türkiyelilik söylemi 

ne PKK’nin sosyalistliğiyle ilişkilidir ne de onun aşağıdan bir hareket olmasıyla. 

Önceki bölümlerde izah etmeye çalıştığım gibi, Türkiyeci düşünce tarzının Kürt 

hareketi saflarındaki geçmişi PKK’den çok daha eskiye gider. Kürt hareketinde 

Türkiyeci eğilimler, başta Ermeni-Süryani soykırımı olmak üzere Türk solcularıyla 

Kürt milliyetçilerinin tartışmalarında lafı hiç edilmeyen başka etkenlerle ilişkili geniş 

bir konudur. Dahası, Kürt hareketinin tarihi, harekette sosyalizmin ve aşağıdanlığın 

Türkiyecilik düşüncesini güçlendiren değil, zayıflatan etkiler yarattığını 

göstermektedir (bu tezin dayanakları için yazının üçüncü bölümüne bakabilirsiniz). 

Dolayısıyla Türk solcularının veya sözü edilen Kürt milliyetçilerinin yürüttüğü 
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tartışmanın olgularla ilgili olduğunu söylemek zordur. Bu tartışma gerçekte, 

tarafların PKK ile olan kendi ilişkilerine dair bir tartışmadır.  

Ne var ki konuyla ilgili tek problem, tartışmanın olgulardan kopukluğu değildir. 

Tarafların bu tartışmayla elde etmeyi umdukları sonuçlar ile tartışmada kullandıkları 

tezler arasındaki uyumsuzluk da bir problem oluşturmaktadır. Örneğin Türk 

solcuları Türkiyelilik teziyle Kürt hareketini Türk siyasal bütünlüğünün içine 

yerleştirmeyi umarken bir de bakıyorsunuz ki kendileri Kobani’de IŞİD’le savaşmaya 

başlamışlar. Yani Türkiyelileşme laflarıyla başlayan süreç, Kürtlerin iç 

konsolidasyonunu arttırırken Türk sol hareketini Ortadoğululaştıran bir kapıya 

çıkmış!  

Bu tezin bir diğer sorunu, şayet PKK bu teorinin sahiplerinin arzuladığı biçimde 

Türkiyelileşirse Kürtlerin PKK’yle ilişkisinin bu dönüşümden etkilenmeyeceğini var 

saymasıdır. Sahiden, PKK Türkiyelileşirse, yani CHP ve AKP gibi bir Türkiye 

partisine dönüşürse bugün onu destekleyen Kürtlerin PKK’ye verdikleri destek eski 

biçimde kalabilir mi? Türk-Kürt ilişkilerinde son otuz yıldır yaşanan yırtılmalardan 

sonra böyle bir şey mümkün müdür? Bu tür sorular üzerine bir an bile düşünmeden 

PKK Türkiyelileşsin diye tutturmak, sol bir politika açısından ne kadar amaca 

uygundur, sorgulanmaya değer.  

Kürt milliyetçilerinin itirazları da benzer çelişkilerle doludur. Türkiyelileşme 

kavramına çok sert biçimde karşı çıkıyorlarmış gibi görünüyorlar, ama biraz 

kazıdığınızda görüyorsunuz ki kendileri de baş destekçileri olan Barzani de 

Türkiyeci paradigmanın dışında hareket ediyor değiller. Keza Türkiyelileşme 

fikrinin asimilasyon doğuracağına dair endişeleri var, ama Türk liberalleriyle birlik 

söz konusu olduğunda bunu hatırlamıyorlar bile. Ama en önemlisi, Kürt hareketinin 

mevcut koşullar bütününde kendi gelişmesini konsolide edebilmesi için hayati 

öneme sahip olan merkezin çözülmesi işinin Türk solcularıyla işbirliğini 

gerektirdiğini görmek istemiyor, tersine PKK ile olan mücadelelerini Türk solunu 

şeytanlaştırarak yürütmek suretiyle mevcut koşullar bütününde bu konsolidasyonu 

güçlendirecek bir imkanı zayıflatıyorlar.   

Son ve en önemli husus olarak, Kürt hareketinin solculara düşmanlık yapması 

durumunda, bu reddiyenin Türkler arasında veya uluslararası planda Kürt 

hareketine ne gibi yeni dostlar yaratabileceğine dair tek kelime etmiyorlar. Eskiden 

NATO devletlerinin Kürt hareketine düşmanlığını PKK’nin anti-emperyalist laflar 

etmesine bağlayan Kürt milliyetçileri vardı. En azından bir kısım Kürt milliyetçisi, 

PKK’nin emperyalizm karşıtlığıyla ilgili laflarının Kürt hareketini uluslararası 

müttefiklerden mahrum ettiğine inanırdı. Fakat son Suriye krizinde, PKK 

emperyalizmle ilgili söylemini çok fazla değiştirmemiş olduğu halde ABD, PKK ile 

işbirliği yapmaya başlayınca, bu tezin göründüğü kadar mantıklı olmadığı açığa 

çıktı. Bugün sıradan insanlar bile artık bu tür işbirliklerinin birinci dereceden 

söylemler tarafından değil, alanda tutulan pozisyonlarla tarafından belirlendiğini 

görmeye başlıyor. Bu durumda solculara düşmanlık politikasının Kürt hareketine 

hangi yeni dostlar kazandıracağı sorusu iyice cevapsız kalıyor. Yani sola düşmanlık 

ederek yeni bir dost kazanamıyorsunuz, ama bu arada bir dostu da kendi elinizle 
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karşı tarafa itmiş oluyorsunuz. PKK’yi Türk solunu şeytanlaştırarak vurmaya çalışan 

Kürt milliyetçilerini bugün fiilen yaptıkları budur. Bunun Kürt hareketinin veya 

Kürtlerin menfaatleriyle alakası ne? Böyle bir politikanın sağcı-muhafazakâr  

ideolojik şartlanmışlık dışında bir izahı olabilir mi? 

 Bu tür çelişkilerin sayısı arttırılabilir. Bütün bunlar Türkiyelileşme kavramı 

konusunda hem Türk solu hem de Kürt hareketi saflarında ciddi bir kafa karışıklığı 

bulunduğunu gösteriyor. Bu yazı dizisinde bu karışıklığın birkaç veçhesini 

kavramsallaştırarak nedenlerini tartışmaya çalıştım. Konuyla ilgili tartışmayı biraz 

daha gerçekçi bir zemine çekmeye katkıda bulunmuşsa amacına ulaşmış sayılır.  

2015-08-30 
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(*) Bu sürecin analizini “Ortadoğu’nun Ufalanma Süreci” başlıklı yazı dizisinde yapmaya çalıştım. İlgi 

duyanlar diziyi internet ortamında bulabilirler. 

Not: Değerli araştırmacı Sait Çetin’in hatırlatmasıyla fark ettim, bu yazı dizisinin Ermeni soykırımıyla 

ilgili beşinci bölümünde, işgalci Rus ve Fransız ordularıyla geri dönen Ermeni askerlerin katliamlar 

yaptığını belirten bir ifade kullanmışım. Dikkatsizlikten kaynaklanan bu ifade yanlış anlamlara yol 

açmaktadır. Çünkü işgalci ordularla geri dönen Ermeni askerlerin yaptığı katliamlar esas olarak 

Rus cephesi için geçerlidir. Uyarısından ötürü Sayın Çetin’e teşekkür eder, okurdan yanlışlık için 

özür dilerim. 

 


